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Napriek tomu, e spoloèná história Slovákov a Maïarov u bola
témou nespoèetného mnostva konferencií a analýz nemôeme
poveda, e sa o nej hovorilo u dos a vetky problémy sú vyrieené. Najúèinnejou zbraòou proti mýtom a predsudkom je otvorená výmena názorov a objasnenie rozdielnych stanovísk. V tomto znamení sa niesli príspevky, ktoré odzneli na konferencii v Èilistove organizovanej Sekciou národnostných menín Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, Fórum intitútom pre výskum menín a Jazykovou kanceláriou Gramma. aiskom konferencie boli
príspevky, ktoré sa zaoberali problémom písania mien historických osobností pod¾a pravidiel slovenského pravopisu, a ako vysvitlo, zauívanie týchto pravidiel v praxi znamená starosti aj pre
slovenských odborníkov. Samozrejme, jedna takáto konferencia
ete nezaruèuje úspech v znamení vyrieenia problémov, môe
vak spusti taký vedecký diskurz, ktorý by bol nevyhnutnou podmienkou napredovania. V tejto nádeji ponúkame naim èitate¾om
tento zväzok a veríme, e tak môeme prispie k zrúcaniu nieko¾kých mýtov a predsudkov.
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P REDSLOV

Napriek tomu, e spoloèná história Slovákov a Maïarov u
bola témou nespoèetného mnostva konferencií a analýz
nemôeme poveda, e sa o nej hovorilo u dos a vetky
problémy sú vyrieené. Ba èo viac, vzorka tohto zväzku ako aj
názov konferencie signalizuje mnostvo mýtov a predsudkov
z naej histórie. Najúèinnejou zbraòou proti týmto mýtom
a predsudkom je otvorená výmena názorov a objasnenie rozdielnych stanovísk. Sekcia národnostných menín Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Fórum intitút pre výskum
menín a Jazyková kancelária Gramma zorganizovali dòa 7.
decembra 2004 v Èilistove vedeckú konferenciu za úèelom
objasnenia diskutabilných kontaktných bodov, ktorá vytvorila
monos rozvánej vedeckej diskusie. V tomto znamení sa
niesli príspevky, ktoré na konferencii odzneli, ako aj diskusia.
Vïaka téme prednáok bolo vytvorené dostatoène iroké
spektrum, naiel sa èas aj na analýzu uèebníc dejepisu, ako
aj na zobrazenie moných príèin asimilácie z obdobia dualizmu. aiskom konferencie boli príspevky, ktoré sa zaoberali problémom písania mien historických osobností pod¾a pravidiel slovenského pravopisu, a ako vysvitlo, zauívanie týchto pravidiel v praxi znamená starosti aj pre slovenských odborníkov. Samozrejme, jedna takáto konferencia ete nezaruèuje úspech v znamení vyrieenia problémov, môe vak spusti
taký vedecký diskurz, ktorý by bol nevyhnutnou podmienkou
napredovania. Poèas otvorenia konferencie sa tátna tajomníèka Ministerstva kultúry SR vo svojom prejave zmienila aj
o zodpovednosti historikov a uèite¾ov dejepisu. Fórum intitút
pre výskum menín, ako maïarská intitúcia na Slovensku
cíti obvzlá zodpovednos za to, aby napomáhala dvom krajinám a historikom dvoch národov v posilnení ich spoloèného
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dialógu. V tejto nádeji ponúkame naim èitate¾om tento zväzok a veríme, e tak môeme prispie k zrúcaniu nieko¾kých
mýtov a predsudkov.
Attila Simon, redaktor zväzku

Ágnes Biró

tátna tajomníèka
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Váené dámy a páni,
V mene Ministerstva kultúry SR Vás vítam na vedeckej konferencii, ktorá nesie názov Mýty a predsudky v dejinách a bola
usporiadaná pod gesciou MK SR  sekcie meninových kultúr,
Fórum intitútu pre výskum menín v amoríne a Gramma
jazykovednej kancelárie v Dunajskej Strede.
Maïarský myslite¾ 20. storoèia Hamvas Béla napísal:
Neexistuje história bez sebaklamu.
Sebaklam, teda mýty sú také histórie, ktoré sú idealizovanou formou sebapoznania kolektivity. Je to forma spoloèensko-historického faktu, ktorú nemôeme obís ani zaprie.
Obdobne je to aj s predsudkami  predsudok je vzah tej
istej kolektivity k inakosti a k odlinostiam. U samotné slovo
(názov) pred-sudok poukazuje na to, e ide o úsudok, ktorý
predchádza samotné poznanie.
Ak vak chceme správne pochopi danú dobu, jej ducha,
analyzova jej udalosti a diania musíme pozna aj predsudky
a mýty tejktorej doby. Alebo v zrkadle mýtov a predsudkov
danej doby vieme pochopi, rozpozna prípadne historicky zrekontruova danú dobu.
Ústrednou témou dnenej konferencie sú také mýty a
predsudky , ktoré v posledných 2 storoèiach vo výraznej miere
ovplyvnili, formovali a deformovali dialóg medzi slovenským a
maïarským národom a boli zdrojom mnohých nedorozumení
a konfliktov.
Je nádejné to, e dnes sa slovenskí a maïarskí historici
vedia bez vání a emócií porozpráva aj o najcitlivejích otázkach naej spoloènej histórie, veï sú si vedomí toho, e niektoré udalosti sú hodnotené jedným národom pozitívne, kým
pre druhého môu ma negatívny náboj a opaène.
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Ove¾a aie je oslobodi jednoduchého èloveka od mýtov
a predsudkov. V tejto oblasti majú najväèiu zodpovednos a
najväèí dlh historici, ale najmä výuèba dejepisu na kolách,
veï generácie boli vychované tak, e sa do nich vtepoval
obraz nepriate¾a.
Osobitú pozornos treba venova aj otázke písania historických mien pod¾a v súèasnosti platnej pravopisnej normy.
V èlánku Új Szó z 24.novembra 2004 historièka pani Eva
Kowalská poukázala na to  e èoraz viac sa rozmáha to presvedèenie, e túto otázku treba riei a vyriei, lebo súèasný stav nie je udrate¾ný. Nová generácia historikov , generácia po roku 1970, hodnotí túto otázku, toti transkripciu
maïarských historických mien, a povýenie jazyka nad históriu za prejav slovenského nacionalizmu .
Názov èlánku je povzbudivý Koút, Seèéni a ostatní  je
ete cesta spä? Je moná ete náprava? Sme presvedèení
o tom, e v rámci Európskej únie máme spoloèný cie¾ a to odstráni i náznaky diskriminácie z kadej oblasti náho ivota.
Cie¾om tejto konferencie je, aby sa rozváne a najmä
z vedeckého h¾adiska h¾adali rieenia pre tieto otázky.
Je tu èas aby sme spoznali názor tu prítomných historikov,
ktorým by som týmto odovzdala slovo.

Biró Ágnes

a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának
államtitkára

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma nevében a Mítoszok és elõítéletek a történelemben
címen megrendezett konferencián. A konferencia gesztorai az
SZK KM Kisebbségi kultúrák szekciója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorjáról és a Gramma Nyelvi Iroda Dunaszerdahelyrõl.
Önámítás nélkül nincs történet írta Hamvas Béla.
Az önámítás, vagyis a mítosz pedig egy olyan történet, ami
a mindenkori kollektivitás önismeretének idealizált formája,
olyan társadalomtörténeti tény, amit nem kerülhetünk ki.
Hasonló a helyzet az elõítélettel is, mert az ugyanennek
a kollektivitásnak a mássághoz való viszonyulása. Már maga
a szó (az elnevezés) elõítélet az ismeretet megelõzõ tudatformára utal.
Mindkettõ ismerete viszont szükséges ahhoz, hogy egy
adott kor szellemét megértsük, vagy egy adott korban történt
eseményeket elemezni tudjunk, és meg tudjuk magyarázni
azokat.
A mai konferencia középpontjában olyan mítoszok és elõítéletek állnak, melyek a szlovák és a magyar nemzet közös
történelme alatt  pontosabban az elmúlt két évszázadban 
rányomták a bélyegüket a két nép közötti párbeszédre és
nem egy konfliktus és félreértés forrásává váltak.
Megnyugtató tény, hogy a szlovák és magyar történészek
ma már indulatok nélkül tudnak egymással beszélni a legkényesebb témákról is, hiszen megértik és természetesnek
tartják azt, hogy amit az egyik pozitív eseménynek lát, az a
másik fél számára negatív töltetû lehet és fordítva.
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Nehezebb azonban az átlagembert megszabadítani az elõítéletektõl és mítoszoktól. Ebben a folyamatban még sok adóssága van mind a szlovák, mind a magyar történetírásnak és történelemoktatásnak, fõleg akkor, amikor generációk nõttek fel
úgy, hogy az ellenségkép tudatosan volt beléjük táplálva.
Külön figyelmet érdemel és megoldásra vár a történelmi
családnevek a szlovák helyesírás jelenlegi szabálya szerinti
írásmódja. Az Új Szó 2004. november 27-i cikkében Eva Kowalská történész rámutatott, hogy egyre álltalánosabbá válik az a meggyõzõdés, hogy a kérdést végre meg kell valahogy oldani, mivel a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Továbbá
biztató az a tény is, hogy 1970 óta felnõtt a szlovák történészek egy olyan nemzedéke, akik ezt a törekvést (a magyar
történelmi nevek transzkripcióját »átírását« és a nyelv történelmi valóság fölé való helyezését) és az egész végkifejletét
a szlovák nacionalizmus megnyilvánulásának értelmezik.
A cikk címe bíztató Koút, Seèéni és a többiek  van még
visszaút? Fõleg akkor biztató, ha a végérõl végérvényesen
lekerül a kérdõjel, hisz az Európai Unió egyenrangú tagországaiként minden abszurditás és diszkrimináció eltávolítása,
mellõzése a közös cél.
Ennek a konferenciának a szerepe pedig az, hogy higgadt,
tudományos megközelítésben keressük meg a problémák
megoldását.
Ismerjük meg hát a jelenlevõ történészek véleményét,
akiknek ezennel átadom a szót.

Peter Zelenák

ROVINY SLOVENSKO MAÏARSKÝCH VZ  AHOV
V 20. STOROÈÍ .

K ONTROVERZNÉ

Problematika slovensko-maïarských vzahov patrí nesporne
medzi tie témy, ktoré pútajú pozornos nielen odbornej, ale aj
irej verejnosti. Tento záujem nie je náhodný, ale má svoje
vnútorné opodstatnenie. Je daný objektívne vzh¾adom na spoloènú tátnu minulos a vzahmi, ktoré sa odvíjali po rozpade
Uhorska. A tieto boli vo viacerých oblastiach a obdobiach dos
komplikované a miestami aj konfliktné. Bolo vak príznaèné
pre ich povahu najmä v 20. storoèí, e tieto rozpory väèinou
nevyplynuli len z vnútorných daností slovenskej resp. maïarskej spoloènosti, ale boli súèasou udalostí a procesov, ktoré
boli produktom politického vývoja na kontinente a vo svete.
V posledných rokoch aj napriek viacerým disonanciám,
ktoré vyplývali zo zloitosti procesu rozirovania Európskej
únie, sme svedkami postupnej straty dominancie úlohy vzájomných vzahov. A to tak pre obidva táty a ich vnútornej
a zahraniènej politiky, ako aj z h¾adiska vývoja stredoeurópskeho priestoru ako celku. Napriek tomu vak zostávajú svojim spôsobom pre slovenskú a maïarskú spoloènos dôleité
a nie je moné ich ignorova a prehliada. U len z toho dôvodu, e objektívne existuje nutnos spolupracova a koordinova svoju politiku pri formulovaní a presadzovaní spoloèných
záujmov stredoeurópskych krajín v rámci zjednotenej Európy.
pecifickým, ale z h¾adiska vývoja vzájomných vzahov limitujúcim faktorom je meninová otázka. Rozdiely v uplatòovaní
práv menín, poòatie a miesto meninovej otázky v politike,
vývoj samotných menín a vzah väèinovej spoloènosti k obyvate¾om slovenskej, resp. maïarskej národnosti a opaène
predstavovali jeden zo zdrojov napätia nielen poèas celého
storoèia, ale zostávajú citlivým problémom aj v súèasnosti.
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Ak teda chceme postihnú práve tie roviny, resp. problémové okruhy, ktoré rezonujú v spoloèných slovensko-maïarských vzahoch v 20. storoèí a sú vnímané ako kontroverzné
a zaaujúce pri formulovaní perspektívy politickej, kultúrnej,
hospodárskej atï. koexistencie, tak predovetkým je potrebné zdôrazni skutoènos, e napriek zloitosti a rozpornosti
vývoja nedolo vo vzájomných vzahoch k takým extrémnym
prejavom nacionálnej animozity, ktoré by hlboko zasiahli
povedomie obyvate¾stva a spôsobili ako prekonate¾ný pocit
nacionálneho nepriate¾stva. A práve túto skutoènos mono
povaova za jeden zo signálov optimistického poh¾adu na
budúcnos vzájomných vzahov a celého regiónu.
Je zrejmé, e vnútorné a zahraniènopolitické súvislosti
utvárania slovensko-maïarských vzahov v 20. storoèí predstavujú pomerne zloitú problematiku. Vzh¾adom na priestor
tohto príspevku sa pokúsime poukáza len na niektoré aspekty, ktoré súvisia s príèinami vzniku a pretrvávania kontroverzných polôh vo vzájomných vzahoch.
Ako svojho èasu poukázal ¼ubomír Lipták dvadsiate storoèie, tak ako ho ponímame v súèasnosti i s problémami, ktoré
s ním identifikujeme, sa zaèalo vlastne a po skonèení prvej
svetovej vojny. Tento paradox má vak svoje opodstatnenie.
Zmenila sa toti nielen politická mapa strednej Európy, ale èo
bolo snáï ete významnejie, dolo aj k výraznému posunu vo
vnímaní a reflexii hodnôt, ktoré boli spájané nielen s vojnovým
utrpením, ale predovetkým, vychádzajúc i z podkladu tejto
skúsenosti, s perspektívou nutnosti utvárania inej a novej spoloènosti. Mono poveda, e v kontexte zmien sociálnych vzahov dolo aj k posunu v celom hodnotovom systéme. Týkalo sa
to nielen napr. vnímania úlohy politiky v ivote spoloènosti,
úèasti ¾udí a ve¾kých sociálnych skupín na verejnom a politickom ivote, ale aj radikálnym odmietnutím tých hodnôt, ktoré
dovtedy preívali a boli zaloené na tradíciách a truktúre feudálnej spoloènosti. I keï samozrejme tieto tradície boli u
v podstate vývojom prekonávané postupným formovaním spoloèenských vzahov na podklade industriálnej spoloènosti.
A vojna tento proces len urýchlila. Do popredia sa dostávala realizácia tých vízií a projektov, ktoré sa formovali u

Kontroverzné roviny slovensko-maïarských vzahov...
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v predchádzajúcom období a ich podstatou bola snaha o nové
usporiadanie spoloèenských a politických vzahov repektujúce sociálne, národné, obèianske a iné hodnoty. Prièom naplnenie týchto hodnôt bolo spájané a vnímané ako súèas
demokratizácie spoloènosti. A vo veobecnosti boli chápané
ako prirodzené práva.
Tieto momenty sa premietli aj do rokovania mierovej konferencie po skonèení vojny. Hoci intitút zavàenia vojny mierovými zmluvami bol známy u v minulosti, táto konferencia
znamenala do znaènej miery prelom v existujúcej a poznanej
praxi usporiadania vzahov po ukonèení vojnového konfliktu.
Nelo toti len o uzavretie mieru s porazenými tátmi, ale aj
o pokus o nastolenie nového systému medzinárodnej spolupráce, ktorý by garantoval rieenie moných konfliktov mierovou cestou. Výrazom toho bolo zaloenie Spoloènosti národov. Aj keï v medzivojnovom období sa ukázalo, e nádeje
vkladané do Spoloènosti národov napr. v súvislosti s odzbrojením, kolektívnou bezpeènosou, presadzovaním zásad
ochrany národnostných a iných menín atï. sa nenaplnili tak,
ako to predpokladali jej signatári, predsa len u existencia
tohto intitútu vytvárala predpoklady pre zmenu charakteru
medzinárodnej politiky a vzahov medzi tátmi. Táto idea sa
stala nosnou líniou aj po skonèení druhej svetovej vojny a je
základom aj súèasných medzinárodných vzahov.
Výsledky vojny a rekontrukcia stredoeurópskeho priestoru
na podklade práva národov na sebaurèenie posunuli aj tradièné
slovensko  maïarské vzahy do kvalitatívne novej roviny. Dôraz
na obèiansky princíp a proces formovania obèianskej spoloènosti objektívne vytváral predpoklady pre prekonanie tých rozporov, ktoré boli produktom najmä druhej polovice 19. storoèia.
Teda obdobia, ktoré najmä v slovenskej verejnosti bolo vnímané ako obdobie násilnej asimilácie. V kontexte ïalieho vývoja
sa vak ukázalo, e ilo skôr o perspektívu ako o monos rýchleho a bezproblémového naplnenia tých moností, ktoré vyplývali z princípov natartovaného mierového procesu.
Faktorov, ktoré vplývali na zmenu kvality slovensko-maïarských vzahov bolo vak viac. V prvom rade je potrebné
poukáza na skutoènos, e dolo k akcelerácii historického
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vývoja v stredoeurópskom priestore. Vznikom Èeskoslovenskej republiky sa sformovalo územie Slovenska a slovenský
národ sa stal tátotvorným subjektom. A to bez oh¾adu na
zloitos a komplikovanos uplatnenia tejto subjektivity v tátoprávnom význame v medzivojnovom období. Realizácia práva na sebaurèenie, tak ako ho slovenská politická elita definovala u v 19. storoèí a jednoznaène deklarovala v súvislosti s odchodom z uhorskej tátnosti a prihlásením sa k Èeskoslovenskej republike, zostávala jedným z nosných programových a politických cie¾ov aj v nasledujúcich desaroèiach.
Pre slovenskú politiku sa tak urèujúcim stali èesko-slovenské vzahy a z tohto zorného uhla nazerala aj na slovenskomaïarské vzahy. U teda nelo v tomto oh¾ade len o otázku
súitia v spoloènom táte, ale tieto vzahy vnímala slovenská
politika v kontexte vývoja medzinárodnej situácie, politiky
Maïarska a väzieb, ktoré mala budapetianska vláda s predstavite¾mi maïarských strán na Slovensku. Èie do popredia
sa dostávala v tejto súvislosti otázka bezpeènosti a integrity
tátu. A v tomto zmysle mono poveda, e pre slovenskú politiku predstavovala táto otázka prioritu a z tohto poh¾adu vnímala aj slovensko-maïarské vzahy poèas celého 20. storoèia.
Je vak obtiane v tomto zmysle vyabstrahova slovenskú
politiku v medzivojnovom Èeskoslovensku. Slovensko-maïarské vzahy boli súèasou politiky tátu a ovplyvòované jej zahraniènopolitickou orientáciou. Aj z tohto dôvodu sa nutne
prelína slovenský poh¾ad a miera vplyvu na kvalitu týchto vzahov s politikou tátu, ktorého Slovensko bolo súèasou. V inej
situácii sa ocitla slovenská politika v období samostatnej
tátnosti, kde u bola nútená h¾ada a formulova vlastné postoje a vízie rieenia nahromadených i aktuálnych problémov
v slovensko-maïarských vzahoch aj ako vzahov medzitátnych. Bolo vak príznaèné, e rieenia, ktoré slovenská politika a tát prijímali v tomto období boli determinované pozíciou Slovenska i Maïarska ako satelitov Nemeckej ríe a snahami Maïarska pokraèova v realizácii idei obnovy územnopolitickej integrity bývalého Uhorska.
Po skonèení vojny slovenská politika postupne strácala
monosti autonómne rozhodova a po nástupe komunistické-
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ho reimu viac menej prestala ma vplyv na vývoj vzahov
s Maïarskom a na rieenie i takých citlivých otázok, ktoré
súviseli s postavením národnostných menín. Bol to do istej
miery paradox, pretoe obidva táty boli súèasou toho istého systému a napriek tomu politika voèi meninám bola rozdielna a aj výsledky boli diametrálne odliné.
A po roku 1989 sa opätovne stretávame s úsilím o obnovu vzájomných vzahov na kvalitatívne novej úrovni. Tento
proces neprebiehal izolovane, ale bol súèasou zmien v celom
bývalom východnom bloku a determinovaný schopnosou jednotlivých tátov a národných spoloèenstiev vyhnú sa extrémnym konfliktom a uskutoèni transformáciu spoloènosti na
spoloènos obèiansku. Zásadným posunom z h¾adiska vývoja
regiónu bol vznik Slovenskej republiky, èo malo za následok
aj posun v slovensko-maïarských vzahoch. I keï tieto procesy nevyústili do konfliktu, predsa len objektívne spôsobovali
napätie vo vzájomných vzahoch.
Bolo vak symptomatické, e s demokratizáciou spoloèenského ivota sa zároveò otváral priestor nielen pre reflexiu tabuizovaných tém z dejín vzájomných vzahov, ale aj k pokusom
o akúsi revitalizáciu rôznych predstáv a kontrukcií, ktoré vychádzali z predvojnového obdobia, resp a z 19. storoèia. A to aj
napriek tomu, e podstata transformaèných procesov v kontexte
rozirovania európskej únie bola v protiklade s týmito tendenciami. Zdrojom tejto revitalizácie bola toti predovetkým projekcia
nacionálnej vízie budúcnosti. V tomto duchu dochádzalo tak na
maïarskej ako aj slovenskej strane k absolutizácii zlomových
udalostí a politických tendencií 20. storoèia a ich hodnotení
v podobe historických krívd spôsobených druhým národom.
Pri posudzovaní významu rozporov alebo kontroverzných rovín v slovensko-maïarských vzahoch, ktoré sú viac menej kontinuálne alebo sa objavujú v rôznych modifikáciách v 20. storoèí, treba vzia do úvahy, e boli výrazne poznamenané realitou
usporiadania stredoeurópskeho priestoru po skonèení prvej
svetovej vojny a procesom vymedzovania sa Slovenska ako samostatného územnopolitického prvku v tomto priestore.1
Jedným z kontinuálne sa objavujúcim prvkom, ktorý výraznou mierou ovplyvòoval a dodnes ovplyvòuje slovensko-ma-

18

Peter Zelenák

ïarské vzahy je nesporne vnímanie minulosti, chápanie dejinného vývoja tohto priestoru a samozrejme aj vzájomných
vzahov. Hoci problém minulosti je prítomný pri rieení otázok
súvisiacich s objektívne existujúcou nutnosou spolupracova
so susednými národmi a tátmi, predsa len miera uplatòovania historizmu pri posudzovaní týchto vzahov je mono poveda èastokrát a predimenzovaná. Objavuje sa i tam, kde boli
a sú nutné pragmatické rieenia pri repektovaní vzájomnej
výhodnosti.
V poèiatoènej fáze existencie republiky sa upierala pozornos predovetkým na obdobie dualizmu, na národnostný útlak
a asimiláciu. Pritom sa historická argumentácia vyuívala nielen ako prostriedok vybudovania vlastnej nacionálnej sebaidentifikácie pri zdôvodòovaní dejinného rozhodnutia rozchodu
s uhorskou tátnosou, ale nadobúdala aj aktuálny politický
význam. ako nástroj na vytvorenie obrazu nacionálneho nepriate¾a. I keï má takýto obraz istú funkènos a je súèasou pamäti a je aj výrazom schopnosti národného spoloèenstva reagova
najmä v krízových situáciách na existenciálne otázky národného bytia, predsa len dlhodobé budovanie takéhoto obrazu a
takmer výluène vo vzájomných vzahoch limituje aj monosti
reálneho poh¾adu na tieto vzahy. Potom automaticky vzniká
z kadého problému existenciálna záleitos.
V medzivojnovom období sa minulos a slovensko-maïarské vzahy interpretovali aj z poh¾adu kultúrneho vkladu do
civilizaèného procesu pri utváraní tohto, ale aj európskeho
priestoru. Nadväzovanie na predchádzajúce desaroèia vývoja
sa premietali aj do interpretácie zaèiatku spoluitia v jednom,
spoloènom táte. Táto diskusia a rozdielne postoje, ktoré by
sa dali zhrnú do otázky kontinuity a diskontinuity v dejinách
tohto stredoeurópskeho priestoru pokraèuje dodnes. A to bez
oh¾adu na to, akou cestou preli obidve spoloèenstvá v minulom storoèí a bez oh¾adu na generaèné výmeny.
Hoci variácií na túto tému je pomerne ve¾a, základná schéma èerpá argumentáciu predovetkým z 19. storoèia. Môeme
sledova pomerne presne aj argumentáciu pouitú a dodnes
pouívanú pri interpretácii zlomových udalostí. Èi u sa to týka
zániku Uhorska, Trianonu, alebo viedenskej arbitráe a dopa-

Kontroverzné roviny slovensko-maïarských vzahov...

