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Jól ismert, hogy a 18. század utolsó negyedével kezdıdı és nagyjából az 1840-
és évek végéig tartó idıszakot a magyar és a szlovák történetírás – némileg pon-
tatlanul – a „nemzeti ébredés” idıszakának nevezi. A modern nemzeti tudat, a 
magyar és szlovák nacionalizmus kialakulásával párhuzamosan megjelentek és 
kiélezıdtek a nyelvi-kulturális, majd politikai-területi ellentétek. A sok évszáza-
dos történelmi együttélés viszonylagos toleranciáját mindkét részrıl felváltotta 
az intolerancia, egymás nyelvi, kulturális, nemzeti-politikai törekvéseinek bírála-
ta és tagadása. Az utak fokozatosan szétváltak, majd szembefordultak egymás-
sal. A „hosszú 19. század” közepére beállt a szinte teljes kommunikáció-hiány, 
amely 1848-1849 folyamán eljutott a végkifejletig: a fegyveres harcig. A fordu-
lat az 1830-1840-es években már jól érzékelhetı volt. 1841-ben, a Halléban járó 
Haan Lajos szomorúan tapasztalta, hogy az ott tanuló magyar és szlovák diákok 
között már „nem volt meg az a szívélyes viszony, mely nekünk a jénai életet oly 
kedvessé tette. Egy csapat dühös tót volt, más csapat dühös magyar, úgy hogy 
ennek következtében folytonos viszálykodásban álltak egymással”.1 Ez az idı-
szak a magyar-szlovák, szlovák-magyar nyelvharc kiélezıdését és eldurvulását 
is magával hozta. 
 
 

Az etnicitás és a nacionalizmus kettıs arculata 
 
Az intolerancia felerısödésében több tényezı együttesen játszott szerepet, és 
mindkét fél követett el hibákat. A probléma megértéséhez nem elegendı tehát az 
„egy tényezıs magyarázat”.2 Az okok között feltétlen figyelmet érdemel jelen 

                                                 
1 SZIKLAY  László. Visszhangok. Madách, Bratislava. 1977. 76., illetve 48. 
2 Roman Holec például úgy látja, hogy egyedül a magyar politika nemzeti kérdésben tanúsított 
intoleranciája „kergette a szlovák elitet a forradalom ellenzıinek táborába – a császári Bécsbe”. 
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tanulmány egyedüli tárgya: a modern magyar és szlovák nemzeti tudatba beépü-
lı, évszázados gyökerekbıl táplálkozó etnikai csoporttudat és a nacionalizmus 
kapcsolata, illetve néhány megnyilvánulásuk a reformkori írásokban.  

A kérdéskör kutatói számára nem kétséges, hogy a 19. századi szlovák és 
magyar nemzeti tudat korábbi, feudális elızményei és megnyilvánulásai az 
etnocentrikus csoportképpel és -tudattal összefüggı, illetve ezekkel a kategóri-
ákkal pontosan leírható és magyarázható jelenségek voltak.3 Eric J. Hobsbawm 
szerint jól kitapintható folytonosság van a prenacionális idıszak etnikai tudata, 
proto-nacionális csoport-azonosulása és a modern nemzeti tudat, a nacionaliz-
mus között.4 A kiváló történész szavait idézve: a „nacionalizmus szívesen fonó-
dik össze az etnicitás fogalmával”, mert „már az is elégséges ok, hogy ilyenképp 
megszervezhetı az a történeti családfa, melynek a »nemzet« többnyire oly szem-
beszökıen a híján van”. Joshua A. Fishman a nacionalizmust, beleértve a nyelv 
iránti hőséget is, egyenesen „átalakított etnicitás”-nak nevezi. Csepeli György 
pedig azt emeli ki, hogy „a kultúrnemzeti keretek között kialakult nemzeti ideo-
lógia (ilyen volt a szlovák is – K. L.) kevésbé szakíthatott radikálisan az 
etnocentrikus hagyományokkal, mint az államnemzeti keretek között létrejövı 
nemzeti ideológia”.5  

A prenacionális idıszak tradícionális társadalmaiban a nyelvi, etnikai színe-
zetet jórészt elfedte, keresztbe metszette a keresztény univerzalizmus, a regioná-
lis tudat, illetve a vallási, rendi, társadalmi, gazdasági és egyéb különbségek 

