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OBRAZ SLOVÁKOV U MAĎAROV V REFORMNOM OBDOBÍ1

László Kiss

„My” a „Oni” 

Je dobre známe, že obdobie od  poslednej štvrtiny 18. storočia, trvajúce  približne 
do 40. rokov 19. storočia história nazýva – nepresne – obdobím „národného obrodenia“ 
alebo „národného znovuzrodenia“. S moderným národným sebauvedomením, vývinom 
maďarského a slovenského nacionalizmu sa paralelne objavili a prehĺbili jazykové a kul-
túrne, a potom aj politicko-územné konflikty. Po storočných koexistenciách relatívnej to-
lerancie na oboch stranách prevládla rastúca neznášanlivosť, vzájomné spochybňovanie 
snáh alebo ich odmietnutie. Cesty maďarských a slovenských národných činiteľov sa po-
stupne rozišli a potom sa obrátili proti sebe. Do polovice „dlhého devätnásteho storočia” 
nastalo takmer úplné prerušenie komunikácie. 

Je známe, že etnocentrický skupinový obraz a  vedomie delí „my“ (našu skupinu) 
a „oni“ (inú skupinu/iné skupiny) podľa hodnôt, zvykov, vlastností a snáh a snaží sa zväč-
šovať hodnoty vlastnej skupiny a znižovať hodnoty inej skupiny (iných skupín). Vlastný 
národný obraz a obraz ostatných (spoločenské, etnické alebo národné) skupín sú pova-
žované za doplňujúce prvky sebavedomia každej skupiny, ale ani po spojení neposkytujú 
realistický obraz.2

V reformnom období mal maďarský i slovenský nacionalizmus podobný dvojtvár-
ny profil i vedomú funkciu, ktorá sa vyznačovala dvojitosťou tolerancie a  intolerancie, 
zjednotením alebo odmietnutím. Z jednej strany sa maďarský i slovenský nacionalizmus 
usiloval vytvoriť národné spoločenstvo, zosilniť národnú spolupatričnosť a  integráciu, 
a popri tom aj jazykovú a kultúrnu homogenitu. Maďarský liberálny nacionalizmus zväč-
ša toleroval tých členov národa, ktorí mali spoločné štátno-politické tradície, spoločnú 

1 Štúdia vyšla aj v maďarčine: Kiss László - A magyarok szlovákokról alkotott képe a reformkorban. A közös 
történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE 
AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVI. SECTIO HISTORIAE. Eger, 2009. 111 – 128.

2 A másokról alkotott kép. In: Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1988. 108.– Éra reforiem má niekoľko 
výkladov. Literárna história dáva počiatky reformného obdobia do prvej polovice 70. rokov 18. storočia. 
Tradičná historiografia považuje za  začiatok vystúpenie Istvána Széchenyiho v  roku 1825 a  dnešná 
datuje od vydania práce „Hitel” (Úver) v roku 1830. Koniec reformného obdobia je v každom prípade 
na jar 1848.
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históriu a historickú pamäť, pôvod, jazyk, kultúru atď. Prijímal aj tie nemaďarské indiví-
duá (Nemcov, Židov, Slovákov atď.), ktorí prijali tzv. „asimilačnú spoločenskú zmluvu“, 
vzdali sa identity a vstúpili na cestu asimilácie výmenou za právnu a formálnu rovnosť. 
Maďarskí liberáli každému ponúkli obmedzenú rovnosť v rámci individuálnych práv. Av-
šak kolektívne potreby národného práva – okrem Chorvátov – neprijali.3 

Táto skutočnosť už vychádzala z  diskriminačných, netolerantných a  dezintegrač-
ných funkcií nacionalizmu, ktorý žil vo vlastnej skupine „my” v okúzlených hodnotách 
a kontrastoval, vzďaľoval sa a odlišoval sa od iných. „Maďar, dokonca i ten najchudobnejší 
je hrdý, najmä na skutočnosť, že on nie je Tót (Slovák), nie je Nemec, ale narodil sa Ma-
ďarom...” – s nemalou nacionalistickou zaujatosťou písal editor „Pesti Divatlapu“ v roku 
1845 (Peštianske módne noviny).4 

Aj tento náhodne vybraný príklad poukazuje na to, že maďarskí politici a novinári sa 
v reformnom období na Slovákov pozerali ponižujúco. Na sebaurčenie a pre vytvorenie 
pozitívneho národného sebaobrazu bolo potrebné vytvorenie protikladného a dištanco-
vaného obrazu, (obraz nepriateľa).5 Vo viacjazyčnom, multietnickom a multikultúrnom 
Uhorsku sa stali skupinou „oni” pre Slovákov Maďari a pre Maďarov Slováci. 

Prečo práve Slováci?

Najjednoduchšou odpoveďou na túto dôležitú otázku by bola národná hrdosť a sa-
moľúbosť Maďarov. Maďarská tlač v reformnom období totiž ponúkala mnoho podob-
ných vysvetlení. Andrej Thaisz už v roku 1820 kritizoval „obyčajný nacionalizmus”, lebo 
ten len chváli sám seba. Samoľúbo ho pozdvihoval, na zásluhy iných národov nadával, 
nenávidel ich a pohŕdal nimi.6 Jácint Rónay tiež kritizoval tvrdohlavosť hrdých Maďarov 
na konci obdobia, v roku 1847. „On je oveľa pyšnejší, než by si chyby priznal, oveľa viac 
bezstarostný, než by smútil nad svojimi chybami; chyby v sebe nikdy nehľadá, vo svojich 
stratách obviňuje iných, vlastnú zaostalosť, pokles odkáže na iných.”7 

3 Takzvanú „asimilačnú spoločenskú zmluvu“ a  pohlaď maďarských liberálov na  národnostné otázky 
a politiku p. Kiss László: A szlovák nemzeti tudat születése. Eger. 2005. 51 – 101.

4 Cituje: Magyarföld és népei eredeti képekben. Föld- és népismeret, statistikai és történeti folyóirat. (Az 
1846. évi kiadás reprintje) Bp. 1984. 7.– Snažíme sa zostať verní vtedajšej maďarskej terminológii, preto 
v citáciách i my budeme písať o Slovákoch ako o tótoch, ale v hlavnom texte budeme prekladať slová 
„tót“ „tóti“ ako Slovák, Slováci. 

5 František Palacký a  českí národní buditelia považovali za  nepriateľov Nemcov, zatiaľ čo epos Jána 
Kollára opisuje ako hlavnú hrozbu pre Slovanov a Slovákov popri Nemcoch aj Maďarov. Podľa Ľudovíta 
Štúra: „Slovák je ten, kto nie je Maďarom”! Cituje: Kollai István: „Még titokként fekszik előttünk 
a  Felföld”. Kortárs 2005/7. http://www.kortarsonline.hu/2005/07/%E2%80%9Emeg-titokkonyvkent-
fekszik-elottunk-a-felfold%E2%80%9D/6673 – Známe sú aj myšlienky Vladimíra Mináča z roku 1965: 
„Maďari sú osudom slovenskej politike. Ak slovenská politika nebola samostatná, v prvom rade nebola 
v rámci maďarskej otázky. Jej smer pohybu bol opakom, negatívom maďarskej politiky, koncepty a proti 
koncepty, jej hlas bol len echom.” Vladimír Mináč: Itt nemzet él. In: A szlovák kérdés a XX. században. 
Pozsony. 1996. 367. 

6 Thaisz András: Némelly Itéletek a’ Magyar Országi folyó Irásokról… Tudományos Gyűjtemény, 1820. 
II. kötet, 96. – Pozri ešte: Magda Pál: A’ nyelv mívelésével hirtelenkedni nem kell. Felső Magyar-Országi 
Minerva. 1830. november. 6. évfolyam, 4. kötet, 11. füzet, 10. írás, 110. 