19

du druhej svetovej vojny na rekontrukciu stredoeurópskeho
priestoru a pochopite¾ne aj na vývoj vzahu k obyvate¾stvu,
ktoré bolo inej národnosti ako väèinové spoloèenstvo. A èo je
pozoruhodné, táto argumentácia v podstate nereflektuje ani
výsledky vedeckého bádania. Je pomerne kontantná a ve¾mi
ako prekonate¾ná. Jej základ toti tvorí apel na národné
povedomie a podsúva mylienku a pocit spáchanej krivdy. Vychádza z absolutizovania tej ktorej udalosti, dejinného zlomu,
bez uvedenia príèin a mimo historického kontextu.
S tým súvisí aj problém hraníc a v naom prípade junej hranice Slovenska, presnejie slovensko-maïarskej hranice.
V tejto súvislosti sa objavovali a aj objavujú rôzne argumenty, èi
u na slovenskej, alebo maïarskej strane. Bez oh¾adu na ich
validitu a opodstatnenos, je moné ich zaradi do interpretaèného rámca tých skúseností, ktoré vyplývali zo spomínanej
základnej schémy. K tomu vak pribudla ete argumentácia,
najmä na slovenskej strane, ktorá sa u opierala o mylienku
obhajoby územnopolitickej integrity Slovenska. Táto idea sa
sformovala pomerne rýchlo u v poèiatoènej fáze kontituovania sa Èeskoslovenskej republiky. Neh¾adiac na projekty 19.
storoèia, ktoré vymedzovali územie Slovenska na etnickom
princípe, po prvej svetovej vojne sa slovenská politika a slovenská verejnos stotonila s predstavou o území Slovenska,
tak ako jeho hranice boli definované mierovou konferenciou.
Akýko¾vek pokus o zmenu hraníc, nehovoriac u o pokusoch
Maïarska dosiahnu zmenu slovensko-maïarskej hranice boli
interpretované ako snahy narui integritu Slovenska. Aj v èase
druhej svetovej vojny existovala v tejto otázke zhoda medzi vládnucou elitou a v ilegalite pôsobiacimi politickými silami, e jednou z hlavných axióm slovenskej politiky je obnova územnopolitickej jednoty Slovenska. Len cesty k nej boli rozdielne.
Aj po skonèení vojny a aj v súèasnosti po páde totalitného
systému sa akéko¾vek iniciatívy z maïarskej strany, resp.
Maïarska, ktorých obsah by mohol ma etnický ráz, interpretujú v prvom rade ako snaha o naruenie integrity Slovenska.
Prièom sa vyuíva argumentácia nielen 19. storoèia, ale aj
argumentácia zaloená na zápase proti maïarskému revizionizmu. Je tie symptomatické, e tieto snahy a signály napr.
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otázka autonómie pre maïarskú meninu, snaha o integráciu
maïarských menín do národného a najmä politického ivota
Maïarska, vychádzajúce z Maïarska a z prostredia maïarských menín ijúcich v oblastiach, ktoré boli súèasou bývalého Uhorska, sú vnímané slovenskou verejnosou a slovenskými politickými elitami ako kontantné. Teda bez oh¾adu na
to, aké politické sily sú v Maïarsku pri moci.
Ako sme u naznaèili, druhú rovinu slovensko-maïarských
vzahov predstavuje meninová otázka. A to tak otázka maïarskej meniny na Slovensku, resp. v Èeskoslovensku, ako aj
slovenskej meniny v Maïarsku. Predstavuje neoddelite¾nú
súèas vzájomných vzahov. A práve jej rieenia v obidvoch krajinách a politické konzekvencie, ktoré táty v tejto oblasti vyvodzovali tak vo vnútornej ako aj zahraniènej politike vytvárali
zdroj napätia. Aj z tohto dôvodu meninovú otázku nie je moné
vyabstrahova z celkového kontextu vzájomných vzahov.
Základný rozpor, ktorý bol vo vývoji tejto otázky badate¾ný
od konca prvej svetovej vojny vyplýval z rozdielneho poòatia
meninovej otázky a politiky voèi meninám veobecne v Èeskoslovensku a Maïarsku. A to aj napriek tomu, e obidve krajiny sa zaviazali plni záväzky mierových zmlúv týkajúce sa
ochrany menín. Slovenská verejnos vnímala ve¾mi citlivo
postupujúcu asimiláciu slovenskej meniny v Maïarsku a porovnávala ju so situáciou maïarskej meniny na Slovensku.
Vychádzala toti z toho, e politika tátu voèi meninám
v Èeskoslovensku viac menej zodpovedá duchu predstáv o demokratickom rieení meninovej otázky. Aj preto zrejme nenachádzame v medzivojnovom období v slovenskej politike podstatnejie odchýlky v nazeraní na meninovú otázku a ani programové a prakticko-politické návrhy, ktoré by smerovali k zmene
postavenia napr. maïarskej meniny. Tlak zo strany slovenskej
verejnosti smeroval skôr k tomu, aby èeskoslovenská zahranièná politika dôslednejie presadzovala a obhajovala záujmy
Slovákov ijúcich v Maïarsku. A zároveò, aby sa táto politika
premietla aj do vzahu k maïarskej menine na Slovensku.
Na druhej strane politické elity maïarskej meniny síce
akceptovali veobecné demokratické prostredie tátu ale
k existencii tátu zaujímali negatívny postoj. Základná argu-
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mentácia vychádzala zo skutoènosti, e meninám a predovetkým maïarskej menine nebolo priznané právo na sebaurèenie, e sa ocitli v novom táte proti svojej vôli.2 Pre pochopenie tohto postoja a politického vývoja maïarskej meniny najmä v medzivojnovom období bola dôleitá zmena postavenia t.j. zmena z pozície vládnuceho národa do postavenia
národnostnej meniny. A práve tento viac psychologický efekt
ako reálne sa prejavujúci fakt v ivote obyvate¾stva sa vyuíval v politickom zdôvodòovaní nutnosti zosúlaïova politiku
maïarských strán na Slovensku so zahraniènopolitickými
ambíciami Maïarska. Vzh¾adom na to je moné sledova od
polovice 20. rokov postupný odklon od predstáv o monostiach slovensko-maïarskej kooperácie na pôde tátu a v záujme Slovenska a prechod najmä v druhej polovici 30. rokov
k presadzovaniu mylienky revízie povojnového usporiadania
v prostredí maïarskej meniny. Aj z týchto dôvodov nenachádzame výraznejie a zmysluplné signály o perspektíve spolupráce na politickej úrovni medzi slovenskými a maïarskými
stranami. Skôr je badate¾ná èoraz väèia izolácia.3
Pokus o rekontrukciu usporiadania tátu na podklade
národnostného tatútu neuspel v dôsledku prijatia mníchovskej dohody a následne viedenskej arbitráe. Slovenská politika sa odkláòa od princípov rieenia meninovej otázky,
uplatòovaných v Èeskoslovensku, a prijíma za základ kolektívne práva a princíp reciprocity. Tieto sa vak nepodarilo presadi do vzájomných vzahov s Maïarskom.4
Otázka viedenskej arbitráe je úzko spätá s rieením meninovej otázky po druhej svetovej vojne. Rozpor vo vnímaní týchto dvoch polôh sa javí ani nie tak v rovine faktografickej ako
interpretaènej. Je nesporné, e otázka kolektívnej viny, deportácií, výmeny obyvate¾stva a pod. sa dotýkala osudov konkrétnych ¾udí a mala aj tragické následky. Podstatnejím sa vak
z h¾adiska perspektívy prekonania tohto kontroverzného procesu javí potreba prezentova ich z h¾adiska vnútornej podmienenosti a nevytrháva jednotlivé udalosti a procesy z historického
kontextu a poníma ich len v rovine nacionálnej krivdy.
Na záver u len jednu poznámku. Hoci je nepochybné, e
rozírením Európskej únie sa zmenili a budú meni aj vzájom-
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né vzahy medzi tátmi ako aj nacionálne problémy a ich rieenia, predsa len v projekcii budúcnosti èi u blízkej alebo
vzdialenejej je príli ve¾a alternatív a dosia¾ neznámych moností. Je vak zrejmé, e súèasou tohto procesu sa stali aj
obidva táty Slovensko a Maïarsko a predovetkým tieto sú
zodpovedné za kreovanie vzájomných vzahov. Pritom treba
ma na zreteli, e aj v zmenených podmienkach budú naïalej
pretrváva aj vyie zmienené problémy. I keï samozrejme na
inej úrovni a v modifikovanej podobe. Ich zotrvaènos je toti
daná okrem iného aj úrovòou poznania a jej fixáciou v povedomí obyvate¾stva. Prièom snáï ani netreba zdôrazòova, e
práve modely správania zaloené na historizujúcich argumentáciách spolu s mytologizáciou dejinných zlomov majú ve¾mi
dlhú ivotnos. Domnievam sa preto, e je potrebné venova
tejto problematike systematickú pozornos. A to nielen na
vedeckej báze, ale predovetkým na vytváraní priestoru pre
permanentný dialóg na vetkých úrovniach a oblastiach spoloèenského ivota. V záujme nielen obojstranných vzahov, ale
aj v prospech mylienky európskej jednoty.
Poznámky
1

2
3

4

Úvahy, ktoré sa dotýkali geopolitických relácií Èeskoslovenska reflektovali èiastoène aj problém Slovenska, ale len ako súèasti tátu a v tomto
zmysle aj problém junej hranice. Pozri napr. KORÈÁK, J.: Geopolitické
základy Èeskoslovenska jako kmenové oblasti. Praha 1938. Národnostní
otázky, sv. 12.; FABIÁN, J.: Trvalé faktory geopolitického postavenia Slovenska. In: Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska
v rokoch 1918-1945. Trenèín 1992. s. 5-15.
Pozri napr. prejav L. Körmendy-Ékesa v poslaneckej snemovni. Tesnopisecká zpráva o 3. schùzi poslanecké snìmovny Národního shromádìní
republiky Èeskoslovenské, 2. èervna 1920.
Perspektívu spolupráce výrazne naruilo prihlásenie sa predstavite¾ov
maïarských strán k mylienke lorda Rothermerea o revízii usporiadania
stredoeurópskeho priestoru a slovensko-maïarskej hranice. Reakcia slovenskej verejnosti a slovenských politických elít bola jednoznaèná v záujme udrania integrity Slovenska a tátu. Pozri napr. História proti Rothermereovej akcii. In: Zlatá kniha Slovenska. Bratislava 1929. s. 411  415.
RUDINSKÝ, J.: Revízia trianonskej smluvy. Praha 1932. JANOTA, M.:
Nápor proti Trianonu. Boj o obnovu svätotefanskej ríe. Bratislava 1932.
Pozri návrh dohody medzi Èesko-Slovenskom a Maïarskom o postavení
menín, ktorý vypracovala èesko-slovenská delegácia. Archív Ministerstva zahranièných vecí Èeskej republiky, Zastupite¾ský úrad Budape,
kart. 10, è. 264/39.
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MULTIKULTURALITA A ASIMILÁCIA
V U HORSKU V DRUHEJ POLOVICI
19. STOROÈIA
József Eötvös sa vo svojej práci Vplyv vládnucich ideí XIX. storoèia na tát usiloval o odlúèenie tátu a národnostnej idey.
Pod¾a neho toti táty, ktoré sú zaloené na zásade národnonárodnostného usporiadania, nemôu v európskych regiónoch so zmieaným etnikom vytvori rieenie, ktoré by bolo
pre kadý zainteresovaný národ dostaèujúce a spravodlivé.
Pod¾a Eötvösa toti tátna moc postavená na národných
zásadách nevyhnutne nesie so sebou nadvládu jedného národa nad druhým.
V takýchto národných tátoch pod¾a Eötvösovho názoru,
ktorý napísal v roku 1853, rivalita medzi väèinovým a meninovým, medzi vládnucim a utláèaným národom hatí kultúrny
a hospodársky rozvoj dotyèných spoloèenstiev. Eötvösove
nemoderné mylienky, ktoré hlásal uprostred storoèia
nacionalizmu, bezpochyby predbehli svoju dobu. Ba èo viac,
on sám ako minister kultúry nedokázal svoje mylienky v
èase dualizmu, ktorý sa zaèal v roku 1867 rakúskouhorským
vyrovnaním, presadi v praxi.1
O etnickom charaktere, jazykovej, národnostnej mnohorakosti, o osobitostiach etnokultúrneho, etnoregionálneho a
etnosociálneho zloenia Uhorského krá¾ovstva spred roku
1918 a mnohonárodnostného Uhorska nachádzame v historiográfii zainteresovaných národov a aj v medzinárodnej odbornej literatúre ve¾ké mnostvo analýz, publikácie zdrojov a
monografie.2 O jazykovom a kultúrnom bohatstve Karpatskej
kotliny napísal Ján Èaploviè, e ho môeme chápa aj ako
zmenenú kópiu národopisnej pestrosti Európy: Uhorsko je
Európa v malom.3
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Historické sily stredoveku, novoveku a najnovej doby formujúce teritóriá, demografický, hospodársky rozvoj a vplyv
tátneho usporiadania spôsobili, e sa v regióne východnej a
strednej Európy, ktorý mono stotoni s uhorským tátnym
územím, vytvoril osobitý mozaikovitý multietnický svet.4
Èo boli najdôleitejie osobitosti tejto mnohonárodnostnej
kontrukcie, aké procesy formovali, vytvárali etnické vzahy v
rámci Habsburskej monarchie a po rakúskouhorskom vyrovnaní v nasledujúcom polstoroèí v rámci Uhorského krá¾ovstva,
ktoré opä tvorilo jednotné tátne územie? Kto a do akej
miery povaoval jazykovú a kultúrnu pestros polyglotného
Uhorska za hodnotu a kto to videl ako nevýhodu: ako sa uplatnila multikulturalita a preèo zvíazila idea maïarského národného tátu so svojou maïarizaènou filozofiou?
Èo znamenala asimilácia? V medzinárodnej literatúre sa
vytvorili rozvetvené teoretické modely na opis etnických, jazykových a kultúrnych asimilaèných procesov.5 V maïarskej odbornej literatúre sa najmä vplyvom výskumov a diskusií Gábora Gyániho a Viktora Karádyho vytvára èoraz diferencovanejí
obraz o asimilaèných procesoch.6 V slovenskom dejepisectve
predstavujú tradiènú líniu túdie Júliusa Mésároa, Michala
Potemra a Ladislava Deáka, kým práce Eleny Mannovej sa
usilujú uchopi komplexnos javu a umiestni ho do kontextu
slovenskej spoloèenskovednej histórie.7
Odpovede na vyie uvedené otázky sa usilujem postupne
prebra takým spôsobom, e signalizujem teoreticko-etnografické, etnosociologické, etnopolitické a etnokultúrno-interpretaèné rámce, pomocou ktorých sa historiografia minulých desaroèí pokúsila tieto otázky uspokojivo usporiada.
Osobitosti etnického usporiadania Uhorska v 19. storoèí
Po tureckom období v 18. storoèí vymedzilo etnodemografický vývoj Uhorska v podstate pä faktorov:
 radikálny pokles pôvodného obyvate¾stva na podmanených
územiach (¾udské a migraèné straty)
 pokles pomeru maïarského a juhoslovanského obyvate¾stva ijúceho na centrálnych územiach voèi nemeckému,
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slovenskému, rusínskemu a sèasti rumunskému obyvate¾stvu
 etnické zmeny v okrajových regiónoch a v Sedmohradsku
vplyvom sústavne prebiehajúcej výmeny obyvate¾stva
 etnické následky centrálne organizovaného presíd¾ovania
Nemcov, Slovákov, Rusínov a Rumunov
 vplyvy etnickej mozaikovej truktúry novovytvorených mnohonárodnostných regiónov (v upách Bánovina, Baraòa,
Csongrád, Komárno, Novohrad, Pe, Szatmár atï.) na vytváranie etnickej teritoriálnej truktúry a jazykových hraníc
susedných malých regiónov.
V prvej polovici 19. storoèia etnickú truktúru krajiny ïalej
formovalo prisahovanie a usídlenie sa halièského idovstva,
vnútorné severojuné presíd¾ovacie hnutie ako aj migraèné
vplyvy raného obdobia rozvoja miest, èo vak podstatne neovplyvnilo etnoregionálnu truktúru, ktorá sa vytvorila v priebehu 18. storoèia.8 Dôleité zmeny vak prinieslo reformné
obdobie svojimi jazykovými vojnami, ktoré vznikli na základe
vedeckých, publicistických diskusií pre etnické, kultúrne a obzvlá pre jazykové rozdiely.
Skoré jazykové zákony, ktoré sa sústreïovali na zrovnoprávnenie maïarského jazyka a mali na ostatné národné jazyky neblahé dôsledky, boli síce v podstate nevhodné na zmenu
jazykových pomerov, ale jazyková otázka sa po roku 1825
stala pr voradým etnopolitickým problémom, skúobným
kameòom národnej rovnoprávnosti, národnostného mieru v
rámci krajiny.9
Poèas revolúcií v roku 1848 poiadavka jazykovej rovnoprávnosti tvorila základ politického úsilia národných hnutí,
doplnená programom územnej autonómie, zabezpeèovala ideové pozadie bratovraedných vojen medzi národmi Uhorska. V
èase samovlády a ústavného provizória vyli z boja medzi centralizmom a decentralizmom na upnej báze víazne uhorské
administratívne tradície, ktoré u v zárodku znemonili vnútornú federalizáciu krajiny na etnickom základe.
Urèujúce osobitosti etnickej truktúry Uhorska v období
dualizmu 1867 a 1918 môeme zhrnú nasledovne:
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a) Do hospodárskych pásiem centrálneho územia, najmä do
Budapeti boli namierené ve¾mi silné migraèné procesy,
ktoré znamenali straty nielen v maïarských regiónoch, ale
aj v regiónoch obývaných Slovákmi, Rusínmi a Nemcami.
b) Podobne ako v Budapeti, proces maïarizaènej asimilácie
prebiehal aj v strediskových mestách národnostných regiónov ako Bratislava, Koice, Uhorod, Arad, Nový Sad a v
priemyselných centrách: Trenèín, Banská Bystrica, Déva,
Hunyadvár (dnes Hunedoara).10
c) Vysahovalectvo a vnútorné sahovanie mali svoje asimilaèné ved¾ajie úèinky, ktoré v desaroèiach dualizmu pripravili Maïarom skoro poldruhamiliónový asimilaèný prírastok.
d) Jazyková a etnická zmena identity idovstva priniesla maïarskej národnosti nieko¾ko stotisícok osôb.
e) Poènúc rokom 1890 uhorské vlády iniciovali výrazné maïarizaèné akcie alebo ich podporovali v oblasti verejnej správy,
kultúry, kolstva a sèasti i v hospodárskom ivote. Poèet
národnostných vzdelávacích intitúcií radikálne klesol.11
f) V spoloèenskej truktúre národnostných spoloèenstiev sa
zúila vrstva intelektuálneho charakteru a strednej podnikate¾skej vrstvy, s maïarským spoloèenstvom dokázali
dra krok len nemecké zoskupenia.
g) V pozadí dynamických asimilaèných procesov, ktoré boli
zaznamenané poèas siedmich sèítaní ¾udu, zohrali významnú úlohu hospodárske, spoloèenské a modernizaèné procesy. Vnútorná a vonkajia migrácia, industrializácia a urbanizácia odtrhla státisíce ¾udí a rodín od pôvodného rodiska èi bydliska a v novom jazykovom a kultúrnom prostredí ich vlastne prinútila osvoji si maïarský jazyk. Tento
proces ete viac urýchlila príalivá sila mienkotvorných
spoloèenských vzorov a spoloèenská mobilita.12
h) Súèasne intitucionálna truktúra národného tátu, verejná správa, kolstvo, moderná mienkotvorná tlaè, masová
kultúra vyvíjali silný maïarizaèný tlak, voèi ktorému sa dostali národnostné skupiny, ktoré nemali ani cirkevnú autonómiu ako napr. Slováci alebo katolícki vábi, do ve¾mi
závislej situácie.
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Národnostný zákon, národnostná politika, národný tát
Uhorský parlament zaèal súèasne so zákonom o vyrovnaní pripravova aj zákon o národnostnej rovnoprávnosti. Skoro vysvitlo, e najvýznamnejie opozièné národnostné hnutia, Rumuni, Slováci, Srbi a Rusíni by boli povaovali za uspokojivé
rieenie vytvorenie národných autonómií. Uhorskí poslanci,
nezávisle od straníckej príslunosti, chceli prija zákon, ktorý
by v iadnom prípade neohrozoval politickú integritu krajiny,
ale aby v prvom rade vyjasnil právny stav jazyka a kultúry národností.
Za sporom o jazykovú rovnoprávnos sa v skutoènosti skrýval rozpor medzi jednotným národným tátom a federalistickou
tátnou truktúrou. Pojem politický národ oznaèoval spolu
vetkých obyvate¾ov krajiny, súèasne vak v maïarskom ponímaní s ním totoný maïarský národ nemohol oznaèova aj
politickú dimenziu ostatných národov. Takto sa pojem jednotný maïarský politický národ nestal hromadným pojmom pre
vetky národy a národnostné skupiny krajiny, ale sa stal rámcovým pojmom maïarskej národnotátnej výluènosti.13
Národnostné hnutia, strany a poslanci hneï na zaèiatku
spoznali pascu politického národa v takomto ponímaní. Rumunský poslanec Aurel Vlad sa ete pokúsil postavi do
popredia pojem politického národa vo federatívnom chápaní a
zdôrazòoval, e politická národnos nie je niè iné len diplomatické pomenovanie spolupráce, ivota a spoloènej minulosti národností ijúcich v mnohojazyènej krajine. A práve preto by bol povaoval kategóriu politického národa v takomto
význame za prijate¾nú. Ducha národnostného zákona a spolu
s ním aj kodifikaèný výklad maïarského politického národa 
ako výrazu na pomenovanie jediného tátneho národa  spolu
s ostatnými poslancami vak aj Vlad rozhodne odmietol.14
Tak sa stal národnostný zákon z roku 1868 vo chvíli svojho zrodu najzávanejím protireèením charakterizujúcim národnostnú politiku Uhorska v období dualizmu  nezluèite¾ným
protikladom etnoregionálneho tátu s federatívnou truktúrou
a úsilím národného tátu  stelesnením, rozduchávaèom a
prekákou postupného vnútorného ústavného rozvoja.15
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V poèiatkoch sa pri zavádzaní jazykových práv do praxe v
medziach národnostného zákona prejavoval Deákov a
Eötvösov vplyv, na úrovni upnej a miestnej samosprávy sa v
oblasti administratívnych práv a sèasti v oblasti kolských
práv èrtal spravodlivý a tolerantný intitucionálny systém národnostnej politiky. Na konci 19. storoèia vak sèasti v dôsledku milenárnej nálady a sèasti vïaka verejne pertraktovanému ovinizmu Bánffyho vlády, ktorým nakazil verejnú mienku, zaèali maïarizáciu èoraz èastejie stotoòova s politickou praxou, ktorá jediná dokáe zabezpeèi pretrvanie uhorského tátu.16
Kým v sedemdesiatych rokoch 19. storoèia bol Béla
Grünnwald, vynikajúci historik a podupan Zvolenskej upy,
svojím agresívnym maïarizaèným nacionalizmom skôr výnimkou ako pravidlom, v rokoch na prelome storoèia sa tatistici
a právnici, novinári a sociológovia vo vzájomnej súai usilovali vymyslie program maïarizácie. Spomedzi nich sa stala
známou predstava Gusztáva Beksicsa o maïarizácii miest a
ich prostredníctvom postupné vytlaèenie národností, najpôsobivejí program vak bezpochyby ponúkala vízia najmocnejieho redaktora denníka Budapesti Hírlap Jenõ Rákosiho o
tridsamiliónovej maïarskej ríi.17
Z etnopolitického h¾adiska u v zárodku beznádejný pokus
polstoroèia dualizmu pretransformova Uhorské krá¾ovstvo,
ktorého polovica obyvate¾stva nebola maïarská, na národný
tát spôsobil, e výsledkom tohto vývoja bola slepá ulièka,
ktorá ve¾mi u¾ahèila rozpad uhorského tátu a vystúpenie nemaïarských národov.
V mnohonárodnostnom táte sa popri národnostných politikoch (Vlad, Maniu, Popovic, Hoda a iní) pokúali len Eötvös, Deák, Mocsáry a potom na zaèiatku 20. storoèia Oszkár
Jászi navrhnú monos nasledova vajèiarsky model zaloený na rovnoprávnosti jazykov a ich vzájomnom osvojení si,
na veène platných technikách multikulturalizmu, ktoré pramenia v pokojnom spoluití rozlièných etník. Ich hlas vak v asimilaènej atmosfére dualizmu bolo ledva poèu a sústavne museli poèíta s ráznym odmietnutím strnulej verejnej mienky.
Uhorská politická elita obdobia dualizmu ani v tomto oh¾ade
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nenasledovala prax v Zalitavsku, kde sa zavedením veobecného volebného práva a povolením osobitných pravidiel pre
provincie uvo¾nila cesta na ústavné uplatnenie èiastkových
národnostných záujmov.
Nacionalizácia kolstva  strata multikulturality
Uhorskú ústavnos ako aj návrat k upnej verejnej správe
povaovala verejná mienka celej Monarchie za víazstvo nad
rakúskym centralizmom a neoabsolutizmom. V Uhorsku sa k
tomu pripojil verejný názor, e primát a dominancia maïarského jazyka, jeho prednos v diplomacii, vo verejnom a tátnom ivote je u neodkriepite¾ný fakt. Súèasne vak na
zaèiatku 60. rokov 19. storoèia charakterizovala spoloènos
krajiny jednojazyèná mnohojazyènos, èie v rámci jednotlivých národností bolo len málo takých, ktorí ovládali niektorý
iný jazyk a ete menej bolo tých, ktorí hovorili viacerými jazykmi. Medzi základnými príèinami tohto javu môeme spomenú
pomernú uzavretos etnoregionálnej truktúry krajiny. Popri
skutoèných multietnických regiónoch  ako napr. Spi, Gemer, Királyföld (Königsboden  pomenovanie saského územia
v Sedmohradsku, pozn. prekl.), Bánovina, Báèka, Baraòa
alebo hlavné mesto a ostatné viacnárodnostné mestá  v dedinách slovenských, rusínskych a rumunských regiónov sa
miestna väèina nedostávala trvalo do styku so iadnym iným
jazykom.
Základným cie¾om uhorskej kolskej politiky v období dualizmu bolo zavies v kolách s nemaïarským vyuèovacím jazykom vyuèovanie maïarského jazyka ako predmetu. Zákon è.
XVIII z roku 1879 o povinnom vyuèovaní maïarského jazyka v
¾udových kolách otvoril rad zákonov, ktoré bezpochyby slúili
aj modernizácii a zlepeniu obsahu uèiva, ale súèasne s tým
vak vedome postavili kolské intitúcie do sluieb maïarizácie.18 Po stredokolskom zákone z roku 1883 a po zákone
o materských kolách z roku 1891 nasledovali projekty
Berzeviczyho a Lukácsa, potom Apponyiho kolské zákony,
ktoré zaviedli maïarský jazyk ako vyuèovací jazyk v kolstve.19
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Zákon o povinnom vyuèovaní maïarského jazyka vyvolal
síce prudký odpor, ale jeho cie¾, osvojenie si maïarského
jazyka a vytvorenie bilingválneho modelu s maïarským párom
spochybòovalo len málo ¾udí. Na lámanie chleba dolo kvôli
Apponyiho ¾udovým zákonom, pod¾a ktorých sa mali potátni
cirkevné a obecné ¾udové koly a zavies v nich maïarèina
ako èiastkový vyuèovací jazyk.
Maïarizácia èi pomaïarèovanie  alebo rozdiely medzi asimilaènými modelmi
Klasická asimilaèná teória Miltona Gordona predpokladá trojaký asimilaèný model:
 asimilácia do väèiny
 vzájomná asimilácia
 model meeting pot, ktorý sa vytvoril v mnohonárodnostných tátoch.20
Analyzujúc tatistické, hospodárske a sociologické zdroje
procesov výmeny jazyka a identity v dualistickom Uhorsku
dospejeme k úsudku, e v druhej polovici 19. a v prvom poldruha desaroèí 20. storoèia bola typická asimilácia do maïarstva, ktoré malo na zaèiatku obdobia len relatívnu, neskorie u absolútnu väèinu. Je pravda, e sa na zaèiatku obdobia, ba ete aj v desaroèiach na prelome storoèí nájdu lokálne príklady disimilácie od maïarstva, ale jednostranné
pomaïarèenie státisícov idov, Nemcov a Slovákov poukazuje na asimilaèný proces typu tátneho národa, v ktorom dominanciu pôvodného jazyka a identity poèas jednej generácie
vymení prevaha maïarského jazyka a jeho identita.
Dvojjazyènos a dvojitá väzba sa v jednotlivých národnostiach zachová síce v rozliènej miere, ale rozhodujúce faktory
pre výber jazyka a identity nasledujúcej generácie, ako vzdelávanie, výchova, pouívanie jazyka v rámci rodiny sú u v rozhodujúcej väèine prípadov výluène maïarské.
Péter Hanák vo svojej túdii z roku 1974 hodnotil asimiláciu v období dualizmu ako zákonitý sprievodný jav spoloèenskej mobility. Maïarská odborná literatúra zaoberajúca sa
touto otázkou odvtedy tieòovala toto kontatovanie. V pozadí
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ve¾mi rýchlej asimilácie idovstva zohrala skutoène rozhodujúcu úlohu spoloèenská integrácia, spoloèenská mobilita.
Oproti tomu v asimilaènom procese Nemcov a Slovákov bola
rozhodujúca sèasti ¾udová dvojjazyènos a sèasti to bola vnútorná migrácia, ktorá spustila proces výmeny jazyka.21
Poznámky k asimilaènej kultúre
Milan Ivanka, v politickom procese odsúdený slovenský parlamentný poslanec vo svojom politickom pamflete, ktorý napísal vo vacovskom väzení, vymedzuje celú maïarskú kultúru
ako kultúru urèovanú asimilantmi: poènúc Franzom Lisztom
po Sándora Petõfiho, od Pála Hunfalvyho po Jenõ Rákosiho
tvoria pod¾a Ivanku výkvet maïarskej kultúry 19. storoèia
pomaïarèení èi renegátski Nemci, idia a Slovania a keby
sme vypustili ich tvorbu, ledva by ostalo nieèo hodnotné v
maïarskej literatúre, v umení èi vo vede. Slovenský politik ani
nezakrýva svoju zaujatos, napriek tomu vo svojom letáku
nevyloil len jednoducho svoju osobnú mienku ako politicky
súdený a odsúdený, na cti utàhaný verejný èinite¾.22
V obrovskej odbornej literatúre idovskej asimilácie sa tie
èasto objavuje tvrdenie, pod¾a ktorého asimilácia ve¾mi plodne vplývala na maïarský duchovný ivot a na umenie. Samozrejme aj Nemci (vábi a Sasi) dodnes evidujú tvorbu pomaïarèených autorov.23
Z h¾adiska naej témy nemono obís problém, kde sa dá
v uhorskom jednosmernom národnotátnom asimilaènom
modeli oddeli pomaïarèovanie a maïarizáciu. Na základe
vyie uvedeného povaujeme tieto dva javy za prejav tej istej
vývinovej línie  dynamický modernizaèný proces krajiny sprevádza migrácia, urbanizácia, spoloèenská mobilita, etnická
amalgamácia, premieavanie sa atï., a toto vetko povyuje
vládna politika na úroveò tátnej ideológie v rámci tátnej
politiky. Otázkou je pravda, do akej miery v tejto dvojakosti
legitimovala kultúra a umenie, publicistika a veda asimiláciu,
ktorá bola v kolstve, vo verejnej správe a v súdnictve aktívne iniciovaná a podporovaná aj vládami. Akú úlohu zohrala
èinnos asimilantov v tom, e namiesto multikultúrneho
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modelu asimilácia urèovala kultúru Uhorska v období dualizmu?
Na otázku poloenú v takejto rozhodnej forme mono da
pravdepodobne len nepresnú odpoveï. Bolo by ove¾a úèelnejie skúma súvislosti medzi predchádzajúcimi udalosami a
príèinami opisným spôsobom. Na to by vak bol potrebný
ove¾a väèí tatistický, literárny aparát, ako sa môe zmesti
do jednej túdie.
V uhorskom asimilaènom procese je zvykom odlíi gramatickú a politickú asimiláciu. Preloené do jazyka dnených
asimilaèných teórií to znamená, e proces výmeny jazyka a
identity sa zastavil na prostrednom stupni dvojitej väzby a
dvojitej identity. V podstate máme doèinenia s osobitým uhorským javom spoloèenskej integrácie, ktorý mono vyjadri
pojmom trukturálna asimilácia: osoby, ktoré sa dostali na
tento stupeò asimilácie, si v rodinných, lokálnych podmienkach aj naïalej zachovávali pôvodnú národnú identitu, ale na
verejnosti, vo verejnom ivote a na pracovisku sa u prejavovali ako lojálni Maïari.
Pojmy renegát alebo maïarón sa v dobovej reèi národností objavujú ako hanlivé najmä v kruhoch strednej vrstvy.
Dvojitá identita u idovského, nemeckého, slovenského mestského obyvate¾stva bola pravdepodobne hromadným javom.
upná maïarónska úradnícka vrstva slovenského pôvodu z
horného Uhorska, ako ju opísal Mikszáth, urèite mala aj svoje
saské, vábske, srbské, rumunské a rusínske paralely. Jej
modelová rola bola urèite ve¾mi významná, ale v podstate nedokázala vyvái v jednotlivých národných regiónoch mobilizaènú silu budovania nemaïarských národných hnutí.
V multietnických regiónoch, v etnických kontaktných zónach, na jazykových hraniciach, v strediskových mestách regiónov ïalej ila dvojjazyèná prax so svojou stároènou tradíciou, kým sa tát usiloval svojimi administratívnymi, intitucionálnymi a tatistickými prostriedkami urýchli jednosmernú asimiláciu.
Napokon pre ostrý protiklad procesov a praxe multikultúrneho modelu, asimilácie a paralelného budovania národa
sa na úrovni elity vytvorila vzájomná izolácia a odpor, v dedin-
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skom a mestskom prostredí sa zas vytvorila miestna prax
urèená miestnym etnickým pomerom síl.
V diskusii o národnostnom zákone v decembri 1868 sa
medzi prívrencami jednotného maïarského národného tátu
a národnostnými prívrencami federalistickej koncepcie, ktorá
sa usilovala o zrovnoprávnenie iestich národov krajiny, vytvorila taká hlboká priepas, ktorú uhorská politika dualizmu
nebola schopná za pädesiat rokov ani zasypa, ani premosti. Predstavitelia nemaïarských jazykov a kultúr sa usilovali postavi proti maïarèine, ale v maïarskom duchovnom a
kultúrnom ivote, ktorý bol orientovaný na hlavné mesto,
èoraz viac ponúkali ochranu a azyl nemaïarskej literatúre,
divadlu, tlaèi a vede len vidiecke národnostné centrá.
Národnostný zákon sa stal základným dokumentom rivalizácie medzi maïarskými ambíciami národného tátu a samostatným národnostným rozvojom a tie dôleitým porovnávacím bodom histórie neúspenej multikultúrnej alternatívy.24
Ete aj najodhodlanejí stúpenci asimilaènej politiky povýenej na tátnu úroveò vedeli, e v Uhorsku, kde je pädesiat
percent nemaïarského obyvate¾stva, je úplná jazyková, gramatická asimilácia nereálnym cie¾om. Sila národných hnutí
sústavne rástla nielen na susednom Balkáne a na tie susednom po¾skom a ruskom území, ale aj na zalitavskom území
Monarchie postupne pretvárala etnopolitický charakter dedièných provincií. Milan Hoda, najmnohostrannejí slovenský
politik zaèiatku storoèia mohol v roku 1913 oprávnene kontatova, e asimilaèný proces stratil dych, veï koho doteraz
nepomaïarèili, z toho u nebude Maïar.25
Za polstoroèie dualizmu sa teda urobilo len ve¾mi málo
krokov smerom k uskutoèneniu národného tátu v Uhorsku.
Za pomaïarèovaním miest, za dvojjazyènosou nemaïarského obyvate¾stva, za jazykovou maïarizáciou idovstva zaloenej na dvojitej identite, za migraènými procesmi stáli vo ve¾kej miere povrchné tatistické manipulácie. Na druhej strane
vak ani sila nemaïarských národných hnutí Uhorska ete
nestaèila na to, aby vo vlastných regiónoch podobne, ako sa
to uskutoènilo v Zalitavsku, vytvorila svoj vlastný autonómny
etnoregionálny model.
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Poznámky
1