                                                                                                                         
Krátke Dejiny Slovenska. Zostavila Elena Mannová. Academic Electronic Press, Bratislava. 2003. 
228. 
3 Az etnocentrikus csoportkép és csoporttudat vizsgálatának ma már gazdag magyar nyelvő szak-
irodalma van. A teljesség igénye nélkül lásd: BARTH, Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás 
elemzésében. Régió, 1996/1; CSEPELI György: Nemzet által homályosan. Századvég Kiadó, Bp. 
1992. (A továbbiakban: CSEPELI 1992); UGYANİ: Elıítélet és antiszemitizmus. Jószöveg, Bp. 
1998.; FÁBIÁN  Ernı: A „mi” és a „mások” identitása. Századvég, 1991/1; J. A. FISHMAN: Az 
„etnicitás” és a nyelvi tudatosság változatai. In: Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. 
Gondolat, Bp. 1975. (A továbbiakban: FISHMAN 1975); Eric John HOBSBAWM: Nacionalizmus és 
etnicitás. Hiány, 1992. szeptember, III. évf. 8. sz. (A továbbiakban: HOBSBAWM 1992. szeptem-
ber); UGYANİ: Etnikai identitás és nacionalizmus. Világosság, 1993/4; UGYANİ: A nacionalizmus 
kétszáz éve. Maecenas, Bp. 1997. (A továbbiakban: HOBSBAWM 1997.); Albert F. REITERER: Az 
etnicitás politikai alapjai, Regio, 1992/1; RÓNA-TAS András: Nép és nemzet. Valóság, 1989/6; 
UGYANİ: A néppé válás az újabb kutatások tükrében. Magyar Tudomány 1996/4; Antony D. 
SMITH: Kiválasztott népek: miért maradnak fenn egyes népcsoportok? In: Eszmék a politikában: a 
nacionalizmus. (Szerk.: BRETTER Zoltán és DEÁK Ágnes.) Tanulmány Kiadó, Pécs. 1995; Kurt R. 
SPILLMAN -Kati SPILLMAN : Ellenségkép és konfliktuscsuszamlás. Magyar Tudomány 1992/1. - A 
legújabb internetes „irodalomból”: HUNYADY  György: A nemzetek jelleme és a nemzeti sztereotí-
piák. http://www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/hunyady/20040322hunyady1.html 
4 HOBSBAWM 1997, 98. 
5 HOBSBAWM 1992. szeptember, 34-36; FISHMAN 1975, 326; CSEPELI 1992, 109. 
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sokasága. Természetesen azért a 16-18. század embere is számon tartotta, hogy 
ki a született magyar, oláh, rác vagy tót. Nem volt ismeretlen a nyelvi megkü-
lönböztetés sem. Ám a középkori vagy koraújkori feszültségeknek, vagy az 
idınkénti magyar-szlovák, szlovák-magyar konfliktusoknak ugyanúgy nem volt 
számottevı „nemzeti” vagy „nemzetiségi” vonatkozásuk, mint ahogy nem volt 
céltudatos „nemzetiségi” megkülönböztetés és elnyomás sem. A szlovák törté-
nész, Ján Tibenský is úgy vélekedik, hogy a „hungarus nemzet” fogalma „gyak-
ran a magyar nyelvi, kulturális és történelmi etnicitást jelentette, anélkül, hogy 
ez a többi nemzetiség számára »konfliktusok forrását« jelentette volna”.6 

A magyaroknál a szemléletbeli fordulat a 18. században kezdıdött el, amikor 
a magyar nyelven beszélık nyelvi-politikai közösségének megteremtése – fıleg 
a század utolsó negyedétıl – egyre fontosabbá kezdett válni a korábbi különbsé-
geknél. Az etnikai különbségek és elıítéletek is nyelvi-nemzeti kategóriákban 
kezdtek tudatosulni. Ezek a nemzeti kategóriák azonban a magyar és – a valami-
vel késıbb megkezdıdı – szlovák „nemzeti ébredés” során még mindig az 
etnicitással, illetve a hungarus patriotizmussal és a szláv tudattal összefonódva 
jelentkeztek.  

Ismert, hogy az etnocentrikus csoportkép és csoporttudat a „mi-csoport”  (a 
saját csoport) és az „ ık-csoport” (az idegen csoport/csoportok) értékeinek, szo-
kásainak, tulajdonságainak és törekvéseinek ısi szembeállítására, a saját csoport 
értékeinek elıtérbe helyezésére és az idegen csoport(ok) értékeinek lebecsülésé-
re épít. A reformkori nacionalizmus is ilyen kettıs arculatú és funkciójú tudattar-
talom volt, amelyet a tolerancia – intolerancia és a befogadás – kirekesztés ket-
tıssége jellemzett. Egyfelıl tehát a magyar vagy a szlovák nemzeti közösség 
megteremtésére, az összetartozás és egység erısítésére, a nemzeti integrációra, s 
ezekkel együtt a nyelvi, kulturális stb. homogenitásra törekedett. Ennek megfele-
lıen a magyar liberális nacionalizmus toleráns volt a (közös állami-politikai 
hagyományok és történelmi emlékezet, a közös eredet, nyelv, kultúra, stb. által 
összetartozónak vélt) nemzet tagjaival szemben. Többnyire befogadó volt azok-
kal az idegenekkel szemben is, akik elfogadták az „asszimilációs társadalmi 
szerzıdés”-t, és a jogi, formai egyenlıségért cserébe a teljes önfeladás, a beol-
vadás útjára léptek. A magyar ellenzéki liberálisok a magyar állam minden 
egyéne, polgára számára felkínálták ezt az egyenlıséget (nyelvi, etnikai vallási 
és egyéb különbség nélkül). A nem magyarok kollektív nemzeti igényeit azon-
ban a horvátok kivételével határozottan elutasították. Eközben – különösen a 
szlovák „nemzetébresztık”  – keményen ostorozták a nyelvüket és születésüket 

                                                 
6 Ján TIBENSKÝ: A királynı könyvtárosa. Madách – Gondolat, Bratislava – Budapest. 1985. 42. 
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feladó, nemzetüket megtagadó és elhagyó „elfajzottak” -at, a kettıs kötıdéső, 
ingadozó „kozmopolitákat”.7 

