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Vesztróczy Zsolt

Történetírás és magyarságkép
(A Matica slovenská történeti munkássága az egykorú vizsgálati 

jegyzőkönyv tükrében, 1875) 

A szlovák–magyar kapcsolatok történetében a Matica slovenská feloszlatása máig is a 
dualista időszak egyik gyakran emlegetett, meglehetősen neuralgikus pontja. Az ese-
mény részleteiről többnyire már nem esik szó, és általában a magyarosítás címkével in-
tézik el. Ezzel gyakorlatilag elsikkad az a tény, hogy a Matica feloszlatásában rendkívül 
komoly szerepet játszottak azok a történeti tárgyú írások, melyek az egyesületi évköny-
vekben szerepeltek. Ezek ugyanis a magyartól eltérő, alternatív történetszemléletet 
jelenítettek meg, jól tükrözve politikai és szellemi elitjük magyarságképét a kiegyezés 
körüli időkben. Írásomban az akkori szlovák történetírás által használt toposzokat és a 
rólunk alkotott képet kívánom bemutatni az egykorú vizsgálati jegyzőkönyv alapján. 

A Matica slovenská, szlovák közművelődési egyesület 1863-ban alakult. Egy ilyen 
jellegű szlovák egylet megalapítása már a reformkor óta szerepelt a szlovák nemzeti 
mozgalom tervei között, de erőfeszítéseik sokáig eredménytelenek maradtak. Bár 1844 
és 1848 között sikerült létrehozni egy közművelődési egyesületet, a Tatrínt, de annak 
működését hivatalosan nem engedélyezték a hatóságok.  Az 1848–49-ben készült pe-
tíciókban is többször szerepelt ez a kívánság, de csak az 1861. december 12-i szlovák 
memorandum hozott eredményt. Az uralkodó 1862. augusztus 21-én hagyta jóvá az 
egyesület alapszabályait, a Matica slovenská pedig 1863. augusztus 4-én alakult meg 
Turócszentmártonban mintegy 5000 taggal. Az egyesület kulturális, közművelődési és 
tudományos tevékenységet folytatott, szépirodalmi és tudományos könyveket adott ki, 
de a szlovák fi atalok számára is biztosított tanulmányi ösztöndíjakat. Bevételeit tagdí-
jakból és adományokból biztosította.1

Az egyesület a kiegyezést követően rövidesen a politikai támadások kereszttüzébe 
került. E küzdelem vezéralakja Grünwald Béla, Zólyom megye alispánja volt, és a hozzá 
szorosan kötődő magyarbarát szlovák lap, a Svornosť.2 Az egyre erősödő támadások 
miatt az egyesület 1873. január 15-én emlékirattal fordult Szlávy József miniszterelnök-
höz. Ebben külön kiemel ték, hogy Matica „tudományos és irodalmi egylet” nem pedig 
politikai, és segítséget kértek a kölcsönös bizalom megújításához, de ez a fellépés csak 
ideiglenes haladékot jelentett a számukra.3  

Az egyesület intézmény felszámolásához végül az a beszéd vezetett, amit Martin 
Čulen mondott a zágrábi egyetem megnyitása alkalmával. Az ünnepségen szlovák po-

1   Slovensko, 2010, 109–111; Polla, 1997, 35–43.
2   Grünwald a szervezet fő bűnét abban látta, hogy „sokezer magyar állampolgárt idegenített el, a magyar 

államtól s tett a magyar nemzet elkeseredett ellenségévé”. Grünwald, 1878, 70.
3   Kemény, 1954, 386–391.
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litikus ugyanis „Matica slovenská által reprezentált hárommilliós szlovák nemzet nevé-
ben” üdvözölte a horvátokat.4 

A történtek hatására Grünwald Béla Szapáry Gyula belügyminiszterhez fordult az 
egyesület feloszlatása érdekében. 1874. december 8-án írt levele szerint a Matica  „majd 
nem kizárólag a politikával foglalkozik”, és tevékenysége „nem tudományos művek ki-
adásában, hanem politikai irányzatú naptárok, röpiratok, hirlapok és egyéb nyomtat-
ványok kiadásában áll, befolyást gyakorol a szellemekre, s leginkább a magyar történet 
meghamisítása, s kiadványainak magyar ellenes iránya és szelleme által hat kártéko-
nyan”. A probléma megoldásaként az egyesület feloszlatását javasolta, aminek közvet-
len okául Čulen zágrábi beszédét, majd az azt helyeslő november 4-i választmányi ülés 
határozatát jelölte meg.5 1875. április 1-jén, az egyesület működésének felfüggesztését 
elrendelő minisztertanácsi ülésen Tisza Kálmán szintén arra hivatkozott, hogy a Matica 
alapszabályaival ellentétesen politikai tevékenységet folytatott.6 

A megindult vizsgálat során, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a különféle pénz-
ügyi szabálytalanságok mellett különösen nagy hangsúlyt kapott a Matica slovenská 
kiadványainak és évkönyveinek szellemisége. Ez utóbbiak ugyanis a legnagyobbrészt 
történelmi témájú írásokat tartalmaztak elsősorban a szlovákok, és általában a szlávok 
múltjáról. Ezekben keveredtek a tudományosság, a nemzeti romantika és a magyarok 
ellenében való nemzetépítés elemei. A szóban forgó írások a magyarokhoz fűződő vi-
szonyt is érintették, és egy alternatív, a korabeli hivatalos állásponttól élesen eltérő tör-
ténelemszemléletet jelenítettek meg.

Az évkönyvekben gyakran szerepeltek olyan megállapítások például, hogy a szlová-
kok a civilizáció magasabb fokán álltak, mint a honfoglaló magyarok. Ezt többek kö-
zött olyan tények bizonyítják, mint az akkor már létező szláv állam- és egyházszervezet 
vagy az, hogy a földművelő életmódra ők tanították meg a betelepülőket. Az is gyakori 
téma volt, hogy a magyarok az országot csak fokozatosan tudták meghódítani az itt 
élők ellenében, és a középkorban a nyitrai hercegség vagy Csák Máté idejében a térség 
területi autonómiával rendelkezett. Az is sokat szerepelt, hogy a szlovákok ősei az év-
századok során milyen komoly mértékben járultak hozzá a közös haza védelméhez. Az 
uralkodó elleni kuruc mozgalmakat szintén negatívan ítélték meg az 1860-as években.

4   Grünwald, 1884. Van olyan vélemény is, hogy a feloszlatás valójában Frantisek Sasinek beszédének 
volt köszönhető, de ezt Grünwald levele és írásai egyértelműen cáfolják. Polla, 1997, 46; Winkler, 
1997, 200. Mudroň a feloszlatás okául szolgáló zágrábi kijelentést úgy értelmezte, hogy ott nem politikai, 
hanem „nyelvi tekintetben vett nemzetről volt szó”. Mudroň, 1878, 70.

5   „[…] a Matica helyeselte kiküldötteinek föllépését Zágrábban azt magáévá tette, s igy nyilván átlépte azt a 
határokat, melyek között alapszabályai értelmében mozognia kell; mint irodalmi egylet nyilvános ünne-
pélynél egy nemzet képviselőjeként szerepelt s politikai ennunciatiokat tett és ez oly tény, melyet egy ren-
dezett országban sem tűrnek meg a törvény iránti tisztelet fentartása érdekében. […] Igy a Matica maga 
szolgáltatta a fegyvert saját megsemmisítéséhez. Annyi bizonyos, hogy ily kedvező alkalom még nem nyílt 
a panszláv izgatás fészkének megsemmisítésére. Nagy kár volna hazára, ha ez alkalmat fel nem használ-
nók, hogy véget vessünk a haza ellenes izgatás e legutolsó és veszélyes eszközének”. Grünwald, 1884.  

6   Kemény, 1954, 508, 510–511.
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A magyar részről ezeket a megállapításokat politikai tevékenységnek minősítették, 
amire a bizonyítékot éppen az előzőleg felsorolt állítások szolgáltatták.7 A vizsgálattal 
megbízott kormánybiztos, ifj abb Justh József, 1875. július 11-én kelt jelentésében töb-
bek között ugyancsak azt hozta fel, hogy a szervezet „nem csak irodalmi téren működ-
ni, hanem a politikain is befolyást gyakorolni kívánt”, és „számos határozatai ellentét-
ben állnak az alapszabályokkal”. A zágrábi esetet pedig úgy ítélte, meg, hogy a Matica 
küldöttei ott „nem egy tudományos intézethez méltó eljárást követtek, hanem inkább 
politikai tüntetéseket idéztek elő, a miért is mindig a maticza dicséretében részesültek”. 
Az egyesület feloszlatását elrendelő, 1875. november 9-én kelt belügyminiszteri rende-
let szintén ezeket az érveket ismételte meg.8 

A korabeli magyar közvélemény részről ez az akció nagy támogatásra talált. Ugyan-
akkor Gáspár Imre személyében volt ellenvélemény is. Álláspontja szerint a Maticának 
„megvan a maga hivatása, ezt könyvei s gyűjteményei által a felföldön mindenesetre tel-
jesíti; másrészt azonban vezetői annyira összefüggenek az illető hazaellenes üzelmekkel, 
hogy nevök az állammal szemben elég garantiát nem nyújt”. A megoldást abban látta 
volna, hogy a „felföldi intelligentia tömeges részvét által amaz elemeket kiszorítsa, s a 
hasznos sőt szükséges intézetet helyes  irányba vezesse, eszközeit így értékesítse”.9  

Szlovák részről, a feloszlatást követően nem sikerült hasonló szervezetet alakítani, 
noha erre a korszak végéig több kísérlet is volt erre. Megfelelő intézményi háttér hiá-
nyában a szlovák történettudomány intézményes kereteit sem sikerült megteremteni a 
dualista korszakban, a történetírásukat pedig csak egy-egy magányos értelmiségi jelen-
tette (pl.: Jonáš Záborsky, František Sasinek). Bár 1920 után, az intézményesített szlo-
vák történészképzés megindulásával az írások romantikus jellege fokozatosan eltűnt, a 
kifogásolt mítoszok egyike-másika (pl.: honfoglalás kérdései, Csák Máté mint szlovák 
uralkodó stb.) itt-ott még ma is fel-felbukkannak, elsősorban a szépirodalom, a publi-
cisztika és egyes ismeretterjesztő kiadványok jóvoltából. 