2

3

4

Eötvös chcel v koncepte uhorského národnostného zákona z roku 1861
oproti presile tátu zabezpeèi pre prísluníkov národnostných menín
garancie. Kvôli osobitým etnografickým podmienkam Uhorska sa usiluje práve o to, aby národnostnú otázku vyrieil raz a navdy takými zákonnými opatreniami, pod títom ktorých by boli oprávnené poiadavky jednotlivých obèanov v ktorejko¾vek èasti na území vlasti ochraòované do tej
miery, ako sa má zabezpeèi aj rozvoj národností ako slobodne zoskupeného spoloèenstva. Prvky takýchto zákonných opatrení poskytujú u nás
po stároèia existujúce obecné samosprávy, jednotlivé cirkvi nielen v cirkevných záleitostiach, ale ich autonómia siaha aj na zriaïovanie a spravovanie kôl a predovetkým ten municipiálny systém, ktorého právny
základ tvorí práve ochrana individuálnych slobôd voèi rozpínavosti tátnej
moci, a tak tvorí pre fyzických i morálnych jedincov priestor v rámci najnutnejích obmedzení tátom. Z parlamentného denníka Országgyûlés
Képviselõházi Napló z roku 1851 cituje SCHLETT, István: A nemzetiségi
törvényjavaslat országgyûlési vitája 1868. Budapest, Kortárs Kiadó
2002. s. 16.
V tejto téme dve najèastejie citované a najobsanejie práce: KANN,
RobertZDENÌK, David V.: The Peoples of the Eastern Habsburg Lands
15261918. A History of East Central Europe Vol. VI. Seattle  London,
1984.; URBANITSCH, Peter  WANDRUSZKA, Adam (Hg.): Die Habsburgermonarchie 18481918. II. 12. Die Völker des Reiches. Wien, 1980.
Ungarn ist Europa in Kleinem. ÈAPLOVIÈ, Ján: Gemälde von Ungarn.
Pesth, 1829. Je fakt, e Ján Èaploviè nebol Maïarom naklonenou duou, veï ete aj akadémiu obaloval z pomaïarèovania. PALÁDI-KOVÁCS, Attila: Csaplovics és a magyar etnográfia. In: Csaplovics János:
Ethnografiai értekezés Magyar Országról, reprint, Budapest, 1990. s.
110.
V prvej polovici 18. storoèia mohlo ma Sedmohradsko 800 000  865
000 obyvate¾ov, z èoho tretinu, do polovice storoèia mono u i polovicu
tvorili privandrovaní Rumuni. Pod¾a sèítania ¾udu z rokov 1715  1720
malo Maïarsko celkom 2,5 milióna obyvate¾ov. MAKKAI, László  SZÁSZ,
Zoltán (red.): Erdély története, Budapest, 1986. 2. zv. s. 975976.
Pod¾a odhadu Oszkára Jásziho z roku 1912 bol pomer Maïarov v
Maïarsku 29%. Pod¾a odhadu Istvána Szabóa to bolo 3643%. SZABÓ,
István: A magyarság életrajza, Budapest, 1941. s. 230238; KEMÉNYFI,
Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban. Etnikai és felekezeti
terek, kontaktzónák elemzési lehetõségei, Debrecen 2004, s. 6786. O
asimilaèných procesoch viï. KATUS, László: The Status of Ethnic
Minorities During teh Age of Dualism 1867  1918. in: Hidas, Peter I.
(Ed.): Minorities and Law. Toronto, 1986. s. 18; KATUS, László: Magyarok, nemzetiségiek a népszaporulat tükrében, (1850  1910), História
1982. è. 45., s. 1821; BORSODY, István: A 20. századi magyar kérdés elõzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlõdés tükrében,
Regio 1990. è. 4.
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GORDON, Milton M.: Assimilation in American Life. The Role of Race,
Religion, and National Origins. New York, Oxford Univ. Press 1964;
BOURDIEU, P: Langugage and Symbolic Power, Politiy Press, Cambridge,
1991. MINTZEL, Alf: Multikulturelle Gesellschaften in Europa und
Nordamerika. Konzepte  Streifragen  Analysen  Befunde. Anleitungen
für Lehre und Studium. Passau, Wissenschaftsverlag 1997.
Na maïarský výklad Gordonovej asimilaènej teórie viï. GYÁNI, Gábor: Az
asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetében. In: Valóság
1993. è. 4. s. 1827. GYÁNI, G.: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten. Regio 1995. è. 1; GYÁNI, G.: Polgárosodás mint zsidó identitás, BUKSZ 1997. è. 3. (http://www.c3.hu/scripta/buksz/97/
03/gyani.htm); BINDORFFER, Györgyi: Kettõs identitás: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó  MTA Kisebségkutató Intézet 2001. s. 136162.; GYURGYÍK, László: Az asszimiláció szociológiai elméleteinek és operacionalizálásuknak
egy lehetséges változata a társadalomtudományi kutatásokban. In: Lagzi Gábor (szerk): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában, Budapest, Teleki László Alapítvány 2001. s. 149162.; KENDE, János 
SIPOS, Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon 1870 
1910. Történelmi Szemle 1983. è. 2. s. 238254.; KARÁDY, Viktor: A
magyarság életrajza. Budapest, Akadémia 1990. 2. kiad.; KATUS, László: The status of ethnic minorities in Hungary during the age of dualism
(1867  1918). In: Hidas, P., ed.: Minorities and the Law from 1867 to
the Present. Montreal, 1986.; HANÁK, Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. Történelmi Szemle, 1974. è. 4.
s. 513536.; SZARKA, L.: A budapesti szlovákság asszimilációja. In:
Másság  azonosság I. zv. Red: Demeter Zayzon Mária. Budapest 1994.;
POLÁNYI, Imre: Magyarosítási törekvések Szlovákia területén (1900 
1914). A Szegedi Pedagógiai Fõiskola évkönyve I. Szeged 1960; POPÉLY,
Gyula: I. A Felvidék iskolaügye a dualizmus éveiben. (Vázlatos áttekintés), Irodalmi Szemle 2003. è. 2.; www.hhrf.org/szabadujsag/szemle/
isz0302.htm; V rámci témy asimilácie v maïarskej historickej literatúre
si zasluhuje zvlátne miesto dielo SZABÓ, István: A magyar asszimiláció,
Debrecen 1943.
POTEMRA, Michal: Slovak Historiography at the Turn of the 19th and
20th Centuries (1880  1918). Studia Historica Slovaca 13 (1984),
21771. POTEMRA, M.: kolská politika maïarských vlád na Slovensku
na rozhraní 19. a 20. stor. Historický èasopis 1978. è. 4; MÉSÁRO, Július: Asimilácia a maïarizácia. In: Kováè, Duan: Slovensko na zaèiatku
20. storoèia (spoloènos a národ v súradniciach doby). Bratislava, Veda
1997. s. 271294; MÉSÁRO, J.: Maïarizácia a asimilácia v Uhorsku od
konca 18. storoèia do roku 1918. Historický èasopis 1997. è. 2. s.
295304.; Autorove túdie zaoberajúce sa súvislosami asimilácie a
maïarizácie publikuje MÉSÁRO, Július: Zloité h¾adanie pravdy o slovenských dejinách; výber túdií, odborných polemík a èlánkov z polstoroènej výskumnej a publikaènej èinnosti. Bratislava, Veda 2004.; DEÁK,
Ladislav: The Slovaks in the Hungarian Statistics. In: History and
Politics. III. Bratislava Symposium. Ed.: Duan Kováè. Bratislava 1993.
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s. 8693.; CSÁKY, Moritz  MANNOVÁ, Elena (red.): Kolektívne identity v
strednej Európe v období moderny. Bratislava, Veda 1999.
GYURGYÁK, János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest 2001.; PÁL, Judit (red.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda 2001.; PÁL, Judit.: Városfejlõdés a Székelyföldön.
1750  1914. Csíkszereda, Pro-print 2003.; GYURGYÁK, J.: Történeti demográfiai évkönyv. 2001.; A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének 2001. évi demográfiai évkönyve. Budapest
2001.
SZEKFÜ, Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Budapest 1926.
RAUSCH, Wilhelm (Hg): Di Städte Mitteleuropas im 19. Jahrhundert
(Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 7.) Linz 1983.;
RAUSCH, W. (Hg): Die Städte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert (Beiträge
zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 8.) Linz 1984.; KENDE,
J.SIPOS, P.: c.d.; Na rozvoj slovenských regiónov viï. SZARKA, L.: Magyarosodás és magyarosítás a felsõ-magyarországi szlovák régióban a kiegyezés korában. Adalékok a dualizmus kori aszszimiláció természetrajzához. In: Somogyi Éva (red.): Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Verbürgerlichung in Mitteleuropa.
Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburstag. Budapest 1991. s.
3546.
Dobrým príkladom verejnej mienky z obdobia pomaïarèovania a maïarizácie je nedávno aj do slovenèiny preloená dvojjazyèná publikácia: BEKSICS, Gusztáv: Maïarizácia a pomaïarèovanie s osobitým zrete¾om na
nae mestá. Bratislava 2000 (Názov pôvodnej práce je: Magyarosodás
és magyarosítás különös tekintettel városainkra. Budapest 1883); O
kolskej maïarizácii viï. von PUTKAMMER, Joachim: Schulalltag und
nationale Integration in Ungarn 1867  1904. München, Oldenborug
2003; POTEMRA, M.: kolská politika ... c.d.; SZARKA, L.: Magyarosodás és magyarosítás ... c.d. In: SZARKA, L..: Duna-táji dilemák. Nemzeti
kisebbségek  kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában,
Budapest 1998.
KÖVÉR, György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az elsõ világháborúig: In: KÖVÉR, Gy.GYÁNI, G.: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest 1998. s.
132133.
GERGELY, András: A 19. századi magyar nemzetfelfogások. Mozgó Világ
1983. è. 3. s. 123; SZABÓ, Miklós: Magyar nemzetfelfogások a 20. század elsõ felében, Mozgó Világ 1983. è. 4. s. 50. Dobové slovenské reakcie viï. Die magyarische Staatsidee, Kirche und Nationalitäten in
Ungarn. Von einem Slowake. Prag 1887.
KEMÉNY G., Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 1867  1892, I. zv. Budapest 1952. Pod¾a
Istvána Schletta vetci úèastníci parlamentného sporu jasne chápali rozdiel pojmov národ a národnos: Väèinový návrh chcel rozlíením pojmov
národ a národnos vyjasni pojmový rozdiel medzi názvami politický
a genetický národ. Ten prvý spája obèanov tátu nezávisle od ich
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národnosti, jazykovo-kultúrnej príslunosti, teda nemá etnickú hodnotu. Ten druhý vak nemá politickú dimenziu, lebo jeho význam, obsah
urèujú výluène len jazykovo-kultúrne osobitosti. Väèinový návrh konzekventne sa pridàajúc takéhoto rozlíenia pojmov národ a národnos,
rozdelil aj význam pojmu maïarský: slovné spojenie maïarský národ
je prívlastkom výrazu politický národ, ktorý poukazuje na historický
pojem maïarského tátu, keï sa vak vymenúva medzi národnosami,
bude pomenovaním jedného jazykovo-kultúrneho spoloèenstva ijúceho v
krajine. SCHLETT, I.: c.d.
KATUS, L.: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi
törvény évfordulójára. Regio 1993, è. 4.
BÁNFFY, Dezsõ: Magyar nemzetiségi politika, Budapest 1902. SZARKA,
L.: Szlovák nemzeti fejlõdés  magyar nemzetiségi politika 1867  1918.
Slovenský národný vývin  národnostná politika v Uhorsku 1867  1918.
Bratislava 1999. s. 1230, 164187.
BEKSICS, G.: c.d.; NAGY, Ildikó: Rákosi Jenõ és a harmincmilliós magyar
impérium. In: Nagy Mariann (red.): Híd az évszázadok felett. Tanulmányok
Katus László 70. születésnapjára. Pécs 1997. s. 295305.
Odôvodnenie Ágostona Treforta: Spomedzi obyvate¾ov Uhorska, ktorí
hovoria rozliènými jazykmi, ani jedna skupina síce nemá absolútnu väèinu, ale popri tom, e pomernú väèinu majú po maïarsky hovoriaci
obèania a maïarèina je raz a navdy jazykom vlády, zákonodarstva a súdnictva, nemôe by pochýb o tom, e ako prostriedok vzájomného styku
a dorozumievania medzi vetkými obèanmi tátu treba spomedzi vetkých jazykov v krajine vybra niektorý, a to môe by len jazyk väèiny, èie
maïarský jazyk. KEMÉNY G., G.: c.d. I. zv. s. 583.
KÉRI, Katalin: Az 1879. XVIII. törvénycikktõl a Lex Apponyi-ig. (Adalékok a kötelezõ magyar nyelvoktatás történetéhez). In: Nagy Mariann
(red.): c.d. s. 269280.
GORDON, M.: c.d.; GYÁNI, G.: Az asszimiláció fogalma, c.d.
HANÁK, P.: Polgárosodás és asszimiláció, c.d.
VACOVSKÝ (Ivanka, Milan): Slováci a Maïari. T. Svätý Martin, bez uvedenia roka.
KARÁDY, V.: A zsidóság polgárosodásának és modernizációjának fõbb tényezõi a magyar társadalomtörténetben. In: KARÁDY, V.: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest 1997. HANÁK, P.
(red.): Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésrõl a huszadik századi Magyarországon. Budapest 1984; HANÁK,
P.: Polgárosodás és asszimiláció, c. d.; HEISZLER, Vilmos: Soknyelvû ország multikulturális központja. Németek és szlovákok a reformkori PestBudán. Budapesti Negyed 1994. leto s. 522; PUKÁNSZKY, Béla: Német
polgárság magyar földön. Budapest, bez uvedenia roka (1940). GINDER,
Paul: Über die historischen Wurzeln des Madjarisierungsdranges. Ein verhängnisvoller Irrweg in Ungarns Geschichte. www.ungarndeutsche.de
Oproti Ferencovi Deákovi, ktorý vloil do zákona ústrednú kategóriu,
pojem jednotného maïarského politického národa, meninový návrh,
ktorý predloil Sándor Mocsonyi a 23 poslanci, chcel presadi namiesto
koncepcie jednotného tátu vyjadreného kategóriou politický národ
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federatívne usporiadanie tátu pozostávajúceho zo iestich rovnoprávnych národov. Tento federatívny pojem národa by vak bol mal v kontexte východnej strednej Európy 19. storoèia len ve¾mi slabú politickú
podporu.
25 Milan Lajèiak cituje Hodu: Slovensko ako etnický celok je hotové.
Vyhladi ho z povrchu zeme nemono, ba nemono ho ani asimilova, hoci by asimilaèná sila bola akáko¾vek ve¾ká. Tam, kde Slováci bývajú roztratení, kde je ¾ud neprebudený, tam sa asimilaèný proces darí aj sa bude
dari. Ale tam, kde Slováci ijú v kompaktnejích masách, vetky asimilaèné snahy ostanú márne, za predpokladu, e ¾ud u dosiahol istý stupeò národného prebudenia. LAJÈIAK: Slovensko a kultúra. S. 41.