7 Rónay Jácint: Jellemisme, vagy az angol, francia, magyar, német, olasz, orosz, spanyol nemzet, nő, 
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Faktom je, že pri vytváraní obrazu o Slovákoch bolo dôležitým faktorom hľadanie 
vinníkov, ale toto vysvetlenie samo neobstojí.8 Zmena pohľadu Slovákov priamo súvisela 
s vyššie uvedeným maďarským liberálnym konceptom národa – ktorý sa vytvoril v roku 
1840 – a spoliehal sa na starý koncept „uhorského patriotizmu” (natio hungarica). V stre-
doveku a na začiatku novoveku pôvod dobíjajúcich Maďarov a dejiny mnohoetnického 
Uhorského kráľovstva (Hungárie) boli neoddeliteľne prelínajúce sa, patriace Maďarom. 
Ku rovnoprávnym členom „spoločnej vlasti” patrili aj nemaďarskí šľachtici a šľachtické 
partnerské skupiny bez etnických, jazykových a  iných odlišností.9 Vedomie uhorského 
vlastenectva sa zakladalo na historickom práve, na uhorskej štátnosti a nebola postavená 
na etnickej, jazykovej, regionálnej alebo inej príslušnosti. 

Na základe zmyslu „jeden politický národ“ čiže hungarizmus, ktorý sa vyvíjal na za-
čiatku 40. rokov 19. storočia – okrem Chorvátov – nemaďarskí obyvatelia krajiny ne-
mohli tvoriť národ! Boli iba cudzojazyčnými a  ino-pôvodnými občanmi uhorského 
štátu.10 V súlade s tým reformní politici ako Jácint Rónay jasne rozlišovali pojmy „ľud“ 
a „národ“, „ľudnatosť“ a „národnosť“.11 Od konca 18. storočia začali predošlý pojem „po-
chádzajúci z Maďarska“ (Uhorska) prekladať vo forme „Maďar“. Spoločná uhorská his-
tória a kultúra na konci reformnej éry sa týmto stala maďarskou. Stužila sa etatistická 
koncepcia „Árpádovho ľudu“, ktorý dominoval a viedol Uhorsko. Maďari sa stali jedi-
ným štátotvorným národom, tvoriaci „pánov“ krajiny, výhradných zástupcov kultúrnych 
a civilizačných hodnôt.12

V tomto poňatí Slováci – dôsledne nazývaní ako „tóti” – boli ľudia bez štátu, „ľudia 
bez histórie”– ktorých osud sa vyparil a zlúčil sa do osudu maďarského historického ná-
roda. Mali ľudnatosť (ľudový jazyk, kultúru, kroj, ľudové piesne), ale nemohli mať tvoria-
cu podstatu národa, čiže štátnosť, lebo tá patrila Maďarom. 

férfiú és életkorok jellemzése lélektani szempontból. In: Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint, Hugo 
Münsterberg és Kurt Lewin írásai. Bp. 2001. 109.

8 Hanák 110. – Podstata hľadania obetných baránkov už od dávnych čias, maskovanie vlastných chýb, 
nechcených a hanebných znakov a  zavesenie sa na krk iných, inakších skupín alebo premeny zlých 
vlastností na cnosť.

9 Túto tradičnú šľachtickú národnú koncepciu uznával i András Thaisz v roku 1825. Jelentés a Tudományos 
Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról. Tudományos Gyűjtemény, 1825. XI. kötet, 126. 

10 Tak to videl i László Orosz, ktorý sa narodil ako Poliak. Pillantás Magyarország állapotjára. Századunk. 
1841. június 28. 4. évfolyam, 51. és 52. szám, 395. – podľa Gusztáva Szontagha: „My každý po maďarsky, 
po nemecky, po tótsky alebo ráczky rozprávajúci, sme občanmi jedného maďarského štátu,…’a ten celok 
dokopy je’ maďarský národ”, presnejšie len jeden a nedeliteľný maďarský národ. Nemzetiségünk’ ügye, 
’s a’ panszlavismus’ jelenségei ágost. hitv. felsőbb iskoláinkban. Társalkodó, 1841. január 20. 6. szám, 21. 

11 „V niektorej krajine môže byt viacej (typu) ľudu, ale národ len jeden. V našej vlasti je ľud nemecký, tót 
(slovenský) – ale národ je len jeden, a ten je maďarský; lebo len on má vlastnú politickú štátnosť..” Rónay 
53. – Od prelomu rokov 1830/1840 sa môžeme stretnúť s celým radom vysvetlení pojmu maďarského 
politického národa v reformnej tlači. Takmer všetci z nich mali spoločné to, že presne oddeľovali ľud 
a národ, národnosť a ľudnatosť. 

12 V najnovšej príslušnej slovenskej historiografii p. napr.: Dušan Škvarna: Nagyságunk és kicsiségünk. 
(Két indok nélküli szereotípiáról) In: Szlovákok az európai történelemben. Közép-Európa Intézet, 
Teleki László Alapítvány, Bp. 1994. 28. Totožnú štúdiu s iným názvom – medzi ďalšími – p. Dva póly 
jednej neodôvodnenej mentality. In: Dušan Škvarna: Cesta moderných slovenských dejín. Banská 
Bystrica. 2007. 50 – 63.
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Tento vylučujúci prístup mal niekoľko ďalších dôsledkov. Rola a prítomnosť Slovákov 
(Rusínov, Vlachov (Rumunov), Rácov (Srbov), Nemcov atď.) pri tvarovaní štátnej histórie 
a kultúry sa nemohla výraznejšie uplatniť. Z časti za to môže aj to, že v dobe reforiem nema-
li Maďari jednomyseľnú predstavu o Slovákoch žijúcich v Hornom Uhorsku. 

Navyše „horno-uhorskí Slovania” do roku 1840 nemali jednotný jazyk, sebapohlaď 
(definíciu) a jednotnú identitu. 

Niet divu, že maďarskí politici v reformnom období odopreli aj tie najskromnejšie 
slovenské národné požiadavky? Rozhodne nie, lebo aj legitímne slovenské žiadosti pôso-
bili proti žiadajúcej maďarskej národno-jazykovej koncepcii. Národných buditeľov, ktorí 
sa usilovali vytvoriť národné vedomie Slovanov/Slovákov a spoločný slovenský literár-
ny jazyk hneď obviňovali z porušovania maďarskej národno-jazykovej jednoty. V tom-
to chápaní totiž inteligencia, bez ohľadu na jej pôvod „musí byt Maďarom! ale v nižších 
priečkach života, pri bohoslužbe a v domácom prostredí ľudu, ľudnatosť a  jazyk, vlastná 
morálka, návyky zostávajú bez dotknutia.”13 

Pohľad Maďarov na Slovákov ovplyvňoval aj to, že severné župy Uhorska, obývanej 
prevažne Slovákmi netvorili samostatnú (administratívnu, náboženskú a  autonómnu) 
jednotku. Boli súčasťou intaktného Uhorského štátu. Tento región – ako protiklad Níži-
ny – už dávno nazývali Vysočinou, Horným Uhorskom, Severným Uhorskom atď. Z pera 
Košútovcov v roku 1840 sa zrodil pojem Felvidék. V maďarskom žargóne sa nevyskytoval 
ani pojem Slovensko (Szlovákia), ani Slovák, či Slováci, jednoducho preto, lebo tieto poj-
my neboli potrebné!14 

Toto súviselo aj s  tím, že Slovákov – podobne ako Nemcov a Židov – považovali 
za obohacujúci počet a asimilačnú základňu pre maďarský národ. Asimilácia iných bola 
dôležitým národným záujmom, ak chceli zachovať hegemónne postavenie v rámci Uhor-
ska a chceli sa vyhnúť – pre Maďarov národnú smrť a pre Slovanov slávnu budúcnosť 
– predpovedi Herdera. Maďari totiž v celkovom počte obyvateľov boli v menšine, resp. 
– s približne 40 % pomerom – boli len v relatívnej väčšine!15 

Asimilačnú nádej Maďarov zosilňovalo aj to, že v prvej polovici 19. storočia sa v ma-
sovom meradle maďarizovala šľachta zo severných okresov – v  menšej miere aj – in-
teligencia a mešťania.16 V župách sa zrýchľoval aj proces maďarizácie pomocou admi-
nistratívnych opatrení. Tieto skupiny prestúpili z uhorského patriotizmu a pokračovali 
13 Irodalom. Athenaeum. 1842. október 11. 6. évfolyam, 44. szám, 347.
14 Dušán Kováč formuloval dnešnú oficiálnu tézu slovenskej historiografie keď tvrdil, že napriek tomu, 

že v  oficiálnych dokumentoch a  aj v  latinskej literatúre sa nikde nenachádzajú pojmy Slovák alebo 
Slovensko, pojem „slavus“ môžeme považovať za  synonymum Slováka. Názov Slovensko je úplne 
legitímne označenie na  Slovákmi obývané oblasti, aj napriek tomu, že to nebola nezávislá správna 
oblasť. Pozri: Filozófia és mitizálás a szlovák történelemben. Tiszatáj, 1995/1. 70. 