7   A szlovák ügyet jól ismerő Steier Lajos úgy értékelte az egyesület ilyen irányú tevékenységét, hogy „a 
tudomány a nemzetiségi izgatás eszközévé vált”. Steier, 1912, 47–48.

8   A jelentés emellett még negatívumként emelte ki az egyesület korábbi működésének bizonyos elemeit, az 
ösztöndíj rendszerét és az általa kiadott, történelmi tárgyú írások szellemiségét is. Matica slovenská, 1885.

9   Bár magyar részről ez az akció, a három szlovák gimnázium bezárásához hasonlón szintén nagy támoga-
tásra talált, volt ellenvélemény is. Gáspár Imre szerint a Maticának „megvan a maga hivatása, ezt könyvei s 
gyűjteményei által a felföldön mindenesetre teljesíti; másrészt azonban vezetői annyira összefüggenek az 
illető hazaellenes üzelmekkel, hogy nevök az állammal szemben elég garantiát nem nyújt”. A megoldást 
abban látta volna, hogy a „felföldi intelligentia tömeges részvét által amaz elemeket kiszorítsa, s a hasznos 
sőt szükséges intézetet helyes  irányba vezesse, eszközeit így értékesítse”. Kemény, 1954, 507–508.  
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Forrás

A Matica slovenská történeti munkáiról készült vizsgálati jegyzőkönyv10

Nagyméltóságú magyar királyi belügyminiszter úr! Kegyelemes uram!

A szláv Matica ügyében mint kormány-biztos kiküldve lévén, van szerencsém eddigi 
működésem eredményét a következőkbe foglalva tiszteletteljesen felterjeszteni:
Midőn 1861-ben a magyar országgyűlés szilárd magatartása rossz benyomást gyako-
rolt az akkori kormánykörökben, megragadták a jó alkalmat hazánk néhány rajongó 
tótjai, és ugyanaz évi június 6-án és 7-én nagy gyűlést tartottak Turócszentmártonban 
és alkotói voltak a híres „szláv memorandumnak”. – Ez alkalomkor a szláv Maticának 
szervezése is egy állandó választmányra bízatott, melynek kötelességévé tétetett, a Mati-
ca életbeléptetése körül szükséges előmunkálatokat megtenni, „s annak engedélyezését 
kieszközölni”.

A választmány tagjai voltak: 
1. Francisci János11 cs. kir. helytartótanácsos elnöklete alatt
2. Gottcsár János12 apát
3. Paulinyi Toth Vilmos13, és
4. Palarik János14

A Maticának politikai iránya azonban leginkább észlelhető kiadványaiban, úgy mint

I. kiadvány: Letopis 1864. 
Francisci jelentése a Matica életbeléptetése körül tett előmunkálatokról a 3. lapon 
mondja:

„Végre még is megvirradt isten kegyelméből a régen forrón várt nap, melyben ural-
kodói igazságossága és atyai szeretete a mi dicsőségesen uralkodó császárunk és apostoli 
királyunk I-ső Ferencz Józsefnek, legkegyelmesebben engedélyezte a tót Matica egy-
letet, és annak alapszabályai megerősítésével kimondani kegyeskedett a törvényesség 
mezejéről kiszorított tót nemzeti életünknek első törvényesítését hazánkban, mely a 
szabadság hazájának mondatik, tovább ugyanaz

10   Lelőhely: A Matica slovenská egyesületre vonatkozó anyagok. Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, 
1885. Fol. Hung.

11   Ján Fransici-Podrimavský (1822–1905) szlovák politikus, költő, író, újságíró, néprajzkutató A Štúr-isko-
la tagja. A szabadságharc idején a Szlovák Légió tisztje, az önkényuralom idején tisztviselő, majd Liptó 
megye főispánja.  A Matica slovenská vezetőségi tagja.

12   Ján Gotčár (1823–1883) Szlovák katolikus pap, politikus, gimnáziumi tanár.
13   Viliam Pauliny-Tóth (1826–1877) szlovák politikus, parlamenti képviseő, író, újságíró, a Matica slo-

venská vezetőségi tagja.
14   Ján Palárik (1822–1870) szlovák katolikus pap, politikus, drámaíró, újságíró.  
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5. lapon
Ő felsége megerősítette a Matica alapszabályait, és ő ezen uralkodói tettével törvényesí-
tette és megerősítette a mi eddig csak tűrt, nagyobb részt illedelmetlenül és érdemtele-
nül gyanúsított, sőt sokszor üldözött nemzeti életünket.

9. lapon
Ez a mi arany bullánk /:t. i. a tót Matica alapszabályai:/ Ez a mi szabadságlevelünk, 
mely leveszi rólunk a rabszolgaság terhét és börtönét, és adja nekünk a szabadság első 
kezdetét.  
Ez a mi polgári diplománk, mely bennünket, kik eddig tulajdon hazánkban idegenek 
voltunk, annak polgáraivá kihirdet. 
Ez a mi nemzeti egységünknek szerződése, a melynek védelme alatt és befolyásával, a mi 
tót nemzetünk a maga lelki és anyagi erejét összpontosítja, kifejti és gyarapítja.

15. lapon
A tót nemzet ezer évig ki volt zárva a törvény védelme alól.

II-ik kiadvány
Slovenská čitanka – 1866. 

96–98. lap
„Bányák a tótságon” című olvasmányban úgy beszél a szerző a magyar bányákról, mint 
a tót és oláh nemzet bányáiról.

3-ik szám 
Slovenská čitanka – 1866. 

174. lap
„Hittünk és még most is hiszünk” című költeményben: 
„Nem törődtünk a gyilkosainkkal, kik bennünket rabigába vetettek, kuvik hangjaira, 
nem törődtünk a túlhatalommal, az üldözéssel, a gyalázással, melyet ránk szórtak, mely-
lyel leköpdöstek, ezekkel nem törődtünk.

125. lap
A Hymuneban
„Viruljon a mi dicső tót kerületünk /:okolja:/.15 Áld meg Isten kerületünket” – Lejjebb 
„Éljenek a tót földön történtek”.

15   A szlovák nemzeti mozgalom képviselői 1861-ben, turócszentmártoni gyűlésükön egy önálló, felső-ma-
gyarországi szláv kerület, az úgynevezett Okolie létrehozása mellett döntöttek, ennek érdekében pedig 
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145. lap
Svatopluk16 legifj abb fi a, Svatoboj17 elmélkedésében, midőn a nagy Morvaország eleste 
felett elmélkedik, így kiált fel:
„Ó Rastislav18 kedves atyánk
Mi is történt veled
Rossz vásárt tettél a gyilkosokkal 
/?/ midőn mindenedet oly csekélységért eladtad”.

152. lap
„Hol fekszik az én könnyező szemem előtt az a föld, mely hajdan kunyhója volt, most 
pedig koporsója nemzetemnek”

160. lap
Ének trencséni Mátéról19

„Ki a régi éneket és történeteket hallgatja, megtudja az elátkozás történetét is, azt is, 
mily nagy nyomorúság és szűkölködés jut annak, ki abba esik; ki ezen szerencsétlenség-
be esett, az átalakul, haldoklik, minden emberi hang, mely benn volt elnémul”.
„Ezen átokba esnek idővel országok és nemzetek, élni látszanak és nincs élet bennük, 
csak emberi alakjuk van; szívők megkövült, szemük lecsüng, kezük le van eresztve, 
hordják ezen megdermedt helyzetet mint valami kőszobor.” /:Rövidítve:/
Csak néha mozognak. Ilyen országokban szólnak a kövek és hegyek, és a költők, a szí-
vek újra dobognak. Hallottad-e te a Vág és Garam völgyének fi a ezen patakok szomorú 
hangjait, Trencsén és Zobor beszédjét?  Hallottad-e a mi dicsőségünk feletti sírást, hal-
lottatok-e nemzetünk megyéi, hol élt és eltűnt ősatyáink szabadsága? Fel tehát az életre!