Viliam Kratochvíl

K

MONOSTIAM OSLABOVANIA
PREDSUDKOV A STEREOTYPOV
V TVORBE UÈEBNÍC DEJEPISU

Zvyèajne, keï pátrame po príèinách predsudkov a stereotypov,1 pokúame sa analyzova uèebnice ako kurikulárny projekt. Toti uèebnica v takomto chápaní vymedzuje pod¾a predstáv kolskej politiky, resp. pod¾a autorov uèebných osnov tie
uèebné obsahy, ktoré sa majú prezentova vzdelávajúcim sa
iakom. V kadej vzdelávacej sústave sa mladej generácii zámerne sprostredkúvajú urèité postoje a hodnoty. Je to v podstate proces pokraèujúcej transmisie hodnôt, ktorý sa realizuje prostredníctvom uèebníc.2 Z tohto poh¾adu sa najmä
uèebnice dejepisu, vlastivedy, zemepisu, ekonómie, obèianskej výchovy èi literatúry viau tesnejie na isté politické, ale
aj ideologické princípy jednotlivých krajín, lebo v ich obsahu
rezonujú politické, ekonomické, právne problémy. Toto napokon dokladajú poèetné, najmä západoeurópske výskumy,3
ktoré sa zameriavajú na identifikáciu a objasòovanie hodnotových a postojových kategórií v uvedených uèebniciach. Medzi významné typy týchto analýz patria, napríklad prezentácie
iných krajín, národov, kultúr a s nimi spojených etnických, rasových predsudkov, èi prezentácia menín a rôznych minorít
v spoloènosti.
Domnievam sa, e keï chceme odha¾ova mechanizmy
vzniku predsudkov a stereotypov a ich oslabovania, treba sa
zaobera aj vzahom, ktorý nestojí v centre pozornosti. Je to
vzah medzi kolským dejepisom, resp. uèebnicou, ktorá
sèasti vyjadruje istý koncept dejepisu, a historiografiou. Aj
napriek tomu, e uèebnica je zvlátnym typom historickej
literatúry, ktorú by mal èíta najväèí poèet èitate¾ov vo viacerých vydaniach, paradoxne nie je etablovaná vo svete histo-
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rickej vedy.4 V benom i odbornom myslení sa uèebnica
povauje za nií typ historickej literatúry, za popularizáciu,
teda za text, ktorý u leí za samotnými hranicami, ktoré
vymedzujú pole historiografie.
Myslím si i po praktických skúsenostiach z tvorby uèebníc
i diskusiách okolo nich, e tento prístup èastokrát zvádza
autorov uèebníc, prevane historikov k takým postupom, ktoré nie sú príznaèné v spoloèenstve historikov-bádate¾ov zdie¾ajúcich isté kritéria pre hodnovernos svojho príbehu z minulosti. Napríklad autor uèebnice, historik si v nej explicitne kladie za cie¾: Verne a pravdivo poda udalosti najnovích, èasto
ete stále ivých a neuzavretých dejín,5 prièom je zrejmé, e
takýto explicitný cie¾ by nevyjadril vo svojej túdii èi monografii. Ïalí autor uèebnice vlastivedy, docent geografie sa vyberá v uèebnici do krajiny ¾udí, ktorí majú dobré a ¾achetné
srdcia, (v najnovom prepracovanom vydaní -pozn. autora)
i veselú povahu6 Patria vak k nim len Slováci, lebo v uèebnici nie je ani len zmienka, e na Slovensku ijú aj prísluníci
národnostných menín. Do tretice autor uèebnice dejepisu,
historik uvádza, e po druhej svetovej vojne víazi zahalili
nacisticko-faistickú minulos Chorvátska a Slovenska a tak
tieto krajiny, ako súèasti Èesko-Slovenska a Juhoslávie, zaujali miesto medzi víazmi.7 Opä treba vyslovi pochybnos, èi
by takto autor postupoval v serióznej vedeckej túdii.
Tieto tri príklady nasto¾ujú problematiku vedeckej korektnosti a vedeckého poznania, ktoré autori jednoducho nemôu odloi pri tvorbe uèebného textu pre iakov základných
a stredných kôl. K podobnému rozdvojovaniu prichádza
i v procese uvedomovania si svojej perspektívy a vlastného
stanoviska v uèebnici dejepisu. Na jednej strane je v nej prirodzene zakódované to, èo autori povaujú za relevantné, za
dôleité si pripomína. To vetko si uvedomujú zo svojho stanoviska, lebo je to jediná monos, ako si priblíi minulos.
Tento prirodzený aspekt vak mnohí autori uèebníc vedome èi
nevedome preceòujú a sú presvedèení, e so svojím apodiktickým, bezpodmieneèným tak to bolo sa môu obrazne
povedané postavi pred iakov. Je vak málo pravdepodobné,
e by sa takto postavili v diskusii zoèi voèi svojim kolegom
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historikom svojou vedeckou túdiou èi monografiou. Dôsledkom uplatòovania len svojej perspektívy a vlastného stanoviska v uèebnici sa zvyuje pravdepodobnos, e autor nedostatoène kontroluje svoje súdy, hodnotenia a najmä ich nepodrobuje istým racionálnym mieram, ktoré sú obvyklé pre veobecne prijate¾né vedecké postupy v historiografii. To môe
vies k stereotypom a tradièným obrazom nepriate¾ov. Opä sa
to dá ilustrova konkrétnym príkladom z autorského výkladového textu uèebnice: Navye Maïarov postihli bezpríkladnými konfikáciami majetku, ktoré sa vzahovali nielen na
nehnute¾nosti, ale i na hnute¾nosti...To vetko doplnila nenávistná kampaò, ku ktorej vdy býva náchylná masa, politikou
dohnaná k podlosti a sama si uvedomujúca postavenie víaza.8 Èesko-slovenskí nacionalisti (po roku 1918- pozn. autora) mali problém s mestskou samosprávou, na základe zásady ktorej mestá na Slovensku s maïarskou väèinou by mohli
dosiahnu v záujme zachovania národnostnej meniny. Výsledok spôsobil sklamanie èeskoslovenským nacionalistom
(po roku 1945  pozn. autora)...9 Zodpovednos autora je
o to väèia, keï kontruuje typ uèebnice, ktorá má charakter
syntézy (quasisyntézy).10 Toti takýto typ zdôrazòuje výkladový, autorský verbálny text, ktorý rovnako ako v historiografii má by viazaný na prirodzený jazyk a jeho kultiváciu. Osvoji
si kultivovaný jazyk patrí k základným kompetenciám, ktoré
má iak získa v priebehu kolskej dochádzky  a prirodzene
takýto jazyk je i jedným zo základných pracovných nástrojov
historika.11
Ïalím pracovným nástrojom z dielne historika, ktorý
popri vlastnom stanovisku a ním ovplyvnenej perspektíve sa
má uplatòova v kontrukcii uèebníc je multiperspektivita.
Tento pôvodne literárno-vedný termín zaviedol do didaktiky
dejepisu v sedemdesiatych rokoch nemecký historik a didaktik Klaus Bergmann.12 Základ multiperspektivity vychádza
z rozdielnych spôsobov poh¾adu, z ktorých sú nám sprostredkované historické udalosti. Historikovi zvyèajne jednotlivý prameò ukazuje h¾adisko jednej osoby, perspektívu jedného aktéra, jednej obete alebo jedného pasívneho diváka. Vetky
výpovede, ktoré sú v jednotlivých prameòoch, nie sú teda

42

Viliam Kratochvíl

èisto dejinami, ale sú to u prostredníctvom uhla poh¾adu
danej osoby interpretované a hodnotené výpovede. Na ich
základe historik zo svojej perspektívy rekontruuje urèitý príbeh, dejiny. Historik sa preto snaí nasto¾ova rozdielne perspektívy, aby vetky strany alebo sily zúèastnené na historickom procese boli medzi sebou v takom vzahu, e tento proces môe relatívne objektívnejie zachyti. Práve zo skutoènosti, e v historickej vede neexistujú èisté informácie a e
dostaèujúce poznanie je moné len za predpokladu zoh¾adnenia rozlièných prameòov, aí multiperspektivita svoje metodologické opodstatnenie.13
Obsah multiperspektivity spoèíva v tom, e jednotlivé perspektívy sa odvíjajú najmä zo sociálnych stanovísk. Teda historické udalosti by sa mali rekontruova z viacerých sociálnych h¾adísk. Poh¾ad na udalos sa musí neustále meni, aby
sme rozumeli èo najväèiemu poètu ¾udí zúèastnených na
udalosti, ich pocitom, zámerom, motívom a pod. Návrat k takýmto rozlièným perspektívam sa v multiperspektivite popisuje ako zmena poh¾adu. Obsahovo môeme perspektívy identifikova v troch sociálnych rovinách.
V jednej sociálnej situácii sa rozliujú perspektívy pod¾a
toho, èi o historickej udalosti informuje zo svojho poh¾adu
konajúci jedinec alebo jedinec týmto konaním zasiahnutý.
Túto perspektívu prekrýva druhá, vychádzajúca zo sociálnej
identity konajúceho, ktorú jednotlivec získava prostredníctvom pohlavia, vrstvy, triedy, úradu. To sa odzrkad¾uje nielen
v jeho uhle poh¾adu, ale i v spôsobe konania. ¼udia konajú na
základe svojej sociálnej identity. Týmito dvomi rovinami preniká napokon tretia, ktorú predstavujú rozlièné motívy, záujmy,
ideologické postoje alebo náboenské cítenie. Tieto tri roviny
perspektív poukazujú na sociálnu zviazanos èloveka.14
Snáï túto zviazanos môeme názorne a primerane ilustrova
na príhode, ktorá sa odohrala v zástupe ¾udí èakajúcich na
letisku. Dve deti sa v òom naahovali o zmrzlinu. Pred nimi
stála ena, ktorá mala na sebe ve¾mi drahý kouch. Práve
v momente, keï sa okolostojaci dospelí chystali zasiahnu
a poveda deom, aby zmrzlina neskonèila na drahom dámskom kouchu, povedalo jedno diea druhému: Daj si pozor,
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lebo ti napadajú do zmrzliny chlpy z kouchu tamtej eny. Je
to milý príbeh o tom, ako sa v konaní, myslení ¾udí prelínajú
rôzne perspektívy vyplývajúce z ich sociálnej identity.
I preto rozlièné sociálne perspektívy zúèastnených osôb na
historickej udalosti majú by prítomné v uèebnici dejepisu
a iaci majú ma k dispozícii rozlièné návrhy na ich identifikáciu. Jeden uhol poh¾adu vytvára interpretaèný tlak, multiperspektívne znázornenia vytvárajú interpretaèné ponuky bez
toho, aby ich robili záväznými. Takisto týmto postupom nevzniká záväzný a správny obraz urèitej udalosti. Hodnota multiperspektivity spoèíva v uvedomení si, e neexistuje jediná
interpretácia historickej udalosti a pravda o nej sa dá rekontruova iba na základe protireèivosti týchto spôsobov poh¾adu.15 Nemecký historik a didaktik H. J. Pandel nás ete
upozoròuje na to, èo multiperspektivita nie je. Jej význam sa
nevyèerpáva v triviálnom vyhlásení, e jednu udalos je moné
vidie tak i tak, teda neznamená jednoducho posudzova
historickú udalos zo vetkých strán, akoby sa s udalosou
dalo narába ako s vecným predmetom.16
Pokus o teoretické priblíenie multiperspektivity ako pracovného nástroja historika s náznakmi jeho aplikácie urèite
vyvolá viacero otázok, ako tento teoretický problém historiografie aplikova didakticky. Prvým východiskom k tomu je iná
vo¾ba typu uèebnice. Ideálnym typom, v ktorom sa dá primerane metodicky aplikova zásada multiperspektivity je analyticko-syntetická uèebnica dejepisu. Ide o takú uèebnicu, ktorá
sa neorientuje len na prenos znalostí v jej výkladovej èasti,
ale aj na rozvíjanie celej kály kompetencií iakov v tzv. materiálovej, pracovnej èasti. Takáto uèebnica je skôr odrazom výuèby dejepisu, ktorej ciele môeme formulova nasledujúcim
spôsobom: kriticky myslie, prezentova argumenty, uèi sa
jeden od druhého  spolupracova v tíme, by zvedavý, sta sa
pátraèom, dejepisným detektívom, h¾ada dôkazy, oceni viac
ako jeden názor, nazera na deje tak, ako ich môu vidie
ostatní.
K¾úèovým prostriedkom realizácie naznaèených moných
uèebných poiadaviek je zbierka verbálnych a obrazových historických prameòov. Práve ich prostredníctvom môeme
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postupne po krokoch cvièi obmenu poh¾adov. Napríklad na
základnej kole pôjde o nácvik dvojitej perspektívy  slobodný obèan  otrok, patricijovia  plebejci, lénny pán  poddaný, mean  metianka, kriiak  moslim, prísluník národnostnej meniny  prísluník väèinového národa a pod. Na
gymnáziách sa dá táto dvojitá perspektíva postupne rozirova.
Jedným z aiskových uèebných cie¾ov je, aby tudenti
dokázali samostatne vyh¾adáva a rozliova pod¾a otázok jednotlivé perspektívy. Samozrejme, e to neplatí pre kadú vyuèovaciu hodinu i kontrukciu historických prameòov. Práve
naopak, je tie uitoèné skúma v dlhom èasovom intervale
len jedinú perspektívu, za predpokladu, e sa nestane vo
výuèbe absolútnou. Aplikáciu multiperspektivity obmedzuje aj
rozlièné mnostvo zachovaných prameòov. Nie kadá sociálna
skupina z minulosti zanechala pramene v dostatoènom mnostve. Limitujúcim faktorom je aj naa preitá skúsenos, keï
sme si dlhé desaroèia osvojovali históriu, ktorá bola posadnutá h¾adaním jednej pravdy. To ovplyvòuje nau súèasnú
schopnos tolerova rôzne perspektívy, obrazy historickej reality.
To nás vak nesmie odradi, lebo rozvíjanie kompetencie
iakov, uèite¾ov i historikov nazera na historické deje tak, ako
ich môu vidie ostatní, je zvlá dôleité v èase globalizujúcej
sa spoloènosti a výraznejej internacionalizácie hodnôt kolského dejepisu, cez prizmu, ktorých u história nie je výhradne majetkom jedného tátu, tak ako to bolo v predminulom
a minulom storoèí. Zvlá to platí pre nae krajiny, zdie¾ajúce
dlhí èas spoloènú históriu, v ktorej je ve¾a pozitívneho na èo
sa dá nadviaza. Práve naznaèené postupy rozvíjajúce uvedené kompetencie sa môu sta východiskovým bodom v diskusiách, ako vidie tých druhých v uèebniciach dejepisu, ako
h¾ada obojstranne prijate¾né formulácie, ktoré by napomáhali zbliovaniu a odstraòovali tak dlhodobo preívajúce predsudky a stereotypy. Nejde nám pritom o stieranie rozdielov,
ale o pedagogické techniky, ktoré iakom úèinne pomôu skôr
rozumie rozdielom, a tým ich aj akceptova.
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Nasledujúce metodické postupy konkretizujú tieto techniky, pomocou ktorých môeme so iakmi na základných
a stredných kolách postupne identifikova rôzne sociálne
perspektívy zúèastnených osôb na historických udalostiach.
1. Kontrukcia historického a fiktívneho prameòa na uvedomenie si zmeny perspektívy v 5. roèníku základnej koly
alebo primy osemroèného gymnázia:
Objav prídu skúma odborníci, èas nápisu vak vygumoval èas: dve doteraz neznáme písmená V a A v rímskom nápise na hradnej skale v Trenèíne, ktoré v týchto dòoch objavili
archeológovia, vzbudili ivý záujem verejnosti... Písmená
V a A sú zrete¾né, medzi nimi sa vak èrtá pozostatok pravdepodobne ete jedného písmena V, èo môe vies k predpokladu, e ide o slovo VIVA. Nie je to vak isté a odborníci na
písmo budú musie takéto tvrdenie dokáza ïalím
výskumom.
Trenèianske noviny, 19. 11. 2001 (upravené, krátené)
Prekvapujúci archeologický nález nasto¾uje mnostvo
hádaniek: Archeológovia nali popri ïalích predmetoch
okrúhlu poprehýbanú plechovku, z ktorej sa zrejme pil nejaký
asi ve¾mi ob¾úbený nápoj. Chemická analýza vnútornej strany
plechovky ukázala, e tento nápoj obsahoval výrazné percento cukru. Na zvykoch èerveného lakovania plechovky sa
zachovali tri písmená: O L A. Odborníci na nej objavili aj tvrté písmeno, ktoré je vak výrazne pokodené. Experti na
písmo odhadujú, e to bolo pravdepodobne písmeno L alebo
C. Význam celého slova je vak ete neznámy.
Európska tlaèová agentúra, 19. 11. 4001.
Podnety na identifikáciu zmeny perspektívy  èo dnes
povaujeme za samozrejmé a známe, sa za istých pecifických okolností môe raz sta neznáme a záhadné:
Porovnajte obidva úryvky.
Èo majú spoloèné?
V èom sa odliujú?
Èo vetko museli a budú musie riei archeológovia?
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Kto konkrétne musel a bude musie archeológom pomáha pri ich práci?
Zostavte zbierku hmotných prameòov, ktoré by sa roku
4001 mohli dosta do múzea.
Do debnièky s pieskom umiestnite predmety, ktoré by
v ïalekej budúcnosti mohli prekvapi archeológov (táto uèebná úloha je súèasou monej hry na sociálne roly, v ktorej so
iakmi simulujeme, ako asi pracuje archeológ).
2. Kontrukcia historických prameòov na rozliovanie dvojitej perspektívy na príklade národnostnej politiky v ÈSR
(1918-1938) pre 9. roèník. Viaceré takéto kontrukcie prameòov sa u uplatòujú v uèebnici dejepisu pre 9. roèník
základnej koly a kvartu osemroèného gymnázia.17 Uvedená
kontrukcia historických prameòov umoòuje to, èo sa nedá
dosiahnu autorským výkladovým textom (spracovanom zo
svojho stanoviska a vlastnej perspektívy), výraznejie sa
vyjadri predstavite¾ovi maïarskej meniny o tom, ako preíval, vnímal vznik nového tátu, teda nielen ako to bolo, ale
aj ako to fungovalo vo vedomí, preívaní, v myslení ¾udí,
ktorí sa z väèiny stali meninou.
Menom poslancov maïarských a nemeckých kontatujem, e v otázke príslunosti nebol opýtaný ani maïarský, ani
nemecký národ, a preto nemohli prejavi svoju vô¾u. Je pravdou, e územie Horného Uhorska bolo obsadené èeským vojskom a e politikou pomsty bolo ich obyvate¾stvo násilne, ako
figúrky na achovnici presunuté do nového tátneho útvaru,
takzvaného èesko-slovenského tátu.
Z prejavu maïarského poslanca Lajosa KörmendyhoÉkesa v Národnom zhromadení, 1920.
Hneï na poèiatku bolo naim úmyslom da meninám viac, ne sme povinní na základe mierových zmlúv. Preto
sme vyrieili meninový problém pod¾a zásad spravodlivosti
a skutoènej rovnosti. Starý reim to nebol schopný vyriei.
Podarilo sa to a naej demokracii. Vieme ve¾mi dobre, e
sme správne vyrieili meninovú otázku a e triezvou, rozumnou a lojálnou spoluprácou národností s nami prispejeme
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k mravnej, hospodárskej i politickej konsolidácii v táte
i v strednej Európe.
Z prejavu Milana Hodu v Národnom zhromadení.
tív:

Podnety na identifikáciu jednotlivých sociálnych perspek-

Porovnajte obidva prejavy politikov.
Na aké mierové zmluvy sa odvoláva Milan Hoda?
Èím môete dokáza, e maïarský poslanec sa nestotonil alebo nezmieril s novovzniknutým tátom?
Ktoré skutoènosti v prejave maïarského poslanca sú
v rozpore s tvrdením Milana Hodu, e meninový problém sa
riadil pod¾a zásad spravodlivosti a rovnosti?
Aké klady a aké zápory môe prinies spolunaívanie obyvate¾ov rôznej národnosti v jednom táte?
Územie bývalého Rakúsko-Uhorska bolo po dlhé stároèia
kriovatkou rôznych národov a ich kultúr. Zistite, èi sa táto rôznorodos prejavila aj v historických osudoch vaej rodiny.
Zistite, ako sa rieia národnostné otázky v súèasnej
Európe.
3. Multiperspektivita na príklade aténskej demokracie pre
1. roèník gymnázií, resp. 3. 4. roèník v historickom seminári.
Máme ústavu, ktorá nenapodobòuje zákony susedov, ale
je skôr vzorom pre iných ne iní pre òu. Nae zriadenie sa volá
demokracia, lebo nie je vecou neve¾kého poètu, ale väèiny.
Pred zákonom sme si vetci rovní, ak ide o osobné záujmy. Ak
vak ide o vános, ktorú kto má, tak tu sa nikomu nedostáva v obci viac úcty pre spoloèenskú príslunos, ale pre
(osobné) prednosti. Dokonca ani chudoba a skromný pôvod
nebránia nikomu dosiahnu slávu, ak je schopný vykona daèo
pre obec... Týchto si teraz berte aj vy za príklad, aby ste sa
nevyhýbali nebezpeèenstvu vojny, ale verili, e astie spoèíva
v slobode a sloboda sa rodí zo statoènosti...
Úryvok z pohrebnej reèi, ktorú predniesol Perikles nad
hrobmi padlých aténskych vojakov, 430 pred Kr.
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Aténsku ústavu neschva¾ujem, lebo poskytuje väèie
blaho ¾uïom horím ako lepím... Chudobní a obyèajní ¾udia
tam majú prednos pred urodzenými a bohatými... Otroci
a neobèania sú v Aténach nesputnaní a roztopaní ako nikde.
Nesmie tam otroka zbi a on ti neuhne z cesty... Samému
¾udu vak demokraciu odpúam, veï kadému sa dá prepáèi, keï chce ma dobré bydlo.
Názor neznámeho autora na aténsku demokraciu. Naiel
sa v diele gréckeho historika Xenofóna, 430  355 pred Kr.
Dokia¾ bol v èele tátu, viedol ho rozumne a stráil ho
bezpeène a za jeho vedenia nadobudol väèiu moc. Perikles
bol mocný vïaka vánosti a jeho rozumu, a keïe dokázal
nespornú neodplatite¾nos, mohol dra masy na uzde.
A nechcel sa nimi riadi iba to¾ko, e sám ich riadil, keïe
pod¾a zákona vlastnil moc, nepotreboval hovori vdy po vôli,
ale pri jeho vánosti si mohol dovoli vyprovokova ich hnev.
Kedyko¾vek ale zbadal, e sa obèania v nevhodnej chvíli alebo
z namyslenosti robili dôleitými, potupil ich vo svojich prejavoch a nahnal im strach, keï bezdôvodne klesali na mysli, tak
im dodal novú odvahu. Tak vznikla demokracia, v skutoènosti
vláda jedného mua.
Tukydides o Periklovi, 460  400 pred Kr.
Teraz nastal èas, keï Perikles vzal do rúk Atény a vetko
èo k nim patrilo: príjmy, flotilu a vojsko, vojnové lode, ostrovy
a more, rozsiahlu ríu v krajine Grékov... Ale teraz u nebol
tým istým muom, neukázal sa takým láskavým voèi ¾udu...
Ale doterajia slabá a èasto ústupèivá vláda uchádzajúca sa
o priazeò ¾udu sa mu javila ako precitlivená melódia, tak ju
preladil na aristokratickú a krá¾ovskú vládu.
Plutarchos o Periklovi, 46  125 po Kr.
Podnety na identifikáciu jednotlivých sociálnych perspektív:
Ako Perikles charakterizoval politické zriadenie, ktoré sa
volá demokracia?
Pri akej príleitosti vystúpil Perikles so svojou reèou?
Ako mohla táto príleitos ovplyvni obsah Periklovej reèi?
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Preèo Perikles vo svojej reèi väèmi zdôrazòoval kladné
stránky aténskej demokracie?
Porovnajte názory Perikla a názory neznámeho autora na
politické zriadenie v Aténach?
Preèo sa neznámemu nepáèila aténska ústava (demokracia)?
Aký vzah mal neznámy autor k otrokom a ostatným ¾uïom?
Môe tento vzah k otrokom a ostatným ¾uïom prezradi
nieèo o postavení autora v aténskej spoloènosti?
Ktoré tvrdenie neznámeho autora môe dokazova, e
nebol dôsledným odporcom aténskej demokracie?
Porovnajte názory gréckeho rímskeho historika na Periklovu vládu.
Ktorý z historikov mal informácie o Periklovi z prvej ruky.?
Ktorý z nich potom môe pôsobi vierohodnejie v opise
Periklovej vlády?
Aké vlastnosti mal Perikles ako politik pod¾a Tukydida èi
Plutarcha?
Spochybòujú tvrdenia obidvoch historikov politický systém
aténskej demokracie?
Rozlíte klady a zápory aténskej demokracie.
Porovnajte aténsku demokraciu so súèasnou demokraciou.
Identifikujte jeden podstatný rozdiel medzi aténskou
demokraciou a demokraciou v súèasnosti.