15 Gusztáv Szontagh v  roku 1841 videl priame spojenie medzi maďarizáciou, národnou jednotou 
a  národným jestvovaním nasledovne: „Záležitosť ’maďarizovania’ u  nás je aj vecou spojenia. Naša 
krajina ohľadom jazyka ja celý Bábel, a keď túto vec budeme naďalej pozorovať ľahostajne, a nečinne 
nemecký a  slovanský element skôr či neskôr prehltne našu národnosť, dokonca aj naše meno upadne 
do  zabúdania  dejín sveta. Otázka znárodňovania potom je pre nás naozaj otázkou vyvinutia alebo 
úpadku, otázkou života alebo smrti.” Nemzetiségünk’ ügye, ’s  a’ panslavismus’ jelenségei ágost. hitv. 
felsőbb iskoláinkban. (Sz-g. G.v.) Társalkodó, 1841. január 16. 10. évfolyam, 5. szám, 19.

16 Stále viac a viac ľudí je takých, že „ochotnejšie počujú ak sa nazývajú Maďarmi, ako keď tótmi, a dokonca 
pochádzajú z ušľachtilých domov, ... ako „tót” alebo „tót človek” sa nazývajú... takže sa o nich rozprávajú 
‘maďarský pery”. Könyv-kivonás…. Tudományos Gyűjtemény, 1824. I. kötet, 122 – 123.
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v maďarskom vedomí. Tento prestup totiž umožňoval zachovať bývalé spoločensko-po-
litické statusy a  zahŕňal ďalšiu možnosť pokroku. Ladislav Kováč písal o  obrovských 
stratách pri dobrovoľnom maďarizovaní takto: „Počas niekoľkých desaťročí sme stratili 
v Hornom Uhorsku celú našu šľachtu: tá sa proste maďarizovala. …Remeselníci, táto silná 
a  životaschopná trieda… sa tiež odpojila od nás. Židia, ktorí čoskoro dosiahli kľúčovú 
úlohu pri rozvoji maďarskej vedy, sa oddelili od národa…”.17

Kvôli maďarizácii hornej vrstvy sa stali Slováci roľníckou (bez vlastnej šľachty, re-
dukovanou) spoločnosťou. Dokonca tento proces – pomalšie a kontroverzne, ale – po-
stupoval aj medzi poddanskými roľníkmi. O maďarizovaní hornouhorských obyvateľov 
a o panslávskej agitácii samozrejme písali aj noviny z éry reforiem.18 Pavol Némethy (ko-
šický evanjelický kazateľ) v roku 1832 poukázal na hlavnú príčinu maďarizácie, na deľbu 
práce medzi Hornou a Dolnou zemou. 19 Jednu z najvýstižnejších analýz nám poskytol 
– sám seba považoval za pravého maďarského vlastenca – jeden slovenský evanjelický 
kňaz z roku 1841. Podľa neho pánski členovia evanjelickej cirkvi, ktorí sú už jednoznačne 
Maďarmi, vrúcne pracujú na šírení maďarského jazyka. Nemecký a  slovenský ľud tiež 
s nadšením dáva svoje deti na maďarské štúdium, lebo toto potrebujú pre vzájomný kon-
takt. Z maďarských, nemeckých a  slovenských kazateľov jedine Slováci protestujú proti 
maďarskému jazyku, ale nie všetci. Veľa slovenských kazateľov – nesmierne milujúci svo-
ju vlasť – učia po slovensky svojich veriacich, ale sú úprimným priateľom maďarizova-
nia. Nezmieriteľným protivníkom Maďarov sú jedine veriacich po slovensky vzdelávajúci 
„panslávski kňazi ”.20 

Medzi nemaďarským obyvateľstvom kryštalizujúci asimilačný proces samozrejme 
nebol taký priamočiary a hladký, ako to väčšina korešpondentov vnímala alebo by chcela 
vnímať. Príležitostne sa objavili aj také spisy, ktoré hlásali zlyhanie maďarizácie medzi 
vzdelanejšími Slovákmi alebo v niektorých oblastiach ukazovali priamo na disimiláciu 
maďarského obyvateľstva.21 Podľa Andreja Thaisza, editora „Tudományos Gyűjtemény” 
mestá ako Miškovec, Tokaj, Rimavská Sobota, Lučenec (Miskolc, Tokaj, Rimaszombat, 
Losonc) atď. sa v nedávnej dobe slovakizovali. „Tótsky jed“ ohrozuje aj Pešť (Pest), do-
konca aj mestá Debrecín (Debrecen), Kecskemét a Nagykőrös. Thaiszov zámer bol neza-
meniteľný. „Z čoho by mal mať strach Uhorský štát, dokonca aj vláda, je tótský jazyk.”22 
Maďarizáciu Slovákov bolo potrebné urýchliť. Prvoradým národným záujmom bolo šíriť 
maďarský jazyk a zamedziť slovenským národno-jazykovým požiadavkám. 

17 Gondolatok a tudományról és történelmünkről. In: A szlovákkérdés, 535 – 536.
18 P. napríklad: Szatócs Károly: A’ Panszlavizmus’ cseh-szláv hősei Lőcsén. Társalkodó, 9. évf. 92. szám. 

1840. november 14. 365-366.; Pillantás a’ liptai tót kalendáriomba. (Közli Zelemér Gejza) Társalkodó, 
1842. november 9. 11. évfolyam, 90. szám, 359.

19 Citujeme: „… upratanie sena, žatva, skrátka v čase letných prác, – doska, šindle, lata, abronč a  inými 
drevo a keramickými službami, ich chlapci a majstri s migráciou, – aj naše horné župy, buď chcú alebo 
nie, sa dosť ľahko naučia náš jazyk od dolných žúp na našu radosť.” A’ Magyar műveltség alacsonyíttatása 
külföldön. Felső Magyar-országi Minerva. 8. évf. 2. füzet, 1. kötet. 1832. első negyed, 102.

