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TLAČ'ILA" SLOVENSKc\ KNíIITLAČ'TAREŇ v 13RATTSLAYE 

L'~VODOl\I. 

~\ko 10 halo 111 OŽllC .. ze mellSlIHl mohla ZlHísill}(wuf (ma
(rul'izáéia) Ykl('šinn, "že ncpatrná mcnšina pohltila skoro 
yiičšinn éelú", táto ,.prustará záhada" "eTmi ('oasto su yrncin 
\" únlhúch nušich pl'edpl'cvl'nim'ých národo\"co\', zdúšť 
clnK·ll posll'(lných g'encl'ácií prcdvojno\'Ýéh, ]dOl:é, neznajúc 
liŽ hisiol'ických poc1l1licncností otúzky. premietaly syo.Ťe 
dustné (tÍžily a sily o ronlOp1'ávnosti llúrodnosiuej \T UhOl'
sku do lIIinulosti. kele za lIl'ut.l·álnej vlády latiny y akolllsi 
idylickolll zátiši žil spolu pocHa ich pl'cdstú\,. uby sml' tuk po
H'duli, ylki hnn11l" \' jedllom košiari. Toio jH'csycc1čenie holo 
i zákludný'lll kUllwllom lláz·ol'{W stnl'še,Ť našcj školy hi5to
l'iekcJ. Sám SOlU l)J'istupoYdl k dejinúm Illn(ťul'izácic (pn'oi
nému to syojmu plúnu) s prl'dsiaVHmi podobnými. Pn"ý 
styk s pÓy(lclnými p1'un1l'lími tll'chíYlrymi musel tu pl'il'o
dZellle pósobi( nko l'ndoyá spl'dw. 13010 io y lete roku 1920 

\' Mudinl' v ŽlIpllOlll al'chívc, kde prcs\'l,clč:euic tlll'č:innske,j 
(tedy slovcnskl'j) šl'uc:hty, \'yjurhcné v lHedostl'eií proti 
gl'l'llwnizaC'némll ('ehkiu. že n<:Ír{)(luhol's.].;:ý poell'n sLÍhlas'llého 
1H'l'sH~clč'cnin hisiol'ikoy pochodí: pl'inmo 0(1 H uno\', bolo 
t)'111 prvÝI11 nÚl'a.zúlll, kiOl')'m začal pochod bolestného pl'C
Ol'icntonlllia, yýsledkolll ktorého ,jl' pl'ítomné clielo. Bczosné 
noci martillské. zllpdč'inené nl'čnknným l'ozhitím romantic
kých pl'eclst{n', vydaly S\'oj plod. TJ'pký plod ycclcckého 
poznčlnin, ktol'(-lll11 osvobodením nál'Odným bllly nšetrcné 
nspoií dnšcvné kOllflikty l1lcdzi po\'innosColl. povl'dať zisic
nLÍ pnlvdu, a ohanllni z llt'priazniv)'eh dtísledko\', ktené hy 
ioio zistcnic zn stnl'e,j sLÍs1avy polii iekej pl'l' námd holo 
mohlo pl'Ívodiť. 

Sml' tedy o ilúzin c1111dollllC'jŠí. BnllUiší však o poznnllie 
skutoč'nosii a osyoboclení od .. pmsinl'c,Ť záhady". 130 pri prí
kžitosti. kecl' odO\'zdánnll yt'l'cjnosti Y)'slcclok yine ako cll'-
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saťl'očne,r niÍlllaha\ej n yyčel'pánlJllcej pl'áce, sllliclll snácľ 
poveclať bez l1adsádzky a hez nehczpeč'in schadlYiÍl), žc 
,.prastará záhada" táto je riešená, PrJtOllJluá ]1rácn os\'ctrujc 
síce len počialk)- macľn l'iziÍcie, no na podklade všeohe(,n ýel! 
poznatkoy v ne,j uložených, a náznakov. umožúujúcieh na cl
\-iazanÍe cTalšieho vfvoja na ne, je možno núležiie pochopiť 
i maclarizácill c1'alšiu, Ved' ľH'ÚVC mýln6 preclsta,-y o ,jej 
pl'cclpoklncloeh tl počialkoch to hol)', čo hatil)' p1'<w6 jej 
poznanie Cl pochopenie, 

Na úkladný význam mčlcLuizácie pl'e nedánul minnlosľ 
slO\Tllskú mal som už príležitos( ponkázať v úvode k pry0-
mu diduiejto práce, Pochopit slovenský yýyoj ocl doh 
ohrodzcnsk)~ch nic ,je Jlložnt' hel. jej j)oclrolmej znalosti 
a hel. znalosti uhol'ský-cll pomerov v ieh "elku vóhcC', kt.oriÍ 
požiadad.;:a poslec!nejšia platí pl'll'orlzene i p1'C dohu shll'Šiu. 
Dosa \Táclné háda.nie o minulosti sloH"nskej I l'pelo prcdm-še
tkým ncclostatkolll tejto znalosti a nemohlo [Helo nni všade 
clój,s{ uspokojiv)reh a spoTahlivých výsledkov, !z,oloHlnélllll 
po.iedniÍ\-aniu llclčllolStí. y~Tňatých z jeh histOl'iekej súyislosli. 
hrozia l'ózné ncbezpeČ'in. z nichž snác[ llaj('nstejšic je idl 
zveličenic, predimcnziol1oYHl1ic, Pravého sn)jho rozsahll 
tl vÝznamu móže sn im pl'eto clostnť len yc'lenenÍll1 clo ieh 
c1dt:rlllinačllóho celku alcho aspoll výklaclolll, herúcim na 
tento cclok náležih zret.eI. SIO\~enskú ntll'Od'llOstllú olázkll 
kOll'com XVIII. sto~'očin, konciponmú nn t)'chto záklndoeh 
a Y Sl'OVlumÍ so ,snahami ostat.ll)'ch m:\l'odoy nhol'ských, na
jde láskav)- čitntel' y m'ic,l'tku v XTJ, .. f.. hlan' lohoto cheb, 

l)l'amcnnc čel'pá tcnto clíc! z týehže zdt'ojm- ako diel 
pl'V), Na l'ozclicl od neho je však tento cliel založen)' ink
mel' výllll:nc na p1'C1.l1lcúoeh póVodn)Tch, v zllnčnej časti 
closinT úplnc nczn[unych ulehl> nepoužitých, Bez lwskl'o])]
nosti IlHlžem povednL že 130m sa snažil vYJlajsť a použit 
všetko. č:o zo súvekýeh pl'HmCÚO\' malo y ldol'omkorvek 
ohl'ncle význam nároclnostný, Za týmt.o úČ'.elom podniko) 130m 

v pt'HmeJluých zclrojoeh, uvedených v 1. sv" behom minu
lých rokov l10všie a novšie výskumy, ktoJ'(~ vydaly hohal ú 
kOl'isf \-edcckú. Ús(nvolll čl ieh pp, prednosl01l1. l'iaditeTolll 
a správeom, un:deným už tam, priehodí mi prcto OpUIO\'nl' 
crakova!: čo nnjsl'deč.l1ejšie za ich vzáenn ochotu. :-, ktol'ou 
Ull holi i pl'i iej(o 1ll0jCj d'nlšej prúci nápomocní, l\. ni))} 
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pl'ilHlclliclnes liŽ n'choh) cll'. 1"1', Z"ill/.:i1, J'iaditd kniž111l'e 
!\!{lI'orlného Muzea \- Budapcšti, u cll' . .lozd l"hl.lJC'.lJ, I'iadilel' 
lllllllizmntickýC'h sbil'l'ok lohoŽl' llllÍzea, Posleclnejšiemu 
Hrač'ím aj innk za mnohú «:'UllÚ pomoc ]ni sHljich YýSkll
moch. zdáš!' \'šuk zn Jeho yzácllu ochotu. s ]dol'OU mi lásbl\-e 
lIl1ložnil štúdiulll \'0 Syojcj úrudo\'ni i \' hodinúch l1limoúmd
ných, Zo slal')'ch ]Hiazni"c(l\- op~i.to\'n(' tu musím spomcnú{ 
i YzelCllCj ocholy p, dr, I~, ]i1kl/boviclw, I'iaditda al'chívu 
Núroc!nl'ho ,\lluzl'a v 13udupt'šti, ako aj nic nWlll'j yzácl1t'j 
(whol)- oslntn)ch pállll\- loholo (I stu "ll, 

Pl'i \'~'clanÍ (oholo dl'uhého s\'~lzku som lak šťastným. Žl' 

k }'(H!C ]ninznin'o\'. ktOI'L mi boli ocho/ne nápollloellÍ 'už ]))'i 
hádaní nshl'adánlllÍ Illčltel'iMu k s\'. L mÓŽCl1l ]H'iduf nic
klOl'l' mcná d'ulšic, Tll Ba ]H'VOlll mil'Stc pl'ichodí mi SpOlll!:'
llÚ( I'iaditcl'stvo tl úl'adnÍl'h'o Krajinského AI'cbíVll (Ol'szúg;os 
L('vél!"íl') \' Budapl'Šli, spl'ÍstupncnÍm ktol'l'ho bolo mi ylasl
ne ulllOžncnl' \'ydať tl'nlo cl l'uhy" s\'uzok y dnl'Šncj formc 
Cl IÍplnosli, Moja sl'cll'č'uá vd'aka za to pl'ináleží pl'eclo\'št'!kým 
p, šiátnclllu tnjomnÍkovi u hlavnému l'iaditeJ'O'vi tohoto ús'la
Yll cIJ.. Dczicl('I'O\~i C~úlI":il1/l/., i II nás dobrl' znclmelllll Y!:'fl
co\'i, klOl')' so "ziÍC'n)'m pOI'OZlllllenÍm [H'C \'ýz'lUlm vedl'C'kt'-ho 
shlíženia a slyku odslní.nil dl'1ky pr('kl:lžk~', ldol'l' sn lllojlllu 
ii/údiu \' tomlo ústave [)I'\'l'ho rádu II ]HC ná,s nikdy lH'clo
cl'niil'rn{,110 \')'znml1u {losia!' stantl:,: \' cestu, Ni!:" Hlene] 
snkc'nc (rUkujl'l)) zu VZáC'll11 ocholu tl POclPOl'll i l'iuditdovi 
loholo IÍsta \'ll p, min, I', cll', Vl', Dli':lj11l11 a prcdllostom jcd
Iloili\')~,h jcho odckknÍ: p, cll'. L', Anyosoui, ]('(OI't'-11111 mlmo 
to cl'aklljem i 'za lcí.sknvú pOl1l0C [Hi povolení pt'ÍstUpll clo 
111'C'hí\'u. p, dl'. Jozefovi H(l/'hO[!,'oui, p, ch, _,,"ntonovi FliglC'il/oui, 
p, (IJ.. Belovi KossiÍ/lyill1l/, ako aj "šdkým ostat'ným pánolll. 
klol'í Illi ukýmkol\l'kspósobolll boli ]Hi Illojich štúdiách 
Y (omto ul'chÍye nápolllocnLRinclitdslYll toholo ústaYlt (1'n
kUjClll kOneČ'llc. i zalásk.n\'é opntrenil' niektol'ých pl'nml'{LO" 
z mucľnl'sk)ch stolič'nýcl! n}'C'hÍ\'o\-, Pánu hl. ž. u}'(·hi"árovi 
1), NC'.\·oui a p, Ž, al'{,hivúl'o"i ./. Uorz()ui d~akujl'l1l za 1ll1l0Ž

nl'nil' štúdia \' "HehÍ\'<.:' siolice Pl'stianskl'j. 
Rozsiahll' štúclil1111 I II lHlznuč'en{> n vyžndlljúcl' zlUlt:nýeh 

nÚ.klud(J\' hlllolných, holo mi 11l1lOŽnCln0 lcíski.}r\'oU podpo
rou o.zjbo/'lll) bývalých žúp: Ni(/'iil1/sk(~j, Zuoll'/Is/.:uj, Košid'uj cl 

Li[JlovskC',i. pl'cclo\šetkým \-šak ob('t'l:l\'ým pl'is]wním výbo-
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l'll hýntlej ŽllPY /3riltisluusf.:(:i u te/'njšie!1O uýbo/'ll Kn~jillsf.:éllO, 
Všetkým uvedeným sHmospránrym ol'g'ánom, ako H,j pl'Ís]uš
ným funkcio'llárolll úradným yzdáyam tu vel'e,jnesvoju naj
ÚPl'il1111Cjšiu Hrnku, Kuratoriu Zel7ledelsf.:é/zo kll/xeu v Bra
tislave SOlll konečne povinný opravclovoll vd'alkou zn nic 
menej nákladné vyclanic i tohoto druhého dielu svojej práce, 

Francúzskc l'eslllllé, sl'úbcné k tomuto svazku. muselo 
z ieclllliekých dovoclov vystaf. O sdclenic hlnvných y}'slecl
km' te,jto práce i širšcj. slon'llskej reči neznalcj verejnosti 
bude však postal'čll1é illýlll \hoclnc,jším spOSOhOIll. 

VlH 

KNII-IA TRETIA. 

UHORSKÁ RÍŠA, UHORSKÁ REČ. 



VII. 

Z LAT A S V O B O· D A. 

L 

Nádeje, kladené radcami Jozefa II. a i ním samým v uti
.šovaciu moc odvolaeieho reskriptu, datovaného dňom 28. I. 
1790/ sa nesplnily. Naopak len posmelily odbojné stavy, kto
]·é v iíom videIy, a právom, len doznanie panovnÍkovej sla
bosti a dovÍ'šenie jeho kapitulácie, zahájenej prípisom zo 
dňa 18. XII. 1789.2 Lavina, na jejž zastavenie bol odvolací 
reskript vydaný, rútila sa ďaIej a zachvacovala clo svojho 
víru ďa]šie a d'alšie ,stolice.3 V zbúrená nálada v stolíciach 
dostupuje vrcholu, kecl' sa koncom februára a počiaikom 
rnal'ca roznesie Zprá\Ta o smrti J ozefa 11., llastalej už clňa 
20. II. "Jeho smrťou - píše súčasník - Uhorsko stalo sa po
dobné povoelni, ktmá, kecf pretrhala hate, vyrazí s veTkým 
\Talom na všetky strany a smetie všetko, ČO sa jej namanie 
do cesty".4 Stoličné shromaždenia (vačšinou v prvých clňoch 
rnarca), na ktorých je čítaný odvolací reskript panovníkov, 
\Teelia, hoc len cestou súkromllou (z novÍn a zo súkromných 
dopisov), uŽ tak mel; všetky o smiti panovníkovej. Tento vliv 
možno najlepšie ústiť tam, kde o smrti dozveelia sa stavy 
až 13ehom jednania a kele predos<iretia a prejavy po zpráve 
o smrti vykazujú voči starším prejavom tejže schódze 
(trvajúcej obyča.jne viac dní) značné shípnutie stavovskej 
odvahy. 

3 



V slllrti Jozefa lL cítia stolice tajol1lný síce, ale lllohutn)~ 
zúvan peruti osudu. Tak veTký včera, tak malý a bied
ny dnes!G Tajuplnosť riaclenia osudu bola zvačšovaná ešte 
í'vláštnoushoclou, že J ozef II. zomrel pl'áve v dobe, kecY za 
nesmierneho .iasotu a osláv bližšieho i d'alšieho okolia dala 
sa na cestu (18.-21. II.) z Viedne do Budína koruna, uhorská. 
svatý symbol uhorskej syohocly. V nej bol yidený pravý pl'e
llložitcf J ozefa ll. Zpráva o smrti cisál'ovej prišla do Buclína 
súčasne s kOl'lmou. Aby nevznikly nepoko,je, mllf1eln byť 
sml'ť J ozda ll. utajená až clo druhého ch'ía. G 

Prvý pocit ktol'Ý sa shromaždených stavov po prečítanÍ 
odvolacieho reskriptu a zpl'á vach o smrti J ozefa II. zmocňu·· 
.Ťe, je opojenie, ldoré pociťuje človek, dl'žaný dlhé roky vn 
vazení, !ceď dostwne sa konečne na svobodu a po dlhej-dlhej 
dobe maže sa nael ýcháť zase voTne a svobodne čerstvého 
vzduchu. Zmeny, ktoré nastaly, boly pl'eclsa tak významné, 
tak ohromné. Prestala absolutistická vláda, "za ktOl'ej slepá 
poslušnosť hola jedinou slávou", a spolurozhodovanie o cI'nl
šom osude bolo vrátené národu; prcstali kráTovskí komisári • 
a správa vecí verejných bola vl'átená stoličným st.avom; po 
pode uhorske,Ť nechrastí už reťaz merníka, zeman je zase 
neobmerlzeným pánom svojej pody a svojich poddaných: 
s jeho domov zmizly konškripčné čísla, sl'ovnávajúce zen1Éi
na s poddaným, práve tak, ako zmizla Sandio criminali::" 
policia a aS1stenčné komandá. S nimi zmizla spústa vačšÍch
menších omedzení majetkovej i osobnej svobody zemian
slcej, mnoho roznych hatí uplatnenia sa v spoločenskoll1 
Cl verejnom živote. Slovom vrátila sa stará "zlatá svoboda 
uhorská". Heslo svobody je v každých úsiach. 7 

Preto až príliš. dobre pochopíme úprimnosť a zbožnost' 
vzdychu, idúceho z híbky duše stavov Trenčianskej, ldorým 
zahajujú svoju prvú kongregáciu (8. III.): "Bud' blahoslavené 
menu Toho, ldorý privoclí zmenu časov a dob, ktorý staviti 
l'íše i rúca!" A aby clediČlovia a nástupci mohli sa vyvaro
-vať zlého a vedeli si viac vážiť dobrého, pred pojednáva
ním ved verejných súhrnne dávajú do zápisnice na večnú 
pamať osudy, ktoré doTahly v minulých l'okoch na vlasf. 
"Za panovania cisára Jozefa II., u.Íavšieho sa vlády hez ko
runovácie, svobodný kmeň a národ uhorský skoro po c1esaf 
rokov hol spravovaný sposobom neohmedzeným;8 v)Tsmly 

4 

;a zákony, sveiské i cirkeYTné, boly poruš,ené, zo základu vy
'vrátené, so stavmi (l'egllicolae) sa nakladalo ako s rabmi 
s veclolllím a k úžasu celej Em'opy; ohčania žili bez vla.sti, 
Uhri bez J'lungarie, svobodný národ bez svobody, zemskí 
páni bez moci, kráľovstvo bez kráľa, obyyatelia bez zákona, 
rud bez suclcu á sudcovia bez zákonníka, a ,stavy krajinské 
bez koruny, palatína; úclovia stolice bez zákonnej hlavy 
svojej, hlavného župana; zavedením nemeckej reči holi po.
zba vení svojho hlasu, zrušením shromaždení svojej mien
ky ... nábožellské rády, zakladané po 8 storočí, vyhnané, 
kostoly zneudené, svaté náradie, kecY sa nedalo upotrebiť 
na razenie peúazí, predané na licitácii (ani nácia židovská 
t.u nebola vytvorená z kúpy)... nastal popis, číslovanie 

.domov, čím ich postavili naroveň sedliakom, spolu s ktorý
mi ich vpisovali do spoločného soznamu, prišla dimenzia; 
úrady ... súcly rozvrátené, zavedené tresty, hodiace sn viac 
pre zvery ako pre l'udí; cena soli zvýšená k záhube celó
ho ohyvate1'st-ya; aby mohol vykonávať tieto zmeny, poslal 
,do krajiny 10 komisárov, ktorí ako 10 rán Faraonových su
.žovali zem ... nakoniec necloprial života živým a pokoja 
mrtvým v hrobkách a v kryptách" atcL Vyratúvanie krívd 
zaberá hoclne miesta vo všetkých zápisníCiach a prejavoCl1 

---:;, te.Ťto doby. Pri lmžc1ej príležitosti ukazu.Ťe sa na rany, ldo
nr-Eoly sposobené a ktoré treba zahojiť. 