Poznámky
1

Psychológ M. Nakoneèný ich v psychologickej encyklopédii z roku 1997
charakterizuje takto: Stereotypy sú podobne jako predsudky definované
ako ablónovité, jednostranné spôsoby vnímania a posudzovania iných
individuí, skupín a objektov, ktoré sa udrujú hlavne tradíciou. Pretoe
stereotypy a predsudky sú do ve¾kej miery iracionálne a emocionálne,
bývajú odolné voèi racionálnym argumentom a súèasne zakladajú sklony
k urèitému negatívnemu správaniu sa voèi tým, ktorých sa týkajú.
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SLOVENSKO-MAÏARSKÉ KONFRONTÁCIE
 SKUTOÈNOS ÈI FIKCIA?
Názov môjho príspevku znie vlastne ako reènícka otázka, pretoe slovensko-maïarské konfrontácie boli a sú skutoènosou. Namieste je vak otázka, odkedy trvajú, aký majú
charakter a dosah a ako ich prekonáva alebo aspoò kontrolova, aby neprerástli do ohrozenia slovensko-maïarského
spolunaívania vnútri Slovenskej republiky a zhorenia vzájomných vzahov medzi Slovenskom a Maïarskom.
V publicistike sa zvykne tvrdi, e slovensko-maïarské národné èi národnostné konfrontácie sú produktom modernej
doby, éry moderného nacionalizmu a ich zrod sa zvykne dáva
predovetkým do súvislosti s nástupom maïarizácie riadenej
uhorskými vládami po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Predchádzajúce obdobia sa potom charakterizujú ako národnostne
neutrálne, resp. ako prakticky bezkonfliktné stároèné spolunaívanie vetkých národov a národností v historickom Uhorsku.
Je to v zásade pravda, ale nie úplná, generátormi a nosite¾mi národnostných konfrontácií neboli a nie sú toti národy
a národnosti ako také, väèina ich prísluníkov ije svojím
ivotom a svojimi ivotnými problémami a do konfrontácií a
ne¾útostných konfliktov je vahovaná vo vypätých situáciách,
keï skutoène alebo len zdanlivo ide o vetko o bytie a nebytie urèitého spoloèenstva, èo jednotlivci silou okolností
a panujúcich nálad vzahujú aj na bytie a nebytie osobné.
Naastie, takých situácií je v toku historického èasu predsa
len pomenej, zápasy aj v na úrovni národnostných a národných záujmov a konfliktov viedli a vedú skôr bezprostredne
zainteresované parciálne skupiny a zástupne dokonca len jednotlivci, sledovaní viac èi menej aktívnou alebo pasívnou
verejnosou. Pritom aj pojem verejnos mal v rôznych historických obdobiach rôzny význam.
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Platí to aj o národnostných (nie vdy slovensko-maïarských) konfrontáciách v epochách pred nástupom moderného
nacionalizmu na prelome 18. a 19. storoèia. U v uhorskom
stredoveku a na zaèiatku novoveku, osobitne po tureckom
vpáde do Uhorska sa toti v relatívne slobodnom prostredí
krá¾ovských miest prejavovali medzietnické napätia vyvolávané odlinými, ba protichodnými záujmami ich obyvate¾ov, ktorí
bývali rôznej národnosti. Tieto protinárodnostné konflikty
akoby avizovali budúce národnostné konflikty v rodiacej sa
obèianskej spoloènosti 19. storoèia. Obèianske hodnoty tých
èias neboli toti v Uhorsku, ale aj v ostatnej Európe v zásadnom protiklade k hodnotám národným, naopak, národné hodnoty sa stávali prirodzenou náhradou, ba oporou v integrovaní spoloènosti prekonávajúcej èi odstraòujúcej doívajúce feudálno-stavovské väzby, predstavovali základnú zloku formujúcich sa kolektívnych identít tej doby.
U vtedy sa vak v mnohonárodných krajinách otvorila
otázka, èi a ako sa majú riei konflikty generované stretom
záujmov jednotlivých národných èi národnostných spoloèenstiev, ktoré v nich stároèia spolunaívali. A paleta odpovedí
bola naozaj iroká  siahala toti od návrhov na federalizáciu
krajiny a po zámer asimilova meniny, pod¾a zásady - kde
nie sú národnostné meniny, nemôe existova ani národnostná otázka. Paradoxné pre uhorské pomery bolo vak aj
to, e sám dominujúci národ bol v rámci celého Uhorska aj
pod¾a posledného sèítania ¾udu z roku 1910 s pribline 48 %
najväèou meninou, resp. mal len relatívnu väèinu, ale jeho
reprezentanti ovládali krajinu v rozsahu, ako by bolo bývalo
Maïarov v Uhorsku aspoò 90 %.
Ak vezmeme do úvahy pribline dvestoroèné obdobie v dejinách moderných nacionalizmov, a teda aj nacionalizmu slovenského a maïarského, potom slovensko-maïarské spolunaívanie spolu i ved¾a seba, v rôznych formách koexistencie
aj konfliktov mono rozdeli v zásade na dve ve¾ké èasové obdobia oddelené od seba zánikom historického Uhorska, ktorý
bol medzinárodnoprávne potvrdený Trianonskou mierovou
zmluvou. Áno, osobne si myslím, e v novodobých slovenskomaïarských vzahoch sa poèíta èas pred Trianonom a po Tria-
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none, prièom táto akoko¾vek u historická udalos vstupuje
svojimi dôsledkami aj vïaka ich opätovnému potvrdeniu Parískou mierovou zmluvou po druhej svetovej vojne do ivota
vetkých generácií na Slovensku od konca prvej svetovej
vojny a dodnes. Trianon je teda prítomný  priamo alebo
nepriamo - aj vo vetkých dnených slovensko-maïarských
konfrontáciách, èi u vyplývajú z rozdielnych poh¾adov a názorov na usporiadanie súèasných slovensko-maïarských vzahov alebo z rozdielnych poh¾adov na spoloènú minulos pred
zánikom historického Uhorska i po òom.
V tomto príspevku nie je miesto na podrobné bilancovanie
dvojstoroènice slovensko-maïarských konfrontácií  samozrejme v priebehu èasu v rôznej intenzite a rozsahu  chcem
sa preto venova ako pars pro toto niektorým z nich, struène
predstavi tak povediac tradièný slovenský poh¾ad na ne
a súèasne sa pokúsi poukáza na nae slovenské podlnosti
v reflektovaní týchto udalostí, ako aj v h¾adaní empatie voèi
postojom a pocitom maïarských spoluobèanov k tým istým
udalostiam.
Predovetkým je tu otázka príèin Trianonu, s ktorou súvisí
poh¾ad na spoloènú uhorskú minulos od rakúsko-uhorského
vyrovnania alebo u od éry reforiem pred revolúciou v rokoch
1848-1849. V slovenskej historiografii a publicistike sa,
struène povedané, poukazuje na to, e u od prvej polovice
19. storoèia Uhorsko prestávalo by vlasou nemaïarských
národov a národností, pretoe vládnuce maïarské politické
reprezentácie odmietali  aj v znamení modernizácie krajiny 
poskytnú Nemaïarom predpoklady na ich rozvoj, ktoré by
boli èo len pribline podobné tým, aké sa vytvárali pre prísluníkov maïarského národa, e krajina sa hospodársky rozvíjala tak, e jej kedysi priemyselná èas  Horné Uhorsko na
tento rozvoj doplácala a koneène, e dochádzalo v záujme
dominácie maïarskej vládnucej vrstvy nad Nemaïarmi k zakonzervovaniu nedemokratických pomerov aj v organizácii
politického ivota, èoho najzrejmejím prejavom bol anachronický volebný zákon do parlamentu aj do ostatných zastupite¾stiev neumoòujúci výraznej väèine dospelého obyvate¾stva
uplatni toto obèianske právo a jeho prostredníctvom politic-
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kú vô¾u. Za prejav nedemokratickosti a netolerancie sa povaovalo aj faktické ignorovanie platného uhorského jazykového
zákona. Struène sumarizujúc  zo slovenského h¾adiska zodpovedajú za zánik historického Uhorska vetky tie maïarské
vládne garnitúry, ktoré neboli schopné zmeni svoju politiku
tak, aby získali lojalitu a podporu nemaïarského obyvate¾stva
v zlomovej historickej situácii, akou bol dramatický medzinárodný pohyb a zvrat na konci prvej svetovej vojny.
Na slovenskej strane sa vak u menej reflektuje otázka,
do akej miery bola slovenská politická reprezentácia vôbec
schopná mobilizova slovenskú spoloènos za svoj program,
do akej miery slabos a nedostatoèná aktivita slovenskej politickej reprezentácie (a na òu poukazovali napr. aj èeskí priatelia Slovákov poènúc spisovate¾kou B. Nìmcovou a konèiac
hoci profesorom T. G. Masarykom) spôsobovali, e sa nedarilo vyui ani jestvujúce monosti v uhorskom politickom systéme a presadi oprávnené a legálne poiadavky Slovákov
v Uhorskom krá¾ovstve. A koniec koncov, síce sa zaznamenáva, no hlbie sa nereflektuje skutoènos, e slovenská spoloènos nebola schopná práve pre svoju celkovú slabos - na
rozdiel napr. od èeskej spoloènosti  vlastnými silami sa
oddeli od ostatnej krajiny, a nekladie sa ani otázka, èi sa o to
vôbec relevantná èas Slovákov usilovala, inak povedané 
neskúma sa hlbie fakt, e územie Uhorska obývané Slovákmi, ale nakoniec nielen takéto územie, sa od ostatného Uhorska reálne neoddelilo vlastným mocensko-politickým úsilím,
ale bolo oddelené cie¾avedomým pôsobením mocenskopolitických síl zvonku  z èeských krajín a pravdae rozhodnutím
víazných ve¾mocí.
Vyie povedané vak neznamená, e slovenská spoloènos, nech sa u akýmko¾vek spôsobom ocitla v novom táte,
v Èeskoslovensku, odmietla tento tát a snaila sa o retaurovanie predtrianoského stavu. O akceptovaní nového tátu
Slovákmi svedèia, myslím si, vetky vo¾by v medzivojnovom
období, na ktorých sa slobodne zúèastòovali aj maïarské
politické strany orientované viac èi menej otvorene revizionisticky, tie vak nedokázali získa podporu významnejej èasti
slovenskej verejnosti. A dokazuje to najmä vývin v rokoch
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1938-1939, keï maïarský revizionizmus musel zai sklamanie z neochoty Slovákov vráti sa dobrovo¾ne do lona uhorskej vlasti.
Na slovenskej strane sa vak chápe ako istá samozrejmos vyjadrujúca historickú spravodlivos nielen samo územné oddelenie sa od historického Uhorska ale aj jeho rozsah,
teda fakt, e z rozhodnutia víazných ve¾mocí sa za hranicami
potrianonského Maïarska ocitla nielen rozhodujúca väèina
Slovákov, slovenský národ, ale aj státisíce Maïarov, Nemcov
a idov, ktorí chceli zotrva v Uhorsku, resp. v povojnovom
Maïarsku. Naopak, a dodnes chýba prejav istej empatie
k pocitom Neslovákov, ktorí sa prakticky zo dòa na deò ocitli
oddelení od svojho národa, resp. od svojej vlasti a museli sa
vyrovnáva s pre nich iste nie prirodzenou a vítanou situáciou.
A v priebehu jedného tvrstoroèia sa mala ich situácia, ale
aj situácia èasti Slovákov dvakrát dramaticky zmeni. Mám na
mysli roky 1938 a 1945.
Obidva roky ako svojho druhu symboly skrývajú v sebe
práve pre Slovákov isté paradoxy. V roku 1938 niesla slovenská verejnos ako stratu juného územia, hoci v tomto prípade sa akoby naruby uplatnila jedna z èeskoslovenských
argumentácií z obdobia po prvej svetovej vojne, a síce e ve¾moci tak rozhodli. Naozaj rozhodli, ibae tento krát v neprospech Slovenska, podobne ako v neprospech èeských krajín.
V priebehu dvadsiatich rokov sa tak voèi Èeskoslovensku, ale
aj voèi Maïarsku ukázali dve strany ve¾mocenskej spravodlivosti. Dodajme, e v roku 1938 vlastne poehnanej aj vtedajou slovenskou politickou reprezentáciou, ktorá  bez
náleitého zváenia dôsledkov  pozitívne ocenila mníchovské
rieenie národnostnej otázky v ÈSR. Rozsah a spôsob zabrania juného Slovenska, pri ktorom sa pod egidou uplatnenia
etnických kritérií etnické hranice nerepektovali, sa do pamäti slovenskej verejnosti zapísali jednoznaène negatívne.
Navye, Maïarsko získalo stratené územia s podporou totalitnej a agresívnej mocnosti, s ktorou spojilo svoj osud, a teda
aj osud získaných území a do trpkého konca opä prehranej
vojny.
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V roku 1945 sa juné územia vrátili rozhodnutím ve¾mocí
(sèasti tých istých ako v roku 1938) do ÈSR. No èeskoslovenské úrady sa nepokúsili spoji rozporuplné aj trpké skúsenosti maïarského obyvate¾stva v horthyovskom a szálasyovskom reime s vlastnou èeskoslovenskou ve¾korysosou
a tým získa maïarské obyvate¾stvo pre obnovený èeskoslovenský tát. Naopak, uplatnenie princípu kolektívnej viny
v znamení koneèného vyrieenia nemeckej a maïarskej
otázky, ako to formuloval Edvard Bene, znamenalo novú
bolestivo popísanú stranu v slovensko-maïarskom historickom úètovaní.
Ak dnes na zaèiatku nového storoèia odhliadneme od bezpochyby anachronickej ambície periférnych politických síl obnovi historické Uhorsko v jeho predtrianonských hraniciach,
potom ivým problémom obdobia po druhej svetovej vojne,
a najmä po roku 1989 je postavenie maïarského obyvate¾stva v krajinách susediacich s Maïarskom, a teda aj na Slovensku.
Preitý ivot maïarských spoluobèanov, najmä v èasoch
uplatòovania kolektívnej viny, sa u nedá zmeni, èo by vak
ete vdy malo by moné, je poskytnutie satisfakcie  morálnej aj materiálnej  vetkým tým slovenským obèanom maïarskej národnosti, ktorí na vlastnej koi zaili roky povojnového bezprávia, hoci osobne sa nijako a nièím voèi Slovákom
neprevinili. Bol by to zo slovenskej strany správny ústretový
krok, ktorý by mohol pomôc ¾ahie znáa trpké spomienky
postihnutých, pripomínajúce sa ako bolestivé jazvy aj po
desaroèiach. A bolo by to aj pozitívne, priate¾ské gesto toho
väèieho a silnejieho partnera voèi meniemu a slabiemu,
ktoré by mohlo by ocenené aj z druhej strany.
Stále hovorím o slovensko-maïarských vzahoch v rámci
Slovenskej republiky. Vzahy medzi Slovenskou republikou
a Maïarskou republikou sú iná oblas a rovina. Na tejto rovine by sa malo dospie k novému porozumeniu a k novým
poh¾adom na spoloènú minulos, a najmä budúcnos na základe súèasných ústretových krokov z obidvoch strán. A tomu by
mali pomáha aj vzdelanci na obidvoch stranách Dunaja, aj
keï záver takého procesu bude zrejme v rukách politikov,
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podobne ako to bolo hoci v prípade francúzsko-nemeckého
zblíenia.
Prv ne sa tak stane, mohli by sa vnútri Slovenskej republiky na slovenskej aj maïarskej strane urobi niektoré sèasti
symbolické a sèasti celkom reálne ústretové kroky. Zo slovenskej strany, na vládnej a parlamentnej úrovni, by sa napríklad ústretovos mala prejavi vo väèej podpore hospodárskeho rozvoja juných území s rastom pracovných príleitostí,
v rýchlejom budovaní jeho infratruktúry, ale aj v podpore
národnostnej kultúry  tu by sa vak slovenskí politici mali
prejavi ve¾korysejie aj voèi vlastnej kultúre. A Slováci by
zrejme ocenili napríklad takú drobnos, e sa o Slovensku aj
v tunajej maïarskej tlaèi nebude hovori ako o Felvidéku,
¾udia na kadej strane sú toti citliví na rôzne slová a oznaèenia. Takisto by sme zrejme privítali, keby sa tunají maïarskí politici koncentrovali plne na politiku v tomto táte a o
nieèo menej ju kombinovali s politizovaním v Budapeti.
Zvykne sa toti poukazova na to, aké ve¾korysé podmienky
má vo Fínsku védska menina, èo je pravda, no nie je
známe, e by predstavitelia védskej ¾udovej strany vo Fínsku
chodievali na a príli pravidelné konzultácie do Stockholmu,
alebo e by sa zo Stockholmu èi fínskeho juhozápadu ozývali
hlasy o znovuzjednotení védskeho národa ponad Baltické
more.
Prosím, aby ste tieto slová brali ako marginálnu poznámku, upozoròujúcu, e tých polien a polienok na ceste k dlhodobému vzájomnému porozumeniu je na obidvoch stranách
viac a rôznych. Naastie, sú to prekáky, ktoré sa pri dobrej
vôli ete vdy dajú prekona. Pokúsme sa o to spoloènými
silami.