Ez utóbbi jelenség már a nacionalizmus másik, kirekesztı, dezintegrációs ol-
dalához, illetve funkciójához kapcsolódott, amely a saját értékei bővöletében élı 
„mi-csoport” -ot szembeállította, elhatárolta, megkülönböztette más csoportok-
tól. „A magyar, még a legszegényebb is, büszke, különösen arra, hogy ı nem tót, 
nem német, hanem magyarnak született…” – írta nem kis elfogultsággal a Pesti 
Divatlap szerkesztıje 1845-ben.8 Ez a szemlélet tehát az „ ık-csoport”-hoz és 
annak tagjaihoz intoleráns, gyanakvó, ellenséges módon viszonyult. Az önmeg-
határozáshoz, a nemzeti ön-kép és összetartozás kialakításához vagy védelmezé-
séhez ugyanis ellenségre, elıítéletekkel és sztereotípiákkal teli ellenségképre 
volt szükség. Nem véletlenül ostorozta 1820-ban Thaisz András a saját értékei 
iránt elfogult nacionalizmusnak éppen ezt a hibáját. Szerinte ugyanis a „közön-
séges Nationalismus” „semmit se betsült, hanem tsupán tsak azt, a' mi az övé, 
sıt a' maga hibájit is az önszeretet által megvakitva tökélletességek gyanánt az 
egekig emelte…; ellemben vak vólt minden más Nenzetnek érdemei eránt, azt 
gyalázta, útálta és győlölte…”9  

Ez az elıítéletes csoporttudat és szemlélet makacs állandóságot mutatott. Az 
éles szemő Rónay Jácint 1846-ban ezt észre is vette. „Politikai és vallási elıíté-
leteket homlokegyenest megrohanni mindig veszélyes, kiirtani pedig csak ott 
lehet, hol azonnal van mit helyökbe állítani (a kiemelések tılem – K. L.); mert 
az ember ismereteiben hiányt, szívében őrt nem tőr. Innét van, hogy több évi 
meggyızıdésünktıl még akkor is nehezen állunk el, midın ész ellenieknek ta-
pasztaljuk azokat”.10 Valóban, a magyar kutatók jó része – Bibó István nyomán 
– úgy látja, hogy Európa középsı és keleti térségeiben a nagy, soketnikumú 
(német, osztrák, orosz, török) birodalmak keretei között zajló „nemzetépítés” 
feltételei nagyon hiányosak voltak. Önálló államiság, saját fıváros, saját gazda-
sági vagy kormányzati szervezet és felkészült nemzeti elit, egységes politikai 
kultúra, „történelmi családfa” stb. hiányában a gyenge nemzetébresztı értelmi-
ségnek vissza kellett nyúlnia „a felületi erıviszonyoknál mélyebb, „népi” ténye-

                                                 
7 Az „asszimilációs társadalmi szerzıdés”-re, a magyar liberális politikusok nemzetfelfogására, 
politikájára bıvebben lásd KISS László: A szlovák nemzeti tudat születése. Acta Academiae 
Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXII. Sectio Historiae. Redigit: Sándor Gebei. Eger. 
2005. 51-101. (A továbbiakban: KISS 2005.) 
8 Idézi: Magyarföld és népei eredeti képekben. Föld- és népismeret, statistikai és történeti folyó-
irat. (Az 1846. évi kiadás reprintje) Bp. 1984. 7. (A továbbiakban: Magyarföld… 1984.) 
9 THAISZ András: Némelly Itéletek a' Magyar Országi folyó Irásokról… Tudományos Győjtemény, 
1820. II. kötet, 96. 
10 Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint, Hugó Münsterberg és Kurt Lewin írásai. Szerk.: 
HUNYADY  György. Osiris, Bp. 2001. 124. 
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zıkre. Így lett a nép… – írta Bibó – a megkülönböztetı nemzeti sajátosságok 
döntı hordozója (Volk), mely az összekeveredett rétegeknél tisztábban ırzi a 
nemzethez tartozás „igazi” kritériumait, a nyelvet, a népszokásokat stb.… Így 
alakult ki… a nyelvi nacionalizmus”. Ennek során etnikai tényezıkkel igyekez-
tek alátámasztani a politikai – és tegyük hozzá: nyelvi, kulturális - lét bizonyta-
lanságát.11  

A legkézenfekvıbb támpont tehát az etnikai azonosságtudat tengelyében álló 
anyanyelv és az általa létrehozott kultúra lett. A „nemzetépítés” nem véletlenül 
az anyanyelvi kultúra fejlesztésével kezdıdött, ám a formálódó nyelvi-kulturális 
közösségeknek más építıanyagokra is szükségük volt. A nemzetébresztı intelli-
gencia arra is rákényszerült, hogy „tagsági ideológiájában a természetességhez, 
a leszármazáshoz folyamodjon”. A nemzet lényegét (a szlovákoknál nem is léte-
zı állami-politikai hagyományokon és az erre épülı történelmi emlékezeten túl) 
a vérségi-származási közösségben, az ehhez kapcsolódó „anyanyelvben, az 
anyanyelv használata által konstituált kultúrában, illetve a nemzeti karakter 
által hiposztazált »népi« eredető ízlésben, illemben, szokásban”, öltözködési, 
étkezési, foglalkozási stb. kultúrában találták meg.” 12 Nem csoda, hogy bizo-
nyos 18. századi elızmények után éppen a reformkorban indult útjára Közép- és 
Kelet-Európában a nemzeti jellem megragadásának tudományos igényő kísérle-
te, a nemzet-karakterológia tudománya.13 

A reformkori nemzet-karakterológia mővelıi a „mi-csoport”  és az „ ık-
csoport” állandónak vélt nemzeti ismérveit megpróbálták rövid szavakba, találó 
kifejezésekbe sőrítve összegyőjteni. Ez többnyire abból a célból tették, hogy a 
saját nemzeti érték középpontba állításával rajzolják meg a nemzetek eltérı ka-
rakterét, jellemét. Eközben elıítéleteken alapuló sztereotípiákhoz, leegyszerősí-
tı, általánosító, és többnyire rendkívül elfogult értékelésekhez, illetve ellentét-
párokhoz (békés-bátor, fukar-bıkező, lusta-szorgalmas stb.) folyamodtak.14  