S reštitúciou čaká do nakázaného tel'mínu len niekol'ko 
lliálo stolíc ,(tala, Záhreb, Torontál, Verovitica). Ostatné, ldo
lé tak ešte neurohily, reštituujú sa samy, nepovšimnúc si v6-
bec želania luáTovskej rady, vysloveného v spriev.odnom 
pr~pise k reskriptuzo chla 28. I., aby samy nič nereštitllova
ly, ba, kde by sa už tak bolo stalo, toto svoje usnesenie po
ldaclaly za neplatné. Omedzenia si ukluc1ajú niektoré stolice, 
len pokiaT ideo predmety, patriace na snem. Illáče ide všacle 
len o reštitúciu faktickú. V~ičšina stolíc zdorazňuje, že prá
''o platná, leg-Mna reštitúcia može byť vykonaná až na sneme. 
Na reskript panovníkov hTadia len ako na revokáciu. '(Tracl
níci, dosadení J ozefom II.. rezignujú na svoje {Hady, sú však 

1c voli zachovániu poriadku a umožneniu nerušeného prie
chodu po vykonaní dekretálnej prísahy ponechaní vačšinOlí 
vo svojich úradoch až do najbližšej reštaurácic i naďalej. 
Niekdevšak nastupuje proste posledný ma~dstrát z ,dob..;' 



pred J07,efovými administratívnymi reformami, doplnený dn 
reštaurácie čJenmi náhradnými. 

Proti rezervovaným bodom vystupujú taloner všetky sto
lice ako protiviacim sa pojmu repozície. Žiadajú, aby i tuná 
bol zpatnvedený zákonný stav. Obecná mi enka je, že pro
testanti nepotrebujú tolerancie, ho domáce zákony, ichž 
uplatnenie sa žiada, dávajú im viac. Sami protestanti a i sto
lice s pl'Otestantskou vačšinou vyslovnjú sa v tomto smysle. 
žiadajúc nviesť v život príslušné zákony aS'lnluvy, predo
všetkým ustanovenia viedenského (1606) a lineckého mieru 
(1645).9 Katolíci idú v tejto otázke svorne s protestantmi, 
ktorí zase pocl pornj ú ich repozičné snahy cirkevné. ".1 ednota 
duší" ako predpokJad zdaru celého pohybu uplahluje sa 
v tomto štádiu takmer všeobecne. Označenie evanjelikov 
"priatefmi a hratmi" so strany katolíckej stáva sa jedným 
z okrýdlených slov pohybu. Železná stolica vo svojom predo
stretí ku kancelárii (2. III.) priamo hovod, že rezerváciou 
týchto 3 bodov chcú krárovi radcovia zasiať jadro nesváru 
medzi člen ov uhorského štátu. Len Horvatsko-Slavonsko pri
dřža sa svojejvýsady v prospech náboženstva katoHckeho 
(len katolík má občianske právo). Vo ve ci druhého rezervo
vaného bodu, regulácie fár, poukazujú stolice na to, že tu 
panovník, siahnuc za týmto účelom po cirkevných c1ochod
koch, na úkor majetkového práva kléru, rovného s ostatný
mi stavmi, prekl'očil medze svojho najvyššieho pahonátne
ho práva, ba jednal priamo proti jeho príkazo'll1. Pokiar ide 

. I) poddaných, žiadajú stolice vačši'llou, aby do snemu i tn bol 
zpatuvedený stav z roku 1780. Niekorko málo stolíc chce 
dokonca odstrániť ešte i urbár tereziánsky ako nezákonný. 
O sposobe novej úpravy vyjadru.rú sa stolice len ojedinelé" 
a len úplne všeobecne. Úprave poddanských pomerov - ho
voda - nakorko je to možné bez újmy zemepánskych práv 
a výsad, nestavajú sa v cestu, bo. "práva rudské" nie sú vra.r 
neznáme ani im.10 Okamžitú úl'avu prinášajú niektoré stolice 
poddaným tým, že zrušnjú všetky dávky a ich prírastky. 
nastalé po roku 1780 (Boršod, Nitra, Hont). 

Yšeobecnou žiadolsťou je tedy reštitúcia úplná, do stavu 
z roku 1780. Sú však stolice, ktorým ani tento termín nestačí. 
Poukazujú na mnohé nezákonnosti, zavedené už za Márie 
Terézie, a žiadajú odstrániť i tieio (Abov-Turňa. Uh, Bihar, 
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Boršod, Novohrac1). Akosi zovňajším symbolom reštitúcie sú 
zapálené hranice, na ktmých dávajú mnohé stolice za oká
zalej účasti zemianstva, hlaholu hudby a. kde-tu i za jasotll 
svedeného rudu spáliť výsledky najnenávidenejšej refoIwy 
jozefinskej: dimenzie a miestami i konškripcie.ll Nariadenia 
krá1'ovskej :ťá.ay, áhý tieto elaboráty boly nschované var·· 
chíve, si tieto stolice nevšímajú ani tam, kde toto nariadenie 
.pdšlo v čas. Niektoré iné stolice (na pl'. Prešporská, Rábsko
mošonská, Sabolčská, Gemersko-malohOlntská atď.) rozdá
yajú spisy dimenzionálné príslušným majiterom, ktmÍ si ieh 
vraj dosť draho zaplatili, aby ich použili - ako sa dosť 
dvojsmyselne vyjadruje Gemersko-malohontská -k rubo~ 
vol'ným účelom {ad quos cnique libuerit convertere usus). 
Spolu s týmito spismi ničia i rozvrhy dávok obilných, a tt) 
"s úprimnosťou duše, aby hol o zničené dielo, ktoré nemože 
zanechať po sebe ani úžitku ani dohrého mena" a s raclosťou, 
že sa navrátily staré dobré časy, "keď sladká vlasť ešte ni
čoho nevedela o meranÍ pody" (Hontianska). Zášť Tl'ellČian
skej ide tak ďaleko, že na schodzi, konanej dňa 8. a na sl. 
maroa, prijíma usnesenie, ahy Kaschnitzovi, bývalému pl'ed· 
sedovi l'ozmerovacej komisie krajinskej a najvačšiemu trýz
nitel'ovi krajiny (summus l'eg'ni excruciator) nebola dovo
lená ani návšteva miestnych kúperov. 

Požiadavky ]ozefa II. ~ cl'alšie naturálie a rekrútov od
mietajú stolice takmer všeohecne. Len niekto:ré stol ice dá
vajú všetko, čo .lozef lL požaduje (Požega, Sriem, Vmažd . 
TorontáJ, Verovitica, Zala)/2 aleho aspoň sl'úhené už ní.ty na 
rok 1790 (Báčka, Baraňa, Krašov). Niektoré iné (Pešť (ltcL) 
dávajú aspoň nováčkov, pripaclajúcich clo reštitučného ter
mínu. Ako vidíme, sú to vačšinou stolice, ohrožené jednak 
priamo tureckým nehezpečÍm, jednak, ČO tiež padá na váhu. 
stolice zo správneho obvodu gr. Balassu, snácl' najhezohl'ad
nejšieho a preto i najnenávidenejšieho komisára Jozefa Jl. 
Jnak odkazujú stolice panovníka a jeho vJádu na snem, svo
lanie ktol'ého vačšina stolíc žiada čím skol', najneskor do 
leta 1790 (nieldoré hned', iné behom mesiaca, iné zase do 
1. V.). Len na sneme je možné bezpečné zaistenie reštitúcie. 
Ak nesvolá snem panovník, respektíve jeho následník, má 
svolať snem v ,smysle ústavy (3. 'z. čl. 1608 a. c.) prvý jest
vU.Íúci hodnostál' krajinský (krajinský sudca). Podľa Tren-
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čianskej pripadá toto právo a povinnosť primasovi. Niektoré 
stolice žiaclajú o svolanie priamo sudcu krajinského, a to pre
to, že právo toto prisluší len král'ovi korunovanému. Ak niet 
t akého, ako je tomu za prítomného interregna, svolá snem 
najstal'Ší (hodnostne) hodnostár krajinský, tedy sudca (Bor
šodská, Stolnobelehradská, Tekovská). Nebude-li snem svo
laný do uelanej leh oty . žiadnym z opl'ávnených činitel'ov, 
hrozia stolice Biharská, BOl'Šodská, Brežsko-ugočská, Ge
mersko-malohontsleá, Nitriansleá, Sabolčská, Stolnobelehrad
ská, že sa síclu po vzájomnej dohode samy, podl'a Trenčiun
skej dokonca nielen vyslanci, ale všetci do .jednoho (viritim), 
nleo za stai'ých čas ov. 

Už z týchto prejavov možeme súdiť na pomel' týchto 
stolíc k následníkovi J ozefa II. a dedičovi trónu Leopoldovi 
tosleánskemu. Vačšina stolíc po smrti J ozefa uznáva ho či 
nž vyslovene alebo mlčky za následníka a dediča trónu 
v smysle pragmatickej sankcie a očakáva odneho vyplnenie 
svojich žiadostí, preduesených Jozefovi II. Iné názory vy
skytujú sa y týchto prvých dňoch po smrti Jozefa II. len 
ojedinele. Sem patriu ,stolice, ktoré už teraz zdórazňujú, že 
so strany panovníka bude treba nových, lepších záruk a 
zábezpiek na zachovanie ústavy (Maramaroš, Pešť), pTi čom 
niektoré stolice spomína.Ťú už porušenie dvojstranných 
smlúy (Prešporská), majú pochybnosti o dedičskom práve 
panovníkovolll (Abov-Turňa, Novohrad), ha hovoria dokonca 
o pr,erušenÍ práva následnÍckeho a o prehhnutej niti nástup
IlÍckej (Bihal', Boršod, Sabolč, Novohracl, Pešť, Breh-Vgoča) 
následkom neclodržania poclmienok, za ktol'ých holo dedi(~né 
právo ženskej línie pragmatickou sankciou stanovené, už 
Mál'ioll Terézioll, preelovšetkým však J ozefom II. Ani 11 

iýchto stolic nejde však o absolútné popieranie následnÍc-, 
keho práva Leopolclovho, tedy o vindikovanie si práva svo
bodnej vol'by, skol' len o eloraznejšie vyslovenie teorie, že 
pakty nedoelržanÍm so strany panovníka pl'estaly byť 7.ávi:i.z
nými i pre národ, ktorý má právo žiadať o uÚlvrdie smlúv 
nových, bezpečl1e.ršÍch, ma-li i nacl'ale,j uZllávať základ 
smlúv: decličnosť domu habsburgského. Dedičnosť poldadá 
sa za pOl'ušenlÍ a prerušenú a .je ju treba znovu utvnli ť no
\Tým zabezpečením ústavy krajiny, ho dedi~né právo v lihOl'
sku nie .Ťe absolútllé, ale poelmiellené (.jus eonclHio'llatum \. 

Myš1ienkovfr postup týchto stolíc najlepšie by sme mohli 
vyjacll'iť pomoeou obrazného obratu nimi užívaného, že 
vlákno cledičnosti je pretrhlluté. Stolice nepopierajú vlákno 
cledičnosii sumo, len ukazujú, že je pl'etrhnuté a že jeho 
nové naelv iazanie maže iIskutočniť nasleelllík len novým a 
lepším zabezpeč.ením uhorskej ústavy a výsael, uzavrenÍm 
novej smluvy s uhorskými stavmi. Uznávajú teely Leopolda 
hezpoclmienečným nástupcom, ale len podmieneným decli
čom. O nadviazaní vlákna cledičnosti nehovoria len clve sto
lice: N ovohradská a Sabolčská, bez toh~ však, že by nástup
nícke právo Leopolda popieraly výslovne. Spoko.Ťujú sa len 
konštatovanÍm, že nit deeličnosti je pretrhnutá, čo sa d'al
šieho týka, oclkazujú na snem, na ktorom cšte pred koruno
váciou ll1usia byť riešené ústavué zábezpeky. Do snemll za
kazu.Ťe táto (ako aj Brežsko-ugočská, ktmá ináče hovorí o 
i1aclviazanÍ nití cledičnosti, a Gemel'ská a Zemplínska) stolica 
krajinským hoclnostál'Olll akékol'vek vyjednávanie s panov
nÍkom v mene kra.Ťiny (clozveclela sa, že títo hodnostári oel
išli do Vieclne uvítať Leopolda a poradiť sa o časových ve
ciach), v mene ktorej nie sú oprávnení hO'lroriť.13 Snem majú 
svolaí krajinskí hoclnostári alebo vymocť je'ho svolanie 
(zrejme u panovníka, ktmému i stolica Sabolčská dáva titul 
Veličenstva), inak sa sijelú stolice samy (/8. lIL). Stanovisko 
Sabolčske.Ť a Brežsko-ug'očske.Ť .Ťe tým cloležite.Ťšie, že bolo 
pri.Ťaté (ako a.Ť stanovisko Biharskej) už po prečítanÍ pri
pisov kancelára (4. III.) a kráfovske.Ť rady (5. III.) o ústav
ných lÍmysloch Leopoldových. Právo svohodnej vol'by spo
mÍn1:l výslovne len jedna stolica, Spišská, pre ten P1'l pacl, že 
by Leopold nepokračoval zákollne, pri čom však ho výslovne 
nznáva za legállleho deeliča. Neuspoko.Ťu.Ťúe sa s llznanÍm 
účasti v zákonoelarstve (reskript 28. 1.), vincliku.Ťe B01'šoclská 
\T Hlene majestátu národa lepšiu ,jeho časť prc národ. O ma
,jestáte národa hovorí aj Užská Cl Sabolčská. 

Všetky tieto hlasy po novom utn'denÍ deeličnosti, l'OZ
šírení a zabezpečení stavovských práv úsiavných majú na 
mysli postup legálny: vyjednávanie o uzavretie nových 
srnlúv s panovnÍkom na sneme. Pre prípad llezelaru tohoto 
yy,jeclnávallia nedejú sa ešte žiadne prípravy k postupu ne
legálnernu, hoc sa vyskyhlJÚ aj pÍsané výzvy, šÍrené pravda 
tajne, k brannému oelporu.H Len stolica Sabolčská lUuiacl'u,je 
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svojmu zemianstvu, aby bolo pripravené na obranu vlasti 
a dalo si zhotoviť banderiálnu uniformu a výstroj. Nie sú 
bez významu ani zemianske bunderiá, sostavované po sto
liciaeh na ochranu koruny v Budíne a k čestnej sháži pri 
nej, ako ani okolnosť, že ieh hlavným vodcom sa stáva b. 
J ozef Orczy, jedon z náčelníkav spojencov Berlína.1G V tejto 
súvislosti možno snácI spomenúť i žiadostí mnohých stolíc
o navrátenie uhorských plukov do krajiny. 

Zmienky zaslúži, ako násada k dalšiemu vývoju i,stej 
časti stavovskej politiky, zmienka Nitrianskej o konfederácii 
uhorsko-mkúsko-česko-moravskej na ochr-anu~-~vobody a 
o jej garantovaní cudzími mocnosťami, z ktorých stolicH 
výslovne pripomína braniborského volenca (a'ko vládcu 
Sliezska, ktoré 1'. 1606 spolug'arantovalo viedenský mier). 
Spojenie s pruským dvorom, spomenuté už v prvej časti 
tohoto diela, neprest.alo, hoc sa mohlo zdať, že odvolacím 
reskriptom ztratilo clOvod svojho ďalšieho posobenia, sme
rujúceho k povaleniu absolutizmu a k zpiHzískaniu ústav
ných svobod pomocou cuclzej moci. !šlo všal}: ešte vždy n 
zabezpečenie vrátenej ústavnosti a tu uhorskí spojenci pl'US

kého dvora nemohli neuznať správnosť sugg'escie pruskej, 
že keby i boli tak doverčivÍa verili srubom panovníkovým. 
budú aspoií tak múdri, že sa postarajú, aby ich výsady a prá
va boly zabezpečené garanciou Pruska a ešte viac Turecka/o 
nehťadiac ani k tomu, že smrťou ]ozefa II. otvárala sa cesta 
i k ďalekosiahlejším kombináciám (zmena dynastie s po
ukazom na prerušenú dedičskú postupnosť). PodoJme trvá 
i spojenie s pohybom pol',ským, ku ktorému sa obmcajú sym
patie i verejne. Bez ohradu na ne však (ciel'om posilnenia 
zemianskeho odboja) pomýšra sa na inkorporáciu Haliče 
a Vladimír,ska, s ktorou myšlienkou sympatizujú i stavy 
týchto zemí.17 Nie menej posobí na mysli príklad stavo, 
belg'ických a revolúcia fl'ancúzska, o ktorých noviny ob
šÍrne pojednávajú. Zvlášť prípis Leopolda k stavolll belgic
kým o uznaní všetkých ich svobod mal veľký vliv na pohyb 
uhorský. Bol uverejnený i v novinách a v lllnohom udával 
smel' i ciele cľarších snáh nhorskýeh na zabezpečenie 
Ílstavy.18 

Toto je asi zhruba nálada uhorske,Ť stavnyskej spoločnosti 
'v prvých týždňoch po odvolaeom reskripte zo diía 28, LI 7.90 

a po smrti J ozefa ll., nasledovavšej onedJho zatým, a pred 
ujatím sa vlády potollluým Leopoldom JI. DJ21llÍ}luje úpllle 
nálada reštitučná, sh1'adávajúca podrobne a bedlive rany a 
Št-rbiny starodávne,Ť ústavy a uvažujúca o najvhodnejších 
prostriedkoch na .Ťej zahojenie a ďalšie zabezpečenie,l0 Na 
zmeny sa nepomýšfa zatiaf 'nikde, Práve tak nerobí sa roz
diel medzi reformami dobrými, potrebnými a škodlivými. 
;rakto charakterizuje panujúcu náladu už jedon zo súčas
níkov, Ha.Ťnóczy, vo svojom spise z počiatku mar,ca: Stavy 
chcú síce mať spoločného panovníka so zelllami nemeckými, 
ale inak chcú byť ústavne, administratívne úplne nezávislé 
a zákonodarne ~'ozhodujúce. KráT zákony len schval'nje a 
(zákonným sposobom) vykonáva. Na dosavádnej ústave má 
sa meniť čo možno nU.Ťmenej.20 ' 

Krajina rozpadla sa na rad samostatných republík, ktoré 
na 'svojej pode vynášajú zákony a upravujú .samostatne 
l'ozné otázky. Trenčianska ide dokonca tak ďaleko, že sa 
usnáša prerušiť do inaugurácie akýko1'vek styk s král'ovskou 
I'adou ako neleg'álnou (kde niet vraj panovníka, nemože byť 
ani miestodl'Žitefa), a odopiera odovzdať sosbieranú kontri
búciu. Takto ehcú radu prinútiť, aby i vo vlastnom záujme 
starala sa o (~ím skoršie svolanie snemu. Poclobne odmieta 
prijímaf do snemu akékol'vek rozkazy i Nitriansku. Sabolč
ská odmieta ubytovať a stravovaf vo.Ťsko.21 Stolicesú v usta
vičnom spojení so stolicami ostatnými jednak písomne, jed
nak tým sposobol1l, že shromažclenia .Ťednotlivých stolíc boly 
navštevované hojne i členmi stolíc súsedných. Týmto, hlavne 
však spoločným a jednotným duchom stavovským si vysvei
lÍIne, že postup stolíc .Ťe nielen vcelku, ale často i v .Ťedno" 
tlivostiach až nál)adne jednotný. 

V te.Ťto krajinske.Ť trme-vrme vláda robila politiku v tej 
dohe a v tých pOllleroch jedine možnú, nemiešať sa a ne
dráždif zbytočne rozbičované vášne a nevystaviť v nehez
pečie neposlušnosti svoju autoritu, o ktorej veclela, že je 
veTmi slabá. Vláda de fado nevládla, ale sa aspoň tvárila 
akobv vládla. Nechala vyhúrif rozvášnené mysli, všímala 
si vš'nk udalo stí bedlive: aby neprekročily najzadnejšiu 
med;'u a nedospely k z.Ťavnej rozhžke s panovníckym do
mom a k revolúcii. Meclzitým pilne pracovala na formálnom 
vykonaní reštitúcie. neclha.Ťúc toho, že vo vačšine stolíc budl' 
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Lo vo vačšine prípadov už len leg'alizovaním reštitúcie, vy
konanej cle facto. 