164. lap
Krakovjaky versben
„Magasan repül a pacsirta, – no csak utána, dicsőségre ti tót fi úk! Már virul a tavasz, a 
vad Garam zajong.  Zajong a vad Garam, mintha megharagudott volna, hogy a szlávság 
között nincs egyetértés. Hej bizony nincs, nincs, hanem kell hogy legyen, ha a gyilko-
sok darabokra is szétmállanak. A rózsabimbó rózsával álmodik, a szlávság fényes jövő-
jére néz.
Ne bámulj nemzet, inkább nézd miképp fordul a világ, ’s tanulj nemzeti bölcsességet.

Szlávia! Szlávia! Előtted hajolok meg, a te kínjaidért keserű könnyeket sírok. Ah! Ki 
fogja ezen könnyeket letörölni? A magas égből igazságos Isten.

kérvénnyel fordultak a magyar országgyűléshez. 1918-ig e kerület létrehozása jelentette a legfontosabb 
szlovák nemzeti követelést. 

16   I. Svatopluk (9. század) morva uralkodó
17   II. Svatopluk (9–10. század) morva uralkodó 
18   Rastislav (9. század) morva uralkodó 
19   Csák Máté (1260 k.–1321), akit szlovák nemzeti hősnek állítottak be. 
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172. lap
Ének a trencséni váron 
„Midőn elestél te hős /:Csák Máté:/ és a mi nemzetségünk, eltűnt a szabadság reménye.
Ránehezült ismét sok esztendőre a rabszolgaság terhe /:t. i. a tót nemzetre:/
Hanem egy új kor napjai már itt vannak, az örömharsonák már hangzanak, ha megér-
ted nemzetem, egy új dicsőség napjai virradnak fel neked.

179. lap
Morva vize
Ezen néma víznek csodálatos némasága, elmúlt napoknak képe, és a jelen nélkülözé-
seknek rettentő vihara, borzasztó tárgya ezen árnyékoknak. – Szemedet oda fordítsd a 
csillagos részre, a végzet sebeinek balzsamát várd istentől, várd felülről.
Ő a villán szikráiban boldogságot hint, midőn földi nemeket erősen nyomja ezen po-
gány Kÿkymora. 20 

189. lapon
„Ne tulajdonítsd a hazának szent nevét azon kerületnek melyben lakunk, az igazi hazát 
csak a szívben hordjuk, azt nem lehet sem ütni, sem ellopni.
A népet jármában látjuk, mégis midőn szellemben egyesülünk, egész a haza, egyesült 
minden részében. 
Becses igaz az ártatlan érzelemnek azon liget, patak, kunyhó, – melyet az ősapa meg-
hagyott unokájának, hanem a haza elválaszthatatlan határai, melyet nem mer érinteni 
gyalázat, csak az erkölcs, a nyelv és az egyetértő gondolatok.

229. oldal
„A tótok múltja és befolyása Magyarország alkotmányára”. – Az állíttatik, hogy a tótok 
keresztelték meg a magyarokat, tótok adták Magyarhonnak /:Uhorsko:/21 az alkot-
mányt, ők védték meg kül- és beltámadások ellen, azután így folytatja a 

231. oldalon
Ezen módon beigazolták a tótok nemesítő befolyásuk által, döntő befolyásukat Ma-
gyarország állami létesítése körül, és pedig szellemi, társadalmi és polgári tekintetben.
Lettek tehát ez által főalapítói ezen hazának, nem pedig mint az némely magyar törté-
netíróknak hamisan állítani tetszik, – a magyarok hódoltjai és rabszolgái által. A ma-
gyarok ugyan átvitték elnevezésüket ezen új lakhelyükre, hanem az Uhorsko elnevezés, 
mely a tótok között a magyarok bejövetele előtt már 300 évvel használatban volt, a tót 
fajtól származik, mindig felül állott, és lett későbben európai és keresztény neve az egész 
országnak, mostanáig is „Hungaria”, Ungarn, Hongrie,  és nem Magyaria. stb.).  

20   Női alak a szláv mitológiában.
21   A szlovákok a történelmi Magyarországot mind a mai napig Uhorsko-nak hívják, a trianonit pedig 

Maďarskonak.
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És azért nevezzük is mi felső-magyarországi szlávok vagy tótok is magunkat Uhorok-
nak, mert ezen hazának legidősebb fi ai vagyunk. Mi adtuk keresztény, európai elneve-
zését az Uhorskot. – 
Lejjebb

232. oldal
Trencséni Máté ezen főúr idejében, ki magát, az ő uralkodása alatt vert pénzeken „Do-
minus Vági et Tatrae”-nak neveztette, kevés hiányzott, hogy azon szándék, Felső-Ma-
gyarországot függetlenné és önállóvá tenni nem sikerült.
A husziták fővezére Giskra22, kihez a tót nép és nemesség  nagy része csatlakozott, tény-
leg elszakította a felső megyéket Magyarországtól, és csak Corvin Mátyásnak, ki tót 
műveltségben részesült, sikerült, a széthullt részeket ismét egy egészhez fűzni, ’s inkább 
barátságos egyesség mint fegyveres hatalom által. – Lejjebb

234. oldal
Folytatja: A magyar nyelvnek egyoldalú behozatalával a hivatalokba és iskolákba nagy 
igazságtalanság követtetett el a többi magyarországi nemzetek irányába, mert ok szol-
gáltatott a nem magyar fajoknak, kivált a tótoknak, nemzetiségükért harcra kelni, mely 
harc csak a teljes és igazságos nemzeti egyenjogúság létesítése által, – különösen nyelvi 
tekintetben – fejezhető be, mi által csak az ország anyagi és erkölcsi java biztosíttatnék.

347. oldalon
Felhozatik az Okolie slovenske /:tót kerület:/ melynek folyói és hegyei elősoroltatnak, 
úgy mint: Vág, Nyitra, Garam, Beskid hegyek s. a. t.

402–3. oldal
Šafarik23 életrajzában a harmincas évekből: „Ezen időbe esik hazánkban azon tótok ül-
dözése, kik mély tudományuk, jellemük és lelkiismeretük, valamint nemzetük iránti 
mocsoktalan szeretetük által vezéreltetve, érette a síkra szálltak, ’s emiatt a tót nem-
zet mívelődése ’s emelkedése ellenei rágalmazásának ki voltak téve. Ki volna képes azt 
a sok gyalázást, rágalmazást, üldözést, nyomozást és gúnyolást leírni, melyeket az új 
kereszténytelen elvnek önvallói /:samozvanci:/ okoztak azoknak, kik orruknál tovább 
látva, az örök Isten és nemzeti történelem által kimutatott úton haladtak. Egy igazságos 
történelem ki fogja mutatni a jövő századoknak, mit jelentett azon időkben Magyaror-
szágon a tót nemzet hű fi ának lenni.

422. oldal 
Tekintés a Slovenskora 
(:Tótságra:) 

22   Cseh származású zsoldosvezér Felső-Magyarországon a 15. század második harmadában. 
23   Pavol Jozef Šafarik (1795–1861) szlovák nyelvész és irodalomtörténész.
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„A Poprád és a Dunajec a Tátrából éjszak felé folyik, az egyedüli folyók, melyek nem a 
tátrai szél irányában délre, hanem az éjszaki országok mágnese által éjszak felé folynak, 
tán annak jelzésére, hogy a tót egyformán üdvözli az éjszakot és a testvéreket, bár merre 
is legyenek azok elszéledve.

Negyedik kiadvány
Párbeszédek a tót Maticáról 1865. 
(Rozhovory o Matice slovenskej).

10. oldal
A 1848–49 évek előtt a mi népünk néhány nemes gondolkodású lelkészt és tanítót 
kivéve – az egész világtól elhagyva és lenézve volt, mintha nem is lett volna joga isten 
földjén járni, legfőbb gondjai voltak az úrbéri kötelességet becsületesen teljesíteni, for-
spontokkal éjjel-nappal várakozni, és fel „s alá futkosni, és a mellett még saját kis földjét 
művelni.

Hatodik kiadvány
Národny Kalendár 
/:nemzeti kalendarium:/ 
1866-ik évre

195. lapon 
Tanácsolja: hogy valamint a magyar magyart, a szerb szerbet, az orosz oroszt, az oláh 
oláhot, úgy a tót is válasszon tótot képviselőjének.

211. lapon
Találkoznak oly könnyelmű szájhősök, kik készek az ország békéjét önző céljaiknak alá-
rendelni; emberek, kik orruknál messzebb nem látva, csak a király és miniszterei ellen 
szájaskodnak, és a rövidlátó népet a felkelés zászlai alá izgatják. Így Th ököly is.

213. lapon
A Th ököly felkelésre mondja: „Mindenek felett sajnálandó tót föld, melyet az árulás és 
barbárság kardja által kiöntött vér áztatott.

261. lapon
Lincoln ismertetése után mondja: „Mikor virrad reád drága tót nemzetünk felszaba-
dulásod napja, lelki rabszolgaságod börtönéből, hogy vágyakozzál azon szabadság és 
jogegyenlőség után, melyet a te Lincolnjaid a te nemzeti atyáid, véredből vér számodra 
kivívni igyekeznek.
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Ne kövesd vakon nemzeti emelkedésed Booth-féle gyilkosait, e cudar elfajultakat /:od-
rodilci:/, hanem szálj magadba, ismerd meg magadat és övéidet, férfi asan állj meg ter-
mészetes vezéreid oldalán, kik nemzetük hű fi ai, becsületes tótok, kik téged és nyelvedet 
szeretik, ’s kik elleneid által Pánszlávoknak neveztetnek, a szabadságért, a felszabadítá-
sodért eddigi lelki és anyagi rabszolgaságodból, ’s a te, ’s hazánk más nemzeteihez ha-
sonló jogegyenlőségedért”.