                                                 
11 BIBÓ István: Az európai egyensúlyról és békérıl. In: Válogatott tanulmányok I. 1935-1944. 
Magvetı, Bp. 1986. 324. 
12 CSEPELI 1992. 22-23. – Itt említjük meg az etnikai és nemzeti csoporttudat egy érdekes különb-
ségét. Míg az etnikai csoporttagság csak születés révén érhetı el, addig a nemzeti csoport tagsága 
megszerezhetı. (CSEPELI 1992, 18.) A szlovák nyelv- vagy kultúrnemzeti tudat, a magyar „politi-
kai nemzetfelfogás”-tól eltérıen, erıteljesebben épített a születési-vérségi kötelékekre. 
13 Hunyady György szerint a nemzeti sztereotípiák rendszerével kapcsolatban az elsı átfogó megfi-
gyelés Montesquieu nevéhez kapcsolódik. Lásd HUNYADY  György: A nemzetek jelleme és a nemzeti 
sztereotípiák. http://www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/ 
hunyady/20040322hunyady1.html 6/9. oldal. – A 18. században német fogadókban, kocsmákban 
ún. „Völkertafel”-eket függesztettek ki, amelyek a térségben megforduló európai népek néhány 
szóba sőrített tulajdonságait sorolták fel a betévedı idegenekkel való bánás érdekében. 
14 Az elıítélet lényege egy rövid és ismert definíció szerint: „rossz feltételezése másokról elegendı 
bizonyíték nélkül”. G. W. ALLPORT: Az elıítélet. Osiris Könyvtár, Bp. 1999. 34. 
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Fényes Elek a magyar és a tót nemzeti karakterrıl 
 
A reformkori magyar és szlovák írások között néhány nemzet-karakterológiai 
jellegő munka is található, amelyek hasznos információkkal szolgálnak a re-
formkori magyar és szlovák ön-kép és más-kép tanulmányozásához, a tolerancia 
– intolerancia vizsgálatához. 

A statisztikus Fényes Elek a „Magyarország statistikájá”-ban (1842) úgy vé-
lekedett, hogy a magyar nemzeti karakter lefestése igen bajos, ám néhány állan-
dó vonás alapján elvégezhetı. A napkeleti magyarság „véres és tüzes természe-
tő,…kevély és nemesen magáratartó, melly kevélység bizonyos komolysággal 
van összekötve; becsületszeretı, nagylelkő, egyenes és jó szívő, hévvel szeret és 
győlöl, hirtelen haragú, de hamar megbékülı, barátságos és vendégszeretı, 
minden nagyra és és szépre könnyen gerjed, de tüze, ha folytonosan nem éleszte-
tik, lankad; katonai vitézségét, lelki erejét még ellenségei is egyaránt elisme-
rik...” 15  

A kiváló tudós a magyarok néhány olyan hibáját, fogyatékosságát is megem-
lítette, amelyek ezekbıl a pozitív karaktervonásokból eredtek. „Így a' kevélység 
okozza a' dicsekedési hajlamot – írta –, az elbizakodottságot és önhittséget… 
Továbbá a' magyar a' fényőzést és pompát nagyon szereti; a' hivatalt 's megkü-
lönböztetést keresi, 's ezek elérésére gyakran alacsony utakon törekszik; a' ha-
tártalan vendégszeretés 's könnyelmőség miatt sokszor pazérló, 's általjában nem 
takarékos; dolgozni tud ugyan jól, 's birja is, de nem mindig van rá kedve…”16  

A jellemzést a „tótok” -nak nevezett szlovákokkal folytatta, s nem véletlenül. 
A hivatalos magyar állásponttól eltérıen ugyanis rögtön leszögezte, hogy: „Ezek 
Magyarország legrégibb lakosai közé méltán számláltatnak, mert már a magya-
rok kijövetele idejében a tótoknak itten Nagy Moravia nevezet alatt hatalmas 
országuk volt”. Azt is megállapította, hogy „ez a nép mostan igen el van terjed-
ve, s a magyarok után legszámosabb, mert 2469 helységben 1,687,256 tót la-
kik…”17  

A szlovák nemzeti karakter megrajzolása során Fényes Elek meglehetısen 
mértéktartó volt. Ez esetben is a pozitív vonásokkal kezdte, amelyeket néhány 
nem túl kedvezıtlen fogyatékossággal egészített ki. „A tót karakterét mi illeti: ı 
jámbor, szelíd, nagy vétket ritkán követ-el, örömest dolgozik, józan itélető lévén 
a tudományokra s mesterségekre igen alkalmatos, bátor katona; ellenben ma-
                                                 
15 FÉNYES Elek: Magyarország statistikája. Elsı kötet. Pesten, 1842. 64-65. 
16 Ugyanott, 65. 
17 Ugyanott, 68. 
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kacs, hizelgı, fösvény, s a tisztaságnak nem mindenütt kedvellıje. Nyelvéhez 
szenvedélyesen ragaszkodik, a honnan hol nagyobb számmal lakik, ott más nyel-
vet hamar elfojt”.18 Észrevehetı azért, hogy a Fényes által felvázolt tót-kép ösz-
szességében nem olyan kedvezı, mint a magyarokról alkotott kép. Még inkább 
igaz ez a megállapítás egy 4 évvel késıbbi írására.  