Gizela Szabómihályová

P ÍSANIE

HISTORICKÝCH OSOBNÝCH

MIEN AKO PRAVOPISNÝ PROBLÉM
Je známe, e mylienka ortografickej úpravy rodových mien
vznikla v historických kruhoch, v súèasnosti vak u nie je iba
odborným problémom, le celospoloèenským, toti autori
nových pravidiel slovenského pravopisu, ktoré boli pripravované v osemdesiatych rokoch a vyli v roku 1991, prevzali
zásady písania historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín pod¾a slovenského pravopisu v zásade
tak, ako boli vypracované komisiou pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Od roku 1997 Pravidlá majú
platnos právnej normy, lebo spolu s Krátkym slovníkom slovenského jazyka a Morfológiou slovenského jazyka boli vyhlásené Ministerstvom kultúry SR za základné kodifikaèné príruèky  v súlade s § 2 ods. 2 zákona o tátnom jazyku.
Vo svojom príspevku sa teda zaoberám zásadne dvoma
otázkami: krátko sa zmienim o tom, ako sa riei písanie mien
historických osobností v niektorých okolitých krajinách a podrobnejie analyzujem otázku, do akej miery usmeròujú Pravidlá slovenského pravopisu uívate¾ov v tejto problematike.
Písanie cudzích mien sa upravuje v pravopisných pravidlách,1 pokia¾ také v tom-ktorom jazyku existujú. Keïe osobné
mená majú predovetkým identifikaènú (zároveò i diferenciaènú funkciu), môeme skontatova, e v prípade európskych
jazykov, ktoré pouívajú latinskú abecedu, cudzie priezviská
sa obyèajne píu v pôvodnej podobe; z typografických dôvodov  podobne ako v slovenèine èi v maïarèine  je vak
moné pouíva pôvodné písmená bez cudzích diakritických
znamienok, resp. sa prepisujú písmená, ktoré sa v danom
jazyku nepouívajú.2 Mená panovníkov (vrátane pápeov) sa
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niekedy pouívajú v pôvodnej podobe, inokedy v preklade,
napr. Georg I alebo Juraj I  je to bené pri (krstných) menách,
ktoré patria do spoloèného európskeho kresanského dedièstva.
Ak sa pozrieme na ortografickú úpravu písania uhorských
¾achtických rodov a iných historických osobností z obdobia
spoloèných uhorských dejín v chorvátèine a v rumunèine,3
môeme skontatova nasledovné. V rumunèine sa vlastne
akceptuje autograf, napr. Gabriel Bethlen, Michael Apafi I,
Francisc Rákóczi, Sigismund Báthory  tieto sedmohradské
knieatá toti pri podpise pouívali latinskú podobu mena;
u ostatných maïarských osobností sa celé meno píe pod¾a
maïarského pravopisu tak, ako ho sami pouívali: Lajos
Kossuth, Jókai Mór, Farkas Bolyai. V chorvátèine je podobná
situácia, zväèa len u tých historických osobností zo starieho obdobia sa pouíva tzv. domáca podoba, ktoré boli priamo
späté s daným územím, napr. Zríniovia alebo Zrínski (Nikola
Zrínski, Petar Zrínski) boli chorvátskymi bánmi; príklady na
písanie mien iných osobností: palatin Wesselényi, Lajos
Kossuth, Franjo I Rákóczi ale i Ferenc Rákóczi.
V pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 sa osobitná kapitola venuje písaniu historických osobných mien z
uhorského obdobia slovenských dejín: Mená osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín (do roku 1918),
písané doposia¾ nejednotne (zlokovým alebo maïarským pravopisom) sa píu pod¾a zásad slovenského pravopisu: odstraòujú sa aj zdvojené a ïalie nefunkèné písmená, najmä h,
a kvantita v nich podlieha rytmickému zákonu. Napríklad:
Pázmány sa píe Pázmaò, Rákóczi/Rákóczy sa píe Rákoci,
Forgách/Forgács sa píe Forgáè, Zichy sa píe Zièi, Bercsényi
sa píe Berèéni, Nádasdy sa píe Nádady, Pálffy/Pálffi sa
píe Pálfi, Illésházy sa píe Ileházi, Károlyi sa píe Károli,
Ghyczy sa píe Gici, Thurzo sa píe Turzo.
O písaní i, y v týchto menách platí, e po samohláskach a
po vetkých spoluhláskach okrem tvrdých d, t, n sa píe i
(emei, omodi, Ebergéni, Òári, Kohári, Èáki, Károli, Tököli).
Po tvrdých spoluhláskach d, t, n sa píe y (Erdõdy, Nádady,
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Platy). Výnimkou je meno Boèkaj, ktoré píeme v zauívanej
podobe s j.
V slovenskej podobe sa píu tie mená, ktoré sú v takejto
podobe historicky doloené (Svätojánsky, Kubínsky, Palucký
namiesto maïarizovaných Szentiványi, Kubínyi, Palugyai).4
V tejto èasti je spomenutých spolu 25 priezvisk (bez
mien), v slovníkovej èasti sa ani jedno takéto priezvisko nevyskytuje. Ako sa vak píu priezviská ostatných historických
osobností, resp. mená konkrétnych prísluníkov týchto ¾achtických rodov? Uívate¾ sa má zrejme obráti na ïalí prameò,
ktorý je uvedený v Poznámkach: Zásady písania historických
osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín boli
vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV, ktoré sa prediskutovali aj za úèasti ïalích historikov, literárnych a právnych historikov, jazykovedcov, archivárov a bibliografov.5 V poznámkach
sa odkazuje na príspevok Pavla Horvátha O potrebe a zásadách slovenskej transkripcie rodových mien a priezvisk, v ktorom sa vlastne formulujú návrhy spomínanej komisie. Ak vak
porovnáme zásady písania týchto mien pod¾a Pravidiel slovenského pravopisu a pod¾a návrhu komisie, môeme zisti
dva zásadné rozdiely.
a) V návrhu komisie sa píe: [...] úprava písania mien slovenským pravopisom sa má obmedzi len na obdobie feudalizmu (do polovice 19. storoèia) a nemá sa týka ustálených
priezvisk významných predstavite¾ov uhorského politického
a kultúrneho ivota v období národných hnutí, ktorých ortografická podoba je vo verejnosti u zafixovaná,6 oproti tomu
v Pravidlách je reè o menách osôb vystupujúcich v uhorskom
období slovenských dejín (do roku 1918). Toto nejednotné
èasové ohranièenie v obidvoch analyzovaných dokumentoch
prinajmenom zneisuje hovoriacich. Prièom je zaujímavé, e
v Pravidlách sa nespomína materiál Zoznam osobných mien,
upravených Historickou terminologickou komisiou (1983), ani
Slovenský biografický slovník (19861994), ktorý zaèal vychádza v období prípravy Pravidiel a v ktorom priezviská
osobností, ktorí zomreli pred rokom 1918, sa píu v slovakizovanej podobe.7
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b) Komisia navrhovala pouíva slovenské (krstné) mená
pre vetky osoby v danom období (bod 14): Podobným spôsobom treba pouíva slovenské krstné (rodné) mená aj pri
osobnostiach uhorského kultúrneho, politického a verejného
ivota, bez oh¾adu na to, èi boli slovenskej, maïarskej alebo
nemeckej národnosti. Slovenské krstné mená by sa teda mali
pouíva aj pri známych osobnostiach maïarského politického, kultúrneho ivota, ktorých priezviská zostávajú pre svoju
zauívanos v pôvodnej podobe Frantiek Sechényi,8 ¼udovít
Kossuth, Imrich Madách, Ján Arány, Alexander Petõfi a i.9
V Pravidlách v kapitole Hlavné zásady písania slov cudzieho
pôvodu sa ale môeme doèíta o tom, e nezdomácnené
slová sa píu v pôvodnej pravopisnej podobe a Nezdomácnené sú predovetkým vlastné mená, a to osobné mená, t.j.
rodné mená a rodinné mená (priezviská).10 V tejto skupine sa
ako príklad uvádza aj meno Kálmána Mikszátha (18471910).
Ak by sme postupovali v súlade s intenciami komisie, mali by
sme písa meno tohto spisovate¾a ako Koloman Mikszáth.11
Je vak známe, e Mikszáth bol poslancom uhorského
snemu v uhorskom období slovenských dejín, dokonca pochádzal z územia dneného Slovenska. Pravdepodobne patrí
k osobám vystupujúcim v uhorskom období, teda v zmysle
kapitoly o písaní historických osobných mien z uhorského
obdobia slovenských dejín12 jeho priezvisko by sa malo písa
ako Miksát (v návrhu komisie sa toto meno nevyskytuje). Podobné otázky musí poloi obyèajný uívate¾ jazyka aj v prípade písania (celého) mena iných konkrétnych osobností, a to
najmä preto, lebo a na niektoré výnimky v návrhu komisie sa
uvádzajú len mená rodov a priezviská, nie celé mená. Pod¾a
návrhu komisie priezvisko Wesselényi sa má písa ako
Veeléni13, prièom významní sú dvaja nositelia tohto priezviska (rodového mena): Ferenc Wesselényi (16061667),
známy dobrodruným dobytím muránskeho hradu, a Miklós
Wesselényi (17961850) jeden z popredných predstavite¾ov
maïarského národného hnutia v 19. storoèí. Postupujúc v intenciách Pravidiel pravdepodobne priezviská obidvoch osobností by sa mali písa foneticky, teda ako Veeléni.14 Z návrhu
komisie vak takéto písanie priezviska jednoznaène nevyplý-
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va, lebo je tu monos zaradi Miklósa Wesselényiho 
podobne ako Mikszátha  medzi významných predstavite¾ov
uhorského politického a kultúrneho ivota v období národných
hnutí s ustálenou podobou priezviska.15
V návrhu absentuje vymedzenie okruhu významných predstavite¾ov, ktoré majú ustálené priezviská, èo spôsobuje
problémy aj v iných prípadoch. V návrhu sa uvádza okrem
iného aj priezvisko Baáni, ktoré by malo by poslovenèenou
formou priezviska Battyányi,16 lene maïarské lexikóny
a encyklopédie nepoznajú iadnych Battyányiovcov, uvádzajú
len Batthyányovcov a to obyèajne troch prísluníkov tohto
grófskeho rodu z 19. storoèia, sú to: Ervin Batthyány
(18771934) prívrenec anarchizmu, Kázmér Batthyány
(18071854), úèastník revolúcie v rokoch 1848/49, a Lajos
Batthyány (18061849) úèastník revolúcie 1848/49, prvý
ministerský predseda, popravený po páde revolúcie. Spomenutá forma Baáni sa vzahuje na tieto priezviská týchto
osobností, alebo nie? V súvislosti s tým môeme citova aj
slová predsedu èeskoslovenskej sekcie maïarsko-èeskoslovenskej zmieanej komisie historikov, ktorý vo svojej odpovedi na stanovisko maïarskej sekcie k pertraktovanej otázke
napísal, e navrhovaná transkripcia sa nevzahuje na ustálené priezviská významných dejate¾ov ako napr. ¼. Kossuth,
. Széchenyi, ¼. Batthányi [sic!], M. Táncsics17 a iní.18 Ak je
to naozaj tak, potom na ktoré osoby sa vzahuje podoba
mena Baáni?
Po pretudovaní Pravidiel slovenského pravopisu a citovaných zásad komisie ostáva otvorená aj otázka, ako by sme
mali písa priezvisko Mihálya Károlyiho (18751955), ktorí
bol politicky èinný pred rokom 1918, aj po òom: pred rokom
1918 ako Károli, potom ako Károlyi, alebo jednotne ako
Károli, resp. ako Károlyi?
Ïalí problém predstavujú mená rodov odvodených od
slovenských miestnych názvov maïarskou adjektívnou koncovkou,19 z týchto by sa mali písa v slovenskej forme tie,
ktoré sú v takejto podobe (ako napr. Svätojánsky, Kubínsky,
Palucký) historicky doloené,20 resp. ktoré majú oporu v historickom materiáli.21 Ako sa má ale chápa, e táto podoba
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je historicky doloená, resp. ako môe vedie neodborníkpouívate¾ Pravidiel, èi je nejaká podoba priezviska historicky
doloená alebo nie je? Odpoveï na túto otázku nie je jednoznaène formulovaná ani v návrhu komisie. Napr. v zásadách
è. 6 (nahradenie maïarských grafém gy, ty, ny slovenskými
mäkkými spoluhláskami ï, , ò) medzi príkladmi sa uvádzajú
podoby Sentiváni a Kubini  a to bez ïalieho vysvetlenia.
Pod¾a zásady è. 15 podoby Sentiváni a Kubíni sa majú pouíva výluène u literárne èinných prísluníkov rodu.22 A ako
postupujeme v prípade Palugyayovcov23, ktorí v Bratislave
vlastnili vinárske závody a hotely a predávali víno znaèky
Palugyay? Aj v prípade vína sa bude pouíva názov Palúcky,
alebo priezvisko vetkých predstavite¾ov vinárskeho rodu sa
bude písa ako Palúcky, ale víno ako Palugyay? Podobný problém vyvstáva aj v prípade znaèky vína Pálffy: pod¾a súèasnej
úpravy toto rodové meno by sa malo písa ako Pálfi, lene
vinárske závody Víno Nitra spol. s r.o. dodnes vyrábajú umivé víno pod znaèkou sekt Pálffy. Aj na túto znaèku sa vzahuje ortografická úprava?
Zmena pravidiel písania historických osobností je v Pravidlách odôvodnená takto: Potreba reagova na niektoré nové
javy v pouívaní písomnej podoby spisovnej slovenèiny v
súèasnosti sa napåòa tým, e sa v nových PSP formulujú zásady o spôsobe jednotného písania historických osobných
mien z obdobia Uhorska24 aj recenzenti privítajú túto pravopisnú úpravu ako zjednotenie písania historických osobných
mien.25 Treba vak poloi otázku, èi týmto krokom naozaj
dolo k zjednoteniu písania tzv. historických mien a do akej
miery podporuje táto úprava základné ciele nových Pravidiel
slovenského pravopisu. V Predhovore Pravidiel sa toti píe:
Vývin jazyka a ustaviène rastúce úlohy spoloènosti, ktorá
pouíva jazyk ako svoj základný dorozumievací nástroj, spôsobujú, e pravopisné pravidlá treba primerane prispôsobova
stavu jazyka a novým spoloèenským potrebám. Jazykovedci
zisujú, ktoré pravopisné pravidlá alebo pouèky u nezodpovedajú dosiahnutej úrovni vývinu jazyka a spoloènosti, a na
základe súèasného stavu poznania formulujú nové, primeranejie pravidlá alebo pouèky. Aktuálna je i potreba pravopis-
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nú sústavu zjednoduova a robi ju èo najprístupnejou. Tieto
ciele, ako aj nová situácia v príprave a skladbe kodifikaèných
príruèiek spisovnej slovenèiny viedli slovenských jazykovedcov k rozhodnutiu pripravi a vyda nové PSP.26 Aj inde sa
píe o zjednoduení a racionalizácii slovenského pravopisu
(s. 15). Z h¾adiska celej koncepcie  i celej ortografickej sústavy  sú vak otázne niektoré rieenia:
a) Pod¾a analyzovanej ortografickej úpravy sa má vade
písa i (s výnimkou postavenia po tvrdých d, t, n), napr.: Èáki,
Balagi, Èilagi, Gici, Giláni. Lene táto úprava protireèí základnej idei transkripcie: Ustálenos písania rodových mien
a starích priezvisk v slovenských textoch mono dosiahnu
iba ich slovenskou transkripciou, t.j. ich dôslednou grafickou
i hláskovou adaptáciou do systému spisovnej slovenèiny.27
Pod¾a Pravidiel (podkapitola Písanie samohlások i,í, s. 24)
v domácich morfémach po k, g, ch, h sa má písa y, prièom
sa medzi príkladmi uvádza aj slovo burgyòa, ktoré je nemeckého pôvodu.28 Ak formy ako Èáki, Balagi, Èilagi, Ciráki, Gici
a pod. by mali by domácimi podobami týchto mien, preèo
sa v nich neuplatòuje uvedená zásada písania ypsilonu?29
Túto nedôslednos si uvedomovali aj èlenovia komisie, lebo
okrem iného sa v návrhu píe: Písanie y by sa malo, pravda,
po tvrdých spoluhláskach uplatòova aj v koreòoch rodových
mien. Keïe tu vak ide v prevanej väèine o cudzie mená
(Gici, Giláni) alebo o zhungarizované formy slovenských mien
(Bestercei), jeho písanie v koreòoch týchto mien prichádza pri
transkripcii prakticky do úvahy iba v ojedinelých prípadoch30
(Vysoèáni).31
b) Maïarské tzv. zlokové cz sa má nahradi c. Pod¾a návrhu túto transkripènú zásadu treba uplatni aj pri starích
priezviskách osobností slovacikálneho charakteru, písaných
dosia¾ tie zväèa maïarským pravopisom [...]. V tejto súvislosti sa vynára aj otázka písania priezviska známeho slovenského jazykovedca Sama Czambela. Aj keï je v literatúre
ustálený spôsob jeho písania, komisia sa nevyhýba ani monosti jeho úpravy pod¾a uvedenej zásady (Cambel), ktorá by
sa nepochybne rýchlo vila, lebo aj novodobí prísluníci jeho
rodiny si u píu priezvisko pod¾a súèasného pravopisu.32 Na
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základe týchto viet obyèajný uívate¾ jazyka je v rozpakoch: má
písa Czambel alebo Cambel? V Pravidlách na príslunom
mieste (písanie vlastných mien) sa toto meno nevyskytuje,
usilovní èitatelia Pravidiel ho vak môu nájs na strane 73
(Kapitola Ve¾ké písmená na zaèiatku viet) ako Czambel. Na
základe toho sa teda mono domnieva, e autori Pravidiel sa
nestotoòovali s nápadom terminologickej komisie a priezvisko tohto jazykovedca sa naïalej píe s cz, aj v Encyklopédii
slovenských jazykovedcov33 sa uvádza iba táto forma. Treba
vak poznamena, e z rôznych iných súèasných textov je
doloená aj podoba Cambel.
V prípade priezviska Pauliny-Tóth situácia u nie je taká
jednoduchá. Pod¾a ortografickej úpravy toti má by odstránená graféma h v spojení th, gh a rh, kde nemá iadnu fonetickú funkciu,34 pretoe nepredstavuje nijakú zvukovú hodnotu.35 Pod¾a komisie táto úprava by sa mala uplatni aj pri
priezviskách starích slovenských alebo na Slovensku pôsobiacich osobností, prièom sa medzi príkladmi uvádza aj
priezvisko Tóth v navrhovanej podobe Tót. Viliam Pauliny-Tóth
(18261877) bol nielen redaktorom a spisovate¾om, ale aj
popredným predstavite¾om slovenského národného hnutia
a v rokoch 18691872 poslancom uhorského snemu. Pod¾a
ktorej zásady by sme mali postupova v jeho prípade? Zo
súèasného h¾adiska je to staria slovenská osobnos? Alebo
mali by sme vychádza u z citovanej tézy, e transkripcia sa
nemá týka ustálených priezvisk významných predstavite¾ov
uhorského politického a kultúrneho ivota v období národných
hnutí?36
c) Ortografická úprava historických mien vlastne znamená
odstránenie tých zloiek, ktoré sa do týchto mien a priezvisk
dostali pod vplyvom cudzích ortografií, a ich nahradenie grafickým systémom slovenského pravopisu.37 V návrhu komisie
sa vlastne hovorí o vplyve troch cudzích ortografií, a to
maïarskej, nemeckej a latinskej. V bode 13. návrhu komisie
sa ïalej píe: Mená mimouhorských, a teda aj mimoslovenských ¾achtických rodov a priezviská cudzích osobností píeme pod¾a pravidiel prísluného cudzieho jazyka,
s výnimkou mien, ktoré sú u u nás zdomácnené. Tak naprí-
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klad z radov po¾skej ¾achty u nás získali majetky prísluníci
rodov Balický, Komorovský, Laský, ¼ubomírsky, Opolský
a Zamojský a udomácnilo sa aj písanie ich mien pod¾a slovenského pravopisu.38 Mená ostatných po¾ských a èeských
rodov sa majú písa po¾ským a èeským pravopisom. Podobne
pod¾a pravidiel slovenskej ortografie v pôvodnom znení sa
majú písa mená nemeckých rodov z Èiech a Moravy, napr.
Wallenstein (nie ako po èesky Valtejn). Mená významných
rodov chorvátskeho a srbského pôvodu, písané doteraz
maïarským pravopisom sa majú uvádza v slovenskej forme,
ktorá zodpovedá ich pôvodu (napr. Cillei ako Celsky, Garai
ako Goriansky), ostatné mená pod¾a tamojej ortografie.39
Pod¾a návrhov komisie sa teda jednak rozliuje medzi
nemeckými priezviskami pod¾a toho, kde mali majetky: v
Èechách alebo na Slovensku, lebo pod¾a bodu 11 priezviská
slovenských Nemcov by sa mali prepisova pod¾a slovenského pravopisu, jednak nie je jasné, ako sa majú chápa
výrazy ako mimouhorský ¾achtický rod a zdomácnené
priezvisko (meno). Tento problém mono demontrova na
príklade rodového mena (priezviska) Pallaviccini. Toto meno je
zaradené medzi priezviská písané pod¾a maïarskej ortografie
(spomína sa v bode 7) a preto by sa malo písa ako Palavièini,
prièom ide o rod talianskeho pôvodu, ktorý mal majetky aj
v Rakúsku a Èesku, medzi uhorských ¾achticov bol prijatý
(a dostal donáciu od cisára) Edmund Pallaviccini a v r. 1827.
Samozrejme aj priezvisko tohto rodu sa písalo jednotne a to
taliansky. Ináè v priebehu 18.19. storoèia sa stali uhorskými tátnymi obèanmi mnohí cudzinci  úèastníci protitureckých vojen, ktorí si samozrejme ponechali pôvodné priezviská; napr. zákonom è. XXI, z roku 1792 boli prijatí medzi uhorských vlastencov gróf K. Pellegrini, barón E. Blankenstein,
barón K. Wallisch, K. Blainville, barón P. Bolza. U vetkých
týchto nových uhorských ¾achtických rodín mono poloi
otázku: boli to mimouhorskí alebo uhorskí ¾achtici?
Okrem toho sa stali uhorskými ¾achticmi v 19. storoèí, keï
sa u priezviská pouívali v ustálenej forme a títo noví ¾achtici si svoje meno ani nepísali v maïarizovanej forme.
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Aj keï sa v návrhu komisie i v Pravidlách zdôrazòuje, e
cie¾om pravopisnej úpravy je zjednoti písanie historických
rodových mien a priezvisk, v skutoènosti nedochádza k ich
úplnému zjednoteniu, lebo v návrhu komisie sa vyskytujú aj
dubletné tvary, ako napr. Svätojánsky a Sentiváni, Kubínsky
a Kubini. V súvislosti s rodmi ktorých mená boli odvodené
od maïarskej formy slovenských lokalít sa píe: V takýchto
prípadoch je jazyková slovakizácia ¾achtických rodov oprávnená a mono skutoène hovori napríklad o rode Kubínskych,
Svätojánskych a i., ba aj o Ladislavovi Kubínskom, Petrovi
Svätojánskom40 a i. s výnimkou literárne èinných osobností,
ktoré vydávali svoje diela pod zhungarizovanými rodovými
menami (priezviskami), a preto ich treba pod týmito menami
aj uvádza (Martin Sentiváni, Mikulá Kubíni.41 Lene títo
predstavitelia svoje diela vydali pod priezviskom Szentiványi,
resp. Kubinyi a vo svojom diskusnom príspevku Frantiek
Sedlák sa domnieva, e priezviská literárne alebo publikaène
èinných osobností by sa mali písa tak, ako sú ich priezviská uvedené na titulných listoch prísluných literárnych diel, a
teda aj v prísluných bibliografiách,42 prièom Sedlák ako príklad uvádza práve meno Martina Szentiványiho, zároveò vak
poznamenáva, e by sa mohla u nás vi zvyklos písa popri
maïarsky znejúcom priezvisku prísluného jednotlivca aj slovenské znenie nami upraveného priezviska prísluného rodu,
napr. Martin Szentiványi-Svätojánsky a pod. Pavel Horváth
neskôr uznal43, e zásada prepisova meno tohto literáta vo
forme Martin Sentiváni vlastne nebola dobrým rieením
a preto navrhuje uvádza v bibliografiách jeho diela pod
pôvodným menom (Szentiványi), prièom transkribovaná podoba Sentiváni by sa mala pouíva vo veobecnosti.44
Uvádzanie obidvoch priezvisk navrhuje Frantiek Sedlák
z dvoch dôvodov: jednak to pomôe pri identifikácii rodu spomínaného jednotlivca, zároveò vak tým tie dostatoène
zvýrazní historickú skutoènos, e ide o prísluníkov etnicky
slovenského pôvodu a prestane mýli ich maïarské priezvisko.45 V prípade slovenskej transkripcie historických rodových
mien sa tu ale nevynára iba otázka identifikácie rodu, ale aj
samotného jednotlivca. Návrh komisie pre historickú termino-
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lógiu bol vypracovaný ako odpoveï na kritickú situáciu, ktorá
existuje v oblasti písania rodových mien a priezvisk v slovenskej historickej literatúre46 a bol adresovaný odbornej verejnosti. Lene pod¾a Pravidiel by mali postupova vetci pouívatelia jazyka, z ktorých len málokto má dostatoèné vedomosti z danej oblasti. Prièom nie sú to iba okrajové mená,
najviac pouívané v uèebniciach dejepisu ako sa domnieva
recenzentka Pravidiel slovenského pravopisu Rýzková,47 ale
mená a priezviská pouívané pomerne èasto v rôznych textoch, ako napr. dejiny miest a obcí, história budov (hradov)
a pod. Pomerne ve¾a ¾udí sa dostane do kontaktu s týmito
menami, prièom daný (napr. maïarský, resp. starí slovenský) text nemusí obsahova údaje identifikujúce danú osobnos alebo rod. Je tu napríklad rodina Kubinyiovcov, ktorá
bola pomerne rozvetvená, napr. Ágoston (Augustín,
17991873) alebo Ferenc (Frantiek 17961874) boli významní prírodovedci, ktorí publikovali svoje diela po maïarsky,
iní po rozpade monarchie zostali v Maïarsku a tam boli publikaène èinní. Keï v texte nie je èasový alebo iný údaj, je
naozaj aké zisti, o ktorého prísluníka rodiny ide, teda ako
by sa malo písa jeho priezvisko: Kubínsky, Kubini alebo
Kubinyi. Sú tu vak aj ïalie úskalia. Napríklad v 19. storoèí
bol literárne èinný istý Mihály Szentiványi (18131842), ktorý
pochádzal zo Sedmohradska (mal predikát sepsiszentiványi)
a tam aj pôsobil. Keïe ide o menej (alebo skoro neznámu)
osobu, pravdepodobne ani historikom nie je na prvý poh¾ad
zrejmé, èi ide o prísluníka rodu slovenských Szentiványiovcov-Svätojánskych, alebo ide o homonymiu inak nijak nesúvisiacich priezvisk.
Identifikáciu osoby saujú aj niektoré slovenské podoby
mien, navrhované komisiou, napr. Celský (Cillei), Goriansky
(Garai), Harhovský (Görgei) sú nato¾ko vzdialené od zauívanej podoby priezviska, e obyèajný uívate¾ jazyka (napr.
prekladate¾) ani nevie, kde a ako by mal zisti zhungarizovanú podobu priezviska.48 Pod¾a predkladate¾ov tejto pravopisnej úpravy navrhovaná transkripcia by sa mala uplatòova len v slovenských textoch, lene na základe uvedeného sa
dalo oèakáva, e slovakizované podoby sa objavujú aj v ino-
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jazyèných prekladoch, napr. v anglickej verzii informaèného
materiálu o obci Haliè sa píe: In 1767 the Earl Ján Forgáè
founded the first clothing manufacture in the former
Hungaria.49
Napriek tomu, e nové Pravidlá slovenského pravopisu sú
v platnosti u vye desa rokov, na základe slovenských textov, dostupných na internete môeme hovori o rozkolísanosti písania rodových mien. Uvádzam len zopár príkladov.
V materiáli o zborovskom hrade (uverejnený pôvodne
v Národnej obrode) sa vyskytujú tieto podoby priezvisk (rodových mien): Rozgoòovci, Tarczayovci, erédyovci, Rákóczi,
Thököly. V texte pôvodne uverejnenom v novinách Koický
veèer sa uvádzajú mená koických upanov, napr. z 18. a zo
zaèiatku 19. storoèia sa mená upanov uvádzajú takto: barón
Ladislav Orczy, gróf Andrej emei, gróf Frantiek Barkóczy,
barón Ignác Eötvö, Jozef Komáromy, gróf ¼udovít Károlyi.
V iných textoch sa stretávame s ploným poslovenèením
vetkých maïarsky znejúcich mien, prièom  ako sa u spomenulo vyie  v zmysle návrhu komisie pre historickú terminológiu by sa malo postupova diferencovane. A samozrejme naïalej je ve¾a takých textov, kde sa pouívajú zauívané
podoby priezvisk, napr. na webovej stránke Úradu vlády
v texte o histórii budovy sa uvádzajú mená Juraj Lippay, arcibiskup Barkóczy. Vo veobecnosti mono poveda, e pri písaní mien rodov sa viac prejavuje tendencia k pouívaniu slovakizovanej formy mena, ako v prípade mien (priezvisk) jednotlivcov.
Uvedené príklady svedèia o tom, e sa v plnej miere nepresadila nová pravopisná úprava. V niektorých prípadoch sa
dokonca preferuje cudzia podoba, napríklad u spomenutý
sekt Pálffy alebo Jesseniova Lekárska fakulta UK, ktoré svedèia o ve¾mi významnej skutoènosti, ktorú èlenovia komisie pre
historickú terminológiu, resp. autori Pravidiel nedocenili:
mohli by sme to nazva pragmatickou dimenziou vlastného
mena, ktorá nesporne úzko súvisí s jeho individualizaènou
a identifikujúcou funkciou. Pouívaním znaèky Pálffy sa zrejme chce poukáza na to, e nie je to obyèajné umivé víno,
ale víno s historickou tradíciou; producenti sa pritom spolie-
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hali i spoliehajú na to, e konzumenti (slovenská verejnos)
spájajú názov vína so ¾achtickým rodom Pálffy. V prípade
priezviska Jessenius výber tejto podoby (namiesto slovakizovanej formy Jesenský) zrejme bol podmienený tým, e latinská
forma jednoznaène poukazuje na lekára, filozofa, humanistického vedca Jessenia (15661621), teda je vhodnejia
na pomenovanie vedeckej ustanovizne, ako viacvýznamová
forma Jesenský alebo kombinovaný typ Jesenský-Jessenius.50
V tejto súvislosti mono spomenú i slová V. Blanára o fungovaní vlastného mena v komunikácii: Pouívanie vlastného
mena v komunikácii predpokladá u hovoriacich istú znalos
vedenia o pomenovanom objekte [...] Èo rozumieme »znalosou vlastného mena«? V danom dorozumievacom akte sa aktivizujú èinitele, ktoré spolupôsobia pri onymickej nominácii. Sú
to: designátor (zvukový nosiè informácie), mylienkový obsah
(vedenie o denotáte), onymická sémantika (designácia), jedineèný onymický objekt (denotát).51 V prípade pouívania latinskej formy Jessenius je pravdepodobnejie, e prijímate¾
informácie skôr identifikuje onymický objekt (teda lekára, filozofa, humanistického vedca a pod.), ako keby hovoriaci pouíval meno Jesenský. Nesmieme pritom zabúda ani na zahranièných vedcov, ktorí majú kontakty s touto fakultou a pre ktorých obsahuje viac informácií forma Jessenius ako forma
Jesenský.
Úprava rodových mien a priezvisk historických osobností
v tej podobe, ako sa uvádza v materiáloch historickej terminologickej komisie a následne aj v Pravidlách slovenského
pravopisu je vlastne dôslednou apelativizáciou týchto mien:
pristupuje sa k nim nie ako k propriám, ale ako k apelatívam.
Ako sa u spomínalo, cie¾om úpravy malo by odstránenie
rozkolísanosti v písaní rodových mien a priezvisk: V písaní
rodových mien a priezvisk panuje stále nejednotnos, v literatúre sa súèasne pouívajú rôzne varianty toho istého mena
a prevaná èas mien sa aj v súèasnosti ete píe maïarskou
ortografiou, ako by sa v tejto oblasti vôbec nebrala na vedomie existencia slovenského pravopisu a povinnosti sa ním riadi.52 Je vak evidentné, e úprava sa nevzahuje iba na
variantné podoby rodových mien a priezvisk typu Balassa ~
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Balassi, Zápolya ~ Szapolyai, ale aj na ustálené rodové mená
a priezviská (napr. Apponyi, Pallaviccini a pod.)53
Komisia zdôvodnila odstránenie zdvojených samohlások
a spoluhlások tým, e stratili fonetickú funkciu, a ich písanie
v menách a priezviskách sa zachovávalo iba na základe historickej tradície.54 Pre vlastné mená je ale charakteristické,
e menej podliehajú pravopisným zmenám, ako veobecné
mená, prièom z dedièných a iných dôvodov v prípade ¾achtických rodov dochádza k ustáleniu písania priezviska skôr,
ako u ostatného obyvate¾stva. Ako na to poukázal napr. Erik
Fügedi, maïarský pravopis sa formoval po stároèia, vo viacerých etapách a èas ¾achtictva podobu svojho priezviska
neprispôsobovala pravopisným zmenám, tradièná forma
mena (ako napr. Dessewffy) mala by práve signálom príslunosti k ¾achtickému rodu.55
Je tie otázne, preèo sa vyaduje v návrhu komisie, aby sa
pri písaní rodových mien a historických priezvisk postupovalo
pod¾a pravidiel slovenského pravopisu. Otázka formy osobných mien nie je pravopisný problém, ale administratívnoprávny: meno a priezvisko osoby by sa mali pouíva vo forme, ako boli zapísané do matriky, resp. ako dotyèná osoba
sama pouívala. Treba poznamena aj to, e v Uhorsku od 18.
storoèia bolo moné zmeni priezvisko a na základe úradného povolenia.56
Pod¾a èlenov komisie (a zrejme i autorov Pravidiel) ustálenos písania historických mien mono dosiahnu ich dôslednou grafickou i hláskovou adaptáciou do systému spisovnej
slovenèiny.57 Prièom pre vlastné mená je príznaèné, e majú
viaceré zvukové vlastnosti, ktorými sa  [...]  od apelatív
odliujú. Tieto osobitné zvukové vlastnosti sa prejavujú
v monostiach narúa kombinaèné a iné zvukové zákonitosti
nacionálnych pomenovaní prísluného zvukového systému.58
V. Blanár medzi charakteristické znaky grafickej stránky vlastných mien zaraïuje aj grafické variácie priezviska, napr.
Meier, Mayer, Maier, Mayer alebo Ripka  Rybka.59
Ako sme videli, pod¾a novej úpravy v slovenskej forme, teda napr. ako Vrútocký, Kubínsky, Svätojánsky a pod. majú
písa rodové mená, ktoré boli odvodené od slovenských
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miestnych názvov maïarskou adjektívnou koncovkou (Ruttkay, Kubinyi, Szentiványi), resp. u rodov chorvátskeho a slovinského pôvodu ich priezvisko má by napísané v takej forme, ktorá zodpovedá ich pôvodu (napr. Cillei ako Celsky).60
Táto úprava sa vlastne opiera o to, e mnohé ¾achtické rody
boli pomenované na základe donácie, resp. pôvodu. Z pôvodných predikátov sa vak postupne vyvinuli osobné mená, teda
priezviská a v priebehu stároèí mnoho ¾achtických rodín stratilo aj pôvodné majetky. V súvislosti s tým treba poznamena,
e v prípade vlastných mien sa pôvodná motivácia stráca: V
onymickej nominácii a po zaèlenení vlastného mena do prísluného menného systému sa stáva motivácia vecného vzahu lexikálnym významom v zásade irelevantnou.61 Napriek
tomu autori ortografickej úpravy historických mien si vlastne
zvolili cestu oivenia motivácie, teda pôvodu, prièom nie je
vôbec isté, e u prísluníkov tej-ktorej rodiny sa tento vzah
uvedomoval.
V úvode návrhu komisie historickej terminológie sa zdôrazòuje, e ide o ortografickú úpravu, ktorá sa netýka jazykového charakteru mien,62 slovenská transkripcia rodových mien sa interpretuje ako èisto technická záleitos, prièom sa forma vlastných mien chápe ako nepodstatná zloka
jazykového znaku. V tejto súvislosti sa ale iada citova V.
Blanára: Na dôleitos znenia vlastných mien upozornil u
A.H. Gardiner [...]. Vlastné meno funguje prostredníctvom
svojej vonkajej formy, svojho vonkajieho kontrastu s inými
slovami.63 Juraj Dolník zasa poukazuje na to, e [o]znaèujúca zloka onymického znaku má pri formovaní proprií osobitnú úlohu: vzah pouívate¾ov jazyka k oznaèujúcej stránke onymického znaku je zdrojom metajazykovej informácie o denotáte.64 Je zrejmé, e v prípade rozlièných podôb priezvisk
a rodových mien ako Apponyi ~ Aponi, Nádasdy ~ Nádady,
Pálffy ~ Pálfi, Okolicsányi ~ Okolièiansky, Cillei ~ Celský
a pod. ani metajazyková informácia sprostredkovaná grafickou podobou mena nie je, nemôe by totoná.
Nakoniec treba poloi ete jednu otázku: aká je onymická
platnos, teda hodnota týchto slovakizovaných foriem v slovenskej onymickej sústave, èi mono hovori o ich zaèlenení
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do slovenskej onymickej sústavy? (Ide predovetkým o typy
mien, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku.)
Pod¾a autorov Pravidiel slovenského pravopisu v prípade
úpravy písania historických osobných mien z uhorského
obdobia slovenských dejín sa prijímali zásady komisie pre
historickú terminológiu. Medzi návrhmi komisie a zásadami
písania týchto mien v Pravidlách sú disproporcie: inak sa stanovuje èasová hranica uplatòovania slovenskej transkripcie;
pod¾a návrhu komisie touto formou sa má odstráni nejednotnos písania rodových mien a priezvisk v slovenskej historickej spisbe (vrátane uèebníc dejepisu), ustanovenia
Pravidiel slovenského pravopisu sa vak vzahujú na vetky
typy textov, prièom sa v Pravidlách táto problematika podáva
v ove¾a zjednoduenej forme, ako v návrhu komisie. Keï uívate¾ jazyka chce napísa nejaké meno správne, má disponova urèitými mimojazykovými vedomosami, resp. má prekontrolova slovenskú podobu priezviska alebo rodového
mena buï v materiáloch komisie (teda v túdii P. Horvátha,
v ktorom sa podávajú výsledky práce komisie), alebo u inej
autority, ako sú napr. slovenské biografické slovníky vydané v Matici slovenskej, ako vak na to poukázal napr. P.
Király65, v písaní niektorých priezvisk ani medzi týmito prameòmi neexistuje absolútny súlad.
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Poznámky
1