297. o.
Dve piesne /:Két ének:/
„Valamint átélte a tót nemzet a hunok és avarok, tatárok és törökök általi elnyomatását, 
ugy  átfogja élni elleneink rosszakaratát, ’s rá virrad még a szabadság hajnala”.
A másik vers: 
„Szólalj meg tót szellem az istentől adott, ’s emlékezet óta tiednek nevezett földön, szó-
lalj meg szláv hangon, hogy a régi elveszett dicsőséghez jussál; szabadsággal bírtál más 
nemzetek bejövetele előtt, most vágyakozzál az övékéhez hasonló szabadság után. Tied 
e föld a világ tizedéből; a szláv családot hagyja az Isten szenvedni, de elenyészni nem. – 
Szólalj fel nemzeti hangon, e föld a te anyád, ’s benne szabadnak kell lenned”.

Tizedik kiadvány
národni kalendár /:nemzeti kalendárium:/ 1867.
A 122-ik laptól 159 lapig közölt „szlovcani Matyko” című cikk VIII. fejezete, politikai 
agitáció.  
Így a 155-ik lapon helyteleníti a magyar országgyűlés 1861. évi működését, az ország 
óhaját egy felelős minisztérium iránt.  – A 157-ik  lapon a felföldi nemesség óhajtását a 
felelős minisztérium felállítása iránt azon okból eredetnek állítja, mert hivatalt akarnak 
kapni, uralkodni, és nem magyar nemzeteket magyarosítani. De köszöni az ily szeren-
csét és szabadságot.
„Nem kevésbé csalódtok” – mondja ugyan e lapon – ha azt hiszitek, hogy az ország 
fenntartásához a tót kevesebbel járult volna hozzá, mint a magyar. Ő ezt az országot /: 
t. i. a tót:/ védte, lakta, művelte, előbb még mint a magyar. – 

A 158. lapon
Azt bizonygatja, ha lehet az országban jász és kun kerület, miért nem lehetne tót 
kerület is. 

A 190 laptól 206-ig Sasinek egy történelmi értekezése e címen „Géza nagy tót fejede-
lem”. – Ebben az 1074–1077-ig uralkodó magyar királyt Gézát valamint fi vérét Lászlót 
’s Lambertet tót fejedelmeknek állítja, kik az ország többi nemzeteinek, tehát a magyar-
nak is királyát, Salamont leverik, ’s a tót párt által tétetnek magyar királyokká.
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A 191–192. lapokon azt állítja, hogy az ország pajzson jobbról álló három hegy a kettős 
kereszttel, ’s fejedelmi koronával, a felföldi tót fejedelemség címere. Az országos három 
szín /:veres, fehér, zöld:/ szintén a tótok címere, ’s azt már trencséni Csák Máté tót 
fejedelem is használta.

A 194. lapon a tót fejedelmekről állítja: „az ily fejedelmek nemcsak hogy vajdaságukat 
igazgatták, és saját nemzeti hivatalos méltóságaikkal bírtak, hanem önálló katonaságuk 
is volt.

A 204. lapon állítja, hogy Magyarország hat kerületre /: fejedelemségre:/ volt osztva 
/:t. i. az Árpádok korában:/

A 207–251-ig lapig egy történelmi elbeszélés közöltetik e címen „Wesselényinek 
Murány bevétele.” Ebben azon bizonygatáson kívül, hogy Wesselényi és Széchy Mária 
egész környezetükkel tótok voltak, ’s nem egyszer nemzetiségi vitatkozásokat folytat-
tak, – a 211 lapon mondja: „A magyarok nagy emberei legnagyobb részt elmagyaroso-
dott tótok, oláhok és németek voltak.” 
Továbbá: A magyar törzs IV. Béla alatt annyira kipusztult, hogy enyészethez állott kö-
zel, – csak a kunok által frissült föl, miért a mai nemzedéket magyar-kunnak kéne ne-
vezni.

236. lapon 
A magyart sokkal élhetetlenebbnek mondja, semmint a zord Felföldön élni képes 
volna. 

237. lapon
A magyar nemzetet kisebbnek tartja, semmint képes lenne a többi nemzetiségeket ha-
zánkban elnyelni és megemészteni, mert a magyar nemzet, mint egy kis delfi n a többi 
európai nagy nemzetek közt csak addig úszkál és vizet locsol, míg valamely nagy cethal 
farkával agyon nem zúzza.

272. lapon
Kuzmányit24 a patentalis ex-superintendenst25, az evangélikus autonómia védőit, a tót 
nemzet és vallásos rend ellenségeinek nevezi. – Nevezettnek érdeméül hozza fel, hogy 
1849. évben ő felségéhez menesztett tót nemzeti 32 tagú küldöttségnek tagja és vezető-
je volt. A 288-ik laptól a 311-ig egy tisztán politikai cikk közöltetik e címen: „Az utóbbi 
évek nevezetesebb eseményei tekintettel az 1865/6-iki országgyűlés működésére”.

24   Karol Kuzmány (1806–1866) szlovák evangélikus pap, teológus, közéleti személy, a patentális egyház 
feje. 

25   A Ferenc József által 1859-ben kibocsátott protestáns pátenst az evangélikusok nagyobbik része elutasí-
totta. Egy kisebbik részük, alapvetően az egykori Štúr-féle irányzat követői Karol Kuzmány vezetése alatt 
viszont elfogadták, akiket ezután a patentális egyház híveinek neveztek.
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289. lapon
Hazánkat a hét ős utódainak lakhelyéül állítja, ’s ez ősök voltak a tót, horvát, orosz és 
szerb, ’s csak később jöttek az oláh, magyar és német. 
A vérszerződésről állítja, hogy ez csak monda (:290. lap?), mely azt jelenti, hogy (:291. 
lap:) „Magyarország nemzetei közös szövetséget kötöttek maguk közt, ’s ezt nemzetkö-
zi szerződéssé tették, és e szerződésen alakult meg hazánk alkotmánya.”

292. lapon
„Országunk organizációja tót elemekből képződött, haszontalan beszéd az, hogy szent 
István alatt három országos rend létezett volna, azon három rend, mely országunk drá-
májában változatlanul 1848-ig szerepelt.”

294. lapon
„Országunk szervezésének az alapját a tótok veték meg.”

295. lapon
„A magyar állam szervezését szent István alatt átlengi a tót szellem, bizonyítéka annak, 
hogy a tót megyék szervezése megmaradt.”

296. lapon
„A tót szellem átlengi a szent István alatt hozott ’s a vagyon és személy biztonságra vo-
natkozó szabályokat, sőt a magyarok megkeresztelése is a tótok érdeme.”

297. lapon
A keleti egyház érdekében küzdött Vata, kit szerző Ljuta Vasziljevicsnek nevezi.

299. lapon
A tót géniusz varázsa idézte elő az alkotmányhozi ragaszkodást.

301. lapon
III. Endrével a tót uralkodó szellem elenyészik, hogy helyt adjon az olasz és frank be-
folyásnak ’s ezzel együtt a tót magyar testvériség is meglazult „A tótföld volt a magyar 
nemzet” tisztuló helye, miként előbb már bölcsőt is talált itt.

302. lapon
1848-ik évi eseményekre mondja: „Azon szellem, mit az Isten 1848-ik évben küldött 
az égből, (:Hurbán26 szellemét érti a szerző?:) ugyanaz volt, mit a tót nemzet apostolai 
Cyrill és Method már ezer év előtt hangoztattak Magyarországban, és a Duna mentén.”

26   Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) Szlovák evangélikus pap, író, költő, publicista, politikus. A szabad-
ságharc idején a Szlovák Légió parancsnoka. 
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304. lapon
Az 1861-ik évi turócszentmártoni tót memorandumot, mint a tót nemzet öntudatának 
kifolyását dicsőíti, és összehasonlítja Mózes tíz parancsolatjával.

305. lapon
Az 1865-ik évi a képviselő választások felett gúnyolódik, mondván: hogy ez alkalom-
mal a nemzetiségi képviselők csak a hivatalos pressió folytán buktak meg.

306. lapon
Nemzeti jelöltjeink a kunok és a jászokéhoz hasonló két tót kerületet kívántak a fel-
földből.

309. lapon
A nemzetiségi képviselők jogos követeléseként ismerteti a nemzetiségi törvényjavasla-
tukat, miszerint ismerjék el magyarországi nemzeteket egyenjogúnak és a nyelveiket 
pedig országos nyelveknek, illetve a zászlóikat országos zászlóknak. 

309. lapon
A nemzetiségi képviselők jogos követelményeiként ismerteti az általok beterjesztett 
törvényjavaslatot, t. i. az országgyűlés ismerjen el Magyarországban egyenjogú magyar, 
tót, román szerb, orosz és német nemzeteket, e nemzetek nyelvét törvényes országos 
nyelveknek, ’s a nemzetek zászlóit országos zászlónak.

A 410-ig az 1865/6 év politikai történelmét kronologikus sorrendben ismerteti.