20 Szózat a’panszlavizmus’ ügyében. Társalkodó, 10. évf. 16. szám. 1841. február 24. 64.
21 P.  napríklad: Magyarosodás Beszterczebányán. Athenaeum, 1841. január 21. 9. szám, 144.; Magda 

Pál: A’ nyelv mívelésével hirtelenkedni nem kell. Felső Magyar-Országi Minerva. 1830. november. 6. 
évfolyam, 4. kötet, 11. füzet, 10. írás

22 Miesto citátov: Thaisz András: Jelentés a Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról. 
Tudományos Gyűjtemény, 1825. XI. kötet, 124 – 126.
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Vyššie uvedené príklady poukazujú aj na to, že v reformnom období existovala me-
dzi národnosťami nejaká hierarchia. „Vidiecky maďarský pán nemal príliš rád nemec-
kých mešťanov, ale spoločne opovržlivo pozerali na tótských, rumunských, srbských ob-
chodníkov, remeselníkov, roľníkov a všetci sa zhodli na jednom: nenávideli židov.” – písal 
Péter Hanák.23 

Významný maďarský historik tiež uviedol, že maďarské národné vedomie a národný 
obraz, rovnako aj pohlaď na iných, stanovili šľachtické vrstvy!24 Stredom tradičných hod-
nôt maďarského pána sa stalo užívanie pôdy, politika a nadvláda je nad sluhom, nevoľní-
kom a služobníkom. V šľachtických hodnotách nebolo vysoko postavené obchodovanie, 
požičiavanie peňazí alebo remeselníctvo, práve naopak. Týmto povolaniam sa venujúci 
„cudzinci” (Srbov, Grékov, Nemcov, Židov, Slovákov) necenili vysoko.25 To znamená, že 
pohlaď maďarských pánov na slovenských sluhov aj kvôli tomu nemohol byť pozitívny. 

A to i tým skôr, lebo tento šľachtický postoj, správanie sa, životný štýl atď. prebrali 
i nižšie vrstvy maďarskej spoločnosti. Tieto vlastnosti – typické pre maďarskú šľachtu 
pred 19. storočím – sa stali typickým maďarským v prvej polovici 19. storočia. Slováci 
však, rovnako ako iné roľnícke národy, na nejaký čas ešte zostali v  starom kultúrnom 
stave. Ich naďalej žijúce návyky, kroje, jedlá sa týmto stali „slovenskými”, „rumunskými” 
atď.26 

Zaujímavé je, že prevzatie tohto šľachtického prístupu bolo mimoriadne silné na – 
neoddeliteľnej súčasti historického Uhorska, tvoriacu 1/5 štátneho územia – Hornej 
zemi, ktorá mala aj špecifické spoločenské aspekty. Ako spomienky na osmanské časy 
bola ešte stále vysoká koncentrácia šľachty. V 18. storočí tu žila polovica šľachty krajiny, 
v širšom zmysle viac než polovica privilegovaného obyvateľstva. Mnohí z nich, najmä tí 
majetnejší sa presťahovali do Maďarmi obývaných centrálnych oblastí krajiny a maďari-
zovali sa, ale – cez majetky a cez ich príbuzných – emočne stále zostávali silne zviazaní 
s Hornou zemou.27 Podľa Dušana Škvarnu: „To bol jeden z dôvodov, prečo v 19. storočí ma-
ďarské národné emancipačné snahy boli najviac konzistentne namierené proti Slovákom.”28 

23 Hanák 97. – Rónay Jácint v roku 1847 píše nasledovne: „Povedz Maďarovi, že je Nemec, a v Debrecíne 
alebo v Segedíne a dotkne sa ho to, a to aj – nejako to prejde – v našom hlavnom meste; alebo povedz mu, 
že je tót (Slovák) v hociktorom kúte našej krajiny, a bude sa hnevať. Veľakrát skúsenostne som si všimol, 
že v našej krajine Nemec a tót (Slovák) sa bude hanbiť priznať, ale nestretol som sa s Maďarom, ktorý by 
nešíril na svet že je Maďar” Rónay 125.

24 Hanák 96. – Právom určil Antal Mindszenthy, že mimoriadne zvláštny a do očí bijúci národný charakter 
Maďarov v pôvodnej čistote určila šľachta a obyčajný ľud. Mindszenthy Antal: Hazafiui észrevétel. Sas. 
1831. december 27. VIII. kötet, 130.

25 Hanák 96.
26 Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Magvető, Bp. 1976. 48. – Kósa tiež píše, že maďarské, 

sedmohradsko-rumunské, rusínske, slovenské a chorvátske archaické vrstvy kultúry sú veľmi blízko 
k  sebe, vykazujú mnoho zhodností. (47.) „Vývoj slovenskej ľudovej kultúry sa tak súladne vyvíjal 
s maďarským, že i dnes majú najbližšiu podobnosť pre obe strany.” 48.

27 Škvarna 14.; Krátke dejiny Slovenska. Academic Electronic Press, Bratislava. 2003. 186. 
28 Tamtiež.
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Meno Slovákov, jazyk a ich potrava

Aj v Uhorskom kráľovstve na začiatku 19. storočia – podobne ako aj inde v Európe – 
začali vydávať prvé etnografické, národno-charakteristické práce. Výskumníci národnej 
povahy sa v nich pokúsili zhromažďovať tie špecifické, charakteristické črty, pomocou 
ktorých sa pokúšali odhaliť alebo nakresliť charakter vlastného národa alebo znaky, sprá-
vanie, zvyky a spôsob života cudzích národov. V týchto prácach boli väčšinou zmiešané 
skutočné pozorovania, vedecké skúsenosti so zjednodušujúcimi, všeobecnými predsud-
kami, stereotypickým prístupom, podcenením a negatívnym ukazovaním iných kultúr, 
jazykov, zvykov a národných snáh.

Slovákov žijúcich v severných župách Uhorského kráľovstva maďarská tlač v reform-
nom období nazývala rôzne: „Slovania žijúci v župách Trenčín, Orava, Liptov“ (Trencsén, 
Árva, Liptó) atď., „hornouhorskí Slovania”, „Čecho-Slovania”, „Maďaro-Slovania”, „Slova-
nia maďarskí”, „panónski tóti”, „maďarskí tóti” atď. Pojmy Slovan a tót boli častým syno-
nymom.29 Týmito pomenovaniami mohli označiť obyvateľov juhoslovanského Slavónska 
– tzv. „Tótország“ ale – v najužšom slova zmysle – aj hornouhorských Slovákov.30 Niektorí 
publicisti pojem „tót” vysvetľovali podľa výrazov bývalých gótov a gapidov ako „thiot“, 
„thuat“. Dlhú dobu tieto mená neboli urážajúce ani ponižujúce: podobne ako „oláh“ (Ru-
mun) alebo „rác“ (Srb), označovali ľud resp. mená etník. Obrat nastal koncom 18. sto-
ročia, kedy pojem „tót” začal dostávať aj záporný náboj. Na tento jav máme príklad už aj 
v roku 1790, kedy sa začali maďarské jazykovo-kultúrne snahy. Časopis „Mindenes Gyűj-
temény” písal o tom, že Slováci neradi počujú tento názov. Namiesto toho sú radi, keď ich 
volajú Maďarmi.31 Na toto poukazuje i maďarská ľudová pieseň, i vysvetlenie z časopisu 
„Tudományos Gyűjtemény” z roku 1828.

„Otvor moja dvere!
Maďar je vonku, nie Tót.
Jaj! Ach ale dlho otváraš;
Ako by si nevedela, že kto.”

Samuel Kiss Apáthi ospravedlňujúco vysvetľuje, že slovíčko „tót” sa dostalo do pies-
ne iba kvôli rýmu. Ale – a toto je dôležité – videl v tom maďarskú šľachtu a výraz národ-
nej hrdosti.32 

V tomto mal úplnú pravdu, pretože aj vnímanie Slovákov bolo postavené na šľach-
tických národných koncepciách a „teórii podmaňovania (dobytia)“. Na jednej strane ani 
najintenzívnejší podporovatelia maďarizácie nespochybňovali to, že Slováci majú staršie 
práva vlastníctva ako Maďari, vlastne to, že už pred príchodom Maďarov žili v tejto ob-

29 „zvykom starých Maďarov bolo Slovanskými koreňmi znejúce etniká ’od  hor Karpatom, celkom až 
do dobitých Stredomorí’ nazývať ...Tótmi (Slovákmi)...” – napísal József Kossics v roku 1827. A magyarnak 
„Tót a’ Panónsky Slovák; Tót Illyriumsky Slavonus; Tót a’ Vandalus” atď. Kossics József: Vannak-e Magyar 
Országban Vandalusok. Tudományos Gyüjtemény, 1827. VI. kötet, 75. 