Niektoré návrhy na odstránenie najnenávidenejšÍch no
vót obsahoval už elaborát miešanej komisie zo clúa 26. I. 
(reštitúcia verejnej správy a súdov, vrátenie koruny, zru
šenie trestného kodexu, climenzie, prepustenie komisárov a 
vymenovanie hlavných županov, zavedenie latiny do úra
dav). Zrušenie týchto novOt stalo sa ešte za živobytia Joze
rovho. Ostatné nasledovaly behom marca a apríla.~! Tri 
rezervované body ostaly v zásade na snem. Tak i l'egulácia 
tár ako problém. Majetkové a fundacionálne újmy, uložené 
cirkvi J ozefom II. za týmto účelom, ako a,j iné benefície, 
boly však vrátellé mrtvej ruke už intimátom za dňa 20. IV. 
Podobne bolo zastavené rušenie kostolov a kláštorov a bi
skupom dovolené i zrušené už svatyne znova vziať do užÍ
\'-ania k bohoslužobným účelom. NariadenÍm z tohože dňa 
bola ponechaná na snem aj regulácia urbárll, len poddanské 
súdnictvo je reštituované v d1'ievúajší stav (zl'ušenie pod
danských inštrukcií z 1'. 1787). Král'ovská rada vo svojom 
predostretí poukazuje síce na to, že reštitúcia k r. 1780 hy 
vyžadovala i zrušenie ostatných poddanských patentov, 
sama v~ak musí uznať, že by to ve1'mi znepokojilo a pobúrilo 
rud, v ktorom to na mnohých miestach i tak vrie. Freto 
navrhuje ponechať celú vec na snem, na ktorý z troch 
eezervoval1ých bodov ostáva takto úplne len otázka ná
boženská. 

Politika Leopoldova shodovalasa v podstate s dosavádnou 
,činnosťou jeho hodnostárov. Ešte z Toskány cláva ubez
]K'čiť (25. II.) krajinu o svojom úmylsle panovať ústavne, 
svolať čím skór snem a clať sa korunovať a vyzýva uhol'
ského kancelára, aby clo jeho príchqclu pl'ipraviJ všefky 

. 8xpedície, potrebné k svolaniu snemu. Uhorský kancelál' 
oznamuje to stoliciam prípisom zo dila 4. III., krárovská 
mda zo dňa 5. III. s príkazom okamžitej publikácie, pri čom 
znova vyslovuje očakávanie, že vidiac takto svoje najvre
lejšie túžby splnené, zachovajú va všetkom h:gálny postup, 
HnecT po svojom príchode do Viedne (t2. III.) vydáva Leo
polel t(14. III.) t. zv. a,sekuračný reskript, y ktorom oznamu,re 
smrť Jozefa II., sv~je nasfúpenie na trón "podľa decličného 
poriaclku, prijatého svobodnou vó1'ou panovníka [} krajiny 
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v článku 1. a 2. z r. 1723"', a ujatie sa vlády, potvrclzuje úrady 
Cl výsady, uznáva odvolací reskript zo dňa 28. I. (tú vy
ll1ie~eIi body ponecháva i on v platnosti, oclkaznjúc stavy 
s prípadn ými námietknmi na snem) a s1'ubuje jeho výkon 
clo 1. V., ako aj to, že cie1'om svojej korullovácie a vy
konania dekretálnej prísahy, vydallia inaug'luacného di
plomu a vorby palatílla svolá isto-iste na nHJbližší mcsiac 
.Ťún snem, presný clelí zahájenia ktOl'ého oznámí onc(Uho 
vo svolávacích listoch. 'fiefo svolávacie listy boly vyclan(. 
s datolll 29./marca a určovaly deň zahcíjenia snemn na 
6. júna y (,Budíne, Už nieko1'ko dní predtým (23. III,) bol 
rozposlaný iný, stoliciam menej príjemnejší prejav yln
dárskcj autority Leopolda II., ktorým karhá niektoré ne
zákonné a samovo1'né počiny sto líc a napomínn ich, al1\ 
sa v budúcnosti zdržaly každej samovo1'ne,Ť rcštitúcie.2~ 

Z oclpovedí stolíc, daných na nástupný a ostntné reskript.\ 
Leopolda lL vidno, že teoria (v rozsahu vyloženom vyššie)"' 
o p1'erllŠenolll vlákne declíČIiosti urobila medzi časom ZnaČlll' 
pokroky, nakol'ko počet stolíc, púznávajúcich sa k nej, 
značnc sa zvačšil. Hlása ju Biharská, Boršodská, Brcžská, 
Mal'amarošská, Novohraelská, Sabolčská, Tekovská, TUl'l1ian
ška, Zemplínska, Zvolenská, nepriamo (tým, že hovorÍ () 
potrebe jeho znovunad viazania alebo upevnenia) Békéšska, 
čongrádska, Mošonská, Satmárska, Šarišská. Tnrčiallska 
chce pokladať jeho nástupnídvo za legitínlllé len za spl· 
nenia zákonných podmienok. Druhá skupina stolíc po
ukazuje aspo:Ó. na ustavičné porušovanie smlúv panov
níloni rakúskeho domu a vyvodí z toho dosledok že na 
budúcom sneme nebude stačif len obnovif smluvy a úmluvy 
staré, ale hude treba postarať sa aj o zábezpeky nové 
(Békéšska, Komárlíans,!zá, Hevcšská, Krašovská, Oravská, 
Peštianska, ŠomocTská, Temešská, Záhrebská, Železná a iné), 
Ostatné st~lice vyslovujú proste svoju l'f.ldosť z jeho sťuho\ 
(Aradská, Ostrihomská .. Požega, Prešporská, Sriem, Sto ln} 
Belehrad, Zala Cl iné). 

Vel'ká vačšina stolíc hlása tedy potrebu nových záruk 
znaČná časť z 'nich ako podmienku a prosfriedok znovu
nadviazania prerllšene.Ť dedičskej postupnosti. Nástupcom 
tl panovníkom však ho uznávajú všetky bez výnimky, dá-o 
vajúc tomu výraz i v osloveiú (Sacratissima Majestas). Len 



šomoďská ho tituluje Jasným kniežaťom, k čomu Mošonská 
pridáva ešte Apoštolský kráT.25 Rozmnožil-li sa tábor stú
peneov prerušenej postupnosti voči prvým týždňom po smrti 
Jozefa JI., nechybujú ani stolice, kde vývoj bral sa opačným 
smerom. Tak v Peštianskej, ktOl'á voči svojmu stanovisku 
zo dňa 1. III. o prerušenej sukcessii,teraz už výslovne 
llznáva jeho dedičské právo. Podobný obrat mažeme za
znamenať i v Stolnobelehradskej. Najvačšiu premenu však 
mažeme zistiť v Sabolčskej. Tu, kecY na jej predostretie a 
zákaz jednania s panovníkom zo dňa 18. III. neprichodí 
čakané svolanie snemu, menšie shromaždenie vydáva dIla 
H. IV. na stolice obežník, v ktorom ich žiada, aby vyslaly 
svojich regalistov a vyslancov na snem, ktorý ,sn síde hez 
akéhokoTvek vlivu panovníkovho v Budíne v posledný deň. 
mája. Nemecké vojsko má byť odstránenéaspoň na 30 míl' 
vzdialenosti a "uárodný konvent" má sa radií pod ochranou 
národného vojska, sldadajúceho sa z hanclerií stoličných, 
I'Ozmnožeuých tým spasobom, že každá stolica by postavila 
do nich 2 jazdcov a 1 pešieho vojaka z každej porty. Je 
nesporné, že tu Sabolčskej tauul ua mylsli príldad f'ran
cúzskeho nároclného shromažclenia, ktorý sledovala táto 
(a za ňou a ,s Ilou aj stolice ostatué) aj v tom, že svojich vy~ 
slancov a členov, iclúcich na snem, ale aj úl'acluíkov a ze
manov, ba aj obce poddanské (podTa osobitej osuovy aby 
sviazala ich pohyb) sprísahala na zachovanie vernosti zá
konom a budúcemu kráTovi. Pravdepoclobne si aj cYalší vý
voj preclstavovala po -vzore francúzskom. Snem vypracuje 
ústa vn, kráT prijcle clo národného shromaždenia a vykoná 
na ňu prísahu. Táto naprostá revolučnosť, ktorá vychoclila 
len z mcušieho shromažclenia stoličného, interpretujúceho 
usnesenie stolice zo clňa- 18. III. zrejme prepiate, netrvala 

. však ani v Sabolčskej cllho a prestala po príehocle a pre
čítaní Leopolclovho reskriptu zo clňa 14. III., ktorý tu z ne
známych prÍčin musel prísť hodne oneskorene a bol vy
hlásený až na shromažclení clňa 3. mája, ldmé vo ,svo,jom 
predoshetí z tohože dňa k Leopoldovi vracia sa k teorii
o potrebe nového utvrdenia dedičnosti ua sneme, Leopo.]dovi 
dáva titul Veličenstvo a vyslovuje radosť z jeho nastúpenia. 
Stolica však ostáva Jednou z na,jradikálnejších i naďalej. 
Nielen organizuje, ozbrojuje a cláva cvičií svoje zemianstvo 
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v smysle svojho uvedeného obežníka, ale odpoveďami ua 
fing'ované žiadosti uhOl'ských pluk ov a agitáciou v ostatných 
stoliciach o zakročenie v prospech týchto žiaclostí snaží sa 
o rozvrat aj vo vojsku, respektive o jeho získanie pre vcc 
stavovskú, v čom ju podporujú aj uiekt01'é stolice iné 
(hlavne Zemplín, Zala). V čelo odboja stavia satu sám 
hlavný išpáu :JYJ. Sztáray, ktOl'Ý svoj dekrét kladie na, stOl 
shromažclenia ako nezákonný Cl dáva sa zvoliť za hlavného 
išpána stoličnými stavmi. K ozbrojeniu svojho zemianstva 
prikročuje po vzore Sab~lč,skej aj Zemplínska. Org-anizo
vanie bauderií pokrap.uje pilne po všetkých stolici ach. 

Po reskripioch Leopoldových ostáva vlastne len jedna 
jed iná stolica aspoň formálne nesmieriteTnou. Je to Te-. 
kovská, ktorá i nad'alej odopiera dať sa do styku s panov
níkom pred snemom a so svojou odpovecl'ou, hlásajúcol1 
ináče tiež len prerušen.ie cledičnosti a pohebll Jej nového 
utvl'denia novými paktmi na svolanom už sueme, obraciu sa 
ku kuncelárovi, ktorého poveruje tlumočením svojeJ mienky 
"najjasnejšiemu kniežaťu". Nemá počúvať na svojich racl
cov, ale jednať priamo so stavmi ua sneÍne shl'omaždenými. 
Má sa d'alej postarať, aby cudzie vojsko bolo z krajiny vzaté, 
na miesto ueho privedené nazad voJsko clomáee (očistené od 
'cudzích dóstojníkov), sústreclené hlízo Pešti čl podriadené 
bánovi a stavom. 

Polda!' ide o ostatllý obsah l'csh'ipiŮ'v Leopoldových, 
ponechávajú stolice riešenie troch rezervovaných hodov na 
:snem (s formálnymi protestmi) a sotrvávajú aj v iných 
ohTadoch (repozícia k r. 17.80 nestačí atcl'.) každá zvačša na 
stanovisku, zau.Ťatom voči odvolaciemu rAsluiptu Jozefa II. 
pri jeho smrti. Napomenutie zo clňa 23. III. bucTto odmieta,ŤtÍ 
ako ich sa nelýkajúce, alebo dokazujú, že sa nedopustily ni
čoho nezákonného a použily len svojich ústavných práv. 
prinavrátených im odvolaeÍm reskriptom zo clIla 28. I. " 

Reskriptom zo clňa 29. III. hol daný činnosti stolíc nový I 

smel' a takmer jediný úkol: pl'Ípravy na snem. Tieto 
prÍpravy de.Ťú sa už všade za vecleuia novýdr hlavných' 
išpánov a novovolených stoličných mag'istrátov. (Mnohí 
zo starých vedúcich úradníkov jozefinských boH zvolení 
znova.) V jednotlivých stoliciach vysielané sú zvláštné de
putácie na vypraeovanie úprav pre poslancova sostavenie 
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krívd Cl ponos. V tejto činnosti závodia s nimi nu mnohých 
miestach i osoby súkromné alebo úradne tým llepoverené. 
Jednotlivé stolice a mestá obracajú sa na stolice iné. so žia
dosťou o poclporovanie svojich deziderií aleho svojich ná
vrbov, slúžiacich na zahezpečenie vlasti alebo k .Ťe,j clohl'll. 
Podobne pokračujú aj jednotlivci súkromní. 2G 

Z lJredbežných elaborátov úradných vyniká práca Orav- . 
skej, rozposlaná ostatným stoliciam obežníkom zo dňa 26. IV, 
a daná aj poslom stolice ako prí}oha ich úpravy na sncm, 
Týka sa otázky v tej clohe najdóležite,jšej, zabezpečenia ústa
vy pred novými prípaclnými útokmi panovníckeho absolutiz
mu. Smluvy a inauguračné diplomy nepostačujú, zabezpe· 
čenie hcba hrad ať v ustanovizniach: v zákonne ohnovencj 
moci (i vojenskej) palatína, stolíc, v sriadení vojska, ,ne
závislého na vicdcl1skej vojenskej racle, a v sriadení kra
,řinského senátu .(namiesto dosavádnej král'ovskej rady), 
skladajúceho sa zo zástupcov stavov, volených jednak sne· 
mom, jednak stolícami a omeclzeného právol1locoU na púhy 
výkon zi:1kouov. Ďalej žiada Orav'ská, aby boly pyesne Uť
čené práva náslech{ílm trónu precl korunováciou. Pokial' ide 
() inauguračný diplom, navrhuJe bucfto vypracovať pakt.á 
'nové alebo obnoviť všetley diplomatické zábezpeky staré, 
Aj inak smerujú je,j návyhy k úplnej obnove stavovske,Ť 
moci a k zatlačeniu panovníka k púhej repyezentatÍvnosti. 
Vliv tohoto elaborátu Oravskej ,je badatel'ný v úpravách 
mnohých stolíc na snem z 1'. 1790. 

Na,jvačší vliv na stolice a ich inšhukcie mal však údajný 
elaborát Petra Balogha, ldorý obsahuje taloner všetky zá
sady a myšlienky, s ichž výberom, prispósobeným kde-tn 
miestnym názorom, stretneme sa takmer vo všetkých sto
ličných úpravách:n Základnou zásadou inširukcií nech je: 
ústavu nemeniť, vy,jmúc prípad ,jej zlepšenia. Panovník 
musí k zahezpečeniu ústavy privoliť, bo porušením pod
mienok bola pretrhnutá niť cledično,sti a suverenita vrátila 
sa nazad k národu, ktorý má teraz právo žiadať pre svoje 
Lepšie zabezpečenie no'Vú smluvu. Len zabezpečením ústavy 
móže rakúsky dom oživif svoje decličslcé právo. Do diplo
matických podmienok nech sú dané len ve ci základné: moc 
zákonodarná (vyjmúc zákony ústavné, ma,júce ráz smlnvy 
medzi panovníkom a nároclom) patrí núrodu; ,jemu patrí 
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i účasť v moci výleonnej a dozorče,j (snem volí členov senátu, 
pulatína, krajinských hodnostárov a úradníkov). Viazaním 
oane, válečnej pomoci II pov1stania na snem si národ za
bezpečí vliv vo veciaeh zahraničných. Samostatnosť Uhorska 
po stránke vnútol'llej i zovňajšej správy treba :wbezpečiť 
(vy jmúc prípad, že by ostatné zeme panovníkove chcely 
byť účastné uhorských svobód). V llhorských veciach mčl 
král' slúchať len na uhorskú radu, ministerstvo (snem má 
právo osoby mu nevyhovujúce z rady vytvoriť). I-IlavnOlI 
zábezpekou je účasť v práve mieru a vo,jny. Vojsko prísahú 
aj krajine, cuclzie vojsko smÍe vstúpiť len s jej súhlasom, 
Král' bude mať civilnú listu, uhorská komora bude nezávislá, 
Zabezpečenie konania snemov. V otázke protestantov treha 
uznať viedenský a linecký mier, pravoslávnych recipovať. 
Garanciu poclpisovatel'ov t)Tchto clvoch míerov ireba ob
noviť. Opravy ústavy, otázku miest a poddaných iT'eba po
nechať na hudúci snem a dať priprHviť zvláštnymi výbormi:J

,' 

Podobným duchom sú naplnené aj inštrukcie stoH". 
V otázke najclóležitejšej, pomel' ku krárovi, stav-ia sa hochu' 
stolíc na podu teorie o prerušenej (oirasenej) clecličnosii 
domu habsbnrgského a o potrebe jej nového nadviazania 
novou úmluvou, novou kapituláciou panovníka, zabezpečn-- . 
,řúcou lepšie ústavu a výsady zemianske (Bol'Šod, Čongrácl, 
Heveš, Lir,tov, Manulluroš, Zemplín, Zvo;len, Zala, Nitra. 
Pešť, Tekov, Tolna, Tuq'ía, Uh). 'Kom!Írňanská hovod do
konCil o vyhaslom práv~ clecličskom.·· Porllšenie úmluv čl 
právo na nové podmienky spomínajú i stolice, ktoré inak 
l' prerllšellej niti dedičskej výslovnc nehovoria (Ahov, Ba
raňa, Bihar, CCmel:, HO:Q,t, Ostrihom, Pl'ešpoTok,Ráb, Šarj!1( 
Šomocr, Tllriec T~:enčín). Cemerskú a Honts'leá hája doko~ctl 
teoriu (srovnaj Balog-hov elaborát) o návrate suverenity 
k národu. Čongrádska stolica chce uznať za nových pocl
mienok cledičnosť, ale zamieta primogenitúl'u a chcc ma ( 
právo vorby zo synov panovníkových. O ev\::'ntuálnolll zru
šení zásad? ]nimogenitúry uvažuje a,j Oravská. Tekm 
llznáva sllccessiu pl'C~ každého panovníka zvláš[: ale potvrdí 
svobody. Najd"ale,j ide stolica Turčianska čl. ŠaTÍšská: ak 
nepríjmc panovník nové podmienky, ožíva právo svobodnej 
vorby. Právo svoboclllej vo1'by háji iŠopronská, nesplní-li 
následník diplomatické ]Jodmienky vždy clo 6 mesiacov, 
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Zriedkavou v)~nimkou je stolica Vesprímska, letmá má úplnú 
důveru v Leopolda a chce len oživenie práva odporu, a 
Sriemdm, Horej stačí národná rada miesto rady král'ovskej. 
Vůbec nič neobsahuje inširukcia stolice Satmárskej (sú v nej 
len ve ci miestneho rázu. Nevedeli, aká bude situáeia a ne
chceli sa viazaf). Podohne pokračuje i Bihal'ská. Koruno
váciu Leopolda ll. pripúšťajú stolice až po vydaní nového 
diplomu. 

Pokil1l' ide o rozsah nových zábezpiek (diplo'rn), oclkazujú 
niektol'é stolice na diplomy minulých panovníkov, ldoré na
kladajú len doplniť různymi dobovými požiadavkami, prí· 
padne novou zabezpcčujúcou pl'ísahou a právom zbranného 
odporu. Pre náladu zemianstva a jeho pomel' ku král'ovskej 
moci je iste charakteristické, že si stolice vyberajú /.fl VZOI' 
vačšinou cliplomy král'ov volených (Vladislava II., Ferdinan
da II. a IV.) alebo ich súhrn. Diplom má pocll'a Peštianskej 
ohsahovať celú konštitúciu, do ktorej počÍta: viedenský a li
necký mier, zákony z 1'. 1608 a 1647, diplom Ferdinanda IV., 
Leopolda 1., satmársky mier a 8. zák. čl. z 1'. 1741 (onus non 
inhaeret fundo). Uh chce diplom, navrhovaný Márii Terézii, 
ňou však neprijatý, doplnený novými zábezpekami. Jediná 
Ráhska je tak skromná, že by sa spokojila diplomomKarola 
JlJ., cloplneným ovšem novými požiaclavkami 'stolíc. 