A 390 lapon azt állítja, hogy az 1865 évi erdélyi országgyűlés összeállítása oda irányult, 
hogy a magyar elem természetfeletti többséget nyerjen.

404. lapon
Állítja, hogy a magyarok nem akarták megengedni, hogy a horvátok a Muraköz és Fiu-
me tartomány igazgatásában saját jogos helyüket betöltsék.

430. lapon
A tót Matica a tótok szűz anyjának neveztetik

431. lapon
Az elfajult tót szülőjét megtagadja, ’s inkább idegenek közt élősködik az ily aljas, családi 
nevét is megváltoztatja és elfajult Marcsa és Irmákhoz házasodik. Idegen Istenekhez 
fordul , a sajátját megtagadja, ’s a tót nemzetiséget mint a kabátot vetkőzteti le: „Jo 
napot mond, tollas kucsmát és kanász kalapot visel, bár csak azok hazug nyelve elné-
mulnék, kik annyi jogtalanságot rajtunk elkövettek.”
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433. lapom
Zrínyi Miklós, mint szláv hőst dicsőíttetik ’s azzal végzi: a tót és horvátban egy a lélek, 
egy a cél.

435. lapon
„A te nyelved /:tót?/ oly gazdag, mint kevés más, ’s terjedelemre tengerektől tengerekig 
nyúlik. Hej tótok, ha már élünk dicsőséggel, rázzuk le a rabszolgaságot ’s dicsőítsük a 
régi időket.”.

436. lapon
Hej tótok, ha már élünk, tudja meg a világ, hogy már a szláv nem akar az idegenek 
rabszolgája lenni. Mutassuk meg, hogy a szlávság erős hatalmával, szerencsétlenségében 
legerősebb támasza lehet.

437. lapon
Az idők, nyelv, történelem, készülnek üdvözölni azon időszakot, a melyben régi jogain-
kat kivívja majd Szláv anyánk.

Tizennyolcadik kiadvány 
Letopis 1867.

9. lapon
Bizonygatja, hogy a maticai tagok jószívűek, műveltek, becsületesek, nemesek és jelle-
mesek, és hogy a Matica ellenei kegyetlenek, nyersek, becstelenek, nemtelenek és jel-
lemtelenek.

20. lapon
Záborský Jonáš27 bizonygatja, hogy a magyarok a tótoktól vették át a kereszténységet, 
és pedig a görög keletit.

Tizenkettedik kiadvány – 1866.
Emlékkönyv Zrínyi Miklós három százados megemlékezése alkalmából.

7. lapon
Sem a magyar alkotmányt, sem ennek önállóságát nem védték meg a törökök az által, 
hogy az erdélyi fejedelmeket intrikáikkal együtt a császárok ellen védelmükbe fogad-
ták. Mint a magyar alkotmányt, úgy a magyar elemet is, a szlávok védelmezték meg.

27   Jonáš Záborský (1812–1876) szlovák katolikus pap, író, költő, történetíró, publicista. 
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11. lapon 
Szerencsés volt Magyarország ’s benne a nemzetek, míg a szláv szellemre fektetett 
állami alapok érintetlenül hagyattak. A tót genius szervezte a magyar államot. Ennek 
emberszerető szellemében az Uhrok /:nem magyarok?:/ két gyermeke /:t. i. nemzet:/ 
egyenlő szeretetben és jogban részesült” 

15. lapon
„Feltámad a tüzes pallosú szláv hős – Zrínyi Miklós.”

63. lapon
A mi volt Leonidás a görögöknek, Decius Mus a rómaiaknak, az volt Zrínyi Miklós a 
horvátoknak, sőt az egész szlávságnak. Szlávia hős fi ának 3 százados emlékét megtisztelni 
édes tót kötelességüknek tartjuk.

68. lapon
I. Ferdinánd, elsőbben Štancsics Markóra28, és 1652-ben Zrínyi Miklósra bízta Szigetvár 
védelmét, jól tudván, hogy tót hűségére, tót vitézségére kel bízni oly fontos erődöt, mely 
kulcsa dunántúli Magyarországnak és Bécsnek.

69. lapon 
Maximilian tudta, mily hű a tót szíve, mily vitéz Zrínyinek horvát jobbja. 

75. lapon
Zrínyi feltette magában szláv Leonidássá lenni.

Tizenharmadik kiadvány
Kis kalendárium 1868.

17. lapon
A tótokat 2 ½ milliót meghaladó nemzetnek állítja.

28   Szigetvár védője az 1556-os ostrom idején
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Tizennegyedik kiadvány
Letopis 1867.

5. lapon
Sasinek29  értekezik Zrínyi Miklós hitveséről a cseh nemes Rosenberg leányáról Éváról, 
hogy „kimutassa szigeti Zrínyi Miklós rokonságát a cseh–szláv vérrel.”

Mikor egyesíttetett a tótság /?Slovensko:/ (:szerző csak Tótországot érthet,  mi a Ma-
tica kiadványaiban mindig a hivatott szóval jeleztetik:) Magyarországgal? E cikkben 
tagadja szerző, hogy Sz. Istvánig a Slovensko Magyarországhoz tartozott volna, szerinte 
István foglalta el azt 1025 után.

Tizenötödik kiadvány
Letopis

A 25. lapon Záborský e címen: „A szláv kölcsönösség régisége” bizonygatja, hogy a szláv 
törzsek közös eredetükről mindig tudomással bírtak. Különböző idézetekkel bizonyít-
gatja, hogy a Szlávok már 200 év előtt át voltak hatva a közös eredet tudatától, de azon 
ideától is, hogy a politikai, mint irodalmi téren közösíteni kell az érdekeiket /:26. ol-
dal:/ 

48. lap
Kupa felkelését István ellen írja le Záborszky. Kupa név alatt s tót Kubát-Jakabot keresi 
/:49. lap:/

50. lap
„Tudjuk, hogy a magyarok egy erős tót fejedelemséget találtak Blatnica30 székhellyel. E 
fejedelemség alkotója német kegyelemből volt Pribina31, Nyitrából kikergetett herceg.”

51. lap
„Ezen Kuba nem volt senki más, mint utódja a balatoni papoknak Pribina, Kocsela és 
Bretislávának32. Fokozatos gyengítése a papi hatalomnak, a latin egyház szertartásainak 
’s tizedeinek bevezetése az ő fejedelemségébe /:t. i. Szent István által:/ alkalmat adtak 
neki felkelni a főpap ellen, (:Szent István?:) mi mellett bizonyára nem mulasztá el egye-
sülni az ott /:t. i. Dunántúl:/ betelepedett ’s részben még pogány, ’s részben már görög 
keleti hitvallású magyarokkal.”

29   František Viťazoslav Sasinek (1830–1914) katolikus pap, történész, publicista, a Matica slovenská ve-
zetőségi tagja.

30   Blatnica (szlovákul Blatnica) település az egykori Morva fejedelemség, majd Turóc megye területén. 
31   Pribina (9. század) morva uralkodó
32   Magyarországi szláv fejedelmek a 9. században
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51 és 52. lapon
„Nuka33 volt az utolsó tót nemzeti hős a Dunántúl. Kuba halálával balatonmenti tót 
fejedelemség elenyészett.

63. lapon
„A tót tudós és tót tudomány” czímen egy cikk közöltetik Hecskótól.34

64. lapon
„Azonban mit akarnak a szlávok, e’ szerény három milliónyi ’s eddig elhanyagolt nem-
zete a szláv törzseknek? Ők úgy akarnák a tót szellemet elsajátítani, hogy bennük ki-
nyomatot leljen az össz-szláv szellem és élet, hogy úgy lelki mint morális magva lehessen 
ennek a  nagyszerű és sokat ígérő törzsnek.” „A szláv köteles az egész Szlávságot és a 
szlávságban az egész emberiséget öntudatra bírni.” „Tudnia kell a tót nemzetnek, hogy 
minő helyet foglaljon el hazájában, a más nemzetek közt, minő a hivatása, és mely út 
legbiztosabban megfelel ennek hivatásának.”

65. lapon
„teremtsünk magunknak saját tót szláv tudományt”

66. lapon
„A tót tudós azon célból tanuljon, hogy a tót-szláv tudományhoz jusson, ’s ezen tudo-
mányt elérve, életre keltse, felemelje, felmentse és felszabadítsa eddig saját tudománya 
nélküli inkább holt, mint élő, csak köznapi, de nem dicsőséges, nemzeti létet élő drága 
tót nemzetét. Ily feladatra kell még a gimnáziumban készülnie”.

67. lapon
„A tót tudósnak tanulnia kell tehát, ’s tanulmányozni az összes szláv nyelveket, mint az 
egyedüli ’s legjobb eszközt, behatolni a szláv szellembe.”

72. lapon
Cikkíró elmélkedik, hogy a szláv nemzet hivatva van a világ nemzeteit dicsőséghez és 
boldogsághoz vezetni. Övé lesz a földi isteni királyság.

72. lapon
Egy cikksorozat kezdődik e címen „Históriai villámok”. Ezekben bizonygatja, hogy 
Erdélyben a Barczaság és a Székelység az ősidőkben a tótok által lakoztatván, ezektől 
örökölte elnevezését

33   Magyarországi szláv fejedelem a 9. században
34   Pavel Hečko (1825–1895) evangélikus pap, újságíró, fi lozófus.
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79. lapon
Az alánokat szintén tótoknak erősíti.