V tomto príspevku sa nezaoberáme právnymi aspektmi pouívania a písania osobných mien, je vak nesporné, e meno je azda najvýraznejím
znakom osobnej identity, okrem toho pomerne dávno podlieha administratívno-právnej úprave (najmä u ¾achticov) a preto radikálne zásahy do
formy priezvisk sú prinajmenom pochybné. Je síce pravda, e v medzinárodných dokumentoch a dohodách o ¾udských právach sa hovorí o pouívaní mena a priezviska u prísluníkov národnostných menín (v tom
zmysle, e prísluníci menín majú právo pouíva svoje priezvisko
a meno vo svojom jazyku), lene toto právo zrejme nemajú len prísluníci národnostných menín, ale vetci ¾udia.
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Széchényi Ferenc (17541820). Oproti tomu jeho syn, zakladate¾
Maïarskej akadémie vied si písal svoje priezvisko ako Széchenyi István
(17911860). Podobne nesprávne je napísané aj priezvisko básnika
Jánosa Aranya.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 208.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 3536.
V Pravidlách slovenského pravopisu sa nezmieòuje o písaní (krstných)
mien prísluníkov ¾achtických rodín, zrejme sa povauje za logické, e
sa píu po slovensky.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 40.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 203.
V návrhu komisie nie je zdôvodnená forma Veeléni, treba vak poznamena, e Michal Godra uverejnil v Zore verovanú poves Veelíni na
Muráni a v ¾udovej piesni uránská svatá ofija sa tie vyskytuje podoba
Veelíni. Túto formu mono vysvetli tým, e maïarskú samohlásku é
vnímajú Slováci ako í, toti pri jej výslovnosti priestor ústnej dutiny (medzi
jazykom a podnebím) je mení, ako keï sa vyslovuje slovenské é.
Porov. HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 200.
Tame, s. 203.
V návrhu sa uvádza podoba Tanèiè namiesto maïarskej podoby Táncsics.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 205.
MATULA, V.: A magyarcsehszlovák történész vegyesbizottság csehszlovák tagozatának állásfoglalása a bizottság magyar tagozatának a régi
családi és vezetéknevek szlovák átírásával kapcsolatos véleményérõl. 
In. SZARKA, L. (ed) Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje
a régi magyar család- és személynevek, valamint helynevek írásmódjáról.
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Dialogue of Hungarian and Czechoslovak historians on the writing of old
Hungarian family, personal and place-names. Budapest, 1988. s. 18.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 208.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 40.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 209.
Taktie v zásadách è. 16 sa píe: Keï sa vak od 16. storoèia z maïarskej formy predikátu vyvinulo osobné meno (priezvisko), musíme ho písa
v jeho »oficiálnej« podobe, pravda, pod¾a navrhovaných úprav pre jeho
slovenskú transkripciu HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 209. Táto veta
sa s ve¾kou pravdepodobnosou vzahuje iba na písanie priezvisk typu
Perényi (Peréni), t.j. na predchádzajúcu vetu; nie je vak vylúèená jej iria interpretácia, niekto sa môe domnieva, e sa to vzahuje aj na písanie mien typu Kubini.
Toto priezvisko sa v návrhu komisie neuvádza ani v hungarizovanej, ani
v slovenskej podobe.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 15
FINDRA, J.: Pravopis ako individuálny a sociálny fenomén. Nad novými
Pravidlami slovenského pravopisu.  Jazykovedný èasopis, 43, 1992, s.
51.; podobne aj RÝZKOVÁ, A.: Nad novými Pravidlami slovenského pravopisu.  Kultúra slova, 26, 1992. s. 188.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 11.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 201.
IVANOVÁ ALINGOVÁ, MMANÍKOVÁ, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava,
SPN 1983. (2. vydanie) s. 156.
V návrhu sa píe o zavedení správneho písania i a y HORVÁTH, P.: O
potrebe, c. d., s. 201. Na inom mieste (s. 204) zas o tom, e pri písaní
i a y treba taktie vychádza zo zásad slovenskej ortografie. V súvislosti s formou Zai sa zase vynára otázka, preèo sa píe v tejto podobe,
keï ide o rod chorvátskeho pôvodu a inde sa navrhuje uvádza tieto
mená v takej podobe, ktorá zodpovedá ich pôvodu?
Obyèajný uívate¾ jazyka pravdepodobne nerozliuje medzi výskytom ypsilonu v rôznych pozíciách (vo vnútri slova, teda v koreòovej morféme alebo
v koncovke), skôr sa riadi zásadou, e po tzv. tvrdých spoluhláskach sa
obyèajne píe y.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 205.
Tame, s. 202.
MISTRÍK a kol: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava, Vydavate¾stvo Obzor
1993.
V Pravidlách sa píe o nefunkènom h.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 204.
Porovnaj tame, s. 200.
Tame, s. 201.
Tame, s. 207208.
Tame, s. 208.
Keïe sa v návrhu neuvádzajú ïalie identifikaèné údaje, nevie sa, ktorý
prísluník rodu sa pomenúva týmto menom.
Tame, s. 209.
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42 SEDLÁK, F.: Návrh na úpravu písania priezvisk uhorských ¾achtických
rodov.  Slovenská archivistika, 15, 1980. è. 2, s. 199.
43 HORVÁTH, P.: Neuváený návrh na zruenie slovenskej transkripcie starých rodových mien a priezvisk.  Historický èasopis, 47, 1999. è. 2, s.
306315.
44 Z h¾adiska bibliografa analyzuje tento problém M. Okáliová v príspevku
Historické mená ako menné autority (www.snk.sk/kniznica/11_12_2002/stand_2.html). Okrem iného píe: Kodifikácie mien
Sentiváni a Sõlõsi si vak nae katalógy a príruèkové pramene neosvojili. Preto navrhuje v záhlaví (katalógu alebo databázy) uvádza podoby
Szentiványi, Martin, Szõllõsi, Benedikt a Jessenius, Ján AU Jessen,
Johann von. Ostatné varianty mena navrhuje uvádza ako odkazové záhlavie: Szentiványi, Már ton; Szentivani Mar tin; Szent-Ivany, Mar tin;
Szentivany, Martin; Sõlõsi, Benedikt; Jessenius z Jasena, Ján; Jesenius,
Ján; Jesensky-Jessenius, Ján.
45 SEDLÁK, F.: c. d., s. 199.
46 HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 200.
47 RÝZKOVÁ, A.: c. d., s.188.
48 Otázne je tie, èi sa má takto postupova aj pri prekladaní beletrie, konkrétne pri prekladaní mien literárnych postáv, napr. v románe Kálmána
Mikszátha Èierne mesto (Fekete város) meno jedného z hlavných postáv,
podupana Pála Görgeyho by sa malo písa ako Pavol Harhovský?
49 www.tourist-channel.sk/obce/
50 Obidve podoby mena sa uvádzajú rôzne, napr. Jessenius (Jesenský),
Jesenský (Jessenius), Jessenius-Jesenský, Jesenský-Jessenius. V súvislosti s významovosou zvukovej podoby vlastného mena porov.:
Osobitnos oznaèujúcej zloky onymického znaku spoèíva teda v tom, e
vyjadruje nielen istý význam (podobne ako oznaèenia apelatívnych znakov), ale je aj významotvorným èinite¾om (DOLNÍK, J.: Lexikálna sémantika a onomastika. (K otázke významu vlastných mien).  In. X. slovenská
onomastická konferencia. Bratislava 11.15. septembra 1989. Zborník
referátov. Red. M. MAJTÁN. Bratislava 1991, s. 211).
51 BLANÁR, V.: Teória vlastného mena (Status, organizácia a fungovanie
v spoloèenskej komunikácii). Bratislava, Veda 1996. s. 153.
52 HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 200.
53 V návrhu sa obèas odvoláva na to, e niektorá podoba mena sa niekedy písala v takej forme, ako to navrhuje komisia, alebo má oporu v historickom materiáli, charakter týchto materiálov sa vak bliie nepecifikuje. V. MATULA v stanovisku èeskoslovenskej sekcie zmieanej komisie (MATULA, 1988, s. 11), ako aj J. DORUÅA (1986) v tejto súvislosti
spomínajú slovenskú ortografickú tradíciu: v 19. storoèí v slovenských
èasopisoch a novinách sa mená uhorských rodov písali slovenskou ortografiou. Prièom je zrejmé, e by sa malo rozliova medzi prvotnými a
druhotnými prameòmi: ako si písali svoje priezviská sami prísluníci
týchto rodov a ako o nich písali iní. Je málo pravdepodobné, e napr.
Géza Kubinyi (18511887) zástanca maïarizácie a odporca panslavizmu
svoje priezvisko kedysi bol napísal ako Kubínsky. V návrhu komisie sa
neuvádzajú pramene, na základe ktorých sa tá-ktorá podoba priezviska
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zvolila, môeme vak vyslovi domnienku, e skôr mohlo ís o druhotné
pramene. MATULA: c. d., s. 11; DORUÅA, J.: O historizme v písaní niektorých mien a názvov.  Slovenská reè, 51, 1986, è. 4.
Tame, s. 203.
FÜGEDI, E.: Szakvélemény a Történeti családi vezetéknevek átírásának
irányelveirõl.  In. SZARKA, L. (ed) Magyar és csehszlovák történészek
eszmecseréje a régi magyar család- és személynevek, valamint helynevek írásmódjáról. Dialogue of Hungarian and Czechoslovak historians on
the writing of old Hungarian family, personal and place-names. Budapest,
1988, s. 7374.
Porovnaj KIRÁLY, P.: c. d., s. 5659.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 210.
BLANÁR, V.: c. d., s. 100.
Tame
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 208.
BLANÁR, V.: c. d., s. 27.
HORVÁTH, P.: O potrebe, c. d., s. 200.; MATULA, V.: c. d., s. 11.
BLANÁR, V.: c. d., s. 22.
DOLNÍK, J.: c. d., s. 201210.
KIRÁLY, P.: c. d., s. 5661.