A „Magyarföld és népei eredeti képekben” (1846) címő kiadványban helyet 
kapott az elıszót író Fényes Elek „Magyarország általános statistikájá”-nak 
néhány része is. Fényes itt már nemcsak megismételte a magyarokról alkotott 
fenti jellemzését. Ez a zömmel pozitív magyar-kép még kedvezıbbé vált. Kiegé-
szítette ugyanis egy Pesti Divatlap szerkesztıjétıl átvett értékeléssel, amely a 
hódító „Árpád utódjai” -ban az ország „született méltóságos ur”-ait látta, akik 
büszkék arra, hogy ık nem tótok és németek.19 Most sem vonta ugyan kétségbe, 
hogy „a t ó t Magyarország legrégibb lakói közé tartozik” , de a következı új 
információt főzte hozzá. Ezek a régi tótok „a magyar fegyver által 
meghóditattak, s most magyar törvények oltalma alatt vannak, s alkotmányunk 
jogait velünk, közösen élvezik, le kell mondaniok azon ábrándos üres, eszmérıl, 
miszerint idıvel majd Magyarországot is képzelt nagy és általános tót biroda-
lomhoz fogják sorozni”.20  

A tótok karaktervonásai negatív jelzıkkel és szavakkal „gazdagodtak”, bi-
zonyos kihagyásokról, átfogalmazásokról nem is beszélve. „A tót igen szelid, 
alázatos, sokszor a gyávaságig jámbor, munkás, mesterségre alkalmas, de nagy 
részint fösvény, ravasz, kétszinü; nyelvéhez igen ragaszkodik, melly fölötte raga-
dós, mi abból is kitünik, hogy a felföldön már több magyar falu eltótosodott…”. 
A magyar tudós által adott újabb jellemrajz a tótok külsı leírására is kitért. „A 
tót többnyire magas szálas-termető, fıkép a sok pálinkaital buta, hülye-
arczkifejezést ad neki, s sápadttá, sovánnyá teszi ıt. A magyarországi tót köznép 
megkülönböztetıjelül viseli oldalán a vastag széles tüszıt, képét kopaszra beret-
válja, csizma helyett bocskort szeret viselni; kedves élvezete: a dalolás, táncz, s 
ruházatában a világos kék szint leginkább kedveli. A tót nem épen gyülöli a ma-
gyart, de mint régi hóditó urától, igen fél tıle”. 21 
 
 

                                                 
18 Ugyanaz 
19 Magyarföld… 1984. 7. 
20 Ugyanaz 
21 Ugyanaz 
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Szláv-szlovák tudatú szerzık a szlovákokról és a magyarokról 
 
Erre a félelemre a szlovák „nemzetébresztık” -nek volt is némi okuk. A magya-
rosító törekvések szószólói (korabeli nevükön: „magyarománok”) ugyanis két-
ségbe vonták a szlovákok önálló nemzeti voltát. Az erısödı magyar támadások-
ra válaszul a magyar lapokban és a – fıleg – külföldön megjelenı vitairatokban 
a szlovák vitázók (egykori nevükön: „szlavománok” vagy „pánszlávok”) is 
kifejtették szláv-szlovák érdekeket védelmezı álláspontjukat, magyarosítás elle-
ni érveiket. Johann Gottfried Herder nyomán Európa népeit két csoportba sorol-
ták: építı, a humanitás egyre magasabb foka felé haladó, valamint pusztító, el-
nyomó, idegen nyelvüket és kultúrájukat másokra rákényszerítı népekre. Az 
elıbbibe tartoztak a szlávok fı ellenségeinek tekintett erıszakos németek és az 
ázsiai magyarok. Az utóbbiba sorolták a szorgalmas, országot építı, kereskedı, 
békés szlávokat, s ezek között a – Ján Kollár által „Tátra fiai” -nak nevezett – 
„galamblelkő”  szlovákokat.22 

Ján Kollár az 1820-as évek elején bizonyos nemzet-karakterológiai kérdése-
ket is érintett. „A szláv nemzet jó tulajdonságairól” címő prédikációjában példá-
ul a hatalmas európai „szláv nemzet” jó tulajdonságait átvitte a szlovákokra. 
Ezek: vallásosság, szorgalom (dolgosság), ártatlan vidámság, a saját nyelv szere-
tete, türelmesség. Meglátása szerint a „szláv nemzet” jelleme, illetve a „nemzeti-
sége” ezeken a pozitív tulajdonságokon alapult. Ezekhez egyéb erények is tár-
sultak: szemérem és tisztaság, szelídség, igénytelenség, háziasság, barátságosság 
stb.23 

A humanitás egyetemes elveibıl kiinduló Kollár ekkor még nem kérdıjelezte 
meg az idegen, szláv környezetben élı magyarság létét és a magyar nyelv mőve-
lésének szükségességét, sıt terjesztésének erıszakmentes, emberi megoldásait 
sem. Ugyanakkor a magyar és a szláv nyelv küzdelmét a szegénység és a gaz-
dagság csatájának tartotta. Meglátása szerint ugyanis a magyar nyelv fel sem 
veheti a versenyt a gondolatokban, szókincsben, dallamos lágyságban sokkal 
gazdagabb szlávval vagy némettel. Mégis óvta a magyarokat a keveredéstıl, a 
felhígulástól, mert ez csak hitetlen „álmagyarok”-at teremtene. A magyaroknak 
vigyázniuk kell, hiszen ıket minden oldalról „tót habok” csapkodják. Be ne 
teljesedjen Herder borús jóslata! Kollár nemcsak az erıszakos asszimilációt 
ítélte el, hanem a szlávságukat elhagyó vagy megtagadó „elfajzottak” -at is. Így 