Tizenhatodik kiadvány
Kis kalendárium 1869. évre

39. lapon
Uhorska hymna, tót értelemben az Uhrok hymnusa. Dicsőség kéretik a szláv ivadé-
kokra.

Tizenhetedik kiadvány 1868.  
Letopis 
„a bajor püspökök ellennyilatkozata 899. évről.”

55. lapon
„A ki meg akarsz győződni arról, – mondja bevezetésül –, mily történelmi hazugságok, 
száraz mesék, fecsegő tendenciózus költemények veretnek fi atalságunk fejébe a magyar 
történelem név alatt: olvasd és újra olvasd a bajor püspökök ellennyilatkozatát 899 év-
ből. Mert ez, a mi históriai evangéliumunk és ellenmérgünk az országos védelembe vett 
Anonymus pletykái ellen.” Ebből bizonyítgatja, hogy a magyarok a nevezett évben nem 
csak hogy a felföldöt nem bírták még, hanem Pannóniát sem.

Tizennyolcadik kiadvány 1868.  
Letopis

6. lapon
„A szlávok és földjük” című értekezésben, – Iornandes szerint bizonyítgatja Sasinek, 
hogy nemcsak a szarmaták, hanem a Quaddok, Antusok, és Roxolánok is tótok voltak, 
’s a Roxolánok alatt oroszokat ért. 
„Történelmi szemmel tekintve a mi félreismert tót nemzetünket, olyannak tűnik az 
fel előttem, mint azon egyén, ki saját közönyössége, vigyázatlansága mellett, idegenek 
hosszú ujjai által telkétől, földjétől, házától, épületétől megfosztva, végül csak üres te-
nyereire szorítkozhatik. Ellenei idegenítették régi dicsőségét, eltagadták atyai hősi bo-
rostyánait, sőt ha e szemtelenség lehető volna, eltagadnák mindennapi lételét is.” 

16. 
Sasinek e címen: „Rugia vagy is Slovensko” bizonygatja, hogy a római birodalmat meg-
buktató rugiak, hazánk felföldét lakozó oroszok voltak, kik, hogy már az Árpádok 



307

idejében hazánkat lakozták, annak bizonyítéka az, hogy szent Imre, mint a Slovensko 
fejedelme orosz vajdának nevezteti magát.

Tizenkilencedik kiadvány.  
Letopis 1869.

19. lapon
Trenkus35 értekezik a barsmegyei, garammenti tótokról.
A magyar történelmet – bevezetésében – egyoldalúnak ’s olyannak mondja, mit a tó-
tok, nemzetük feláldozása nélkül, sajátjuknak el nem fogadhatnak, mert ebben az ő 
elődjeikről ’s azok tetteiről említés sem tétetik.
Új történelmet kell teremteni, mely a magyarországi nemzetek érdekeinek megfelelőbb 
legyen. 
„Ne engedjük elleneiktől diktálni a történelmet ’s magyarázni nemzetünk múltját, mert 
az ő tanaik nekünk igazságtalanságot, szégyent és nevetséget gyümölcsöznek.”

21. lapon
Pozsony, Nyitra és Bars megyéket szlovák megyéknek nevezi.

25. lapon
Rákóczi katonáival itten /:t. i. Barsban:/ kószált, a falvakból búzát és takarmányt a 
mennyire talált elszedett, adókat vetett ki és zsarolt. A nagy vezekényi négy Esterházy 
halála árán kivívott győzelmét, a tót vitézség, férfi asság és dicsőség tanújelének keresz-
teli el.

51. lapon
Történelmi villámok címén, Hostinsky36 a nép ajkáról vett Micz bán37 /:Mikó bán:/ 
féle mondatot magyarázza, ’s ezt a honfoglalás ideje körül hazánk nemzetei közt kötött 
nemzetközi szerződés emlékéül állítja. Ennek bizonyítékául a monda által. Miczbánné 
hét gyermekétől származtatott családokra igyekszik rá süti, hogy ezek mindannyian fe-
jedelmi utódok, hogy ezek egyszerre léptek az országba, és alapítói voltak az Ugriának.

54. lapon
Az ily nemzetközi szerződést kötött nemzetek ezek: a tót, szlovén, orosz, oláh, bolgár, 
cseh és magyar.

55. lapon

35   Andrej Trenkuš (1836–1886) katolikus pap, történetíró
36   Peter Kellner-Hostinský (1823–1873) Szlovák író, történész, újságíró, a Matica slovenská vezetőségi 

tagja. 
37   Mondai személy.
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„Mit jelent-e mondában azon tény, hogy Miczbánné hét gyermeke lévén, csak egyet fo-
gadott el, míg a többit vízbe fullasztani parancsolta? Semmi mást, mint azt, hogy a hat 
szláv törzs idők folytán elenyészett, mintha a víz nyelte volna őket el, ’s csak a hetedik, 
az az a magyar lett a választott. 
’S mit fejez ki a népmonda azzal, hogy az apa Micz bán, megtudván hat gyermeke sorsát, 
kimenté őket a haláltól ’s egyenlő részt adott nekik uradalmában? – Semmi mást, mint 
azt, hogy a korszellem szinte felszabadítandja a vízbe fullasztani parancsolta törzseket, 
’s felnevelvén őket a világnak, nagy örömöt leend az anya Tátra és Duna apa családban.”
 
56. lapon.
„S mit jelent a kérdés: milyen büntetést érdemel, a ki hat hasonló gyermekét kivégez-
tette? Semmi mást, minthogy az isteni bosszú nem fogja azon országot kikerülni, mely 
saját szülötte nemzeteit romlásnak teszi ki.”

59. lapon
A bodrogközi tótokról állítja, hogy önálló fejedelemséget képeztek a Tisza felső folyá-
sánál. 

60. lapon
Állítja: a tízedik században a bodrogi fejedelemség, mint vajdaság szerepelt, ’s a későbbi 
magyar király innen lép a trónra. 
Sáros /:megye:/ innen származtatja „za russ” /:oroszon túli:/, mert az oroszok földjén 
túl esett.

66. lapon
Név származtatásokat közölvén, tót neveknek állítja a családi neveket, ugy mint: Abafy, 
Bebek, Farkas, Ivánka, Miklossy, Simonyi, Szoboszlay, és a régibb korból: Taksony, Zol-
tán, Kupa, Pázmány, Hunt, Vida, Vata és Zách.

67. lapon
A váradi törvénykezés 1214–1235 évekből származó emlékiratára hivatkozva, bizony-
gatja, hogy az oroszok már a magyarok bejövetele előtt lakták honunkat, és pedig a 
Tiszántúlt és az egész Mátra mentét.

68. lap
Sasinek bizonyítgatja, hogy a dákok szinte tótok voltak. 

Huszonegyedik kiadvány 1870
Letopis
Hurbán értekezése Zrínyi Miklós emlékére.



309

50. lap
„A tót Maticza részt vett e hős Zrínyi 300-dos emlék ünnepén, ’s ez épen tövis azon 
nyomorult kakukfaj (?) nemzetnek szemében, mely a mi életfánk köré tekerődzve élős-
ködik”

52. lap.
„Róbert király, kinek nem voltak Subiciek /Zrínyiék:/, azt hitte, hogy a horvátok már 
a hatalmában vannak, és azért másra nem is gondolt, mint Horvát és Dalmátországot 
Magyarországhoz csatolni. De a horvát nemesség átlátván terveit, hallatlan egyetértés-
sel felkelt, hazájuk alkotmányát és önállóságát megvédendő.”

71. lapon
 „Zrínyi leányait magyar főurakhoz adta nőül. Innen magyarázható a magyar történet-
írók azon tévelygése, hogy Zrínyit sokáig magyarnak híresztelték.
Azonban rediit ad dominum quod/e fuit ante suum38, és az 1866-ik évi horvát ün-
nepélyek után, senki sem lesz, ki Subicai /:szigeti:/ Zrínyi Miklóst magyarnak akarná 
bélyegezni”.

77.  lapon
„Sámuel a tótság részes fejedelme” című értekezésben szerző Sasinek akarja bebizonyí-
tani, hogy Aba Sámuel tót fejedelem volt, ’s mint ilyen a tótok befolyása által lett ma-
gyar királlyá. 
Más részt, – mondja a szerző – bizonyos, hogy a magyar történetírók előítéletekkel 
telten, a nem magyar nemzetek ellen Magyarországban, Magyarország történetének 
nyomozásánál, csak egyedül a magyar nemzetet tartják szem előtt, és félre ismerik a 
többi nemzeteket. Ez magyar politika.
A mi történik magyar történelemben a tót főurakkal, ugyanaz történt a magyar ki-
rályság történetének kezdődtével Vatával. – A német krónikások szemben a nyugati 
politikával minden rosszat ráfogtak a tót egyház, a magyar /:Uhorska:/ hazánk eme tót 
védőjére, mert sz. István halála után a nyugat enyészettel fenyegette a szláv egyházat, és 
az ország diplomatikai nemzeteket.
Valamint nemzeti, úgy hazafi úi kötelességemnek tartom megtisztítani Vathát a mi va-
lahai részes fejedelmünket azon piszoktól, mellyel őt a német és magyar krónikások 
beszennyezték.”