Vel'ká vačšina stolíc praje si však sosiaviť diplom úplne 
nový, okolnosiiam primeraný, čo má byť prvým úkololll sne
mu. Zábezpeky, ktoré sa tu navrhujú, sú různé, takmer vše
tky však vychodia z nepriaznivých zkúseností, letmé maly 
uhorské stavy s J ozefom II. a ichž opakovanie snažia sa teraz 
všetkými možnými proshiedkami zamedziť. Všeobecne však 
ciel' je dvojaký: Silne obmedziť moc panovníkovu a i výkon 
tejto moci a jej závaznosť a irvanie viazať k ťažleým pod
mienkam so sankciami viac-menej automatíckými. Hlavnou 
zárukou stavom je zabezpečenie riaclneho svolávania snemu. 
Panovník sa musí zaviazať, že snem svolá v určitých meclzi
dobiach. Najviac sa vyskytuje leh ota trojročná, ale sú aj 
lehoty kratšie 2 a 1-ročné. Iné stolice žiadajú, aby termín 
uasledujúceho Sllemu bol určený vždy voprecl na sneme 
predchádzajúcom (Abov, Hont, Čongrád, Komárno, Marama
roš), podl'a Bal'anianskej dokonca má byť snem svolaný kaž
dé tri roky na deň 1. VL. a mása sísť (dvo.Ťročne) aj bez pa-
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110\'uíleovho pozvEtnia. Po svojom uastúpení musí panovník 
f'volať snem llajneskůr do 3-6 mesiacov, illak sa stolice 
sídu samy (Abov). lnou důležitou zábezpekou ústavnosti vše
tk ým stoliciam je llOdnosť palatínska. Žiadajú, aby palatí
nova stará právollloc-(lJol zástup com král'ovým v jeho ne
prítomnosti vo všetkých takmer oboroch král'ovských práv; 
akýsi kTál'ov alterego) bola vo všetkom obnovená apresné 
zapiňanie tohoto miesta zabezpečené. Po smrti palatÍna pre
chodí jeho aktivita automaticky na llasleclujúceho hodno
stára až do vol'by palatína nového (Prešporská).Snem na 
\Tol'bu nového palatína musí hyť svolaný najneskor do j ro
ka; ak ,pflnovník alebo naj bližší barón krajinský, snem 
nesvolá, sídu sa stavy samy (Ostrihom, Prešporok, Turňa). 
PodJ'a Šopronskej a Trenčianskej nesmie byť miesto pa latí-
110VO neobsadené viac ako štvrť roka, a Turčianska chce, 
aby oznámcnie o jeho smrti obsahovalo súčasne aj svolanie 
volebného snemu. Podolme žiadajú stolice riadné obsadzo
\Tanie aj ostatných miest krajinských hoclnostárov a baI'ónov 
a ich uvedenie v starú stavovskú právomoc. Palatín i všetci 
ostatní baróni a hodnostári a úradníci krajinskí majú pri,sa
hať aj národu a ma.Ťú byť odpovec1ní aj snemu. Kandidácla 
týchto hodnostárov má ostať vyhradená snemu (Tul'Č:ianska, 
Nitrianska, Čongráclska), respektive senátu (Gemer). Stolice, 
ktoré právo kandidovať palatína priznávajú i nacTalej krá
l'ovi, vyhradzujú si aspoň možnosť zamietať jeho kandidátov 
lak dlho, kým Snenlll nevyhovia (Orava, Trenčín, ako aj Šo
mocT pripúšťa v tomto prípade i možnosť, že ku kandiclá
tom v tomto prípade může snem pridať <svojich). lné zase 
chcú, aby senát navrhoval panovníkovi vačší počet mužov 
(Pešť: 8), z ktorých panovník kandiduje 4 na palatína (Hont 
Pešť). Hont chce podobným spůsobom obsadzovať aj miesto 
primasské, kdežto ostatných úradníkov vymcnúva' proste 
senát, vyhradzujúc potvrclenie panovníkovi len pri úJ'adoch 
\Cačších. Ostrihomská žiada vyhradiť snemu možnosť ža
loby proti nehodnému palatínovi s pl'ávom sosadi!' ho a voliť 
nového. Baranianska chce, aby na základe panovníkovej 
kandic1ácie volil snem barónov všetkých. Niektoré stolice 
I>ozširujú kandidačné právo snemu resp. senátu aj na ostat
ných 'yšších úradníkov krajinských a hl. županov (Zem
plín, ČOllgrácl, Gemer. Prešporok, Nitra), pri čom sa niektoré 
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dovolávajú práva Belg'ičanov. Hevešská a Trenčianska chcC" 
snem u vyhradiť aj právo kandidácie biskupov (pril11asa by 
podTa Trenčianskéj malí právo zase kandidovať biskupi), 
Hlavných županov podfa Hevešskej a Peštianskej majú mať 
právo kandidovať vždy príslušné stolice. 
, V ďalšom sa stolice snažia zabezpečiť si tabl1ervýhracln) 
yliv na krajinské úrady, predovšetkým Ha krárovsl;.:Ú raelu. 
Jej reštitúcia v úrad dualistický, tak ako bola sriaelená roku 
1'723, patrí medzi požiaelavky sl~romnejšie (Šopron,Tekov. 
Baraňa, Komárno a Turiec). I tu však stolice vyhl'adzujú 
právo menovania aLebo aspoň kandi<lácie, pokiar ide o čle
nov tejto rady, buďto snemu (Ráb, Heveš) alebo prÍamo sebe, 
Turčianska ide tak ďaleko, že i právo kandidovaC členoy 
kráťovske,jdvorskej kancelárie vyhradzuje stoliciam. Šariš
ská a Ostrihomská chce obmedziť právomoc reorganizovanej 
krárovskej rady len na výlwn zákonov, Tekovská chce znej 
urobiť len akýsi výlwnn)' výbor snemn podfa analogie vač
ších (snem) a menších shromaželení stoličných (rada). Značná 
časť stolíc žiacla však kl'áľovskú raelu zrušiť vobec a nahra
diť radou, senátom krajinským aleho nároclným (Zala, Ze11l
pHn, Zvolen, Uh, Honi, čongrácL, Gemer, Liptov, Maramaroš, 
Orava), jeJž magnátskych členov by volil snem (pod1'a Zvo
lenskej me110val knír), ostatných však delegovaly stolice 
(Uh, Ahov, Zvolen, ZempHn). Predseelom senátn hy bol pala
tín, pGsobnosťou sprá\Ta kra.Ťiny a dozor, aby nal'iaclenia ne
odporovaly zákOllom. Senátu by podliehaly všetky líracly 
v kra,jine bez l:ozclielu (podra Hontianskc,Í ešte aj správy 
daní a iných príjmov). Peštianska chce senát ako dozorčí 
úrad s uvedenou posobnosťou vedfa radykrároyskej. Obe 
Tady bolv hy kandidované snemom a jeulIl odpovcdné. 

balší~ a' od vekov stále opakovaným zabezpečením mcí 
byť, aby ~lhorské veci boly pojednávané len Uhrami, za Ido
rÝm účelom nech sú v ústreelných šiátnych ministerstvách 
z~stúpení ai Uhri, poha]' ide o veci spoločné, :respektíve yeci 
čiste uhorské nech sú výlučne pojednávant~ úradmi uho1'
skými (cl yorskou kanceláriou). Zvláštné uhorské ministel'
stvo, subordiuované sneUlll, žiada Zémplínska. Aj ostatnl
úrady v Uborsku, nech sú akéhokorvek druhu (tedy aj Úl'a
cly k~'áľovské), majú byť uelel'ované len domácím, rodilým 
Uhrom, Vačši'lloll vyh1'adzll.jlí stolice lÍl'Hdy lel1l zemanOl1l, 
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mešfallov chcú pripustiť len niektoré, čl j to Jen do menších 
.Í1rndov komorných a banských, 

Vojsko chce vačšina stolíc národné, s domácuni dostoj·
níkmi (verká časí žiacLa za cl6stojníkov len zemanov), pod
Jiehajúce palatíllovi ako hlavnému veliterovi a prísahajúce 
i krajine. Má síclliť doma a von z krajiny může byť vyvedené 
len so súhlnsom snemu, respektíve senátu. Poc/obne lén so 
,svolením týchto činitel'ov može byť pripustené do krajiny 
vo.Ťsko cudzie, ktoré v tomto prípade je však tiež povinné 
vykonať prísa'lm na ústavu. Niektoré stolice žiadajú dokon
ca zvláštnu a na vieclenskej v ničom nezávislú vojenskú ra
du uhorskú (Tekov, Turčianska, Rábska, Čongrád, Zemplín, 
BaraI'ía), TVlal'amarošská sa uspokojuje s IH'ibraním uhor
ských členov clo vojenskej rady viedenske,j. Táto stolica 
,a Trellčianska žiada i uhorskú vojenskú školu, Zastúpenie 
vojska na sneme má v úpravách lcn Zvole'nská; výslovne 
proti nemu vyslovuje sa vo svojej inštrukcii Pe:3tians"ka. Ve
dra riadneho vojska chcú stolice poch-žaí i nacľalej a,T ze
miansku insul'ekciu, lliektOl'é s povinnými ročnými cvičenia
mi v z])]'ani {Abov, Bihar, I-loni, Ráb, Zemplín). 

Va vymedzenÍ moci zákonodal'nej nespokojujú sn všetky 
stolice uvedením v drievííajší stav, jejpodelením medzi krá-
Ja 1:1 stavy, ale niektOl'é vindikujú si pre seba jej významne.Ť
iiin časť, ba celú moc. Zákonoclarnú moc za ins majestaticum 
nationis vyhlasuje ZempHnska, ktOl'á panovníkovi priznáva 
len právo a povinnosť sankcie, ba pri zákonoch, liečiacich 
sťažnosti a ponosy krajinské, ani túto nepokladá za potrebnú. 
Podobný názor zastáva i Užská, ktorá panovníkovi priznáva 
len povinnosť sankcie a exekutívy, a Rábska. Aspoň právo 
jednorázového veta sú mu ochotné príznať Tolnianska, Pe
štianska, právo pripomienok precl sankciou čongl'ádska, Je-li 
však takto vrátený zákon znova prijatý 2/s-noyou vačšinou 
snemu, panovník je povinný ho bezpodmienečne sankciono
vať (Tolna z elaborátu Baloghovho), Šopl'Onská si vindiku.Ťe 
ius legis ferencLae aspoň pl'e prípacly, neni-li pa.novník prí
lomný. lné stolice požadujú na panovníkovi, aby sa (a svo
jich náJstupcov) zaviazal bezpodmienečne sankcionovať 1.1sne
senia sta Voy z doby precl korunováciou. (Abov, Boršod; 
Gemer, Pešť, Turiec, vzor z r. 1608.) Mnohé stolice chcú sa 
,deliť s panovllíkom i o právo mieru a války (Nitra, Ostri c 
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hom, Pešť, Prešporok, Ráb, Šariš, Šomoď, Šopron, Tolna, Tren
čín, Zemplín, Uh, čougrád, Komárno). Uh a Zemplín majú aj 
formuláciu ostre.Ťšiu: právo toho pl'islúcha výlučne nitl'odu. 

Kde~tu v inštrukciách ozýva sa vyslovene aj termín národ
ného majestátu a žiada sa zavedenie vlastizrady (cl'imen 
laesae nationis), pri čom Orava má tu na mysli previnenie 
proti stavom a rádom, tvariacim podfa nej nároclný maje
stát. štylizácia zákonov má byť dostojnosti národa pl'ime
raná: nie vo forme prosby na panovníka, ako dosiaI', ale vo 
forme uzavretia. Všetky stolice žiadajú dokonalé zabezpeče
nie samostatnosti krajiny a jej nezávislosti na ostatných de
dičných zemiach panovníkových. Tolnianska nakazuje vyvo
diť z tejto zásady všetky dosledky jak po siretnke vnútorne.j, 
tak zovňajšej politiky a správy. Dane a iné dávky možu byl' 
povolené len na sneme, a t.O len od snemu do snemu. 

Stavy chcú' sa tedy úplne v smysle návodu Baloghovho 
deliť 's panovníkom o všetky tri moci: legislatívnu, exeku
tívnu a inšpekčnú. Výslovne to pl'ikazuje svojim poslancom 
Trenčianska ako zásadu, ktOl'á má im byť vodítkom pri ich 
pokračovaní. Aby panovník nemohol a nesmel nijako pre
kročiť túto svoju silne okyptenú moc, o to chcú sn stavy po
starať· cel ým systémom vačšinou automaticky posobiacich 
sankcií. Najčastejším zabezpečením je Andrejská klauzula 
'ó práve zbranného odporu pri porušení ústavy panovníkom, 
ktoré právo si stolice žiadajú znova uviesť do diplomu. (Bolo 
zrušené r. 1687.)20 Int- sankcie: Pri neclodržuní ústavy pre
stáva platnosť smluvy a povinnosť vernosti a poslušnosti aj 
pre stavy (Nitra, Spiš); prísaha, vykonaná kniežaťu, neza
chovávajúceho ústavu, neviaže (Abov); pri llezachovávanÍ 
prestáva dedičské právo panovníkovo (Prešporská, Gemer) 
a prejde na pobočné vetvy domu habsbtll'gského (Trenčian
ska), alebo zanikne vobec a ožije stavovské právo svobodnej 
volby (Tul'ňa, Uh, Šopronská, Tolna, Zemplín). O niečo miel'
nejšia .je Abovská, ktorá v tomto prípade chce panovníka 
prinútiť k vzdaniu sa trónu v prospech nástupcu. 

Aby sa nemohol opakovať prípad Jozefa II., ktarý vyhnul 
korunovácii, aby nemusel vykonať inaugurálnu prísahu, sto-
lice pamatajú i na prísné podmienky pre nástup cu h'ónu: 
Poslušnosťou sú palatín, úrady a stavy vobec zaviazané len 
voči panovníkovi legitimnému, korunovanému (Turčianska, 
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šopronská); vlaclárske a veličenské práva pl'islúchajú len 
panovníkovi korunovanému (Baraňa, Orava, Ostrihom, Ma
ramaroš, Prešporská, Liptov, Šariš, Turňa, Zala, Zvolen). Pred 
korunováciou má následník len jedno právo: rozoslať rega·· 
les, pozývajúce stavy na korunovačný snem, ostatllú moc vy
konáva zatiaf za neho palatín, respektive nál'oclná rada (se·· 
nát). Korunovať sa dať je nástup ca povinný do určenej leh oty 
(tri mesiace až rok). Len za týchto poclmienok trvá ius suc
cessionis (Liptov). Akosi praktickým doplnkom tejto teore
tickej sankcie má byť požiadavka mnohých stolíc, aby "acta 
et facta" a cl onácie J ozefa II. boly vyhlásené snemom za ne
platné. 

Záruky rázu meclzinároclného žiadajú '1'0 svojich illštruk
ciách len stolice niektoré, pri čom garanta, o ktorého Ím šlo 
predovšetkým (Pl'usko), výslovlle nepl'ipomÍnajú, ale leD 
opisujú roznym sposobom. Gemerská si žiada garanciu zemí 
nedespotických, Rábska zemí vojnu vedúcich s Leopoldom, 
Tekovská garanciu terajších i minulých válčiacich mocností. 
Zala ehce aspoň zachovať cralšiu platnosť sml úv, zaručených 
medzinárodne, Turčianska nakazuje svojim poslom, ahy 
trvali na potvrclení nových úmluv s panovníkom pl:ísahou čle
nov rímskej ríše a jej spojencov Pol'ska a Holandska, Zem
plínska si žiacla garaneiu súsedných mocností na zabezpeče
uie svobod politických a náboženských, zabezpečených 
v mieroch viedenskom a lineckom. Konfederáciu z r. 1608 
chce obnoviť len Ahov, na konfederáciu zemí koruny uhor
skej mysli Šarišská. 

Zvačšeniu a zosillleniu stavovskej moci má slúžiť i pripo·· 
jenie odlúčených častí koruny uhorskej, hlavne Part.ium a 
Seclmohradska a únia s ním. V dmi mnoho stolíc však žiacla 
i inkorporáciu Haličska a Vladimírska (Čongrád, Komárno. 
Maramaroš, Ostrihom, Prešporská, Šariš, Tekov, Turiec, Tur
ňa, Vesprím, Uh), ba niektoré i privtelenie Bukoviny a Mol
davska (Baraňa, Pešť), vydobytých tureckých krajov (Sriem,. 
Trenčín), ba všetkého, čo kecly v minulosti k uhorskej koru
·ne patI-ilo (Šopronská, Gemerská, Spišská, Tolna). Do no
vých zemí chcú hnecr za-viesť aj uhOl'skú správu a rozdelenie 
na stolice (Šariš, čongrácl, Trenčianska, Turiec). Proti pri
yteleniu Haliče a Vladimírska sa vyslovuje Orava. Ak sa 
únia so Sedmohraclskom neuskutoční, žiacla si Prešporská 
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II VesprÍmska stolica oddelenie sedmohracLskej kancelárie 
od uhorskej. 

Po poviazaní moci panovnÍckej obracajú sa stolíce proti 
tým členom stavovského spoločenstva, ktorí v minulosti a 
zvlášť zn Iozefa II. patrili· vačšinou vždy (podl'a názoru. 
~tolíc) medzi pomáhačov viedenského dvora a. absolutizmu, 
proti m,agnátom. Niektoré stolice (Čong.rád, Gemer) chcú 
~:i-'ušiť všetky tituly a hodnosti, nezaldadajúce sa v ústave 
(kniežatá, grófi, baróni), a za magnát ov chcú mať len tak
zvaných krajinských barónov (lO : 1687) a len týmto chcú 
priznať vótum. (Boršod, Vesprím, Tekov. Táto posledná 
uznáva za členov mag'nátskej tabule len člen ov národnej 
rady a hlavných županov.) Magnáti nemajú zasedať zvlášť, 
ale Lvoriť spoločne s poslami stavov nižšiu snemovú tabul'u 
(Gemer: yóta mag'nátov sú neplatné, ak sa protivia vótu 
poslancov, Honl, Uh, Vesprím, Zemplín, Trenčín, Tekov). 
Maramarošská chce im ponechať zvláštnu tabul'u, ale ich 
vóta chce upra viť kOl'poratívne. Cie!', utvOl'if zemial1ske sú
eučenstvo Cl pripútaf chudobných zemanov (armalistov) 
k pohybu, prípadne zamedzif ich obávané súručenstvo s pod
danými, sleduje požiadavka mnohých síolíc, aby armalisti 
boli od plaLcnin iaksy do domácej poldadne stolíc 08VO
bodení. 

Proti náshojolU a pomáhačom Iozefa II. je odpor vel'ký. 
Niektoré stolice (Prešporská, 'frenčianska, Nitrianska) za
kročenie proti nim pokladajú za prvú povinnosť snemu. 
Nemajú byf pripustení na snem, tým menej za jeho pred
sedov, treba ich pozhavif úradov, hodností, ba i majetku 
a penziÍ a zakročif proti nim ako proti vlastizradcom. Len 
lliekol'ko málo stolíc v mene mieru a žiaducej ".Ťednote duší" 
Mása tu odpustenie (Boršod) alebo odklad ich poirestania 
až po korunovácii (Pešf, Ráb), respektive žiada od nich pred 
pripustenÍm do snemu osprave~llnenie (Čongrád). 

Y mc<stáchvidÍ uhorské zemianstvo pre ieh závislosť Učl 
král'ovi a král'ovskej komore a pre protichodné ich záujmy 
odjakživa prirodzených spojencov král'ových a nepriatel'oy 

. svojich plánov. Aby tomu čelily, navrhu.Ťú stolice buďto 
neuznať mestá, ichž výsady boly udelené knírom po roku 
1687 proti závazku vtedy prijatému, počet miest bez súhlasu 
stavov nezvačšovaf, aleho ohmedziť ich vótum podobne, ako 
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to bolo na vrhovúné pri magnátoch: všetky spolu alebo podl'a 
dištriktov by maly ,jedno korporatívné vótum. lnou zá
chranou proti hroziacell1u nebezpečiu, že stolice bud ú one
cllho (lmele-li zvyšovanie počtu ll1iest pokračovaf) mestami 
prehlasované, by bolo zvýšiť počet hlasoy stoličných podl'a 
počtu zelpianstva tej-ktore.Ť stolice, ktoré ,jeho poslovia na 
sneme zastupu,jú. Politicky rozvážné hlasy, napoll1Ínajúce 
k sll1imlivosti voči mestám a k zabezpečeiniu ich práv, sú 
i tu zl'iedkavé (Biharská a Č;ongTádska). 