                                                 
22 Lásd: J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Gesichte der Menscheit. Deutsche Bibliothek in 
Berlin (1914), 224-225; Jan KOLLÁR: Básnĕ. Československý spisovatel. Praha, 1952. 15. 
(Předzpĕv); SZALATNAI  Rezsı: A cseh irodalom története. Gondolat, Bp. 1964. 92-93. 
23 Ján TIBENSKý: Chvály a obrany slovenského národa. Slovenské vydatelstvo krásnej literatúry. 
Bratislava. 1965. 186., 191. 
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szólt hozzájuk: „Testvér! te hozzánk tartozol, a szemed, nyelved, arcod, alakod 
és véred, és egész tested és lelked errıl tanúskodnak”.24 

Kollár magyar-képe a következı években-évtizedekben egyre negatívabbá 
vált. A „Slávy dcera” V. énekében nemcsak a németeket, hanem az ázsiai ma-
gyarokat is kárhoztatta. Az 552. szonettben például a szláv pokolban látjuk a 
szurokban fürdı szlávhóhér Árpádot a pusztító mongolok és Batu kán társaságá-
ban! Itt kínlódtak a – szlovák emberek húsából gulyást készítı és fogyasztó – 
magyarosítók, különféle magyar írók és politikusok, a „tót nem ember” gúnyos 
mondás szerzıje stb. A fehér ló mondáját kitaláló Thuróczi Jánosnak kivágatta a 
nyelvét. Anonymus nagybıgıként ordított, mert gyalázta a szlávokat. Más 
becsmérlıknek darabonként vágatta le az orrát. A pokol tornácában kínlódtak a 
névváltoztatók (Rubinyi, Szvorényi), valamint azok az elfajzott szlávok, akik 
németté, magyarrá, törökké stb. váltak.25 Élete végén a Pest-Budáról menekülni 
kényszerülı Kollár magyar-képe teljesen sötétre váltott. 1849. március 8-án 
német sógorának a következıket írta: „A magyarok túlságosan barbár nép: 
uralomratörık, nagyravágyóak, összeférhetetlenek, és ami a legrosszabb, igen 
durvák, kegyetlenek és csak az akasztófákba szerelmesek. Az ezeréves európai 
tartózkodás, egészben véve, semmi hatást sem gyakorolt mővelıdésükre… Ilyen 
emberek közt lakni valódi szerencsétlenség”.26 

Csaplovics János (Ján Čaplovič) 1822-ben nem költıi, hanem tudományos 
igénnyel nyúlt a témához a „Tudományos Győjtemények” címő folyóiratban. 
„Etnographiai értekezés' Magyar Országról” címő, több részes tanulmányában 
az összehasonlító módszert követte. A „szlovákok vagy tótok” jellemzését ı is 
Fényes Elekhez és Ján Kollárhoz hasonlóan kezdte. „Szlovákok, vagy Tótok; 
Magyar ország legrégibb lakosai, 's a' néhai hatalmas Morva országnak marad-
ványai. İk e földön minden többieknél hamarább laktak és régen a' Magyarok 
bejövetele elıtt bírták e' földet”.27 

Kollártól eltérıen viszont úgy ítélte meg, hogy 1790 óta a magyar nyelv 
„napról napra jobban terjed és erısödik; s Herder sokkal roszszabb Próféta volt 
mint Bredeczky, midın azt írá: „Századok múlva talán reá sem lehetne akadni, 
a' Magyarok nyelvére”. Ellenkezıleg, „a' Magyarok száma minden nap, Tót, 
Orosz, Oláh, Szerblus, és Sváb Convertiták által is, napról napra szaporodik”.28 
                                                 
24 A fentiekre lásd: A nyelvharc szerepe a szlovák nemzeti ideológia kialakulásában. In: KISS 
2005, 102-104. 
25 DANCZI Villebald dr.: A pánszlávizmus elsı költıi megjelenése (Kollár János Slávy dcerája). 
Pannonhalmi Szemle, 1942. XVII. évf. 2. sz. 124. 
26 Idézi ANGYAL Endre: Kollár János, az ember és az író. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Ma-
gyar Irodalomtörténeti Intézetének dolgozatai. 6. szám. Debrecen, 1956. 139. 
27 Tudományos Győjtemények, 1822. III. kötet, 52. 
28 Ugyanott, 53. 
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A tótok száma is növekszik, fıleg ott, ahol egy tömegben, nagy számban vannak 
jelen. Ellenben egyenként vagy csoportosan „a' magyarok közzé keverve igen 
könnyen és tökélletesen megmagyarosodnak. Németekké soha sem válnak…”29 A 
két nép nyelvérıl és nemzeti karakterérıl jó véleménnyel volt. „A Magyar nyelv 
hathatós, ékes, erıs hangú; a Tót lágy, csendes, folyó. Ollyanok a nemzeti 
Charakterek is. A magyar tüzes, az indulatokban hamar fel gerjesztetik, a Tót 
hidegebb vérő, nem fakad ki olly sebesen. Az elsı tehát alkalmatosabb Szeretı-
nek, a második házas-társnak; az elsı ostromlásra, a második védelmezésre”.30 

Az „Ethnographiai Apróságok” címő fejezetben Csaplovics bizonyos rende-
zıelvek szerint a magyarok és a tótok egyéb szokásait, nemzeti jellemvonását is 
összehasonlította: moralitás, eskü, verekedés/veszekedés, étel/ital, zene, ittas 
viselkedés, feleség, büszkeség stb. Ezek részletezése nélkül is megállapítható, 
hogy a tótok néhány karaktervonása kedvezıbb volt ugyan, de a tapasztalatokból 
leszőrt következtetések viszonylag elfogulatlan csoportosítására törekedett.  