30 P. A szlovák nemzeti tudat 17-18. századi előzményei, nemzetelmélet problémái. In: Kiss 2005. 19.
31 Mindenes Gyűjtemény, VII. kötet. Kelt 1790-ben, Boldogasszony havának 23. napján, 102-103.
32 N. Apáthi Kiss Sámuel: A’ népdalokról. Tudományos Gyűjtemény, 1828. XI. kötet, 102.
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lasti.33 Na druhej strane ale spochybňovali alebo popreli jednu z najdôležitejších základov 
slovanských/slovenských národných snáh: existenciu Slovenského kráľovstva, „severnú 
Panóniu“ spred príchodu Maďarov. Podľa Ladislava Orosza niet stopy, ani historický 
podklad na to, že v župách Horného Uhorska, kde žijú Slovania by existovalo samostatné 
Slovenské kráľovstvo alebo Svätopluk by bol niekedy pánom Panónie.34 Hlas neznámeho 
autora bol mimoriadne ohrozujúci: „konečne Vám musím dať na vedomie, že Svätoplukov 
a Mojmírov štát nemôže obstáť bez podvracania maďarskej štátnosti. Keď sa v letákoch opo-
vážite toto prepasírovať na legitímne postavenie... ešte jeden ’krok‘, a budete stáť na ’skutko-
vej‘ podstate, a vtedy nasleduje účinok... ‚trestného tribunálu‘.”35 

Ďalší autor, používateľ pseudonymu Barándy zasiahol podstatu, keď videl úzku sú-
vislosť medzi národným charakterom a národnými dejinami nácií (etník). Objektívny 
výskumník histórie napísal „etnikum sa učí národný charakter vo vlastnej národnej his-
tórii”. Zdrvujúca porážka Nemcov a Slovanov a víťazstvo Maďarov v bitke pri Bratislave 
v auguste roku 907 malo rozhodujúci význam. Národná história Maďarov sa vlastne za-
čína zaniknutím Svätoplukovej ríše!36 Za odhodlaným tvrdením stojí nevyslovená myš-
lienka: zaniknutím Svätoplukovho štátu zanikla i národná história i národnosť Slovákov. 
Stratili nasledovnú cestu slovanskej histórie. Preto zástancovia a obhajcovia česko-slo-
vanských záujmov nevenujú pozornosť tomu, čo sa stalo po roku 907. Z 19. storočia sa 
vracajú do 9. storočia a „a domnievajú sa, že až do dnešného dňa sú ako poddaní Veľkej 
Moravy žijúci v tejto časti Uhorska... Prišli na svet oneskorene o tisíc rokov. V roku 841 by 
mohli učiniť šťastie; V roku 1841 už nemôže biť!”37 Slováci bez histórie totiž nemajú vlast-
ný národný charakter, lebo nemajú vlastnú štátnosť a históriu, ktorá obstojí. Ľudnatosť 
(etnicitu) majú, ale národnosť nemôžu mať. 

Nadmerní prívrženci maďarizácie (slovenskí národní buditelia ich volali maďaro-
mánmi) odmetali aj teóriou zmluvy. Panslávi alebo „Slavománi“ (stúpenci maďarizácie 
takto volali prílišných obrancov slovanských/slovenských záujmov) totiž znovu prija-
li túto teóriu z  18. storočia. Podľa tohto Slovania žijúci v  Karpatskej kotline nastúpili 
na rovnocennú zmluvu a stali sa rovnocennými partnermi Maďarov v spoločnej vlasti. 
Barándy nanajvýš akceptoval to, že podmaňujúci Maďari prijali tótskych (slovanských) 
33 „Minden ép-eszü magyar, a’ rokon szláv nemzet’ régiségét, történeti nagyságát, mivelődési fokát szivesen 

elismeri – mondta beiktató beszédében az evangélikus egyház főfelügyelőjévé választott, bősz 
magyarosító hírében álló gróf Zay Károly 1840 szeptemberében -, sőt azt is, hogy a’ szlávok honunk 
’ első szülöttei, ’s a’ magyarok’ birtokjoga csak diadaluk’ jutalma.” Beszéd, mellyet csömöri Zay Károly 
gróf a’ magyarországi ágost. vallás-követők’ főfelügyelőjévé lett választtatásakor tartott, Pesten septemb. 
10kén 1840. Társalkodó, 1840. szeptember 10. 9. évfolyam, 75. szám, 298 

34 Pillantás Magyarország állapotjára a’ nemzeti nyelv szempontjából. (Orosz László) Századunk, 1841. 
június 28. 4. évfolyam, 51-52. szám, 397., illetve 396.

35 Irodalom. Athenaeum, 1842. október 11. 6. évfolyam, 44. szám, 348.
36 Bárándy: Magyarismus többféle maniák elleni harczában. Századunk, 1841. október 21. 4. évfolyam, 85. 

szám, 792. 
37 Miesto citácií: Tamtiež, 661., 718. – Je zaujímavé a je aj na zamyslenie, že na začiatku 20. storočia Július 

Botto v slovenskej historiografii zverejnil túto myšlienku. Podľa Botta nastali po páde Veľkomoravskej 
ríše a po začiatku panstva Štefana I. „katastrofálne časy“, politická úloha Slovákov sa skončila, slovenský 
národ sa dostal do mnohostoročného sna a akésiho bezhistorického stavu, až do konca 18. storočia. 
Kiss László: A szlovák-magyar viszony megítélése a szlovák történetírásban. In: Kiss 2005. 186. – pozri 
ešte: Julius Botto: Slováci. Vývin ich národného povedomia. Druhé, nezmenené vydanie. Turčiansky  
Sv. Martin. 1923.
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šľachticov do „uhorského patriotizmu“. Avšak z dobitých davov Veľkej Moravy sa stali 
otroci. O akomkoľvek dojednaní alebo dohode medzi víťaznými Maďarmi a porazenými 
Slovanmi – kde by sa Karpaty dostali do výhradného vlastníctva Slovanov – v histórii 
alebo zákonných zbierkach niet stopy.38 Porazení Slovania sa nestali spojencami dobíja-
júcich Maďarov, ale stali sa podradenými služobníkmi. 

Reformná maďarská tlač s obľubou vysvetľovala etnické a národnostné názvy „Slo-
van“ a „Slovák“ v súvislosti so sluhami (otrokmi). Ich situáciu uľahčilo aj to, že latinský 
S(c)lavus sa prekladal ako sluha, ale mohli to preložiť aj ako otrok.39 Ale nebol to len jed-
noduchý problém prekladu. Ten starý prístup žil ďalej, Antal Szirmay to vystihol takto: 
„Nech Boh dá všetko dobré, nech je plná pivnica všetkými dobrotami, ako aj obchod, nech 
nie je na našom oblečení škvŕn, nech slúži Maďarovi Oláh a Tót!”40 

 Postavenie proti sebe slobodných a  otrokov alebo dolnej a  hornej zeme z  tlače 
a z politiky preniklo aj do literatúry. Dobrým príkladom je na to báseň Sándora Petőfi-
ho – slávneho básnik so slovenskými koreňmi, – ktorý poznamenal do svojho denníka 
nasledovné: „Obvykle čím viac som sa priblížil ku Karpatom, tým viac otroctva som videl, 
a vtedy… som pustil dole moju dušu na brázdy rodnej zemi, kde dôstojnosť človeka aj v tej 
najnižšej chalupe vysoko drží svoju hrdú hlavu. Oh, horná zem (felföld)! Len preto tvoje 
vrchy siahajú do výšky oblakov, aby bolo viac nápadné hrbenie tvojich obyvateľov?...”41