79. lapon
„Szent Imre halála után, Péter lett tót részes fejedelemmé: midőn Péter királlyá lőn, 
Otto a tót részes fejedelemség méltóságára emeltetett.”

82. lapon

38   Visszatért urához az, ami egykor az övé volt.
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„A tót nemzeti párt már előbb elégedetlen lévén Péter ez eljárásával, – sőt talán Bres-
tisláv /: t. i. Balaton melléki tót fejedelem:/ agitációi által felizgatva, elhatározá kiűzni 
Pétert, ’s új királyt választani. Vezetői voltak e pártnak: Vojszláv, Sztojszláv és Vazil. Ki-
rállyá választák Beszprémi Ottonkat, t. i. Sámuelt.”

87. lapon
„Végül beütött Henrik, ’s átlépve a Dunát, Buda mellett a tótokkal ütközetbe ereszke-
dett, melyben Sámuel Pest mellett elesett.  A tótok elvesztvén királyukat, Vladiszlavics 
Andrást39, előbbi tót részes fejedelmet ültették trónra.” 

Huszonegyedik kiadvány 1870
Letopis 

15. lapon
Hurban „Zrínyi Miklós” című értekezését folytatja, ’s miután a 16–17 lapokon bizo-
nyítgatja hogy Zrínyi szigetvári hős védelmét és dicső halálát nem magyar, hanem tót 
szláv hadakkal vitte végbe.

34. lapon
Horvátországban 1866-ban tartott Zrínyi ünnepélyek leírása.
 
35. lapon
Azon horvát főbbeket említi fel, kik az ünnepélyen részt vettek, állítván, hogy ez által 
az ünnepély a királyi pecsétet nyerte el A mai országgyűlés és Rauch bán alatt – teszi 
hozzá –, aligha nyert volna az ünnepély ily jelentőséget. 

36. lapon
Zágrábban tartott beszédére refl ektál: „Nemzetünknek sajnos nincs egyéb orgánuma, 
mellyel nemzeti és hazafi as szolidaritását a horvát nemzettel nyilváníthatná, – mint a 
tót Matica, nemzeti irodalmunk társulata – mely általunk nemzeteteknek a legszívélye-
sebb szláv üdvözletét küldi.”
Ezután a zágrábi főispán válaszából idéz, ki a többi közt mondja: „ismerve azon mos-
toha, sőt iszonyú viszonyokat, melyekben ti Magyarországban éltek, nemzetiségetekkel 
annyira jogosítva.”
„A ti nemzetetek jövővel bír van, habár most saját maga hazájában a ti igazságotok iszo-
nyú erőszakot szenved” 
„Ti ez alkalommal is bizonyítjátok, hogy élő törzse vagytok a nagy és erős szláv nem-
zetnek.”

39   I. András (1046–1060) magyar király.
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37. lapon
Ugyancsak a nevezett főispán beszédjéből: „Mi is egész az újabb időkig elnyomatva vol-
tunk, és íme a kis horvát nemzet felemelkedett!’S hogyan áll! De ez állásunk addig nem 
állandó, addig előre hatolni nem képes, míg ti szétaprítva /:podrobeni:/ feküsztök”. Itt 
jegyzetben támadja még Rauchot a legújabban történtekért /:1870:/. Ezután Hurban 
saját beszédéből idéz:
„A tót törzs a ti részesetek akar maradni örökre, a ti küzdelmeitekben a szláv nemzeti 
jog és igazságért. A ti szabadságtok a mi szabadságunk, a ti harcotok a mi harcunk, a ti 
dicsőségetek a mi dicsőségünk, mi saját jogos hazánkban valódi páriák vagyunk, páriák 
a közéletben, páriák az iskolában, törvénykezésben és a politikai rendezésben. Szlávnak 
és nemzetinek lenni bűn, – szeretnének tőletek elszakítani, mi azonban még jobban 
akarnánk veletek egyesülni.”

38. lapon
„Nem egy lesz gondolom köztetek, ki vissza fog emlékezhetni azon lelkesedés  teljes 
napra, midőn én a ti országgyűléseteken 1848-ik évben az én nemzetem segélyezéséért 
és politikai támogatásáért esedeztem, tolmácsolván a tót nemzetemnek akkori borzasz-
tó sorsát, és már akkor is mint közeliek, mint testvérek állottunk egymásért.
Hiszünk azonban az igazságos Istenben, hogy nekünk is üt még felszabadulásunk órája, 
és míg az eljön, veletek akarunk örülni, szomorkodni, veletek élni és halni,  – nincs 
semmi szláv a szlávságban, mihez mint sajátjához nem járulna a tátraaljai szláv.” 
„Biztosíthatjuk kiküldőinket, hogy a szerb horvát nemzetnél a mi nemzetünket illető-
leg csak egy gondolat uralkodik: hogy mi tótok hű tót testvérek vagyunk, kik a nagy 
akadályok daczára megőriztük szíveinkben a szláv közös érdekek kölcsönösség és szoli-
daritás iránti érzetet.” /:Gyönyörű pánszlávizmus:/

Huszonnegyedik kiadvány 1871
Letopis

49. lapon
Hosztinský folytatja históriai villámait. 
Kálmán törvénytelen fi áról Boricsról értekezik, kit Kálmán törvényes fi ának tart, ’s aty-
ja általi megtagadásának okát úgy magyarázza: Ennek oka volt először a görögkeleti 
egyház iránti féltékenykedés, és másodszor azon czél: megsemmisíteni a halicsi vagy 
helyesebben mondva a tót fejedelmeknek a magyar korona iránti igényeit.

57. lapon
„Tótország /:Slovensko:/ első osztályrész volt főrész után, és így Fehérvár után Nyitra 
következik: mint ilyen a legidősebb királyfi únak vagy is a trónörökösnek adatott. Leg-
fényesebb bizonyítékai ennek a magyar hercegségek örökös civódásai.”.
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63. lapon
Zách Felicián merényletét írja le Sasinek, szerinte Zách Károly családját nem leánya 
meggyaláztatásáért rohanta meg, hanem mint egy nagy politikai összeesküvés feje. Ez 
összeesküvés a felföldi főurak között létesült a miatti bosszúságból, hogy Károly az or-
szág /:Uhorsko:/ szabadságát lábbal tiporta.

65. lapon
„Hogy Felicián Magyarországon leginkább azonban Slovenskóban /:Felföld, tótság, 
Tótországot is jelenthet:/  elágazott összeesküvés Brutusa volt, annak bizonyítéka Feli-
cián és családjának utóiratai.”

66. lapon
„Uhorsko a Uhri” Hungária és Hungarusok című értekezésében a szerző bizonyítgatja, 
hogy Magyarország mai területét, nem a honfoglalás alkalmával, hanem csak később az 
árpádházi királyok hódíták meg, ’s még ezek idejében is külön emlegedtetik: Pannonia, 
Avaria, Sclavonia, Ruizzia.”

Huszohetedik kiadvány.  
Letopis 

5. lapon
Sasinek e címen „Szláv bajnokok Magyarországon a XV. és XVII. században” egy érte-
kezést kezd meg, melyet több maticai kiadványban folytat.
„A magyar királyok kénytelenek voltak drága pénzen cseh, morva és lengyel vitézeket 
fogadni, hogy a magyar lusta nemességet helyettesítve védelmezzék  Magyarországot a 
torkos törökök ellen. Ez érdemeiért hálára köteleztek bennünket.
Azonban az eddigi magyar történetírók a hol nem hallgatnak rólunk, ott mint latrokat, 
rablókat állítják őket olvasóik elé, és miért? Talán azért mert szláv és nem magyar baj-
nokok voltak? 
E nagy szláv hazavédő hősök között a Hunyadiak korából hírhedt cseh lovagokat hoz-
za fel: Talafuth, Komoroczyt, Giskrát, liptó szent miklósi Pongráczot és Podmaniczky 
Balázst. 40

34. lapon
Záborský a huszitizmusról értekezik: „Hogy a Husznak tulajdonított csehországi vallá-
sos mozgalmak, felső Magyarországban a tótok közt sok rokonszenvet találtak, általá-
nosan ismert természetes dolog. Egyrészt a tótok a legközelebbi rokonai a cseheknek, és 
e rokonságot jobban érezték akkor mint most, midőn a gyilkos politika ösvényt vésett 

40   Felső-Magyarországon harcoló, zsoldos- és rablóvezérek.
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köztünk. Másrészt mert trencséni Máté a Kárpátokon át jó utat irtott a huszitizmusnak. 
Ezen főurat lehetne az ország Žižkájának nevezni.”

Harminckettedik kiadvány
Letopis  1873.
Záborsky értekezik a tótok ős koráról ’s itt a 39. lapon a magyarokat „ázsiai vadaknak” 
nevezi.

41. lapon
„Azon magyarok, kik leverték Morvaországot, már négyszer voltak végveszélyben. Pé-
ter alatt leverte őket a német, azután a mongol, azután a török, végül mintegy viszon-
zásul 1849-ben a szlávok. 
Ők örömest hivatkoznak vitézségükre, de midőn a németek, mint meghódítottakkal 
kezdtek el velük bánni, ez ellenében azon  elvvel határolták magukat körül, hogy erő-
szakból nem eredhet semmi jog. Íme számunkra is a fegyver.”