N ie menej úzkoprsé sú stolice voči poddaným, najpočet-
nejŠleÍnu to stavu v kra,jine, pohyby ktol'ého v nieldOJ'ých 
stolicia(;h vzbudily vážne obavy aj v zemianstve. Ešte na.1-

. ochotnejšie sú stolice tam, kde· možu. byf vel'kodušné na 
účet a úkor panovníka: kontribúcia nemá byť zvýšená za 
žiadllu cenu, naopak, snížená podra možnosti, aby podda
nému bolo ul'avené (Šariš, Šopron, Gemer, Pešf). Ostatné 
veci o úl'avách sú len teoretické, nakorko ,je pl'i nich vždy 
doložka, že to nemá byť na újmu zemepáuskych práv. Urbár 
tereziánsky chcú stolice zrušif vobec a vypl'acovaf nový, 
zákonom primeraný (Pešť, Šariš, Tekov, Uh. Gemer, Ko
márno, šomocY, Mal'amal'oš), alebo ho aspoň pl'isposobiť zá
konom (Baraňa, Bihar, čongrád, Turňa, Zvolen) bez újmy 
pánov, ako významne docláva VesprÍmska, ktorá pripúšút 
pre poddaných aj Mavy, kde to táto zásada dovolí. Podobne . 
klasické je vyme'clzenie Šopro'llskej, ktmá naklaclá urbár 
prisp5sobif zák onom tak, aby práva zemského pána neboly 
dotklluté a poddaný nebnl preťažený. Vobec chce urbár zru
šiť Spiš a Trenčín, ponechať clo vypracovania nuvého V csprÍm 
a Tekov. Zl'ušif urbál' tereziánsky a ponechaf vypracovanie 
nového .prÍslušným pánom (s revÍziou stolice) chce Tur
čianska, sveriť ho stoliciam Ostrihomská. Konkrétné úravy 
chce clať poddanému len Peštiallska, (čiastoč.ne) Abovská. 
Maramarošská a Biharská zrušením nevornÍctva a zabez
pečením osobných čl majetkových práv poddaného. Mara
marošská však chce si zabezpečif právo vornej alloclizácie 
lll'bariálnej pocly. Proti pripusteniu vol'ného sťahovania 
stavia sa výslovne stolica Užská, šaTÍšská a Turčianska. Táto 
posledná ide tak cl'aleko, že poddaných, ktorÍ sa odsfahovali 
v smysle jozefínského poddanského patentu, chce poldadať 
za zbehov a žiaclať ich prinavrátenie ieh zákonným pánOll1 . 
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Radiť sa o sťahovacom práve poddaných, ale bez újmy 
zemepána, pripúšťa Oravská. Užská nechce povolif pod
danským deťom ani odchod na štúdiá bez svcilenia pánovho. 
čongr&dska naproti tomu (vedená nedostatkom zemianstva 
v stolici, pre ktorý nebola vstave sostaviť ani svoj mag'i
strát) chce školovanie poddaných napomáhať a schopným 
dať udeJiť zemianstvo. Mnohé stolice obracajú sa proti 
cudzím kolonistom, zvlášť proti Švábom, ktmí sa hrnú do 
krajiny na úkor poddaných domácích (Komárno, čongrád, 
Trenčín, ŠaTiš. Táto posledná chce švábov dokonca z krajiny 
vykázať). 

V otázke náboženskej sú stolice i nadalej vedené zásadou 
svornosti. Vačšina ich úprav nakazuje postaviť vec pro
testantov na základ mierov viedenského a lineckého; úplnú 
rovnoprávnost' protestantov s katolík mi hlása Biharská a 
Peštianska. Náboženskú svohodu pre všetky vierovyznauia 
chce zabezpečiť Turčianska.30 Zákonov sa dovoláva Nitra. 
Orava, Ostrihol11, ŠOlllOď a Vesprím. Táto posledná so srubom, 
že na sneme je ochotná im poskytnúť viac. Výnimku tu tvol'Í 
Spišská, ktmá otázku náboženskú oclkladá na snem a Ša
rišská, ki:má sa ,stavia na katolícke stanovisko clo tej miery, 
že i to]eranciu jozefinskú poldadá pre seba za urážlivú. 
Šari'3ski protestanti sú preto nútení svo.te ponosy sostaviť 
zvlášť. Trvajú na náboženských mieroch, ktoré poldadajú 
za dvojstranné smluvy, o ktmých nie je možno rozhodovaf 
na sneme vačšinou hlasmr (pl'íldad ríšsko-llemecký). Abov
ská, Gemerská, Orav,ská, Peštianska a Turčianska chce 
rozšíriť náboženskú svobodu i na pravoslávnych, ktOl'ých 
chcú recipovať a Zala inkorporovať. O židoch stolice mlčia; 
stavajúc sa na stanovisko prosiej reštitúcie, len Orava žiada 
výslovne obnovenie starých zákonov proti nim. 

Vačšina stolíc má i požiadavky rázu hospodárskeho, nie·· 
ld~ré chcú zveYadiť priemysel i obchod,. Obetí však v tomto 
ohfade nechce priniesť žiadna. Všetko sa žiada od panoy
níka. Uhor,skému obchodu fl priemyslu má byť pomožené 
úpravou ciel, reglementovaním, rešpektíve zrušením cechov, 
zru3enÍm monopolov atd. Baraňa žiada, aby dá boly zrušené 
vobec, aby sa i zemianstvo mohlo venovať obchodu. Čon
grádska a Komárňanská chce obchodujúce zemiansfvo od 
ciel osvobodiť. Na nedotknutefuosti zemianskych výsad, 
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hlavných to hí-zd hospodárskeho živOla llhOl'ského, na ne·· 
zdanitefnosti zemanova pody trvajú všetky stolice a vefmi 
mnohé z nich chcú os'.robodiť e:3te i armalistov od platenia 
taksy do domácej pokladne stolice. - Zvláštnu millCOVÚU 
a zvláštné mince' uhorské chce Bara1ía, vačšina stolíc chce 
mať samostatnú, na viedenskej komore nezávislú komoru 
uhorskú (niektoré jn chcú podriadiť kráfovske,j rade). 

GerEUldom (1848) počÍna,júc, vidí macľarská historio
gTafia počiatok reformnej éry v Slleme z roku 17.90/91. Je-li 
to viac-mene,j pravda, ,je nie mene,j pravda, že nositefml 
týchto nových poriadkov boli všetci iní, len nie ,jadro uhol'- ' 
ského národa, stoličné zemianstvo. Zo stoličných inširukcií 
ve.Ťe nálada nie l'eštitučná alebo konzervatívna, ale priamo 
zpiatočnícka. Zemianske svobody a výsady, to ,je ultima 
ratio všetkých návrhov tu obsažených. Ideálom je zabez
pečenie "zlaie,j svobody, prinesene,j z diaľnych plání skýt
skych" (Komárňanská), prostriedkom oživeníe ústavných 
záruk z dob najvyvllluiejšej nad vlády stavoV1ske j a na,j
hlbšieho poklesu moci pallO'vnícke,j, blížiacich sa k ústave 
porske,j a helgicke,j, letmé ako vzory tanuly na mysli aj 
siavom uIiorským. I keď sa kde-tu zjavia výrazy a obraty, 
prevzaté zo slovníka a z ideologie francúzskej revolúcie, 
sú to len nálepky na starý obsah, využitie moderných hesie! 
demokratických na orlovodnenie trieclne,j úzkoprsosti. Len 
\T jednom sn;el'e možno badať určitý pokrok: v otázke l:on
fessijnej. Smierlivosť voči nekatolíkom nie je však ani tu 
~vždy ukazatefom stupiía prirodzeného vývoja, hoc tento 
práve v otázke náboženske,Ť pokročil snácť na,Ťcľale,j, ale 
\'efmi často je len výsledkom a plodom nútnosti zovňa,jšej. 
politickej. Prevážna vačšinl:1 stolíc odovodňu,je svoje smier
livé stanovisko v otázke náboženskej potrebou sjednotenia. 
má-li byť bo,j na záchranu ústavy a svobod úspešný.31 V cdl'a 
toho uplatlíu,je sa tu u mnohých stolíc i odpor proti vyso
kému kléru, istá obmena to takmer všeobecného odporu 
proti mag'nátom. O vratkosti a zovňa,jšnosti tohoto nábožen
ského smieru nič nás nepresvedčí lepšie ako uclalosti a 
vývoj náboženskej otázky na sneme. 
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Zápal čt opojenie, ktmé zachvátily uhorský národ po 
,odvolacom reskripte a na ktmé sme po stránke ústavnej 
Cl politlckej malí príležítosť poukázať v kapitole predošlej, 
pravého svojho výrazn a vyvrcholenia došly, v epide
Lllickom priamo rozšÍrení macťarského obleku a macIarskej 

"teči. Z davových hnutí je dostatočne známo, že sú to prerlo
všetkým zovIU1jšnosti, posobivé symboly, ktol'é zadlVacujú 
široké masy a podmania si ich dušu, clo'vofu.Ťúc im, aby 
týmto málo namáhavým a viac-menej pl'í.rcmným sposobom 
staly sn účastnými dOležitých udalostí. 

Takýmito symbolmi hnuti a z 1'. 1790 bol po sLl'ánke ná
l·oclnostne.Ť domáci oblek a reč. Že uhorský národ ožíva,toho 
znakom .Ťe: že i vyššia spoločnosť odhad~uje cudzie šaty čl 
že krásna macl'a l'čina, kt.orú clOls,iaf nebolo možno počuť ani 
nu požiadRnie, ozýva sa všade - píšu Hacli Torténetek už 
dňa 16. II. 1790. To, čo sa pl'ecl l'eštitučným l'eskl'iptom 
,ohjavovalo len sporadicky, zachvátilo teraz celú strednú 
H vyššiu spoločllosť silou elementál'neho hnutia. "Nohavičky. 
hazuky, libeyňáčky zmizly akoby na povel. Naši gombičkári 
nestačili hoioviť zlaté stuhy, pody, strapce, lemovky. V Sed
mohl'adsku, kde sa im zlatá niť minula, z Košíc ob.Ťednávali 
stuhy na klohúky a spony na l1lentieky, a io nic dostav
níkom, ale listovou poštou, aby ieh dostali clo štyl~och dní. 
Na každe.Ť hhn~e viala Zl'inyiho kučma, z makovočerveného 
súkna, s čiernOll uhorskoll barančinou lemovaná ... vialy 
vola včie perá na kalpakoch z kuny a nad ústami každý si 
nechal rásť lem. Nežné pohlavie zápolilo s naším v nosení zo
vňajších znakov národnosti. Miesto parížskych klobúčikoy 
začaly naše ženy nosiť čierné kra.Ťkové čepce, naše dev)' 
party; svo.Ťe pásy vtesnaly do šnerovačky a opásaly si zá
steJ'ku. Bohate posíaly nielen svoje ši.Ťe, prsia, ramená, ale 
ešte i svoje zásterky perlovými šnúrami: zo zeleného súkna 
si daly šiť svo,te mentieky, z bieleho svo.Ťe vesty (lajbliky). 
z červeného svoje sukienky; na hlavy si posadily malý 
čierny čákov".32 Nebolo konca-kra,ta zlatým lemom, obru
bám, ktoré, kecY sa doma minuly, šli kupovať i do cudzích 
kra.ŤíÍ1. Na mnohých miestaeh odhodili Ll spálili klobúky 
a začali nosit miesto nich čapicu aleho čákovo Na kom našli 
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nemecké šaty, a bol 10 Uhol', strhali ieh s neho; \' spoloč:'~ 

nosti, na háloeh iného ako uhorského obleku nestrpelL 
I ženské pokolenie odhodilo svoje šnerovačky, filagorick(~ 
čep čoky, pavučinové závoje a tisícoraké opičie obleky, 
obliekly sa do uhol'ského kroja; ktoré to necheely urobiť, 
tým to .strhali a zašliapali iní, hoc na verejnol11 mieste, 
hanobiac ich roznym sposobom.33 Mladici a muži miesto 
dosavádneho nožíka nemeckého opásali si široké uhorské 
palaše, kúpili si paripy a na tých jazdili. Nemeckí obyva
telia čušali alebo sa obliekli i oni do UhOl:skýeh šiat, ho. 
ináče nie veTmi sa smeli ukazovať. Tak d'aleko clospela už 
uhorská vášeň, že hanobí a páli nelllecký oblek, v ktorom 
chodí pol Europy.3i - Baltazar Inkey skúpil hrbu starých 
čapíc, svolal svojich poddaných, a odoberúc im širáky, roz
dával im kúpené čapice. Ešte i banskí úmdníci sa rozhodujú. 
že budú nosiť uhorský kro.Ť.35 Bratislavské dámy prosia 
ženu vicekancelára grófa Teleklho, aby im požičala jedoi] 
svo,t nál'oclný kro.Ť za vzor, podTa ktol'ého by si mohly po
rohiť kro.Íové šaty."r. O kardinálovi Batthyánym, uhorskom 
pl'Ímasovi, s úfubou zaznamenáva.Ťú macYarské noviny, že 
na súkromuej zábave vo Viedni zjavil sa ,. kožušinovoI'n, 
po paty siaha,júcorn uhorskom kjíazskom ohleku. Révai víta 
vracajúcu sn korunu v Rábe tiež y národnolll kro,ti, podobne 
Rájnis Ll Fábchich, ktmí posielajú do I-Iadi TOl'Lénet.ek clo
konca vzor na uhorský kňazský kroj.H7 

V stoliciach si zemianstvo ukladá nosenie l'ovnošaty 
uhorskej, aby "i zovňa.ŤšímÍ znakmi dokázali .ŤecLno{nosf 
I v," ('1' v· 1) 'lS ] '1' v 1 v 1 C USl renCLRIlS za' Cl "Ul' o JIl, co sn s usne a s (l'OnlUe UCl 

Uhrov, už od prirodzenia vojakov Cl občanov spolu, patrí" 
(Oravská). ROYllOšata je v každe.Ť stolici iná Cl obyčaj!1c 

dosť pesi.ni n núklaclná. Stolice v osobitých listoch vyzývafú 
.iedna dl'uhú k napodoheniu. V niektorých stoliciach oblicka 
rovnošnlu celé zemianstvo, inde len úrady. Zvolellská na
riad'n.Ťe nosenie 1'0Vllošaty pod irestol1l fiškálnej akcie. Od
chýliek od preclpísaného vzoru (v sirihu) trpieť nechce .. 
'frenčianskn svo.Ťím obežníkom zo clilu 8. IV. 7nha.Ťu,je agl
táciu, aby poslanci, idúci na snem, nosili poČ'us jeho hvallia 
(iež stoličnú rO\Tn03atu. Ciefom rovl1ošaty yeclfa uvedeného 
už zovňajši~ho clokumentovanla svornosti je i zamedzenie 
prílišnpj márnohatnosti. ktOl'á sa v Uhorskn jednak začala 
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šíriť nosením cudzích oblekov a odhodením domácich, jed
nak 'sa však podTa dosavádnych zkúseností dala očakávať 
v důsledku všeobecného zápolenia o primát v odeyc i na 
hudúcom sneme. I pri týchto volaniach po šetrení holy však 
stoličné a. iné rovnošaty vačšinou veTmi bohate ozdobené 
azei1úini, pokiaf mali z čoho, zvlášť však magnáti, upadali 
do bláznivého hýrenia látkami i ozdobou. Zvlášť skvostne 
boly vystro,jené' banderiá ,jednotlivých stolíc, určené na 
stráž ku korune. Vod ca šarišského bandcl'ia Horváth z Pa
toče na príklacl mal podI'a súčasných novínS9 tak dl·ahý 
oblek, že by cena dvoch takých šiat l'ahko stačila na za
loženie učene,j spoločnosti mud'al'ske,j: len ,jeho čákov cenia 
na pl'. na 42.000 zlatých. Móda uhorske,j l'ovnošaty šírila sa 
j vo vrstvách nezemianskych, zvlášť meštians.kych, bola 
yšak z prestyžných důvodov zakázan{i, pokiaI napodohovala 
l'ovnošatu zemiansku barvou, látkou aleho výzdobou. Tak 
Spi:3ská na pl'. povol'u,je nosenie unifol'my i nezemanom, 
Hle ich rovno.šata musí byť inej farby ako zemiansku a bez 
zlata a striebl'a. Stolica Peštianska ako ·stolica ústredná 
zakázala i svo,jmu zemianstvu llosenie uniformy, akú malo 
,je,j hanrlerium, aby nevznikly nebezpečné zámeny pó stráži 
koruny. Preto pre ,jednotlivé stavy vznika,jú rozné druhy 
I'ovnóšaty, l'ozšÍrenie ldorej zasiahlo takto kruhy closť široké. 
Rozšírenie nerovnošatového uhorského ohleku možno však 
pokladať v stredných vr.stvách takmer za všeobecné. 40 "Ešte 
nedávno sa Uhol' hanbil chodiť v národnom obleku, len 
zriedka kecly bolo vídať poctivý uhorský kro,j, a teraz 
šatový zápal tak zachvátil všetkých, že nie lemovky ši,jú 
na súlmo, ale súkno na lemovky {porty). Neboly hy to 
ani nohavice, ani mentieka, dol omán, keby na nich ncbolo 
200-300 rífov zlatých alebo shieborných port, hoc je isto, 
že mnohý nebude mať z čoho dať si nové, kecl' sa mu tieto 
ošúcha,jú. Ostruhy sú zo zlata a striebra, čižmy sú vykla
dané chahými kameňmi, perlami, remeselnÍci bohatnú. 
takže teraz nie šuster chce byť doktorom, ale doktor túži 
po šusterstve. Takto sn pripravuje blaho vlasti? V tejto do
be, kecl' francúZ!sky národ VŠelok svo,j zlatý a strieborný 
.tovar speňažil, aby napomollOl svo,ju vlasť, Uhri si ho dá
va,jú pl'Í3iť na šaty, a sťa nove ob,javeni Amel'ičania. zl'kadln 
nOSIa na chrbáte".41 
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Podobným honosným sposoboin zosiluje v u horskej ve
eejnosti po odvolacom prípise i pohyb a zmena v prospech 
macľarske,j reči. "Všetko tu rozpráva macl'arsky, Ido nevie 
.túto reč, učí sa ,je,j. E3te precl niekol'kými mesiacmi, zvlášť 
vo vyšše,j spoločnosti, sotva bolo možno na,j.sť niekoho, kto 
by bol prehovoril touto rečou; sami páni sa hanbili 1'oz
právať mad'arsky, mnoÍú z nich, zvlášť rodiny vznešené, 
macľarsky (lni nevecleli. Prvoll rečou macl'arského dieťaťa 
začínala byť nemčina". Súčasne prepuká i nenávisť k ja
zyku nemcckému a ako každá reakcia, upadá do kra,jností. 
"Omne nimium nocet; toho sa je treba obávať i v našej 
vlasti, ktorá vo všetkom sledu,je nimium: dosiaľ sa Maďar 
hanhil nemecky nerozprávať, teraz nenávidí celý národ, 
l'ečou ktorého pred tým hovoril! "42 

Noviny so zvláštnym zdůrazňovaním vypisujú, že jak 
v nosení uhorského obleku, tak v užívaní macľarského ,ja
zyka idú napred dobrým príldadom ženy a sl'llbu,jú si, že 
"ak naše uhol'ské panie tento dobrý príklad budú sledovať 
všade a nebudú sa zvlášť po báloch aroznych iných zá
bavách hanbiť rozprávať mad'arsky, tak zahoja rany, ktoré 
zaprÍčinily pl'edtým svo,je,j vlasti a svo,jmu národu, II pre
svedčia nás ešte viac o tom, že kecl' aj zo ženy prišiel h1'iech 
na svet, zo ženy sa narodil i Spasitel'."43 

Voči rozmachu lllacl'arčiny - viac-lllene,j ovšem lllani
festačnému - v živote vere,jnolll a spoločenskom, možeme 
po od volacom prí pise J ozefa II. vo vlastnolll svete 'úradnom 
,zaznamenať istý ,jej úpadok. Stolice vracajú sa vonkoncom 
k úraclovaniu latínskému. Túto náladu konečne mohli sme 
\rybadať zretel'ne už z predostretí stolíc na panovníkov 
I'eskript zo (hla 18. XII. 1789, kde, trebaže stolice musely 
byť pl'íldadom panovníkovým a ,jeho známym odporom 
k mrheJ l'eči latinske,j poclnecované v prospech macl'arčiny, 
eelkový do,jem vyzníeva predsa len pre latinu. Túto náladu 
vystihu,je i preclostretie uhorskej kancelárie, ktoré potom 
úedlo k odvolaciemu reskriptu, kde sa o rečove,j strállke 
eeskriptu hovod, že by mal byť vydaný latinsky, na ldorú 
Teč stavy, ako sa zdá, kladú vačší doraz, alebo, keby to 
panovník nedovoliL stÍpcovite nemecky a maďarsky. Táto 
nálada ako Sllle už spolllenuli - po odvolacom prípise 
zosílila a takto ,Ťu zachycu,je i predostretie král'ovskej 
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mely uhorskej zoo clúa 24. marca 1790, shrúujúcc náladu a 
požiadavky stavov podTa odpoveclí, daných na odvolací re
skript. Miesto nedávno zavedenej reči nemeckej - píše sa 
tam - žiadajú stolice, aby nielen v pÍsomnom styku s nimi. 
ale aj vo vnútornom úradovanÍ kráTovskej rady a samej 
cl vorskej kancelárie, cYalej vo všetkých nižších úradoch tri
clsiatkových a všetkých ostatných úradoch komorných bola 
zplit uvedená latina, pri čom viaceré ponechávajÍ!. otázku ná
hrady latiny svojou rodnou rečou na snem. 44 

Mažeme tedy poveclať, že vláda reštituovaním latiny ako 
J'eči úraclnej nesledovala len dósleclne zásaclu repozičnú, 
ale vyhovo,\rala aj takmer všeobecnej túžbe, prejaveI).ej 
stolicami v ich preclostretiach. VeTká doležitosť úraclnej reči 
Jatinske,j pre stolice vysvitá i z toho, že kráTovská rada 
zaraďuje zplituvedenie latiny do návrhu vecÍ, ktoré by bolo 
treba k upokojeniu myslí v stoliciach reštituovať ešte pred 
všeobecným termÍnom repozičným, tedy precl 1. májom. 
Návrh zneje v ten smylsel, aby hnecY po najbližšÍch v~Tkýcll 
shromaždeniach v stolici ach začalo sa úrado,\rať latinsky:" 
lntimát král'ovskej racly v tejto veci bol na stolice vydaný 
s datom 19. II. (Hontn bol poslaný ešte 18. 11., ostatným sto
liciam 20. II.) a zaváclza clo stykn stolíc s kráTovskou l'adou. 
ako aj do ich styku vzájomného zase jazyk latinský, sú
časne však oznamuje, že tie prípisy, ktoré má už vytlačcnf 
nemecky ešte z drievúajšej cloby, rozošle z úspornosti a aby 
I'eštitúcia mohla byť vykonaná čím skor, stoliciamešte n('
mecky. Súčasne sa zasiela toto nariadenie všetkým cliece
zánom \(27. ll.), štúdijným clirektorom, komorným nclmini
stráciám, pl'otomeclikovi (5. lIL) a všetkým provinóáJnym 
komisal'iátom (7. lIL). 