Podrobné, vedecké vysvetlenie názvu Slovanov „tót“ ponúkal ako rekciu na spis Jána 
Jerneyho: „A’ szlávok’ tót nevéről”42 (O názve „tót“ Slovanov) František Kállay v rokoch 
1843 – 1844. Podľa neho išlo nepochybne o hanebné slovo. Ale to nebolo isté, že Slovania 
boli pradávnymi obyvateľmi Panónie. V 9. storočí Čechy a Morava (Marahania), „ktorým 
väčšia časť bolo v Uhorsku podľa Dobrowszkého”, nebola nezávislá. Boli vazalmi nemec-
kých cisárov. Kállay preto považoval za možné, že Maďari obsadzujúci Svätoplukovu kra-
jinu to považovali za nemecký majetok a slovanských panovníkov pokladali za nemec-
kých vazalov. Z tohto dôvodu „dobytých slovanských obyvateľov nazývali „tótmi“ ako 
poddaných Nemcov... “. Slovo „tót“ teda „je len premenou mena deut alebo teut...“.43 Ne-
považovalo sa za nemožné ani to, že Maďari priniesli so sebou názov „tót“ z Ázie. Z po-
hľadu našej tematiky je skôr dôležitá konklúzia Kállayho: „slovo sláv je totožné so slovom 
tót, takže sluha, totiž sláv je len priamym prekladom názvu tót.”44 Na konci dlhej štúdie 
povrchovo vysvetľoval i slovo Slovák. Po prácach českých, nemeckých a ruských filológov 

38 Bárándy, 764.
39 Podľa Illésa Pála Edviho dobývajúci Maďari prichádzajúci z Ázie tu nájdených obyvateľov: „podmanili 

vojenskou silou, alebo ich potlačili ďalej do  Karpatských hor a  údolí, a  Oni sa s  dobytkom na  krásnu 
nížinnú pastvinu vzali; alebo urobili z nich sluchov a otrokov…” Všetci dobýjajúci boli šľachticmi. „Ale 
žili medzi nimi i otroci… Otroci (Slovania) boli takí ľudia, ktorých chytili počas vojny…, alebo ich kúpili 
za  peniaze.” Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló kézikönyv vagyis a  legszükségesebb tudományok 
összessége. Buda, 1838. 92 – 93., 118.

40 Szirmay Antal: Hungaria in Parabolis, sice Commentari in adagia, et dicteria Hungarorum, per 
Antonium Szirmay… Edidit Martinus Georg. Kovachich ad Josephum Benedictum Kondé Budae, 
Typis Regiae Universitatis Pestanae 1804. 60.

41 Petőfi Sándor: Útirajzok. Helikon, Bp. 1987. 12.
42 Jerney János: A’ szlávok’ tót nevéről. Tudománytár. Új folyam – Hatodik év, 1843. november, 259 – 268.
43 Kállay Ferencz: még is a’ slávok’ tót nevéről. Tudománytár. Új folyam, hetedik év. 1844. január, 45 – 46.
44 Kállay Ferencz: még is a’ slávok’ tót nevéről. Tudománytár. Új folyam, hatodik év. 1843. december, 340.
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to považoval za synonymum slova Slovan. Slovania boli jedným jazykom rozprávajúci, 
vlastné slová porozumejúci ľudia (tschelowek, tzelowek atď.), boli totiž Slovákmi.45 

Maďarská tlač z  reformného obdobia tiež ukazuje, že – až na  niekoľko výnimiek 
– nevolali ich Slovákmi. Juraj Karol Rumy takto vysvetľoval slovo Slovák v roku 1817: 
„…dakedy pôvodov slovanské a nemecké nácie často sa miešali so sebou, a medzi sebou 
každého, s ktorými vedeli porozprávať nazvali „Slovák“om a každého, s ktorými nevedeli 
porozprávať, nazývali „Niemecz” takže nemým”.46 O dva roky neskôr profesor Bitnič ja-
zyk „Hornouhorských Slovákov“ považoval za samostatný západoslovanský jazyk (ako aj 
poľský, český, moravský a sliezsky jazyk) a samotný ľud (v zátvorke) nazýval „Slovákom“.

Ján Čaplovič vo svojej etnografickej práci z roku 1822 uviedol, že: „Slováci, alebo 
Tóti; sú najstaršími obyvateľmi Uhorska a sú pozostatkom kedysi obrovskej Moravskej 
krajiny. Oni túto krajinu pred každým skôr obývali a dávno pred príchodom Maďarov 
vlastnili túto zem.“ Kossicsova práca z roku 1827 sa tiež zmienila o „Slovákoch” a o „Pa-
nónskych Slovákoch”, ktorých Maďari dobyli.47 

S ohľadom na vyššie uvedené príklady môžeme konštatovať, že pojem „Slovák“ sa 
u maďarských autorov používal len zriedkakedy – hlavne v rokoch 1810/1820, ešte pred 
rozvojom moderných národných koncepcií. Aj vtedy väčšinou išlo o Slovanských alebo 
k Slovanom blízko stojacích autorov s neistou, mnohotvárnou identitou alebo osoby, kto-
ré ešte rozmýšľali podľa feudálnej koncepcie národa. Slovo Slovák sa zväčša spomínalo 
v historickom, politickom, jazykovo-politickom kontexte: od Maďarov pradávnejší oby-
vatelia, ponížení, ich jazyk je rovnocenný s ostatnými slovanskými jazykmi atď. 

Po  konsolidácii liberálneho národného vedomia maďarskí autori naďalej trvali 
na používaní pojmu „tót“. A to nebola náhoda. Súbežne s vývojom slovenského národné-
ho vedomia sa pomaly stal z ľudu (nácie) „tótov“ národ Slovákov (ako aj z nácie Oláhov 
a Rácov sa stali Rumuni a Srbi). Pre Maďarov – už z dobre známych dôvodov – meno tót 
(vlach a rác) i naďalej zostalo názvom etnika, ľudu, resp. etnickým menom ľudu alebo ná-
cie. Samozrejme ani maďarský postoj nebol na začiatku reformného obdobia absolútne 
jednostranný. Karol Rumy − ktorý bol vo svojej identite neistý − napríklad absentoval to, 
že slovenskí študenti na Bratislavskom evanjelickom lýceu na skúškach nehovoria svojím 
slovenským materinským jazykom. Andrej Thaisz chválil bystrý, veselý, básnický národ 
a krásny rytmický slovanský jazyk, ktorým „hovorí“ i Slávy Dcéra Jána Kollára. Samo-
zrejme, existovali aj iné príklady. Jeden anonymný autor sa rozčuľoval proti „kosáckim 
a robotujúcim“ slovenským ľudovým jazykom. Tak videl, že v Uhorsku a v Sedmohrad-
sku jazyková a národná priorita patrí výlučne maďarskému jazyku, maďarskému pánovi, 
a nie slovenskému chalupárovi.48

Táto lingvistická dualita upútala pozornosť aj Mateja Bela v 18. storočí. O Slovákoch 
žijúcich v Bratislavskej župe napísal: „Ich jazyk je najbližší k českému, je mäkký a lahodný 

45 Tamtiež, 355.
46 Rumi Károly: Historiai visgálódások, és vélemények a′ Gothok, Scythák, Bolgárok és Magyarok′ 

eredetiről. Tudományos Gyűjtemény, 1817. VI. kötet, 34.
47 Postupne pozri: ’A Vass és Szala Vármegyei Tótokról. (Szomb. Prof. Bitnics) Tudományos Gyűjtemény, 

1819. III. kötet, 59-60.; Csaplovics János: Ethnographiai Értekezés Magyar Országról. Tudományos 
Gyűjtemény, 1822. III. kötet, 52.; Vannak-e Magyar Országban Vandalusok. (Kossics József) 
Tudományos Gyűjtemény, 1827. VI. kötet, 74 – 75. 