Harminczötödik kiadvány 1874.
Letopis  

23. lapon
Sasinek Szász Károly41 ellenében azt bizonygatja, hogy a magyar felföldet csak Sz. Ist-
ván foglalta el.

35. lapon
Záborský „A magyarok a mai haza meghódítása előtt” című értekezést kezd meg.
A

36. lapon
Annonymusról mondja: Műve a legutálatosabb hatást teszi. Azt hinnéd, hogy lázban 
félre beszélő áll előtted, avagy egy részeg fecsegő, kinek szándéka hazug dicsbeszédet 
írni a magyarokról, ’s pasquilt42 az oláh és a tótokról. Mérsékelten szólva, egy tenden-
ciózus históriai regény ez” – a hol ellenőrizni lehet, ott sosem hazudik.”

41. lapon
„A nyugati tótok fehér Uhornak neveztettek, ’s a magyarok átvették a földrajzi elneve-
zést.” 

41   Szász Károly (1829–1905) református püspök, akadémikus
42   gúnyverset
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42. lapon
„Ungari = Hungari néven nevezik a magyarokat, de igaz már a levert nemzetekkel is.”

43. lapon
„Uhor = Ungarus, oly köz általános elnevezés, mely magában foglalja az összes sz. István 
koronája alá tartozó nemzeteket, míg a magyar specifi kus elnevezés.”
„A magyarok őshazája Szibéria.”
Az

51. lapon 
Ismét a magyar történetírók ellen kel ki, állítván, hogy az ő tévelygéseikben, alig talál-
kozik itt ott a históriai igazság szemecskéje. A történetírókról nyilatkozván, azt állítja: 
hogy csak kocsmákban szedték össze hazug meséiket, és nem átallottak mind azt hazud-
ni, a mi csak eszükbe jutott.”
„Nem szabad történetükbe tekinteni, hol hazugságból az első méreg készül a fi atalság 
megmérgezésére. Tehát le a kalapot krónikásaink előtt.”

56. lapon
„Ők /:t. i.: a tótok:/ hívták be hazánkba a magyarokat hazánkba, és őket maguk közé 
vevének fel.”

57. lapon
Bizonygatja, hogy a magyarok a honfoglalás alkalmával a felföldet nem foglalták el. „A 
trencséni Herczegség43 szent István korán alkotórésze volt Magyarországnak.”

58. és 59. lapon
bizonygatja, hogy  a magyarok a Balaton melléki Brastislav herczeg által hívattak be 
Pannoniába, és hogy Pannoniát csak közvetve, ezen herczeg által bírták. A tótok jó 
indulatból hívták be a magyarokat, és köztük a lakhelyeket kijelölték. A földmivelést és 
kenyeret nem ismerték, ebben a tótok tanítottak.

60. lapon
„Az ő felfogásuk szerint /:t. i.: a magyarok:/ rabolni, lopni, ölni nem volt szégyen, sem 
bűn, sőt ez főerénynek tartatott.” – ”Csodálni kell az istenség türelmét, hogy ily kedves 
földet adott e szörnyetegeknek.”

62. lapon
A magyarok vallása.

43   Povarzke Vági, ezen állítólagos hercegséget azért védelmezi tán annyira a szerző, mert hivatkozás törté-
nik a tótok részéről trencséni Mátéra, ki a Vág és Tátra hercegének neveztette el magát
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„A magyarok valódi pogányságukat bizonyítja az is, hogy a magyarok nyers, ’s pedig 
emberhúst ettek ’s vért ittak, ’s hogy foglyaik kebléből a szívet szaggatták ki, és orvosság 
gyanánt nyelték. Ez emberáldozatokra mutat.”

Harmincnyolczadik kiadvány
Letopis  1874.

35. lap
„A magyarok a X. században”
Szerző – Záborský
„A magyarokról elég sok monda létezik ugyan, de valamennyi egyedül rabló jellemű 
kivándorlásaikra vonatkozik.”

54. oldalon
Állítja, hogy a X. század második felében már nem volt pogányság, a magyarok átvették 
a vallást a tót cyrill nyelvvel.

65. oldalon
állítja: hogy a magyar uralkodók a X. században Csanádban székeltek, ’s csak Pannónia 
elfoglalása után tették át a székhelyüket Fehérvárra még később Esztergomba.

66. oldalon
„A törzs gyökeres magyar vezérekhez hasonlók voltak más nemzeti, szövetségükbe fel-
vett herczegek is. A magyarok számra kis nemzetet képeztek. Nem vethették magukat 
az egész világra mint a mongolok, hanem szövetségeseket és segédeket kelle keresniök, 
– az ily szövetségesek közül meghagyták egyné me lyik nek koronáját és hatalmát.”

67.oldalon
„Szent István egész Magyarország urának nevezi magát. Miért az egész országnak? Ez 
bizonyítéka annak, hogy Magyarország részekre volt osztva. Ebből kiviláglik, hogy az 
árpádkori uralkodók hatalma a X. században igen korlátolt volt, a magyar vojvodák és 
más nemzeti hercegségek által.”

69. oldalon
 „Tót nevet viseltek az uralkodók, az udvari méltóságok tót elnevezéssel bírtak, tótok 
a főispáni hivatalok, sőt maguk a megyék, tót, az összes törvénykezési és közigazgatási 
szervezet, még az országos tanácskozások, sőt azok helye Rákis is. 
Bejutását a tót nyelvnek az udvarhoz különösen az segítette elő, hogy az első Árpádok 
szokás szerint szláv nőket vettek el.” 

71. lapon
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Az ország terjedelmét ismerteti a X. században, ’s állítja, hogy a dunáninneni rész Vác-
tól kezdve cseh és lengyel kézen volt. Esztergom szent István idejéig lengyel magyar 
határon feküdt.

Negyvenedik kiadvány  1875. 
Letopis

A 34. lapon Hyrostól44 Késmárk története közöltetik. 
Ebben Th ököly ’s Rákócziak a legcudarabb színben, mint önző haszonleső lázadók van-
nak föltűntetve, kiknek főgondjuk volt a tótokat rabolni ’s a felföldöt pusztítani, míg a 
német tábornokok a szabadság és a vallás védői állíttatnak elő. 

* * *

Ily szellem ily hang uralkodik a Matica kiadványaiban, nincs szépirodalmi, történeti, 
földrajzi s. a. t. cikk, melyben tót rajongás, elferdített adat ’s a magyarság elleni gyűlölet 
nem vinné a főszerepet, és egy tót szerző szavait használom, ha mondom, hogy e kiadvá-
nyokban készül a méreg, mely a tót fi atalság, a tót olvasó közönség keblébe hirdetik. Ily 
irányban akarta a szláv Matica szláv tagjaiban erkölcsi és észbeli műveltséget ébreszteni! 
Ez akart lenni a szláv irodalomnak és szépművészetnek ápolása, elősegítése, az állami és 
vallási ügyek kizárásával! Hol vannak az irodalmi, művészeti, tudományos és erkölcsöt 
képező írásbeli értekezletek?
Van hazánknak alkotott törvénye, mely hivatva volt és hivatva van a szabad sajtónak 
korlátokat szabni és a visszaélőket büntetni, de annak szigorú alkalmazása kikerülte 
azokat, kik a megtorlásra annyira érdemesek voltak. 
A szláv Maticának majdan 14 éves működése nem alkotott a mindennemű nemzetségi 
nyelvet és irodalmat képző, fejlesztő és művelő nyelvtant és szótárt, de alkotott 42 ki-
adványaiban nagyobb részt Letopiseket45, kalendáriumokat, emlékbeszédeket, melyek 
tartalmában bizonyítgatni akarják a tót nemzetiségnek, mint egyenjogú nemzetnek és 
politikai faktornak lételét, úgy a múltban mint a jelenben, – magyar honunk és nem-
zetünk rovására.
Tekintve az alapszabályok azon sajátságos voltát, nem kvalifi kálni az egyleti és választ-
mányi tagok szükségelt tudományos képességét, – nem csoda ha a testületnek olyanok 
is váltak tagjaivá, kik képzettségüknél fogva inkább hivatvák a földet művelni és kézi 
mesterségüket tökélyre vinni, mint egy tudományos intézetnek szellemi és anyagi érde-
keit vezetni és igazgatni.
Sajnálom, hogy a zárgondnok betegeskedése miatt nem vagyok abban a helyzetben, a 
maticai vizsgálatnak végleges eredményét felterjeszthetni, – de kiváló hazafi úi köteles-

44   Hyross Štefan Nikolaj (1813–1888) szlovák katolikus pap, történetíró.
45   évkönyveket
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ségemnek tartandom, a zárgondnoki teendők befejezése után nem csak a vizsgálatnak 
e részbeni foganatosítását, hanem úgy a jelen mint végleges jelentésemhez szükségelt 
és szükséglendő mellékletek hiteles fordításaival, nem különben bővebb adatokkal is 
felszerelve, – Excellenciádnak felterjeszteni. 
Fogadja Excellenciád mély tiszteletem nyilvánítását, mellyel vagyok.

T. Sz. Mártonban 1875. évi Julius hó 11-én.

Nagyméltóságú m. kir. Belügyminister úr

Alázatos szolgája

1875. július 11. ifj  Justh József  alispán és kormánybiztos jelentése. 92/eln. Sz. 
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