Nariaclenie toto vracia sa tecly úp lne k hývalému po
I'iaclkll, ako to konečne zo zúsady reštitúcie plynulo samo 
sebou. Vličšina stolíc berie preto nariadeJ1ie na vedol1lie bez 
poznámky a dáva ho proste vyhlásiť. Spišská si' len p~'.a.je 
zabezpečenie, že reč nemecká nebude nikdy y buclúcnosti 
prijatá do vybavovania vecí spl'ávnych a súcllrych ,{Hl. lIL). 
NiektOl'é stolice ohr.acajú sa však vo svojej l'eštitučnej dó
klaclnosti a nenávisti k nCl1lčine i proti vytlačeným už ne
meckým intill1átol1l a oclmietajú ich prijnf. Tak Peštiansku. 
PrciiporslGí. Trenčianska. UŽRká. 4G Pl'eklacl IH'llleckých prí-
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pisov král'ovskou radou žiada aj Zemplínska (5. III.). vý
slovne povol'uje prijímať cYalšie nemecké prípisy svojmu 
viciŠpánovi stolica Krížska clo 1. mája. Má ich zapísať do 
Gestions-protokolu, užívaného dosial', inak však má úrado
vať výlučne latinsky. 

J né stolice neuspokojujú sa so zplitvydobytím starej 
svojej državy, čo sa reči týka, ale siahajú i na dosavádnu 
državu nemčiny. Sem patrí Hontianska, ktorá chce, aby 
nemčina bola vytvorená i zo soTných, colných a iných úra
dov komorných, ba i zo škol a súdov banských.47 

Gemerská sa obracia zo svojho shromaždenia, konaného 
S.apríla, ku kráTovskej rade so žiadosťou, aby dala rozkaz 
banskému úradu v Smolníku, ktorý, hoc so starými otcov
skými zvykmi ožila i latinská reč, predsa dopisuje i nacl'alej 
rečou platnou len v nemeckých zemiach, aby s uhorskou 
stolicou dopisoval si jazykom uhorským, ak nechce, aby 
jeho dopisy boly mu poslané nazad. Zo shromaždenia dňa 
29. júla sama píše bernej poklad ni okolia v Banskej By
strici, aby jej posielali len latinské alebo macľarské prípisy, 
bo ináče im všetko pošlú nazad; medzi tie ve ci, ktoré mocný 
]ozef II., vznešený niekdy cisár, do otcovskej vlasti za
viedol, ktoré však milostivejšie nebo zrušilo, patrí i ne
mecká reč, ktorá musí do vyhnanstva z uhorskej zeme. 4H 

Tekovská, ktorá si tak energicky vieclla v januári voči 
nemeckým ,prípisoll1, nepopúšťa ani teraz; žiada, aby jej 
i pozostalé prípi,sy nemecké boly poslané v latinskom vy
hotovení, bo povinnosť kráTovskej rady zachovávať a och ra
ňovať zákony vyžaduje, aby reč, ldorou sú písané všetky 
zákony a výsaclné listiny obyvatel'ov, bola pl'eclovšeikým 
uvedená v plné uŽÍvanie. Vyzývajú preto král'ovskú radu. 
aby porobila kroky, aby dvorská kancelária ani jej (krá
l'ovske,j rade) neposielala iných pÍsomností ako latinských 
a aby i komorné, sol'né a poštové úrady, ako i ll1ag'istráty 
svobodných a kráTovských miest vo svojich dopisoch užíva
ly reč latinskú:10 

Že po od volacom prípise zo dňa 28. 1. obrátila sa nálada 
v stoliciach takmer úplne k latine, to vidno snácľ najlepšie 
z usnesení stolíc, ktoré ich priniesly ešte pred zmieneným 
intimátom král'ovskej rady, proste v dosledku revokač
ného reskriptu zo dúa28. 1. 1790. Tak stolica Báčska, Šo-
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mod'ská, Zalánska, Tolnianska atd'. K stoliciam vracaJUClm 
sa {lpIne k starému stavu rečovému možeme smele počítat 
aj tie stolice, ldoré vo svojich prÍslušných usneseniach, 
prijatých či už v dosledku repozitória, alebo predmetné
ho intimátu král'ovskej rady, spomÍnajú úradovanie vo 
dvoch rečiach, v latine a marrarčine. Ani tieto stolice nemajú 
totiž (aspoň zatiaT) na mysli viac než prostý návrat k starej 
zvyklnsti, kde, ako to už vieme, uplatňovala sa kde-tu vedra 
latiny aj maďarčina (a aj ostatné reči rudové). 

Hevešská a Boršodská vo svojom usnesení januárovom 
to dotvrdzujú výslovne. Do úradovania nech je zavedená 
zase latina í maďarčina tam, kde bola užívaná i predtým. 
I toto usnesenie však je vyvolané príldadom panovníkovým 
z decembra 1789, bo vo svojom predostretí z novembra 1789 
žaluje i táto stolica len na vytvorenie latiny nemčinou. 
ĎalšÍ doklad pre túto našu interpretáciu vidíme i v tom, že 
stolice, ktoré v januári priniesly podobné usnesenia, regi
strujú intimát král'ovskej rady o zpatuvedenÍ latiny ako 
niečo, čo sa naprosto shoduje s ich usneseniumi bez akej
kol'vek ďalšej poznámky (Komárno, Prešporok, Pešl, Ráb 
a Mošon), ba robia tak i stolice, ktoré v januári prejavily 
svoju vol'u k zmene v prospech macLarčiny (Boršod, Satmár), 
a i Temešská, ktorá ešte niekol'ko hodín pred vyhlásenÍm 
predmetného intimátu král'ovske.Ť rady usnáša sa zaviesť do 
celého úradovania latinu a macLarčinu. Barunianska, ktorá 
v januári bola výlučne pre latinu, prijíma v dosledku to
hoto intimátu usnesenie, že všetky úradné prípisy stolici 
majú byť osnované latinsky alebo, ak sa niekomu lepšie 
páči, muďarsky. 

NajlepšÍm dokladom je, pravda, i tu faktický stav rečový 
v skutočnom úradovanÍ. Všimneme-li si tohoto skutočného 
stavu a srovnáme-li ho s rečovým stavom z doby Márie Te
rézie, zvlášť z prvých dvoch desaťroN jej vlády, vidíme, 
že užívanie maďarčiny v úradovaní stoličnom v prvých me- . 
siacoch po odvolacom reskripte neznamená voči uvedenej 
minulosti žiadneho pokroku kvalitatívneho. Najviac ak mož
no 11OvOriť o pokroku kvantitatívnom v tom smysle, že ma
ďarčína v t.ých oboroch stoličnej správy, kde sa vyskytovala 
už. i pl'edtým, vyskytuje 5a teraz častejšie. Zase počujeme 
macTarské uvítacie a pozdravné reči na reštauračných a vač-

34 

ších shromaždeniach stoličných. Platí to zvlášť o prvých 
shromaždeniach jarných, na ktorých sa správy stolíc ují
mali noyovymenovanÍ alebo zpatdosadenÍ hlavní išpáni. 
Vliv patriotickej nálady javí sa tu i v tom, že macLarské slo
vo a reč počujeme zníeť i v stolici ach, kde sa predtýmani 
v týchto fUllkciách neobjavovalo bucLto vobec, aleho len vel'
mizriedkave a kde potom ešte dlhé roky má svoju hlavnú 
oporu oddial'ovacia politika voči úradnej mad'arčine.50 

Macrul'čina objavuje sa i v korešpondencii jednotlivých 
stolíc, hoc nikde nie výlučlle a na mnohých miestach len 
výnimočne a ojedinele. Na maďarský list odpovedá sa často 
ZD zdvorilosti maďarsky. V mnohých stolici ach sa v zápisni
ciach zylášť vytýka o jednotlivých listoeh ako vel'ká Ilda
losť, že boly písané a poslané maďarsky. Macl'arské dopisy 
najdeme i vo Zvolenskej, Turčianskej, Oravskej a Tren
čianskej, v dvoeh posledných len ojedillele. Ako najpHnej
šia macLarská dopisovatel'ka javÍ 5a nám stolica Sabolčská, 
potom Zaláruska, Biharská, Zemplínska a Ugočská.51 

Práve tak najdeme zase maďarčinu v dopisovaní krajin
ských hodnosiárov so stolicami, hoc nie v takej miere ako 
pred tým; v niektorých stoličných usneseni ach, určených na 
vyhlásenie, zvlášť zemianstvu. Pri vyhlasovanÍ rozkazov a na
riadenÍ, ako aj v ostatných vzťahoch, v ktorých boly užívané 
predtým a kde vlastne neprestaly byť užívané ani za ]ozefa 
II., uplatňujú sa aj ostatné reči l'udové, hoc kde-tu je ten
dencia ieh zatlačiť do úzadia v prospech macLarčilly. Naria
denia král'ovskej rady, určené na vyhlásenie v celej krajine, 
'chodia i nacLalej už vytlačené v troch krajinských rečiach. 
Vliv nových pcimerov' javÍ sa len v slede týchto rečí. Bola-li 
za Jou'fu II. na prvom mieste nemčina, potom mac!'arčina 
a nakoniec slovenčina, dostáva sa teraz na prvé miesto ma
ďarčina, na druhé slovenčina a nemčina nu posledné. V do
sledku prevratu možno cl'alej zaznamenať i zanedbávanie ne
macl'arských rudových rečí v stykoch s l'udom, v obežníkoch 
atp. a fnyorÍzovClnie macLarčiny na ich úkor. Tak na pl'. Spiš
ská sa y dosledku nariadenia zo dňa 9. IV. o latinskom úra
dovallí král'ovskej Tady a ostatných úradov usnáša, aby uŽÍ
vanie inej ako latinskej alebo mad'arskej reči bo10 zakázané 
ešte i v pl'osbopisoch.52 So strany vojska dopisy sú lalinské, 
maďarské, ale i nemecké. . 
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Len v jednom smere znamenal rečový pohyb z roku 1790, 
pokiaf ide o uplatnenie maďarčiny v úradovaní, voči minu
losti tereziánske,Í pokrok. Na počiatku roku 1790 zápisnice 
prvých shromaždení, konaných v januári alebo vo februári, 
sú v niektorých stoliciach (Arad, Bihar, Breh, Gemer, Mara
maroš, Ráb a Mošon, Novohrad, Sabolč, Satmár, Šomoď, Zem
plín) macl'arské. Tento pokrok tratí sa však po reštitučnOlll 
l'eskripte úplne. Zápisnice shromaždenÍ, konaných koncom 
februára a behom marca, sú už všade, aj v stoliciach, uvede
ných vyššie, bez výnimky zase latinské. 
v' Nepa~rné a neisté, náznaky ,:ole za-,:~esť úradnú ma~:al'-<\i 
cmu do uradov, ldore sme mohlI naznaClť na samom pOClRt- li 
ku tohoto roku v niektorých srtoliciach, miznú takmer úplne. ; 
Len Sabolčská vo svojej odpovedi zo dňa 18. III. na intimát I 
o zpatuvedení latiny naznačuje vo)'u k zl~lene v prospech 
rnaďarčiny, kde berie uvedenénariadenie na vedomie "do 
,tej doby, kým tejto stolici bude možno na budúcom sneme 
v pl'ospec:h prinavrátenia slávneho charakteru tohoto národa 
podniknúť kroky k zavedeniu národnej reči do verejnej 
správy". Podobne na shromaždení Zemplínskej, konanom 
dňa 4. III. a n. jednalo sa vraj - v súvislosti s prípravami 
na snem - vážne a dorazne o zavedení mad'arčiny do úra
dov a do škol. 53 Z ostatných stolíc, ktmé predtým naznačily 
vol'u k zmene, pl'ospešnej maclarčine, a to bud'to výslovnť 
(Novohradská, Biharská), alebo ju aspoň pripustily nepria
mo tým, že ieh usnesenie má platiť len do doby, kým budúci 
snem neustanoví inak (Heveš, Hont, Bi1lilr, Satmár), berie 
Satmárska intimát o latine proste na vedomie, Biharská, 
Hontiansk~, Novohradská a Hevešská sa však v tejto veci 
vobec nevyjadrujú. 

Po reštitúcii latiny v úradovaní stoličnom a v styku vyšl 
šíchmiest so stolicami obracajú sa niektoré stolice proti vnúJ 
tornému nemeekému úraclovaniu II král'ovskej rady a dvorA: 
skeJ kancelárie uhorskej a žiada,jú, aby aj tu holo uroben~,1 
zadosť zásade návratu k latine a zákonným predpisom. Ná
vrh na formálnu reštitúciu král'ovskej rady bol podaný dňa 
11. III. 1790 oso.JJlle jej predsedom, krajinským sudcom gr. 
Karolom Zichym, meškajúcim vtedy vo Viedni. Pokial' ide 
omanipuláciu - hovod Z.ichy vo svo,jom podaní - je nem
čina hlavným prohlémom. Čiastočná náprava stala sa síce už 
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tým, že stolicimn sa píše latinsky, bude však nezbytne treba, 
aby na všetky ostatné duchovné a školské úrady díala sa 
korešpondencia latinsky. Pokia!' ide o styk s najvyšším dvo
rom, bude-Ii si tento toho priať, maže byť i nacľaJej podrža
ná nemč'ina ~ ,'ýnimkou vecí urbárnych vo veciach politic
kých a juridických vo veciach komorných, ktoré pee mnohé 
vyskytujúce sa ťažkosti muly by byť pojednávané tiež la
tinsky. V komorných veciach móže ostať nemecká korešpon
dell(~ia v styku so všetkými komornými úradmi s výnimkou 
departementu fíškálneho. Práve tak si može dopisovat krá
fovská rada (spojená ešte s komorou) nemecky aj s úradmi 
vojensk)"mi a s ostutnými vonkajšími guberniami. Zdá sa 
síce; že priamy ,styk s týmito g'llberniami protiví sa 101. z. čl. 
z r. 1723; hl'aclí-li sa však len na obsah tohoto článku, može 
tento bezproshedný styk astať. Aj ostatné gubel'lliá stýka.řú 
sa takto a lH'ispieva to značne k urýchleniu úradovania. 
(V smysle citovaného zákona styk mal sa diať cestou llhol'
skej a rakúskej dvorskej kancelárie.)54 

Dvorská kancelária sa k tomuto návrhu pIne pripojuje 
(21. III.) a clocláva, že a,j jej predostretia k dvoru budú 
nemecké, hude-li návrh panovníkom prijatý. Výnimku by 
tvorily i tu len ohory, uvedené už v precloshetí predsedu 
kráfovske,j mely. Pl'edostretia kancelárie v týchto oboroch 
by boly tiež latinské, práve tak ako aj reskripty a dekl'éty, 
vydávané v týchto oboroch na král'ovskú radu. V styku 
s ostatnými dVOl'skými miestami miení kancelária ostať pri 
nemčine i nad'alej. 

Rezolúcia zo dúa 25. III. pIne schval'uje spoločný návrh 
rarly a kancelárie, mandát kráfovský vydaný je s datom 
2. IV. Veci, týkajúce sa stolíc, boly im oznámené intimátom 
zo chla 9. apríla. Bod prvý týka sa otázky rečove,Í: "V pre
jednávaní všetkých ved verejnej správy a následkom toho 
a.Ť v intimátoeh a nariadeniach, posielaných všetkým svet
ským a cluchovným úradom krajiny, v buclúcnosti bude 
používaná reč latinská". Súčasným intimátolll uldaclá král'. 
mda lutinskú korešpondenciu so zemskými úradmivšetkým 
komorným adminishátorom a adminisháciám s výnimkou 
zpráv YO veciach komorných, idúcich na král'ovskú radu.5o 

Intimát k stoliciam dá va sa na veclomie všetkým diecezánom; 
kapitulám a provinciálnym komisariát.om. Miestnej účfárni 



v styku s král'ovskou radou nariaďuje sa úradovanie latin
ské, nemčina ostane len.vo veciach komorných s výnimkou 
záležitostí cirkevných, štúdijných a náboženských, kde má 
byť zavedená latina.56 

~ Úprava, daná uhorskej dvorskej kancelárri a král'ovskej 
rade pre rečovú stránku jej úradovania, nebola prirodzene 
oznámená stoliciam. Bola len publikovaná, ako aj všetky iné 
veci podobně, v plénu kancelárie a rady. Stolice sao nej 
:Však predsa dozvedely pomocou indiskrécie niektorých čle
nov týchto grémií, účastniacich sažive národného pohybu 
a stojacich v stálom styku so stolicami.57 Jednak touto ce
stou, jednak dedukciou z intimátu o reštitúcii král'ovskej 
rad v, kde sn hovorí len o zovňajšom úradovaní nadol, jed
nak' však i z indorzátov spis ov, posieluných stoliciam, vi(Ha 
tieto pravý stav vecí a zakročujú ihnt'd' o nápravu. Tekov
ská a Ugočská robia podobné kroky ešte pred vydaním úpra" 
vy, žiadhjúc reštitúciu rečovú i hore.58 Proti úprave obradu 
sa teraz najsamprv Záhrebská vo svojom predostretí na ná
stupný reskript Leopoldov. Za ňou ide so zvláštnym prcdo
stretím zo dňa t. V. k rade a k panovníkovi Požega, ktorá 
vyslovuje obavu, že nemčina, zapustivšia pevné korene na,ř
prv len v najvyšších úradoch, pomaly ožije zase všude. žiuda 
preto král'oVlskú radu, aby úradovala tiež rečou latInskou, 
súvekou s král'ovstvom a jedine zákonnou". Vesprímska vo 
svojom predostretí zo dňa 17'. V. napomína král'ovskú radu, 
aby užívala latinu jak vo svojej internej manipulácii, tak 
v písomnom styku nahor, bo inak by museli proti nej za
kročiť na snelhe. Podobne napomína král'ovskú radu k vy
tvoreniu nemčiny, "tohoto znamenia rakúskehů otrodva a 
národa zbraňou podmaneného" i Biharská (14. V.) a SatmáT
ska (17. V.). 