48 Magyarománok és szlavománok. A  „magyarosítók” álláspontja a  reformkori magyar-szlovák 
nyelvharcban. In: Kiss 2005. 52., 54 – 55.
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lahôdkami... Meštiansky a šľachtický dialekt pôvodom ukazuje veľa krásy... Roľníci majú 
drsné slová a ústa, trápna je ich znelosť, ktorou mimoriadne zohavujú reč.”49 I Maďari ho 
v reformnom období – podľa Štefana Lesku neprávom – považovali za drsný a hrudkovi-
tý slovenský ľudový jazyk. Tieto prívlastky však už mali pejoratívny tón i význam.

Gabriel Döbrentei v roku 1811 kritizoval nevzdelanosť a primitívnosť slovenského ja-
zyka, a to, že okrem niekoľkých kníh „nemajú ani toľko vedeckých prác, ako maďarský jazyk 
má gramatických diel.”50 Andrej Thaisz sa v roku 1825 chcel dotknúť tematiky bez skresle-
nia. Mal dobrý názor na niekdajší slovanský a český jazyk. Avšak slovenský „jazykom nie 
je, a nijakú kultúru si nezaslúži, lebo v každej župe... má aspoň tri odlišné variety; a nie je ani 
spisovným jazykom, radšej je na to, aby sa bez akéhokoľvek násilia vyhubil…”. Hoci mnoho 
ľudí hovorí týmto jazykom, ale ak „niekto sa posunie vyššie vo vzdelaní, ako obyčajný ľud, 
buď si vyberie nemecký alebo maďarský jazyk a zostane navždy pri latinčine…”.51 

Spravodajcovia maďarských novín kritizovali slovenský/slovanský jazyk nielen pre 
primitívnosť a prostosť, ale aj pre zvláštnu, škaredú zvučnosť. Vychádzali väčšinou z toho, 
z čoho vychádzal aj jágerský zememerač, podľa ktorého „krásu jazyka určuje pomer me-
dzi samohláskami a spoluhláskami“. Takže taliansky jazyk je veľmi krásny, mäkký jazyk. 
Nezaostáva za ním ani maďarský jazyk, ktorý je „najdokonalejší jazyk, taký ako neleštené 
zlato”.52 Slovanský a slovenský jazyk nie sú pekné, lebo majú príliš veľa spoluhlások, ktoré 
pohlcujú a kazia zvučnosť. 

Posmešný verš Michala Vörösmartyho – dodnes nepublikovaný – práve kvôli tomu 
kritizoval jazyk Tótov (Slovákov). Inšpirovala ho protimaďarská posmešná rýmovačka 
Juraja Rohoniho, ktorú zverejnil Ján Kollár v polovici 30. rokov v Záhrebe. Slovenský 
evanjelický pastor vo verši ohováral Maďarov a ich jazyk a oslavoval Slovanov a slovan-
ský/slovenský národ. Tvrdil, že keby z maďarčiny vynechali slová slovanského pôvodu, 
Maďari by vedeli len brechať. Vörösmarty odpovedal podobným tvrdým veršom: 

„Hovoríš: že keby z maďarčiny tótčina sa vynechala,
rozprávať by nevedel, vrieskal by Maďar.

Ako je to možné? Ty úplný Tót len Revať vieš, a
v tvojej medvedej vlasti nepočuť Ľudské slovo. –

„Krk, Smrť, prst – „Nevrieskaj! Lebo sa zadusíš v hrvoli
Ovos, ktorý si zjedol,– a naspäť si grgol aj Ťa odpraví.”53

49 Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé. Szépirodalmi, Bp. 1984. 233-234. (A továbbiakban: Bél) 
50 Postupne pozri: Megtzáfolások és Igazítások. Észrevételek és Megjegyzések a’ Tudományos 

Gyűjteményhez. (Leska István) Tudományos Gyűjtemény, 1820. V. kötet, 122. Döbrentei Gábor: A’ 
Magyar-nyelv. (Tento spis napísal ešte v  roku 1811) Felső-Magyarországi Minerva. 1828. második 
negyedév, hatodik füzet, 13. szám, 1742.

51 Thaisz Endre: Elme-futtatás a’ Magyar Nyelv’ becsüléséről. Felső-Magyarországi Minerva, 1825. 
december, 12. füzet, 487. – O českom biblickom jazyku napísal nasledovné: „jazyk je krásny, pružný, 
filozofický a príjemný; – ale mŕtvy, – ’a takto by bolo hriechom ho zobudiť z mŕtvych”. Tam tiež.

52 Udvardy János: A’ magyar nyelv’ ügyében. Felső Magyar-Országi Minerva, 1832. 8. évfolyam, 3. kötet,  
7. füzet, 4. írás. 511-513. Pozri ešte: Skolka András: A Békés vármegyei Mezőberény történeti-topográfiai 
leírása. In: A  nemzetiségek néprajzi felfedezői. Szerk.: Paládi-Kovács Attila. Akadémiai, Bp. 2006.  
155 – 156.

53 Tverdota György: Vörösmarty Bábel-tornya. In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Gesta, Bp. 1996. 77.
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Vörösmarty zosmiešňoval aj stravovacie návyky Slovákov, keď ich obvinil z konzu-
movania ovsa. K  dôležitým komponentom čoraz negatívnejšieho slovenského obrazu 
v reformnom období prispievali aj slovenské jedlá odlišné od maďarských. Pre Maďarov 
nížin bola pšenica prvoradým obilím pre chlieb, ktorá sa pestovala hlavne v strede kra-
jiny. Menej náročný ovos, jačmeň, raž, proso (alebo zemiaky) sa považovali za obrok. 
Avšak pre hornozemských Slovákov a Rusínov – ktorí mali biedne stavy pšenice – tvorili 
základnú potravu. Vyrábali z nich chlieb, kukuričný chlieb a kašové pokrmy. Takže – už 
dlho pred reformnou érou – sa vytvoril pozitívny obraz „bohatých“ Maďarov, ktorí kon-
zumovali biely pšeničný chlieb, mastnú slaninu, bravčové alebo hovädzie mäso a tokajské 
víno. Tento zjednodušujúci, zovšeobecnený obraz bol v ostrom kontraste oproti vníma-
niu „chudobných“ Slovákov, ktorí konzumovali zvieracie krmivo. 

Z pohľadu Maďarov sa totiž rozdiel medzi jedlom a zrnami rozšíril na národné hod-
notné sústavy a viedol k otázke čí sú Slováci vôbec ľudia (nie v pravom slova zmysle)! 
Vytvorilo sa úzke prepojenie medzi kvalitou potravín a charakteristickými znakmi ná-
roda, ktorý ich konzumoval. Niet divu, že aj naďalej sa držalo „porekadlo s pekelným 
pôvodom“: „Palica nie je zbraň, kaša nie je jedlo a Slovák nie je človek”.54 

Zamestnanie a charakter Slovákov

Drsné klimatické a pôdne vlastnosti Hornej zeme naozaj neboli priaznivé pre poľno-
hospodárstvo a chov hospodárskych zvierat, ktorým sa venovali Maďari. Rôzne aktivity, 
ktoré nepatrili do vyvíjajúceho sa národného hodnotného systému Maďarov – remesel-
níctvo, podomový obchod (s drevenými a keramickými nástrojmi, domácimi tkaninami, 
šafranom, olejom, laňou, čipkami, voskom, sklom, drôtom, maslom, syrom atď. ), ťažba 
dreva, lesníctvo, drevené výrobky, keramika, plavba plťou, sezónne práce v poľnohospo-
dárstve, pasenie oviec, výroba syra a masla, pálenie pálenky atď. − neboli také ocenené, 
hodnotné. „Slováci boli teda aj z tohto hľadiska „iní“, a týmto sa zaradili do vytvorenej 
predstavy o nich. 