Csaplovics János etnográfiai értekezésének az utóélete is érdekes. 1829-ben 
jelent meg ugyanis a cseh múzeumi folyóiratban František Palacký tanulmánya, 
amely az értekezés néhány megállapítását önkényesen kiragadta, félreértelmezte. 
Ezáltal a magyarokat rossz színben igyekezett feltüntetni. Például: „az ostoba 
Magyar az asszonyi nem szépségét annak vastagságában helyezteti”. A magyar 
annyira rest, hogy „még tsak kenyeret is süt magának”. Ha a magyar megitta-
sodott, „kész mindjárt ölni; azt, akit meg akar tsalni, dítséri; esküvésében az 
Istent hívja bizonyságúl; káromkodásában illetlen formákkal él; marhát, különö-
sen lovat és ökröt, leginkább lop…”31  

Az 1830-40-es évek eldurvuló magyar-szlovák, szlovák-magyar nyelvvitái 
idején az én-képek egyre pozitívabbak, a más-képek egyre negatívabbak lettek. 
Ez a megállapítás még Samuel Hoič röpiratára (1833) is igaz, mivel ı sem volt 
mentes mások lenézésétıl, a nemzeti elfogultságtól. A felkészült vitázó gazdag 
történelmi és egyéb érvekkel azt kívánta bizonyítani, hogy a németek, szlávok és 
vlachok éppoly tehetséges és hasznos polgárai az államnak, mint a magyarok. A 
német, szláv parasztok és fiatalok iskolázottságban, olvasottságban nem marad-
nak alatta a magyarnak. Sıt, meglátása szerint mőveltséget, mővészeket, iparo-
sokat és kézmőveseket csak ott lehet találni, ahol németek, illetve szlávok élnek. 
Ha a magyarok között esetleg akad is egy-egy kézmőves, „akkor az vagy nem 
magyar, vagy (csak) egy csizmakészítô” (Tsiz′smenmacher). A szláv és német 
földmővesek is különbek a télen csak lustálkodó magyar parasztnál. İk lenné-

                                                 
29 Ugyanott, 63-64. 
30 Ugyanott, IV. kötet, 49-50. 
31 Az idézetek helye: F. A. bíráló-ismertetı írása a Tudományos Győjtemények 1830. I. kötetében, 
120-121. 
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nek hát a „magyar kenyér evık?”  – kérdezte nem kevés szláv-szlovák öntudat-
tal.32 

Az 1840-es évek elején is folytatódó vitába Ján Čaplovič (Csaplovics János) 
ismét bekapcsolódott, de már a szlovákok oldalán. Cseh, német és magyar folyó-
iratokban a magyar támadásokra, Zay Károly, Zmeskál Jób, Szontagh Gusztáv 
stb. írásaira reagált. Ján Kollárhoz, Samuel Hoičhoz vagy Ľudovít Martin 
Šuhajdához hasonló gondolati alapokon állt. İ is a szlávok számbeli fölényére, a 
magyar nyelv szláv nyelvhez viszonyított fejletlenségére hivatkozott. Érvelése 
szerint a szláv már „jóval a magyarok megérkezése elıtt” elsajátította az európai 
mőveltséget, amelynek kifejezéseit – sok iparra, életmódra vonatkozó kifejezés-
sel együtt – a magyar „a szlávtól kölcsönözte”. Elutasította a szlovákokat és a 
szlovák hazafiakat ért erıszakot, a szlávokat ért csúfolódó túlzásokat, valamint 
azokat a vádakat, miszerint ık rossz hazafiak, anyagyilkosok stb. Nem minden 
él nélkül jegyezte meg, hogy „tán a gombkötıségen s marhaganéjból tüzifát 
képzı mővészeten kívől”  a tót a magyartól nem sok mindent tanult. Čaplovič 
önmagát olyan „született magyarországi tót”-nak nevezte, aki nem kifogásolta, 
ha az ügyvezetés nyelvévé emelt magyar nyelvet a tótok is szorgalmasan tanul-
ják. Azonban ezt úgy kell tenni – tette hozzá –, hogy az anyanyelvüket se ha-
nyagolják el, hogy a szlovákok szlávok maradhassanak.33 

A szlovák vitázónak a német származású, de magyar kötıdéső Szontagh 
Gusztáv rögtön válaszolt. Már 1841. január végén emlékeztette Čaplovič-ot egy-
kori önmagára, idıközben bekövetkezett szemléletváltozására. „Hajdan, midın 
Cs. Úr hazánkról szóló német munkáját adá ki, magam is kedvvel olvastam azt, 
de azóta sok víz folyt le a' Dunán…”. A sok éves bécsi tartózkodás után most 
„föllép mint a' tótságnak apostola, ellene szegőlvén nemzetisedésünk' szent 
ügyének… Ez elıtt, nem tagadom, ismerhette anyaföldét, de most…idegennek 
érzi magát idegen világban, 's mindent maga körül roszszal és korhol. Higye el, 
teljesen elidegenült tılünk, nem érti többé a' nemzetet s a' nemzet sem érti önt, 
mert nyelvére is idegen lett. Magyar író ugyan soha sem volt, de ez elıtt mégis 
írt ollykor magyarúl…, de most azt sem képes többé…” 34 