Voči iÝmto hlasom stolíc bola luál'ovská Tada vo výhode 
po tej st~ánk(', ~e jej predseda postaral ,sa o odstránenie 
nemčiny z vlastného popudu ešte pred príchodom týchto 
stoličných prípisov, akonáhle sa dozvedel, akú nepriaznivú 
ozvenu vyvolala v kraji ne zpráva o publikování príslušnej 
úpravy v grémiu krárovskej uhorskej dvorskej kancelárie. 
Proti tejto úprave, píše vo svojom podaní zo dňa 14. IV. ku 
kancelárorvi, navrhovanej ním samým vzhl'adom na úžitoč
nosf veci, yzmáha sa po krajine všeobecný odpor jednak 
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z toho dovodu, že stavy. v nej vidia skrytý úmysel, zaviesť 
časom nemčinu do úradov znova, jednak preto, že takto by 
mnohí, neovládajúci nemčinu, nemali prístupu do zemských 
úradov. V dobe, kde najmenšia odchýlka od zákona znepoko
juje mysli všetkých, nebolo by radno takouto samou o sebe 
l'ahostajnou vecou zmenšovať doveru stavov v panmTníka. 
Navrhuje preto, aby panovník zmenil vydanú už rezolúcin 
v ten smysel, že aj král'ovská rada podáva svoje predostre
tia a dostáva na ne odpovedi v reči latinskej. Aby oddelenie 
komornej rady od politickej bolo dokumentované i na vo
nok, nech sú reskripty atd'. shora adresované na komorné 
consilium, hoc má s poliiickým spoločného preclsedu, zvlášť, 
aby prestala obava, rozšírená v kmjine, že politické consi
línm jedná s komorným na úkor zákonov. Kancelária (17. 
I V.) navI'huje vec prijať II nariad'uje .ju okamžite predložiť 
panovníkovi. Vec bola po priaznivej rezolúcii vybavená 
kanceláriou už 20. IV., takže král'ovská rada mohla na sto
ličné protesty odpo~eclafuŽ poukazom na nastalú nápravu, 
'podľa ktorej kráľovská rada bude od 1. V. úradovať len la
tinsky. lhadovanie u kancelárie ostalo však nezmcnené v 
,smysl~ stare,Ť nám už známe,j rezolúcie. 50 

Po vytvorení nemčiny z úradov a po jej úradnom odvo
laní aleho súčasne s ním pristupujú stolice k jej vytvoreniu 
zo školstva, a to jak nižšieho, tak vyššieho, rušiac súčasne 
i organizačné a pedagogické novoty doby ,jozefinskej: pod
riadenie školstva uhorského viedenskej štúdijnej komisii, 
dozorcov národných škol, národné a normálné školy a nor
málnu metodu a vyučovaciu reč nemeckú v nich, didadrum, 
alebo I(V menšom počte) žiada,júc o ich zrušenie král'ovskú 
radu. Videli sme, že školská a výchovná sústava hola jedným 
z hlavných nástrojov Jozefa II. k upevneniu jeho systému. 
Výsledky tu dosiahnuté Cl nové, stare,j ústave nebezpečné 
názory, ktoré museli starší počúvať často z úst svojich po
tomkov, nemohly prirodzene ujsť pozornosti stavov. Vol'nej
šia disciplína a mnohé mladistvé neviazanosti, letoré neboly 
iste ,jej plodom, ale v je.Ť dosledku neostaly uta,jené medzi 
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múry školské, ako predtým, dávaly odpor"com nového systé
mu školského, preclovšetkým kňazstvu, do rúk účinnú agi
tačnú zbraň proti "znemravňujúcemu" školstvu. 

Všetky tieto miešané pocity a záujmy prejavily sa i:eraz 
na stoličných shromaždeniach. "Všetko toio - hovod Ni
trianska o školských reformách jozefinských už na svojom 
shromaždenÍ januárovom - bolo zariadené za tým účelom, 
aby svobodný národ uhorský od mladi privykal na dane 
a otroctvo, aby mládež stala sa lÍevzdelanou, aby znej boli 
vychovaní vlasti zlí občania: ba čo viac, aby zabudla dobré 
mravy, charakter, reči a práva svojho vlastného národa 
a aby po upevnení germanizmu, nevzclelanosti a zženštilosti 
samo od seba mohlo zavláclnuť vo svoboclnom a vznešenom 
národe Uhorska otroctvo." Nová sústava výchovná, závislá 
na vieclenskej štúdijnej komisii, smeruje "k zjavnej korup
cii mládeže", hovorí i Železná vo svojom predostretí zo dňa 
2. III. a žiada, aby výchova bola sverená biskupom, poclria
ďujúc súčasne školy dozoru tamojšieho biskupa. Sabolč
ská vo svojej zápisnici zo dňa 8. februára sa ponosuje, že 
školy boly vyrušené zo starého behu, mládež miesto toho, 
aby bola v nich vychovávaná v dobrých mravoch a ,Božej 
bázni, bola osvobodená a bolo povolené všetkým jej žiado
stiain, aby t.ým účinnejšie mohly byť do nich vlievané zá
sady otroctva; otcovia však boli zaťaženÍ platením školného, 
istým to druhom dane. Konečný cieY bol ten, aby uhorsky 
národ bol pozbavený svojej reči, svojich vedomostí a schop
ností a potom úplne sotrený. Krížska vo svojom predostretí 
zo dňa 2. III. ku lCl'áTovskej rade jednu z hlavných pl'Íčin 
nedostatku kňaz,stva vidí v novom štúdijnom poriadku, za
meclzujúcom mládeži voTný prístup clo škol. "Hlavno u pre
kážkou sú však normálné školy, kde sa po štyri roky ničo· 
mu nevyučuje, a úbohí rodičia sú predsa nútenÍ zbytoěne 
vyhadzovať svoje peniazc na ne; mimo to už sama mnohosť" 
učebníc a preclmetov slabý rozum mládeže viac pomúti ako 
osvieti a pre fažký poplatok alebo didactrum, uložený mú
zam a svobodľtým umeniam, všetci, zvlášť však chuclobnejší, 
vzdiaTujú sa návštevy škol". Chce preto, aby prítomná učeb
ná sústava a osnova, "ktorá vštepuje mládeži len vedomosti 
povrchné a zmatené, nebezpečnejšie úplnej nevedomosti", 
bola zrušená a na hudúcom sneme vypracovaná nová panov-

40 

níkom a stavmi spoločne. "študujúcej mládeži bOlla ... k ne
viazanosti, pijatyke, do hospod a nevestíncov Otvorená brána, 
aby ... sa rútila, kam sa jej len zachce, do istej zkazy mrav
nej" - žaluje Turčinaska na prvom shromaždcní po svojom 
odl účení od Zvolcnskej (j 5. lIL). V Baranianskej vcTkú ne
voru vzbudila učelmica prírodných vicd, obsahujúca i ana
tomiu ruclského tela s obl'ázkami. 

CieTom nápravy sveruje Prešporská už na svojom shro
maždení zo clňa 1. HI. dozor školstva (miestnej akademie 
nevynímajúc, kde odstránila' dosavádnelio direktora b. G. 
Prónayho) cločasne (do ďalšej úpravy král'ovskej racly) pre3-
porskému kanovníkovi Ladislavovi Tompovi, zrušu.Ťe didac
trum a zavádza vyučavanie (latinské) poclTa starého spo
sobu. Na shromažclcní dňa 16. III. prijíma celú sústavu 
opravných prostrieclkov na zameclzellie cľalšej zkazy mlá
deže v školách. Tereziánska učebná sústava ft disciplina má 
byť uvedená zpat. Čo sa tomu proti ví, nech je bez výnimky 
zrušené. Výchova mládeže hude podl'iaclená domácim úra
dom, jcj závislosť na viedenskej štúclijnej komisi, musí pre
stať. Uhri majú dosť svojich učených mužova nemusia sa 
o pomoc obracať k Nemcom, ani ich žiadať o rady, "ktoré 
boly vždy tým nebezpečne.Ťšie, čím je istejšie, že nevyplý
valy z dajakej úprimnej lásky k nám, ale zo závi~ti uhol'
ských prerogatív." Učiteľom h'eba llavl'átiť ich autoritu 
a právo trestať. Vziae mládeži voľnosť, aby nesmela chodiť 
na rozné nedobré miesta. Prešporskú akaclemiu premiestiť 
do Trnavy, kde mládež nebude vystavená tol'l{:ému pokuše
niu. Reštituovať katechetova exhortátorov, ktad riadili bo
hoslužby v školách a nabádali mládež k častému prijímaniu. 
Na akademii zakazuje predllášať nový súclny poriaclok, 
trestný zákonllík a vedy politické, "smerujúce k zavedelliu 
despotizmu." Anton Stipsich, profesor katolíckeho gymnázia 
bratislavského, hol predvolaný pred shromaždenie, ho vraj 
prednášal cirkevné cle.Ťiny, plné nebezpečných naúk. Bolo 
mu uložené, aby ich dal k cenzúre svojmu riaditeTovi Hy
rošovi. čitáreň cláva stolic a zavl'Íeť, ho mládež sa tam vraj 
kazí.uo 

I Vesprlmska žiada vo svojom preclostl'etí ku kráT ovskej 
rade zo clila 11. III. zl'ušenie závislosti uhorského školstva 
na viedenskej komisii. školstvo nech podlieha do snemu krá-
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l'ovskej rade, doma biskupovi a stolici. Normálné a miešané 
školstvo, ako aj školné nech je zrušené. Nemože nevysloviť 
svoj žiar nad zhubami, zavinenými výchovou predošlou. 
Starý sposob vyučovania zavádzajú alebo žiadajú aj sto
licé TUl'čianska Mošonská, Šarišská, Turnianska, Zvolenská, 
Trenčianska, LiptoVlská, Temeš, Sabolč, Tekovská, Železná, 
Oravská, Hevešská a iné, obyčajne s výslovným zákazom 
nemčiny a školného. 

Niektoré iné stolice vyslovujú sa o jakosti tohoto starého 
sposobu ohšÍrnejšie, naznačujúc zreterne predovšetkým je
ho stránku rečovú. Nitrianska píše zo svojho shromaždenia, 
konaného dňa 2. marca, štúdijnému direktorovi okolia, aby 
všade haly zavedené staré klasické knihy a latinská reč. 
V nižších 'školách treba sa nátiť úplne k starému sposohu. 
K starému sposobu a k laHne vracia sa i Prešporská (1. III.). 
Záhrebská ide vo svoje radosti z návratu latiny tak ďaleko, 
že žiada, ahy latina hola vyučovaná eštei v dedinských ško
lách rudových (repl'. 2. IIL), kde ináče prikazuje nahradiť 
(30. III.) nemčinu rečou rodnou. Tak i Báčka (3. III.). Vytvo
renie nemčiny znamená automatický návrat k latine i Ahov
sko-Turnianskej, trehaže hovorí, že nemčina bola zavedená 
s vytvorením latiny a macľarčiny.61 Vesprímska chce, aby 
bolo nariadené vyučovať latine pomocou macľarčiny podľa 
starého sposobu. Shromaždenie spojených ešte stolíc Ráb-
skej a Mošonskej usnáša sa dňa 1. marca: "Keďže konečne 
je zrejmé, že za prítomného sriadenia štúdijného mládež 
nerobí žiadnych pokrokov ani vo vedách, ani v mravoch, 
ba naopak mravná zkaza šÍri sa čím ďalej, tým viac medzi 
mládež ou, nad čím srdce rodičov od bolesti puká, budú naj
vyššie úrady požiadané, aby počiatkom nového štúdijného 
roku, po odstránení cudzích a vlastenského jazyka nezna
lÝch a potrebných vlastností nemajúcichosob, ktorí mravnú 
zkazu rozširujú predovšetkým, s miest riaditerských a uči- -
terských, bola zavedená drievňajšia štúdijná metoda." Riadi
tefstvu miestnych, gymnaziálnych a normálnych alebo národ
ných škol, sa ukladá, aby už odteraz, nečakajúc na žiadanú 
úpravu, vyučovali všaďe nie nemecky, ale len maďarsky 
alebo latinsky. Toto usnesenie treba uplatniť i v dedinských 
školách, kde ])y snáď bola zavedená normálna metoda a ne
mecká reč.62 Podobne sa usnáša i Zalánska, aby v školách 
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(stredných i nižších) prestalo sa lmeď (15. III.) vyučovať ne
mecky a podl'a novej normy a začalo sa vyučovanie podl'a 
systému starého, zo starých učebníc a v jazyku ruoovom 

.' a latinskom. Baranianska nariaďuje (25. II. a n.), aby v ško-
'lách l'udových vyučovalo sa latine maďarsky, v latinských 
však (na akademii a gymnáziu) vyučovanie nemecké presta-
10 vohec.03 V Aradskej si dávajú predvolať direktorov miest
nych škol' (i stredných) aukladajú im vyučovanie podfa 
starej metody. povorujú (vidiac, že usnesenie nebude možno 
vykonať hneď, a i vzhradom na hlížiaci sa koniec školského 
roku) im síce do budúceho školského roku uŽÍvanie dosa
vádnych učebníc, nebude-li dosť učebnÍc starých: ale vy
učovanie ani vtedy nesmiesa diať rečou nemeckou ale la-. , 
tinskou a maďarskou (19. lIL). Podobným rozumným sposo-
bom podarilo sa otázku školskú vyriešiť aj v Biharske,j, kde 
stavy sa usniesly školy normálné zrušiť vobec, potom však 
na domluvu vicišpána Lubyho, prodirektora akademie To~ 
kodyho a profesora štatistíky a asesora D. Millera svolily 
k tomu, I,tby boly síce ponechané do konca školského rok~, 
aby však bola z nich, ako aj z hied gramatických vytvorená 
nemčina a zrušené školné. V latinských školách začali na to 
profesol'i prednášať ihneď latinsky. Profesorovi vied politic
kých na miestnej akademii súčasne nariaďujú, aby sa ne
opovážil hlásať zásady, protiviace sa zákonom krajinským.H 

V Komárňanskej a pripojenej Ostrihomskej usniesli sa 
zrušiť školné a nemeckú reč v školách a zaviesť starý sposob 
vyučovania (latinský a maďarský) už 11. lL Krúrovská rada 
napomÍna ich síce k rozvahe zvláštnym prípisom (19. II.), 
kde poukazuje na nebezpečie, že zrušením dosavádneho po
riadku bez zavedenia nového musí prestať vyučovanie vo
bec, no márne. Komárňanská trvá pri svojom usnesení (19. 
III.) a dodáva len torko, že do vytlačenia učehníc st.arých 
může byť použité z nových to, čo sa shoduje so starým učeb
ným poriadkom. Súčasne však rozširuje platnosť tohoto 
usnesenia i na školy stredné.65 Spišská sa uS'lláša na svojej 
schódzi dňa 8. nI. zrušiť závislosť učitel'ov na dozorcovi 
a vyzvať hl. štúclijného direktora okolia, aby do novej úpra
vy školstva na sneme nariadil vyučovať vo všetkých školách 
podfa starého sposohu a rečou latin~kou alebo macfarskou.6& 

. Boršodská (5. III.) vidí v nových normálnych školách ukrá-
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tenie rodičovskej moci, zavedené bez súhlasu krajiny. Nor~ 
málné školy tým, že deti boly v nich na úkor predmetov 
ostatných a reči materinskej cvičené predovšetkým v nelll
čine, ~ialy .sa škodlivými, bo chcely vyhubiť národný ráz 
rodu už v m]adom veku. Nariacl"ujú preto cestou slúžno
dvorských, aby všetci učítelia nOl'málnych a rudových škol 
prednášali defom všetky predmety rečou maiel'inskou a la
tinskou. V Užskej darmo poukazuje direktor lmrich Fekete 
na to, že najprv sa musí dotázať vyššieho miesta, stavy 
trvajú na zrušení novej metody a nemeckej reči a ustano
vujú fiškálnu akciu na neposlušníkov. Vere.Ťný záujem 
vraj vyžaduje, aby mládež rástla ako nádej Uhorska, nie 
v prospech Germánie, a nebola vyučovaná v reči cudze.r, 
protiviacej sa zákonom a nesúhlasiace.r s charakterom ná~ 
rada uhorského. Latinsky a maďarsky chce, aby bolo v ško..: 
lách (i stredných) vyučované, aj Hontianska (9. lIL), ktorá 
už precltým na schodzi diía 28. I. prí.fala usnesenie, že v ru~ 
dových školách v stolici má sa všade vyučovaf len mad'al'sky. 
Podobné usneseníe prijíma teraz (1. III.) i Tekovská. 

V zhfadom na to, žev obid voch stoliciach sú SlovácI vo 
viičšinc, majú tieto stoličné usnesenia (ako aj podobné usne~ 
senia iných stolíc s nemaďarským obyvatefstvom) už zrejmú 
príchuť maďarizačnú. Podobným smerom nesie sa í usne
senie Novohraclskej zo diía 5. III., ktoré výslovne obracia 
sa proti slovenským obciam: "Normálné, triviálné a miešané 
školy ako celému národu nemilé a škodlivé, nech sú proste 
zrušené. Ked'že je mimo iné zl'ejmé aj to, že ciel'om tohoto 
druhu škol bolo vyničenie národných rečí a všeobecné za~ 
vedenie cuclzej nemčiny na ich miesto a tým vyhubenie 
preslávneho národa uhorského a jeho postupné premenenie 
v nemecký; preto, aby sa tomuto nebezpečiu mohlo čo na.j
úspešnejšie čeliť, bolo ustanovené: va všetkých obci ach má 
byť vyhlásené a všetkým miestnym učite1'om prísne na
ložené, aby sa neopovažovali vyučovať školské deti viac 
nemčine, ale ich všade, a to i v miestach slovenských, 'vy
učovali pl'edovšetkým !malosti reči maclarskej, mimo ktorej 
nech učia len latine." Safmárska, ktorá už 8. II. zakázala 
nemčinu na školách, usnáša sa podojme na úkor cletí ne
meckých (švábskych). Na svojom shromaždenÍ zo dila 8. III. 
totiž (mimo zákazu nemeckých školských kníh a školného) 
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ustanovuje, aby na všetkých stredných i fudových školách 
vyučovalo sa len latinsky alebo maďarsky. "Mimo to bolo 
uzavreté, aby švábske deti boly v triviálnych školách vy
učované maďarsky". Toto svóje usnesenie oznamujú v pTe-' 

. dóstretí zo dňa 11. III. aj kráfovskej mde, ktmá im vo 
zvláštnom prípise zo dňa 30. III. vysvetl'uje, že školy nie sú 
výlučnou vecou tej-ktorej stolice. Sfuhu.Ťe však, že pokiaf 
bude možno, bude stolici vyhovené i v tomto ešte preel 1. V. 
Nakoniec ako nesme]ý protest proti maďarizácii nemeekých 
detí sa dodáva, že kráfovská rada nepochybuje, že vyučo
vanie týchto detí v maďarčine bude sa diať bez akýchko1'vek 
donucovacích prosiriedkov, ktoré by mohly pobúTiť duše 
týchto zemedelcov, krajine ináče užitočných, a budú po
užité len prostrieclky navádzajúce. 67 

O niečo snášanlivejšia je Gell1erská, jejž slúžny, vyslaný 
shromaždením, aby v ll1iestnych školách zakázal školné a 
nell1eckú reč, llapoll1ína v pritomllosti riadítel'a a profesorov 
žiakov školy rožňavskej a dobšinskej, aby sa pilne pustili 
do učcnia lllaďarčiny a mohli sa tak stať pravými občanllli 
vlasti. T~'lll žiakoll1, ktorÍ nevedia inak ako ilell1ecky, po
vofuje sa v záklarlných veciach i vysvetlenie nell1ecké do 
tej dohy, kým sa nenaučia ll1acľarsky. Nič sa tiež nellamieta 
prot.i súkromnéll1u pestovaniu nell1činy, nakoľko táto reč 
v obecDoll1 styku a v obchode je potrebná.o8 Na súkroll1ný 
styk omedzuje uŽÍvanie nell1činy i železná, "ak sú {akí 
oby"ntelin, ktorÝll1 to snácl robí radosť". Ešte cl'alej ide vo 
svojej shovievavosti voči nell1čine B01'Šodská, ktorá ju síce 
vytvára z úraclov i škol, no pripúšťa ju ako preclmet ne
povinný, jehož učcnie sa ponecháva clobrej voli žiakov.69 

Inak však odpor a nenávisť proti nemčine sú všeobecné. 
Je zaujímavé, že stavom Mošonskej clostáva sa v tomto 
smere jemného poučenia ocl samého Kounica, ku ktoréll1u 
vyslaly cleputáciu so ,svojimi požíaclavkami. Kounic, ktorý 
súhlasÍ -s ich ostatnýmí požiadavkall1i, čo sa oclstránenia 
všetkých llezákonit.ostí týka, ako aj s týin, aby sa úradovalo 
buďlo v latinskej alebo v materinskej reči, pokiať ide o ieh 
USlle3enie (1. III. ešte spoločne s Rábskou) proti nemčine, 
upozorňuje ich na škody, ktoré by z úphlého vytvorenia 
nemčiny pre Uhrov plynuly: Obyvatelia, keCL hudú znať 
materinskú reč panovníkovu, budú mu mocť fahko a bez 
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zbytočných výloh predniesť svoje požiadavky a ponosy 
slovom i písmom. Pomocou tejto reči majú Uhri ďalej otvo
rené i tie najvyššie hodnosti monarchie (nevynímajúc ani 

• miesta, ktoré zaujíma Kounic); nebud ú-li jej znať, budú 
vytvorení zo spoločnostiostatných národov rÍše a budú 
obmedzení len na hranice svojho vlastného územia. Konečne 
je znalosť nemčiny Uhrom pohebná i k voli obchodnému 
a inému spojeniu so súsednými národmi. Ako sa zachovala 
stolíca po tejto rade, nevieme síce, bo zápisnica o tom mlčí; 
je však isté, že dovody tu uvedené, boly zemiansivu von
koncom cudzie. (Zápisnica 23. III.) 