V tej dobe už Matej Bel napísal, že „okrem obrábania pôdy… spustia sa do takých 
prác, ktoré inde len tak ľahko nezatriedia medzi povolania roľníkov. Zaoberajú sa  re-
meslami, ktoré priniesli dané podmienky, kde žijú” – stolári, výrobcovia šindle a dosky, 
sudu, dební a  keramických nádob, potulní predajcovia. Domáce potreby prepravujú 
na vozoch do južných oblastí, ktoré sú skoro čisto obývané len Maďarmi a toľko obilia, 
slaniny, jabĺk, konope, zeleninových prívarkov nesú domov, koľko sa len do predaných 
nádob zmestí.55 

54 S týmto problémom sme sa už podrobne zaoberali v minulosti, a to v dvoch prípadoch. Pozri: Kiss László: 
„A tót nem ember, kása nem étel”. Adalékok a reformkori magyarok szlovákokról alkotott képéhez. In: 
MI/Más Konferencia 2008. Gondolatok a  toleranciáról. Amerikanisztika Tanszék, Eszterházy Károly 
Főiskola, Eger. 2009. 185-191. Každodenné jedlá – národné predsudky v reformnej dobe. (Hétköznapi 
ételek – nemzeti előítéletek a reformkorban.) In: Acta Historica Neosoliensia. Odborný časopis Katedry 
histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2008/11. 169-175. 

55 Bél 292.
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Túto formu delenia práce – vychádzajúcu zo zemepisných charakterov – Elek Fényes 
spomínal v súvislosti s viacerými severnými župami Uhorska.56 Aj spis zo začiatku 19. 
storočia považoval Slovákov za pracovitých domácich obchodníkov.57 

Fényesov opis obyvateľov Oravy – s malým obmedzením – možno rozšíriť aj na ďal-
šie severné župy. „Oravský ľud je mimoriadne usilovný pracovník, vlastnú pôdu s veľkou 
ostražitosťou kultivuje, a takpovediac pestuje ovos aj na skale; v lete vo veľkých skupinách 
chodí do okolia Tisy a Dunaja – kosiť, hrozno obrábať alebo pracuje pri žatve; – z mlieka 
vlastnej kravy, oviec robí syr, maslo a tvaroh; Pekné borovicové hory tiež využívajú: pre-
tože... z toho foršne, dosky, palice, šindle a drevené nádoby robia, a tieto... Prepravujú ku 
vode Váh, stade do Komárna a do Pešti. Hlavný prístav... Kraľovany, kde sa voda z Váhu 
a Oravy spája.”58 Obyvatelia Liptova niekedy aj do Turecka vyvážali drevo. Okrem plav-
by a obchodovania s drevom „mnoho rodín žije aj z prepravy; ženy Revúčanov chodia 
na koni do Banskej Bystrice, a tam maslo a telu berú, a stade prinášajú chlieb.”59 

Niet divu, že ako jeden z najstabilnejších prvkov slovenskej povahy považovali pra-
covitosť. Obraz Slovákov – založený na báze skúseností, pozorovaní alebo predsudkov 
– sa zmiešal so všeobecným opisom Slovanov, idealizovaným obrazom skupín J. G. Her-
derovcov a P. J. Šafárikovcov. Herderov „Ideen” písal o nich ako o usilovnom, budujúcom, 
obchodujúcom, mierumilovnom a znášanlivom etniku. Šafárik považoval za základnú 
charakteristiku Slovanov náboženské myslenie, pracovitosť a  úprimnú radosť a  lásku 
k materinskému jazyku. 

Ján Kollár vlastne len preniesol dobré vlastnosti slovanského národa na Slovákov. 
Ide o: zbožnosť, usilovnú pracovitosť, nevinnú veselosť, lásku k vlastnému jazyku, zná-
šanlivosť, taktiež skromnosť a čistotu, prítulnosť, nenáročnosť, dobré rodinné vzťahy, sú-
držnosť.60 Je to na zamyslenie, lebo to ukazuje na silnú kontinuitu, že z horeuvedených 
vlastností už aj Matej Bel zdôraznil usilovnosť, pracovitosť a dobrú náladu (vysoký rast 
a silu) Slovákov.61 

V roku 1834 vydaný „Közhasznu Esmeretek Tára…” v 11. zväzku takto charakte-
rizoval Slovanov: Slovan má vo všeobecnosti „statočnú dušu, je činným a pohostinným. 
Národnú morálku a vlastnú ľudskú pýchu má rád, ale aj pitie; je usilovný, múdry.”62 V tom-
56 Citujeme: „Pokiaľ severná časť práve v tom biedne, v ktorom južná časť má požehnane a vice versa. Takto 

horná zem nesie dosky, drevo, drevené nástroje, med, železo, keramický riad, ovocie; a kúpi za to pšenicu, 
ošípanú, dobytok, víno, konope, tabak na dolnej zemi.“Fényes Elek: Magyar Országnak, ’s a’ hozzá tartozó 
tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. Második kötet. Pest, 1837. 80.

57 Oni sú takí ľudia, „ktorí celú krajinu, ale i zahraničie prejdú šafranom, rôznymi olejmi, hlavne s borovicou, 
laňom, čipkou, prípravkom, voskom, sklom, tkáčskym rebrom, sitkami, drôtom, maslom, syrom.“ Cituje 
Liszka József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez. 
Regió, 1990/3. 223.

58 Fényes Elek: Magyar Országnak, ’s  a’ hozzá tartozó tartományoknak mostani állapotja statistikai és 
geographiai tekintetben. Második kötet. Pest, 1837. 9.

59 Tam tiež, 178.
60 V po rade pozri: J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Gesichte der Menscheit. Deutsche Bibliothek in 

Berlin (1914), 225. Pavol Jozef Šafárik: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. In: Spisy 
Pavla Jozefa Šafárika. Vyd. Východoslovenské vydateľstvo Košice pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, 
Košice. 1992. 44 – 47. Ján Tibenský: Chvály a  obrany slovenského národa. Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, Bratislava. 1965. 186., 191.

61 Bél, 234.
62 Közhasznu esmeretek (!) tára a’ Conversations-lexikon szerént Magyarországra alkalmaztatva. (Kiad. 
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to roku napísal Karol Kossovics svoje bansko-mestské zážitky, v ktorých sa zaoberal aj 
charakterom Slovákov. „Ľud, ako zvyčajne u  horských obyvateľov je radostný, zdatný, 
so živou farbou tváre, jednoducho-morálny, skoro slepo vrúco veriaci, robotnícky usilovný, 
hlavným zárobkom mu je preprava a rôzne zamestnania patriace baníctvu.”63

Návratným motívom Slovákov je pokoj a  poslušnosť. „Tóti v  našej vlasti sú tichí, 
pokojní a s poslušnou povahou…;nech má svoj každodenný chlieb a on hneď s radosťou 
zostane ľahostajní k dianiu krajiny, o národností ani nesníva“ − napísal autor s falošným 
menom do brožúry „Pillantás a’ liptai tót kalendáriomba”.64 Táto poslušnosť sa premenila 
v knihe Daniela Berzsenyiho zaoberajúcim sa poľnohospodárstvom (1833) na otrockú 
pokornosť. „S čudovaním som videl, že karpatský tót (Slovák) ešte stále bozkáva ruku 
a nohu človeka, a za každú maličkosť oblizuje zem pred človekom.“ Je to nešťastná situ-
ácia, keď chudobný sedliak so svojím vlastným pánom a sudcom ani rozprávať nevie“. 
Podľa básnika žalostný vzhľad horniakov (hornyákok) a sotákov (szotákok) odráža ich 
smutný vnútorný stav.65

Na  záver môžeme uviesť, že maďarské noviny v  reformnom období, ak sa vôbec 
zaoberali charakterom Slovákov, zvyčajne o nich vytvorili krátky a neúplný obraz. Sotva 
sa objavil taký spis, ktorý by komplexne a objektívne vystihol tému. Na druhej strane 
sa tento obraz stal stále negatívnejším a na konci éry sa zakoreňoval nielen v tlači, ale 
v čoraz širších vrstvách uhorskej spoločnosti. Obraz Maďarov u slovenských národných 
buditeľov prešiel podobnými zmenami. Avšak, táto analýza môže byť úlohou pre ďalšie 
štúdium.
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