Ezekben a „toll fegyveré”-vel folyó csatározásokban egy éles szemő elemzı 
1841-ben a „tolcsaták fegyverrel folytatásá”-t sejtette meg.35 S valóban, az egy-
                                                 
32 Sollen wir Magyaren werden? Fünf briefe… Karlstadt, Gedruckt bei Johann N. Prettner 1833. 
56-58. 
33 Lásd CSAPLOVICS: „A hazánkbani tótosodás ügyében”; „Válasz Szontagh Gusztávnak”. Száza-
dunk, 1841. január 11. 3. szám; április 1. 26. szám 
34 SZONTAGH Gusztáv: Elıleges kérelem Csaplovicshoz. Athenaeum, 1841. január 31. 13. szám, 
206. 
35 Daniel RAPANT: Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842. Diel II. Nákladom spolku 
Tranoscius v Liptovskom Svatom Mikulási, 1943. 48. dok. 191. 
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re intoleránsabb vitát 1848 ıszétıl már a „fegyverek szavá”-val vívták a két nép 
fegyveresei. 
 
 
László Kiss 
 

Obraz „seba” a „iných” u Ma ďarov a Slovákov v reformnom období 
 
Je všeobecne známe, že niekoľkostoročné historické spolužitie obidvoch strán 
v relatívnej tolerancii vystriedala v reformnom období intolerancia, vzájomné 
odsudzovanie a negácia jazykových, kultúrnych a politických snáh. V tomto 
procese významnú úlohu hralo – aj popri iných – skupinové vedomie, ktoré sa 
dostávalo do moderného maďarského a slovenského národného povedomia, 
resp. vznikla problematika etnocentrizmu a nacionalizmu. 

Etnocentrický skupinový obraz a skupinové vedomie dáva do vzájomného 
protikladu hodnoty, zvyky, tradície, kultúru a snaženia „našej” a „ich skupiny”, 
dochádza k relativizácii a podceňovaniu „tých druhých”, zjednodušene 
povedané, je vymedzený protikladom tolerancie a intolerancie. V procese 
postupného formovania skupinového vedomia a spolupatričnosti sú v dielach 
národovcov u obidvoch národov veľmi jasne viditeľné predsudky a 
stereotypický spôsob myslenia. Preto tieto práce, charakterizujúce národné 
spoločenstva, môžu byť oporným bodom pri skúmaní maďarského a 
slovenského „sebaobrazu” a „obrazu iných”, resp. tolerancie a intolerancie 
v reformnom období. 

Jedným z prvých, kto sa pokúsil o vedecký popis ázijských, 
temperamentných Maďarov a dlho tu žijúcich umiernených Slovákov, bol 
Fényes Elek. Po sumarizácii jeho hodnotení je zrejmé, že jeho obraz Slovákov 
nebol až taký pozitívny ako v prípade „nasledovníkov výbojného Arpáda.” 
V rokoch 1820 – 1840 sa aj slovanskí/slovenskí autori zaoberali podobným 
porovnávaním charakteru oboch národov. Napríklad Ján Kollár začiatkom roka 
1820 pripísal v Európe prevládajúci všeobecný obraz o „slovanskom národe” 
Slovákom. Vtedy sa ešte nespochybňovala existencia maďarského etnika 
žijúceho v slovenskom prostredí, ale do 40-tých rokov nadobudol obraz 
o „barbarských Maďaroch” celkom tmavé kontúry. V roku 1822 sa podujal 
vedecky spracovať túto problematiku Ján Čaplovič. O charaktere a jazyku 
obidvoch národov mal pozitívny názor. Porovnával aj ich kultúru a tradície. 
Postupné zhoršovanie maďarsko-slovenských a slovensko-maďarských 
jazykových diskusií viedlo k vytváraniu stále viac negatívne skresleného obrazu 
toho druhého etnika. Takýto vývoj sa dá identifikovať napr. v letáku Samuela 
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Hojča (1833) a spisoch Jána Čaploviča z roku 1841. Relatívnu vzájomnú 
toleranciu národov vystriedala národná intolerancia, ktorá sa od roku 1848 
presadzovala nie zbraňou slov, ale slovami zbraní. 
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Self-image and the Image of the Other of Hungarians and Slovaks 
in the Reform Period 

 
This study examines the ethnocentric group identity and group consciousness of 
Hungarians and Slovaks in the Reform Age, analysing the works of some Hun-
garian and Slovak authors on national character. The paper states that the identi-
fication of the two communities were based on the ancient antithesis of “our 
group” endowed with positive characteristics, and the “the group of theirs” (the 
aliens) endowed with negative characteristics, as well as on the dichotomy of 
tolerance and intolerance. The paper testifies that the self-image of Hungarians 
and Slovaks became more and more positive, and the image of the other became 
more and more negative amongst them. In the works of Elek Fényes, one of the 
first scholars to analyse the national character of Hungarians and Slovaks, the 
contrast between the two ethnic groups was not as large in 1842 than in 1846. 
The same development was observable in the writings of Ján Kollár, in the 
pamphlet of 1833 of Samuel Hoič, and in the texts of Ján Čaplovič written from 
1822 and 1841. The writings of Hungarian and Slovak authors of the Reform 
Age were not only full of prejudices and stereotypes about the other, but it was 
shown that relative ethnic tolerance had been replaced by ethnic intolerance. 



 

 