Edita Chrenková

L EXIKÓNY

TAKMER NEZNÁMYCH
OSOBNOSTÍ

Vydávanie encyklopédií, lexikónov a lexikografických diel odzrkad¾uje kultúru národa. Úroveò a kvalita týchto základných
diel, závisí od vyspelosti ich tvorcov, od spoloèenských podmienok, v ktorých tieto diela vznikali a vznikajú. Ich význam a
potrebu netreba zdôrazòova.
Na Slovensku máme nieko¾ko encyklopedických diel, z
nich tu spomeniem Encyklopédiu Slovenska (VI. zv., SAV
19771982), Pedagogickú encyklopédiu Slovenska (II. zv.,
VEDA 19841985), Encyklopédiu dramatických umení Slovenska (II. zv., VEDA 19891990), Malú encyklopédiu Slovenska (I. zv., VEDA 1987), Encyklopédiu filmu (Obzor 1993),
Malý slovenský biografický slovník (Martin, Matica slovenská
1982), Slovenský biografický slovník (VI. zv., Martin, Matica
slovenská 19861994), Reprezentaèný biografický lexikón
Slovenska (Martin, Matica slovenská 1999), Lexikón katolíckych kòazských osobností Slovenska (LÚÈ 2000). V posledných rokoch k nim pribudla Encyclopaedia Beliana (I. zv. 
ABelk 1999, II. zv.  BellCzy 2001, III. zv.  ÈEg 2003 z
plánovaných XII-tich zväzkov, VEDA).
Na hodnotenie doteraz vydaných encyklopedicko-lexikónových diel v celej írke v tomto èasovom limite niet monosti,
preto si tu vimnem iba jednu èiastkovú otázku, ktorú vak z
h¾adiska pouite¾nosti povaujem za jednu z najzákladnejích,
a to ortografiu vlastných osobných mien uvádzaných v heslári týchto diel.
Po vydaní Lexikónu katolíckych kòazských osobností Slovenska (2000) som mala recenzova toto dielo. Ako prvé som
v òom h¾adala meno kòaza, lexikografa a básnika Gregora
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Czuczora.1 Pod¾a abecedy som ho nenala. Neskôr som ho
náhodou objavila v heslári na inom mieste, bol uvedený ako
Cucor, teda bez oboch z. Jeho správne napísané meno, pod
ktorým publikoval, napríklad aj 4-zväzkový Výkladový slovník
maïarského jazyka (18621871), nebolo uvedené ani v zátvorke. Podobných prípadov som nala ve¾a, a to ma obralo o
ilúziu, e drím v ruke spo¾ahlivé, seriózne a z historického
aspektu hodnotné dielo. Bol to vak zároveò dôvod, aby som
pretudovala aj ostatné lexikóny z h¾adiska uvádzania mien.
Obraz, ktorý som nadobudla, sa dá vyjadri jedným slovom:
chaos.
Umelý problém s písaním mien historických osobností
vznikol v 80. rokoch minulého storoèia, keï Matica slovenská
vydala Malý slovenský biografický slovník (1982), v ktorom sa
po prvýkrát objavili mená starých uhorských rodov v súèasnom slovenskom prepise. Návrh tejto úpravy odsúhlasila
komisia pre historickú terminológiu2 v r. 1979 a vypracovaním
zásad transkripcie poverila Pavla Horvátha. Pod¾a vtedajích
dokumentov na zasadaniach komisie sa zúèastòovali historici, literárni a právni historici, jazykovedci, archivári, bibliografi a pracovníci zapojení do prác na ve¾kom Slovenskom biografickom slovníku. Odzneli tam rôzne, i protichodné názory na
problém písania mien, no prevaná väèina diskutujúcich sa
prikláòala k stanovisku poadujúcemu dôsledne návrat k slovenským formám písania priezvisk uhorských ¾achtických
rodov a k aplikácii slovenského pravopisu pri vetkých týchto
priezviskách bez oh¾adu na ich pôvod. Iba takto mono
dosiahnu ustálenos písania rodových mien a priezvisk v slovenských textoch, t. j. dôslednou grafikou i hláskovou adaptáciou do systému spisovnej slovenèiny. Úprava si v prvom
rade vyaduje odstráni mnohé zloky (zlokové písmená 
pozn. autorky), ktoré sa do týchto mien dostali pod vplyvom
cudzích ortografií a ich nahradenie grafickým systémom slovenského pravopisu, ïalej odstráni zbytoèné dublety,
nefunkèné písmená, zavedenie diakritických znamienok na
oznaèenie mäkèenia a dåenia hlások, ako aj úpravu kvantity
(pod¾a náho rytmického zákona  pozn. autorky) a zavedenie
správneho písania i a y.3
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Dohodnuté zásady  v kadom oh¾ade diskutabilné a vyvrátite¾né  sa stali východiskom na písanie mien v Slovenskom
biografickom slovníku a kodifikovali sa v Pravidlách slovenského pravopisu v roku 1991 (1998, 2000). Na zistenie náleitého tvaru mien odkazujú na spomínaný 6-zväzkový Slovenský biografický slovník. Po vydaní VI. zväzku sa zaèal pripravova VII. dodatkový zväzok, ale autori sa nakoniec rozhodli vyda nové, upravené a doplnené vydanie celého diela
pod názvom Biografický lexikón Slovenska, ktorého I. zväzok
(AB)4 u vyiel v roku 2002 a II. zväzok má vyjs do konca r.
2004. Pod¾a slov Augustína Maovèíka, editora novej edície
do tejto novej edície, popri odstránení totalitných deformácií
vo výbere a hodnotení dejate¾ov budú zaradené osobnosti s
uzavretým ivotom a dielom do konca roku 2000.5 Aj prepis
mien povaujem za hrubú deformáciu.
Pre krátkos èasu na prípravu tejto prednáky som nemala u monos zisti zmeny, opravy a doplnky v I. zväzku nového vydania, ale pri prelistovaní a cielenom h¾adaní niektorých
konkrétnych mien z h¾adiska ich písania som nenala iný,
nový prístup. Napríklad meno rodu Apponyiovcov sa nachádza
v heslári lexikóna 10-krát v podobe Aponi (Apponyi), iba 1-krát
v podobe Apponyi, a to pri krstnom mene Albert ( 1933),
ktorý bol synom Juraja ( 1899). (Keby bol Albert zomrel pred
rokom 1918, nebol by naruil koncepciu lexikóna.) Toto sú
umelo vyprodukované anomálie, nepochopite¾né a zavádzajúce. Podobne tam nájdeme meno Bornemisa, ktoré sa zjednotilo z dvoch mien: Bornemissza Gergely (vojak, hrdina pri
obrane Jágru za tureckých èias) a Bornemisza Péter (evanjelický biskup, spisovate¾, vychovávate¾ Bálinta Balassiho). Je
to len jedinké písmeno (s), ale je to rozliovací znak, samozrejme, pre vzdelaného, kultúrneho èloveka. Takouto simplifikáciou a infantilizáciou sa nám asi za krátky èas podarí v
znaènej miere zníi kultúrnu úroveò náho obyvate¾stva, a to
najmä väèinového, pretoe predpokladám, e napríklad na
maïarských kolách sa týchto nezmyslov nedopúajú.
(Napokon toto pravidlo sa týka len slovenských textov!)
V Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1998 na strane
38 v èasti o písaní historických osobných mien z uhorského
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obdobia slovenských dejín nájdeme aj takéto pravidlo: O
písaní i, y v týchto menách platí, e po samohláskach a po
vetkých spoluhláskach okrem tvrdých d, t, n, sa píe i (emei, omodi, Ebergéni, Òári, Kohári, Èáki, Károli, Tököli). Po
tvrdých spoluhláskach d, t, n sa píe y (Erdõdy, Nádady,
Platy6). Výnimkou je meno Boèkaj, ktoré píeme v zauívanej
podobe s j. (Tzv. zauívanos je absolútne subjektívna záleitos, iná je pre historika, iná pre tudenta, odliná pre vekové kategórie atï.)V praxi to vo väèine prípadov vyzerá takto:
Kde sa pôvodne v historickom mene písalo i, treba písa y 
a naopak!
Ako som u uviedla, odporúèaným prameòom na správne písanie mien z uhorského obdobia je Slovenský biografický slovník, v ktorom na konci VI. zväzku je menný register.
Mimochodom, meno Petra Pázmánya je v òom uvedené  u
v upravenej slovakizovanej podobe  ako Pázmáò (obidve á
dlhé). Vetkých 12 výskytov mien Rákóczy a Rákóczi je vak
uvedených s krátkym o aj v ich pôvodnej forme, teda nepresne, chybne, samozrejme, v upravenej podobe vetky nivelizované na Rákoci. Mená Szakállas, Szakalias, Szakállos sú
zjednotené na Sakálo. Rovnako mená Szeberényi (6-krát, s
rôznymi krstnými menami), Szeberini, Szeberínyi, Szeberinyi
sú upravené na podobu Seberini. Mená Szécsény a Szécsényi
(so 7 krstnými menami) sú upravené jednotne na Séèéni. Na
tvar Séèéni sú znivelizované aj pôvodné mená Széchényi (4krát) s rozliènými krstnými menami. Aj známi slovnikári a jazykovedci Szenczi Molnár Albert a u spomenutý Czuczor Gergely sa isto obracajú v hrobe, lebo komisia obidvoch obrala o
2 písmená (z). Mená Tarnocius, Tarnócy, Tarnoczi (4x),
Tarnóczy (4x), Tarnocy (3x) a Tarnótzi sú skolektivizované na
Tarnóci. V latinizovaných formách komisia vynechala nefunkèné h, èím sa mená dostali na iné miesto v abecede
(Thomas, Thuróczius, Thurzo), preto ich vzdelaný èlovek hneï
nenájde, kým negramotný, ku ktorému sa komisia priblíila,
ich ani h¾ada nebude. Pri menej známych osobnostiach môu
nasta pochybnosti (napríklad pri menách Vécsei, Vecsei,
Vécsey, Veèei, Véèei s rôznymi krstnými menami), ako písa,
ktorý tvar je správny , na to treba vedie, èi h¾adaná osob-
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nos zomrela pred rokom 1918 alebo a potom. Logiku a
dôslednos nenachádzam ani pri menách Zay (upravené na
Zai), Zayac a Zayácz (upravené na Zajac) a Zaymus, kde sa
ponechalo y. Za obe padlo i meno Benedikta Szõllõsiho (v
tvare Sõlõi), zostavovate¾a a vydavate¾a prvého slovenského
katolíckeho tlaèeného spevníka Canthus catholici (1655).7
Bol to významný jezuita, uèite¾ a misionár, kazate¾ v Klátore
pod Znievom a uèite¾ na latinskej kole v Spiskej Kapitule.
Z uvedeného vyplýva, e upravené podoby mien v Slovenskom biografickom slovníku nemono prija bez výhrad, ale k
nim treba pristupova uválivo a kriticky. Prehodnoti by sa
mali aj Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré tento neblahý
stav nútia zachováva vo vydavate¾stvách, redakciách èasopisov i elektronických médií, nehovoriac o uèebniciach, z ktorých sa uèia nové generácie nepravdivé, ortograficky skreslené údaje a fakty z naej minulosti. Dôleitým aspektom nútiacim zotrva pri písaní historických mien v tej podobe, ako si
ju definovali ich nositelia, je aspekt praktických dôsledkov pre
prekladate¾ov a recipientov naich textov v cudzích jazykoch.
Prekladate¾ je viazaný povinnosou verne preloi text, nemusí vak ovláda historické reálie a podoby jednotlivých, mnohých alebo vetkých mien. V rozlièných jazykových mutáciách
toho istého textu sa potom môeme stretnú s rôznymi podobami toho istého mena. Èitate¾ ovládajúci viaceré jazyky si
bude myslie, e ide o novú postavu v dejinách. Keï nai
mladí bádatelia pôjdu do archívov a kniníc susedných tátov
alebo do vzdialenejích krajín, ako budú h¾ada v registroch a
lexikónoch tieto, na nepoznanie zmenené mená? Keï podobné mená budeme písa rovnako, bude znemonená identifikácia rôznych osobností. akosti nastanú aj vo vyh¾adávaní
mien v elektronických korpusoch, kde je podmienkou jednotná grafika a jediné diakritické znamienko môe narobi problém s identifikáciou.
Repektovaním pravidiel slovenského pravopisu vznikla
situácia ústiaca do absurdného vytvárania nového obrazu
minulosti, nivelizácie mnohostranne truktúrovanej spoloènosti oných èias. Odstup rokov ukázal, e kanonizované
postupy neboli dôsledné, nevyrieili problémy, naopak, vnies-
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li do písania mien ete väèí chaos. Bola to ideologizácia a
diskriminácia ortografickými prostriedkami viaucimi sa na
urèité obdobie a ohranièený druh mien (len maïarských osobností). Medzi základné práva patrí aj právo na svoje meno a
vyluèuje sa akéko¾vek svojvo¾né zasahovanie. Autentické
osobné mená majú dokumentaènú a terminologickú platnos.
Aj medzinárodné bibliografické normy sú záväzné. Menný
materiál osobností je organickou súèasou nielen jazyka, ale
aj medzinárodnej kultúry. Ak výslovnos cudzieho mena robí
niekomu akosti (v uèebniciach, lexikónoch), treba ju pri
mene uvies, ale nie výslovnos povýi na oficiálne záväznú
podobu mena. Tak to robí celý civilizovaný svet.
Vyrieenie tohto problému èaká na morálne bezúhonných,
objektívnych a totalitnými praktikami nezaaených ¾udí, u ktorých prevláda rozum nad emóciami. U doteraz sa narobili ve¾ké kody vydávaním encyklopédií a lexikónov, ktoré nespåòajú
svoju najzákladnejiu funkciu  identifikaènú a diferenciaènú,
a tým aj informaènú.
Poznámky
1
2
3
4
5
6
7

Czuczor, Gergely (*1800 Andovce, okr. Nové Zámky,  1866 Pe, dnes
Budape)
Komisia pre historickú terminológiu pracovala v r. 1979 v tomto zloení: Richard Marsina, Jozef Boch, Ladislav Dvonè, Pavol Horváth, Jozef
Novák a Frantiek Sedlák.
Slovenská archivistika, 15, 1980, è. 2, s. 195211.
Biografický lexikón Slovenska, I. zväzok (AB), Martin, Národný biografický ústav SNK 2002.
MAOVÈÍK, Augustín: Úprava priezvisk v Slovenskom biografickom slovníku. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenèine. Bratislava,
Veda 2002. s. 7476.
Pôvodné meno: Platthy  Juraj a Matej.
Szõllõsi, Benedikt (* 1609 Trnava?, Rybník, okr. Levice?;  Klátor pod
Znievom, okr. Martin)

Klára Mészárosová

N OMEN

EST OMEN ?

Kedysi sa tradovalo, e meno je osudom èloveka, dnes môeme poveda, e aj meno èloveka má svoj osud. Meno, ktoré
je jediným spoloèenským identifikaèným znakom èloveka, preívajúcim aj jeho fyzickú existenciu.
Za posledné roky sme svedkami toho, e pôvodné mená
osobností sú nahradené fiktívnymi menami, ktoré dotyèní
nikdy nepouívali, ich podoba je umelo vytvorená a vo vzahu
k osobnosti, ku ktorému sú priradené, strácajú akúko¾vek
autenticitu. Prelo 25 rokov odvtedy, keï sa po dlhej príprave publikovali prvé práce slovenských historikov o potrebe
prepisovania maïarských mien z uhorského obdobia pod¾a
slovenského pravopisu.1 Odvtedy odznelo ve¾a reakcií na tieto
materiály, podstatné je, e nevznikol nijaký dialóg, lebo
navrhovatelia a ich nasledovníci nepripustili iadny argument
v prospech osobností, o mená ktorých ilo, ani v rovine historickej, ani v rovine gramatickej, ani v rovine etickej. Naopak,
kým pôvodné návrhy obsahovali ohranièenie úpravy mien
osobností do polovice 19. storoèia, prípadne do roku 1848,
pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991 u vysunuli túto
hranicu a k roku 1918.2
Zdá sa, e na túto tému u vo fundovaných túdiách odzneli vetky relevantné argumenty a fakty, ku ktorým by sa len
ako dalo nieèo doda.3 Preto sa v tomto príspevku pokúsime pozrie, kam sme sa za 25 rokov dostali a aká je situácia
dnes.
V uplynulom období vychádzali a vychádzajú rôzne biografické lexikóny, ktoré u dávno neberú do úvahy pôvodný okruh
osôb na zmenu priezvisk a tieto sa stávajú pre ïalích pouívate¾ov u tandardným prameòom pre písanie mien. Tým
sa predkladané novotvary mien rozirujú geometrickým ra-
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dom v rôznych tlaèiarenských produktoch: od uèebníc cez
odbornú a krásnu literatúru a po èasopisy. Tí, ktorí obèas
píu text, v ktorom by boli mená ohrozené úpravou, môu si
vybra z nieko¾kých moností: a/ vyhnú sa konfliktu svedomia
a nebra takú úlohu, kde by sa mohol takýto problém vyskytnú, b/ poisti sa a odovzda rukopis sine nomine, v sterilizovanej podobe alebo c/riskova neakceptovate¾ný zásah do
rukopisu. Ak z nejakého dôvodu èlovek nemá monos vyhnú
sa úlohe, potom s úzkosou èaká, èi jazykový redaktor bez
súhlasu autora zmení mená a tým obíde ústavu, èlánok 2 bod
3, pod¾a èoho nikoho nemono núti, aby konal nieèo, èo
zákon neukladá. A zákon neukladá autorom ponúka recipientom nepresné informácie. Ak náhodou niekde objavíme
správne vytlaèené meno, uvedomujeme si osobnú statoènos
jazykového redaktora, e pustil pôvodný rukopis bez zásahu.
V katalogizaèných záznamoch, bibliografiách a citáciách sa
u nielen staré mená objavujú v zmenenej podobe, ale dochádza k difúzii pravopisných úprav aj z oblasti mien naich
súèasníkov, neakceptujúc správne meno, ktoré je na knihe
alebo nad èlánkom uvedené správne. V týchto prípadoch nastáva problém, e pôvodného autora pochopite¾ne nikto vopred neinformuje, e ho mieni citova alebo chce zaradi jeho
prácu do odbornej bibliografie, teda nemá ani ancu iada
nápravu, lebo na to príde a po vytlaèení práce, èasto po dlhom èasovom odstupe.4 Medzinárodné katalogizaèné pravidlá
pritom jasne hovoria, e údaj o zodpovednosti, t.j. napríklad
meno autora sa zapisuje v takej podobe , ako je vyjadrený na
dokumente.5 To znamená, e v prípade súèasných autorov
katalogizaèná podoba mena by nemala by problémom, pri
komplikovanejích menách sú alternatívy: ak je osoba známa
pod viacerými menami treba zvoli meno, pod ktorým je daná
osoba bezpochyby najbenejie známa, ak také meno existuje. V ostatných prípadoch treba zvoli meno pod¾a poradia: a/
meno, ktoré sa najèastejie vyskytuje v dielach danej osoby;
b/ meno, ktoré sa najèastejie vyskytuje v príruèkových prameòoch; c/ posledná pouitá podoba mena. Teda bolo by viac
moností na uvedenie vernej podoby mena autora aj bez
uplatnenia dubióznych novotvarov. Napriek tomu katalogizaè-
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né záznamy ve¾kých kniníc, prístupných aj na internete, sú
viac alebo menej deformovaných mien starých, ale aj súèasných autorov plné.
Dnes sa u ani pri starých menách väèinou nezisuje, èi
by vôbec patrilo do okruhu mien urèených na úpravu, lebo
napríklad nosite¾ mena tu nikdy neil. Zdá sa, e pravopisné
úpravy sa u uplatòujú na akéko¾vek maïarské meno alebo
meno, ktoré tak pôsobí. Veï citujúci èasto osobne pozná citovaného a ani omylom ho nemôe povaova za osobnos
spred roka 1918, teda ide u o mechanický prepis starého
mena, ktorého nosite¾om je súèasník. Mená sa upravujú aj
v úradnom styku, ocitnú sa na pozvánkach, a nosite¾ mena si
kladie otázku, pozývajú mòa alebo prednáa bude niekto iný,
s podobným, ale predsa len celkom iným menom? Deje sa to
napriek tomu, e pod¾a ústavy èlánku 19 bod 1. Kadý má
právo ... na ochranu mena.
Pokia¾ ide o staré mená nezodpovedá pravde zámienka, e
tieto mená vznikli pod tlakom silnej maïarizácie, veï postupné formovanie priezvisk prebiehalo od stredoveku po 18. storoèie, keï ete o maïarizácii nemôeme hovori. Vo¾ba podoby priezviska bola súkromnou vecou kadej rodiny. Pochopite¾ne bolo dôleité, aby sa mená rozliovali aj v tom prípade,
keï vznikali z podobného základu na podobnom princípe.
Meno bolo ve¾mi dôleitým prvkom identifikácie rodinných alebo rodových väzieb a z nich vyplývajúcich majetkovoprávnych
vzahov. Priezviská sa ustálili koncom 18. storoèia, keï Jozef
II. nariadil, e kadý èlovek musí ma priezvisko, kategoricky
zakázal zmenu mena a pre idov predpísal nové, nemecké
mená.
V rokoch 1814 a 1805 vydal krá¾ Frantiek I. nariadenie,
v ktorom zakázal, aby si jeho poddaní svojvo¾ne zmenili priezvisko, zmenu mena viazal na súhlas urèeného úradu. Týmto
krokom tát rozíril svoju regulaènú, povo¾ujúcu a registrujúcu právomoc pri zmene priezvisk. Zmena mien, èo dovtedy,
okrem mien rodových  achtických, bola spontánnym, prirodzeným a samozrejme, bezplatným aktom, od tých èias sa
stáva aj právnym intitútom. Mená sa odvtedy zmenili len na
vlastnú iados. Dôvody boli rôzne, od citových väzieb cez
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otázku kariéry po domnelé rieenie existenèných problémov,
ale ilo o slobodné rozhodnutie nosite¾a mena. Èo sa týka
¾achtických mien, kancelária v roku 1814 hlásila Frantikovi
I., e nie sú potrebné zvlátne predpisy, lebo ich nositelia sú
zo zákona povinní iada zmenu na najvyom mieste. A po
19. storoèie èasto aj jednotliví èlenovia toho istého rodu pouívali rôzne varianty mena, ale to väèinou súviselo s ïalou
vetvou rodiny, prípadne s rôznym geografickým umiestnením
sídiel ich prísluníkov alebo len poiadavkou, aby sa odliovali. Je samozrejmé, e treba akceptova autografnú formu
mena, ak sa meno zachovalo v takej podobe, veï meno je
osobným vlastníctvom, jeho pouitie je osobným právom
a rozhodovanie o akejko¾vek zmene je výhradným privilégiom
nosite¾a mena. Treba doda, e podobu rodových mien mali
ich nositelia nieko¾kokrát monos potvrdi, napríklad pri úradných súpisoch v 18. a 19. storoèí a ich zmenu by museli iada zo zákona. Pod¾a Evy Kowalskej ... argument, e mená
konkrétnych osobností sa vyskytujú v dokumentoch rôznej
proveniencie èi rôzneho obdobia v rôznej podobe, nie je...
relevantný. Historik má vdy monos uvies, v akom variante
a preèo danú podobu mena uvádza.6 V súèasnosti sa celoploná zmena uhorských mien èi u formou zmien ortografie alebo prekladov mena sa zdá by akýmsi spätným kádrovaním ich nosite¾ov a potieraním práva vo¾by mena, ktoré
z akýchko¾vek dôvodov pouívali.
Pokia¾ ide o zmeny priezvisk z gramatického h¾adiska, sú
tu ve¾ké nedôslednosti, predovetkým v tom, e to isté meno,
ak je jeho nosite¾om Slovák, obstojí zrejme aj gramaticky
a môe ma výnimku, ak bol jeho nosite¾om Maïar u výnimka neexistuje. Napríklad meno Pálffy, ak ide o ¾achtický rod,
pod¾a pravidiel prepisu sa má pouíva po redukcii zdvojeného f a miesto ypsilonu mäkké i. Tým sa vlastne toto meno
unifikuje, stráca pôvodnú rozliovaciu funkciu, prièom podobnú trunkáciu  zjednoduovanie spoluhláskových skupín
netreba aplikova v mene slovenského Pálffyho, ktorý môe
svoje meno pouíva v pôvodnej podobe, bez obmedzenia.
Podobný je prípad mena Czobor, ktoré sa má pouíva po
vypustení vraj nefunkèného písmena z, ale súèasní slovenskí

Nomen est omen?

91

nositelia mena môu rovnaké meno pouíva aj s Cz.
Gemináty sa nemuseli odstráni ani z mien klasikov slovenskej literatúry Hollého alebo Kollára. Dokonca nefunkèné písmeno h, ktoré je zásadne odstraòované zo vetkých starých
maïarských mien, ostáva bezo zmeny v mene slovenského
básnika Pavla Országha Hviezdoslava, aj s maïarským sz.
Odvolávanie sa na rytmický zákon taktie neobstojí, lebo slovenský spisovate¾ Jégé môe ma výnimku ale cudzie, maïarské mená nie (napr. Ilesházi  správne Illésházy, Mariási 
správne Máriássy).
Príklady by sme mohli uvádza donekoneèna, tak ako to
urobili u mnohí odborníci, jazykovedci, ktorí poukázali na protireèenia zmeny mien aj z gramatického h¾adiska, nateraz sa
vak ich argumenty neakceptovali.7
Okrem historického a gramatického aspektu má tento
okruh problémov aj etický rozmer. ¼uïom sa upiera právo na
ich existenciu v jedinej podobe, v akej boli èasto po celé stároèia, známi a veobecne identifikovate¾ní, v podobe mena.
Je evidentné, e títo, dávno màtvi ¾udia, sa nemôu bráni,
preto sú vlastne bezbranným objektom takéhoto zaobchádzania. Navye je zaujímavá akási kategorizácia osobností: kto
má prís celkom o svoje meno, kto èiastoène a kto dostane
milos (napr. Mikszáth).
Neakceptuje sa ani to, ak sa niekto písomne vyjadril
o spôsobe pouitia svojho mena, dokonca svoj názor aj uverejnil tlaèou. Nielene sa to neakceptuje, naopak, práve toto
je uvedené ako príklad v pravidlách pravopisu ako treba pristupova k prepisovaniu starých maïarských priezvisk. Ide
o významnú osobnos, pod¾a mnohých historikov najväèiu
osobnos 17. storoèia u nás, Petra Pázmánya, meno ktorého
je ve¾mi frekventované v odbornej spisbe.
Jeho súèasník urobil posmech z jeho mena a Pázmány na
tento prejav neúcty odpovedal nasledovne: ... píe, e moje
meno po nemecky znamená tuènú sviòu a takouto nadávkou
zasahuje do môjho mena. Aj na tvoje meno by sme mohli
podobné vere písa, keby sme chceli, nie preto, aby sme ti
vrátili rovnako to, èo sme od teba dostali, ale len preto, aby
sme ukázali, e nadáva na druhého je ¾ahké. Ale moje meno
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je Pázmány, nie Pasman, èo vie dobre aj sám, predsa inde
si ho vedel napísa správne. Vie, e slune vychovanému
èloveku niè nepadne horie, ako keï mu nadávajú a nedôstojne ho hanobia. Opakujem, moje meno je Pázmány, v tejto
podobe, nie Pasman.8
Pázmány, napriek tomu, e jasne deklaroval aká je podoba jeho mena na ktorom trvá, dokonca to publikoval, ale pod¾a pravidiel prepisovania priezvisk nemá právo na túto podobu a pravidlá nútia slune vychovaných ¾udí robi posmech
z jeho mena.
Èlovek má právo na meno, ktoré sa k nemu viae. Aplikáciou pravidiel prepisovania dochádza k dvojitému pomenovaniu ¾udí, èasto s celkom odlinými grafickými podobami mena
a kadému musí pôsobi akosti zisova, e fiktívne, umelo
vytvorené meno nemá niè spoloèné so ivotom, èinnosou
èasto literárnou tvorbou práce historickej osobnosti, ktorému
boli tieto atribúty administratívne odòaté a pripísané neexistujúcemu menu. Navye vytvorením umelej formy mena sa
strácajú informácie a dôleité prvky konotácie, ktoré sa viazali na pôvodné meno. Javí sa, e nevhodné mená na Slovensku sú predestinované k zmene ich podoby a tým k strate
identity.
Humanistický básnik, Janus Pannonius v jednej básni napísal ... èo ostane po mne na pamiatku? Niè, len holé meno!
Zdá sa, e po mnohých významných osobnostiach u neostane ani holé meno.
Poznámky
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NOVÁK, Jozef: Úprava písania priezvisk historických rodov. Slovenská
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Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1991. s. 40.
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MÝTY A PREDSUDKY V DEJINÁCH

Napriek tomu, e spoloèná história Slovákov a Maïarov u bola
témou nespoèetného mnostva konferencií a analýz nemôeme
poveda, e sa o nej hovorilo u dos a vetky problémy sú vyrieené. Najúèinnejou zbraòou proti mýtom a predsudkom je otvorená výmena názorov a objasnenie rozdielnych stanovísk. V tomto znamení sa niesli príspevky, ktoré odzneli na konferencii v Èilistove organizovanej Sekciou národnostných menín Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, Fórum intitútom pre výskum menín a Jazykovou kanceláriou Gramma. aiskom konferencie boli
príspevky, ktoré sa zaoberali problémom písania mien historických osobností pod¾a pravidiel slovenského pravopisu, a ako vysvitlo, zauívanie týchto pravidiel v praxi znamená starosti aj pre
slovenských odborníkov. Samozrejme, jedna takáto konferencia
ete nezaruèuje úspech v znamení vyrieenia problémov, môe
vak spusti taký vedecký diskurz, ktorý by bol nevyhnutnou podmienkou napredovania. V tejto nádeji ponúkame naim èitate¾om
tento zväzok a veríme, e tak môeme prispie k zrúcaniu nieko¾kých mýtov a predsudkov.
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