Odhliadneme-li však od týchto prehmatov na úkor nem
činy, ale aj na úkor ostatných nemaďarských rečí rudových 
(znamenajúcich, pravda, pre ma(Tarčinu len pokrok kvanti
taHvny, nie kvalitatívny), mažeme súhrnne povedať, že sto
lice i v otázke rečovej v 'školstve vracajú sa vedome k sta
rým pomerom. Na rudových školách vyučorvanie v jazyku 
materinskom (s prehmatmi v prospech maďarčiny) a základy 
latiny, na školách stredných latina s výpomocnou a nauko
sdelnou (v nižších hiedach) rečou maďarskuu, nahradzu
.júcou (často zase na úkor ostatných rečí nemaďarských) 
dosavádnu nemčinu. Tedy pokrok najviac kvantitatívny, 
nie kvalitatívny a nesený viac chvíl'kovým tl manifestač
ným zápalum, než podloženýskutočným a priroclzeným 
vývojom.70 

Niekorko faktov, znamenajúcich skutočný krok napred 
i pri ich podohnej dočasnosti a efemérnosti, heba zapfsať 
zase len v prospech nadšených jednotlivcov, pokraču.Ťúcich 
jednak v svo.Ťich snahách drievňa.Ťších, .Ťednak využíva
júcich nových možností, daných nepoko.Ťnou chvÍfou a 
umožňujúcich aspoň dočasné vymanenie sa zpod vlády 
predpisu a pravidla. K prvým patria - vedra spisovaterov, 
ku letmým sa ešte ohrátime - známi nám UŽ71 seminaristi 
l)rešporskí a peštianski, zaoberavší sa, a to z vyššieho na
loženia, rečami rudovými už predtým, ďale.Ť študujúci 
protestantsleých škol v, Šoprone, pre.Ťuvu.Ťúci samovzdelá-' 
vaciu činnosť tiež už z drievňajška. Všetci títo, zvlášť však 
seminaristi prešporskí vyviňu.Ťú teraz zvýšenú činnosť a 
účastnia sa i puhlicistickej agitácie za úradnú reč maďar'· 
skú. V bratislavskum seminári žiaci sú zkúšaní a odpoveda,jú 
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maďarsky. Díla 8. 1. mal piaty ročník zkúšky z dogmatiky. 
Z 96 ich odpovedalo 50 maďarsky, a to plynne a výmluvne. 
Drnhoroční tiež odpovedali maďarsky, ba u, úich profesor, 
Fr: Krammer, kládol i otázky maďarsky. Mnohí z na.Ípil
ne.Íších pestovaterov maďarčiny sú vra,j rodilí Slováci. 
Riaditer peštianskeho seminára Filip Wohlgemiith' kupu,je 
chovaneoul maďarské knihy a časopisy, čo ponúklo vraj 
i rodilých Horvatov, Slovákova Nemcov k učeni u su ma
ďarčine, takže mnohí z nich nielen rozume,jú maďarským 
knihám, ale i hovoria maďarsky. lch učiterom bol Gabriel 
Dayka, pozde,jší významný básnik nemecke,j školy. Cho
vanci prejavu,jú i činnosť literárnu, hlavne preldadaterskú. 
Dayka preložil Spaldingov spis O určení človeka, iný 
preldadá Montesquieua, jeden chystá mluvnieu, druhý di
vadelné kusy. Šopronskížiaci, zaujatí už predtým snahami 
spisovaterov, hlavne Komárňa,nskej ISpoločnosti, o jazyk 
maďarský, ustavujú sa 20. III. 1790 v spolok na pestovanie 
maďarskej reči. Predovšetkým chcú sa spoločnou prácou 
naučiť pekne a správne písať maďarsky, ohoznámiť sa 
potom s významnejšími dielami macfarskej literatúry, pre
kladať z cudzích literatúr atď.72 

K druhým pahia niektorí vysokoškolskí profesori. Na 
peštianskom vysokom učení, podra dopisu z Pešti, učitelia 
tak sa zaujali o mad'arskú reč, že nielen kňazskí chovanci, 
ale i svetskí poslueháči odpovedajú maďarsky ešte i zo zá
kladných vied. Profesori iných národností sa učia maďarsky. 
podra inej zprávy tamojší profesori chirurg'ie macfarsky 
hovoria, kona,jú macfarské súkromné prednášky, maďarsky 
zkúša,jú. V pestovaní macfarčiny vynika,jú i žiaei prof. Szvo
rényiho v Bratislave, ktorý ide vydať svo,je eirkevné de,jiny 
macrarsky. Prof. Benko v cnyedskom gymnáziu v macfar~ 
skej nástupnej reči oznamu,je, že bude prednášať prírodné 
vedy a zemepis macfarsky.73 

Reštiiúeia úraclná, publikovaná až kuncom apríla, našla 
takto na vačšine miest už v mnohom ohrade dokonané veci. 
Krárovská rada už vo svo,jom predostret1 zo dňa '19. II. 
upozorňuje panovníka na verkú nenávisť stavov voči škol
nému a normálne,j metode, ktorou vraj stavy rozumejú 
nielen sposob výučby, ale i llemeekú reč vo vyučovanÍ. Na 
množiace sa zprávy o zákaze llemeckého vyučovama a vy-
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berania školského platu vydáva však už dňa 19. II. (súčaslle 
so svojím predostl'etím k panovníkovi) úpravu hl. štúdijným 
direldol'om, ahy až do cl'alšieho nariadenia vymáhali školné 
len miernym sposobom a dbali toho, aby na rudových ško
lách v rámci preelpisov bola mládež náležite vyučovaná reči 
mateJ'inskej a laiine. Toto nariaclenie oznámila aj niektoeým 
stoliciam s výzvou, aby od Salllovornej reštitúcie v školstve 
upustily, no,' ako sme videli, lllárne. 

SalllovoTné počiny stolíc v školstve kráT ovská rada ináče 
i sama predvíclala, preto podáva svoj návrh na reštitúciu' 
už dňa 6. lllarca, súčasne s reštitučnými elaborátmi v obore 
politickej správy. V tomto predoshetí poukazu.Ťe kráľov
ská rada na to, že v platnolll štúdijnom systéme by bolo 
potrebných veTmi mnoho zmien, jestliže by mal byť uve
clený v súhlass ústavou. Dokonca by bolo vraj trebn 
vypracovať nový štúdijný plán, na čo terajšÍ krátky čas 
nestačí. Spokojuje sa preto len s návrhmi na odstránenie na.Ť
vi.ičšÍch rozporov ústavných, ktoré so systémom vyučovacím 
vlastne ani tak úzko nesúvisia. Peníaze štúdijného fondu, 
požičané u súkromnikov, nech S(l im ponechané i nael'alej; 
čo boly uložené u spoločného fondu štúdijného, nech sú 
po skollč;enej vojne vrátené. školné nech .Ťe zrušené so 
zpiitnou platnosťou 1. III. poč:na.Ťúc: kde bolo už vybrané, 
nech je prinavrátene rodičom. (Tu sa poznalllenáva, že 
v štúc1ijnom obvode pi.itikosiolskolll a košickom je školné 
čia,stočne už zrušené alebo žialnni vobec neplatené.) V osob
ných otázkach navrhuje sa zrušenie dozorcov národllých 
škól; starosť o ne má byť sverená duchovenstvu. Keďže 
(fale.Ť nemčina prestala byť rečou úradnou, prestáva i po
treba učitel'ov, znalých nemčiny, a učitelia, ktorí mali byť 
pre jej nezna,losť prepustení. mažu byť ponechaní na svo
,jich miestach i nacl'alej. 

Pokial' ide o vlastné štúdium a metodu, navrhuje krá~ 
Tovská rada predovšetkým zrušenie katedry nemeckého 
úradného štýlu ako viac nepotrebného na uni verzite a aka
demiách. Všetky preelnášky na týchto vysokých školách 
majú sa konať latinsky; v ktore.Ť reči nech sú aj učebnice 
profe,sorov. Na g'ymnáziách nech sú profesori napomenut!. 
aby prednášali latinsky a priviedli mládež k zručnosti v la
tinskom ,jazyku slovom i písmom. Vzhradom na nemožnost 
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dodania latinských učebníc univerzitou, má byť všeobecné' 
zavedenie latinských učebníc ponechané až na hudúci škol
ský rok. Na normálnych alebo národných školách nech nie 
je ni,jako bránené vyučovaniu rudových rečí. Hlavní štú
dijní clirektori preto nech prísne dbajú na to, aby všade 
všetky predmety boly prednášané v prÍslllšnej reči mate
rinske,j a aby bola pozornost venovaná i latine, nakol'ko to 
bude možné. Zvlášť sa má podotknúť, že nemecká reč nemá 
byť nikomu vnucovaná, ani reč materinská zanedbúvaná. 
Normálna metoda, kde ešte nebola zavedená, nech ,je už nie 
za vádzaná. Povinnosť .Ťej znalosti u učiteľov a protestant
ských teologov tedy odpadá. 

Kancelária vo svojom pl'eelosiretí zo dňa 22. III. vcelku 
súhlasí s mienkou král'ovske.Ť rady. Má len nlektol'é do
pInky a pripomienky: štúelijný plán nech je verejne známy, 
aby J'odičia mohli pOlsúdiť, či ich deťom vYhovu,je. To však 
prijde na raelu až neskol'. Vo ve ci zrušenia katedry nemec
kého úradného štýlu na univerzíte a akaelemiách kancelária 
nesúhlasÍ, bo ,je vra.Ť vždy žiadúce, aby sa Uhri venovali 
nemčine. Stal'Í klasici sú dobrÍ len pl'e pestenie latinského 
'štýlu, najvia'c ak ešte pre filozofiu a mravovedu, ako a,j 
k štúdiu starovekých cle,jÍn, Politiku, štatistiku, obchodnú a 
finančnú veelu, technologiu a ostatné veely, prepotrebné 
dnes každémn štáb~ikovi, .nemožno čerpať z klasikovo Tu sú 
nemecké knihy nezbytné. Preto nech je štúelium nemčiny 
s vyl lÍčením akéhokol'vek násilia i nacl'ale.Ť doporučované, 
stolica nemčiny zachovaná, ,jej návšteva však nech je po
nechaná dobrej voli študujúcich. O sposobe, ako zadovážiť 
latinské učebnice do počiatku minulého roku, nech podá 
kl'ál'ovská rada návrh. K bodu opestovanÍ l'udových rečí 
kancelária dodá va, že medzi l'udovými l'ečami má byť ma-

. d'arčine aků reči hlavne,j venovaný zretel' zvláštny, preclo
všetkým v miestach, kde je užívané viac rečí. Čo sa konečne 
metody týka, nezáležÍ na tom, podl'a akej metody sa učia 
v dedinských školách čítať a písať. Nech .Ťe preto všeohecne 
pl'edpísané Ratio educatiouis z r. 1777. 

Rezolúcia schval'uje návrh kancelárie v plnom l'ozsahu; 
prÍslušný dekl'ét bol vydaný o tom král'ovskej rades datom 
? IV. (do expeditu 16. IV.). Na základe tohoto elekrétu boly 
potom král'ovskou radou vydané na prÍslušné miesfa (uni-
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verzi tu, štúd. direktorova stolice) potl'ebné in,timáty s datom 
20. IV. a n. Pre doležitosť tohoto nariadenia podávame tu 
doslova aspoň rečové ustanovenia osnovy upl'avenej na sto
lice: ,,4. Po zpatuvedení latiny do verejného úl'adovania 
sama sebou prestáva potreba, aby na školy a katedry neholí 
ustanovovaní iní riaditelia a učitelia ako nemčiny zHalí. 
Učitelia a riaditelia, ktorí pre neznalosť nemeckej reči malí 
byť prepustení, budú poddanÍ, 5. Všetky prednášky na 
vyšších školách, a to jak na univerzite, tak na nkadcmiách 
nech sú konané latinsky. Aj učebnice, pokiaT sú, blldú 
upotrebované v tejto reči. 6. Aj na gynmáziách nech sú 
prednášky konané touto latinskou rečou. V niŽších triedach 
však nech učitelia pri vyučovaní latiny neužÍvajú vinc ako 
reči vysvetl'ovacej nemčiny, ako to bolo v tomto roku škol
skom pred pí,sané už pre tri triedy gramatické, ale reči 
matel'inskej, a to tam, kde vačšina školskej mládeže zná l'eč 
maďarskú, reči macťarskej, ktorú reč chce Jeho Veličenstvo 
šíriť po celej krajine." Príprava učebnÍc. ,,7. Jeho Veli
čenstvo nechce síce klásť prekážky na normálnych a rudo
vých školách vyučovaniu žiadnej Tudovej reči, pl'ialo by si 
však, aby reči maďarskej, ako v tejto krajin~ samo sebou 
materinskej, hol venovaný zreter zvláštny. Preto jej vzde
lávaniu a šíreniu, zvlášť v miestach, kde je teraz v užívaní 
viac rečí, bude tl'eba venovať zvláštnu pozornosf. 8. Podojme 
nemieni Jeho Veličenstvo nijakým sposobom vnucovať l1em
činu škoLskej mládeži, myslí však, že to bude krajine len 
na osoh, kecY v mestách a vo vačších mestečkách v školách 
takzvaných národných bude poskytnutá aj možnosť nančiť 
sa nelnč.ille. "74 

Už pred týmto intimátom (27. III.) povolila krárovská 
rada, vyhovujúc žiadosti chyrurg-ov Pešhanskej, aby pitva a 
cllirurg'ia boly prednášané na univerzite latinsky alebo ma
cl'arsky, že tielo predmety možu byť preclnášané latinsky 
i macl'arsky. Podobné povolenie dáva neskol' (21. V.) i pre 
obor zverolekárskej terapie. Prednášky maďarské však ne
trvaly dlho, nakorko ešte pred koncom roku zavládla i tuná 
takmer úplne latina. O rok neskol' (v máji t79t) boly pl'e la
tiny neznalých povolení zvláštni korepetitori (súkromní).7ú 

Doplňujúcim nariaclením krárov~kej racly zo dňa t4. V. 
1790 (č. (4855), vydaným len úradom školE!kým, vyvodia sa 
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zo základného nariaclenia zo clila 20. IV. aclministratívné 
a kvalifikačné dosledky (hoc, ako ešte uvidíme nižšie, ne
správne a prehnane) pre učiterstvo rudových škol. Naria
denic toto znovu pripomíria, že pocHa najvyššej vole má. 
byť pestovanie macl'arčiny napomáhané po celej krajine. 
Učitelia, macl'arčiny neznalí, nech sa preto snažia, ahy si 
osvojili macYal'činu v nujkratšej clobe. 7G 

Ďalším nariadením zo dňa 24. apríla zrušujúsa i dozorci 
národných škol (stalo sa tak už i 20. apríla) a uldadá SEt 
stoliciam, aby si príslušných dOZOl;COV ustanovily samy Cl 

o sposobe výkonu podaly zprávu.77 Už nariadením zo dňa 
20. apríla boly zrušené i pokuty (20 kl'ajciarov) pre ne
navštevovanie školy a uložené len zemským pánom, že majú 
dozel'ať, aby mládež školu pilne navštevovala, Pre nastá~ 
vajúci snem bol potom ~kolský rok ukonČený predčasne 
už koncoll1 mája. Začiatok nového školského roku bolusta
novený až na t. XL t790, do ktorej doby boly potrebné 
zmeny (o nich niže) vykonané a nové (vlastne staré) učeb
nice prichystané. Zrušenie závislosti uhorského školstva na 
vieclenskej štúdijnej komisii bolo intimované už 9. IV. Takto 
sa· končily ponemčujúce úmysly J ozefa II. v škole, aby 
urobily miesto snahám maďarizačným., 

Na niektoré nábehy sme už poukázali vyššie. Uvedené 
nariaclenie tieto nábehy pOlsmeTovalo a clo istej miery odo
brovalo, ho kecY i neišlo tak cYaleko, ako niektoré zo stolíc, 
uvedených vyššie, že by zakazovalo pestovanie inej Teči ako 
macľarskej,78 dávalo tejto postavenie zvláštné, privilego
vané, posiavenie, ktmé poclTa Ratio educationis a ďalších 
nariadení, vydaných clo, germanizujúceho ediktu Jozefa. lL, 
prislúchalo nemcine. I kecY vlivom nedostatku nčitel'ov, ma
cYarčiny znalých, a vhoclnej úpravy, cl'alej aj vývojom a 
zmenou politickej situácie, nastale,j ešte behom roku t790, 
nemohlo byť uvedené v život, prispievalo značne k povzbll~ 
deniu II k utuženiu nálady v pl'ospech macYarčiny, náchylnej 
i tak k prehll1atoll1. Prvý doklad toho máme v Gemerskej, 
kde shroll1aždenie, konané clňa 5. mája, vlivom tohoto na
riadE'nia pristnpuje dokonca kzavedeniu, ll1aďarčiny do 
kostolov a služieb Božích. Poneváč je to i voTa jeho Veli
čenstva - hOYOl'ia v syojom usnesení - aby sa ~árodný 
,jazyk macfarský šÍril a upevňoval Y krajine, nariad'ujú, 
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aby kňazi a farári vtých miestach, kde boly dosiaT kázne 
v cudzej reči, hoc poslucháči rozumejú macl'arsky, totiž 
v obciach Dubovci, Malom Hosúsovom, Ardovom, v mesteč
kách Rožňave a Putnoku, na budúce kázali len maďarsky. 

. Podobne heba konať i v obciach, kde vačšina obyvateť
stva rozumie macTarsky. Duchovní nech vzdelávajú rud 
v tejto reči a nech sa takto snažia i oni posobiť k zverade
niu a rozkvetu reči macTarskej. Toto ustanovenie dajú 
kolovať a opisy dajú i slúžnodvorským, aby mohli trestne 
zakročiť proti neposlúchnuvším duchovným. 

V meste Uhmskej Skalici vlivom vyšespomenutého na
riadenia luál'ovskej rady prepúšťajú dila 15. júna učitcl'ov 
l'udových škol (Jána čillaricha, Martina Palsoviča a Ondreja 
Jesenského), bo vraj latinsky vedia málo a maďarsky "obec 
nie a nie sú tedy sposobilí plniť požiadavky tohoto nal'ia
denia. Plat a byt im povol'ujú do konca júla, aby sa do 
tej doby mohli postarať o výživu a nový byt. Učitelia ovšem 
podávajú prosbu k miestodržiacej rade, letmá prípisom zo 
dňa 21. septembra rozkazuje mestu, aby boli pl'ijatí nazad 
a bývalý ich plat aby im bol vyplácaný i nacl'alej. Rada 
žiada spolu i dovody tohoto usneseni a a zakazuje na budúce 
všetky samovol'né novoty. Radní posielajú svoje horejšie 
usnesenie a odpierajú prijať nazad prepustenýC'h učitel'ov 
až do konca apríla 17.91, nechcúc im dať vobec ani žiadnej 
podpory. Miesta ovšem obsadili rýchle inými. Prijímajú ich 
nazpataž vlivom nového nariadenia zo dňa 27.. apríla 1'791, 
ktmým sa im nakazuje i vypJatenie celého zadržaného 
platu pl'Íslušným učitel'om.79 Král'ovská rada, ktoTá toto na
riaďovala, musela pravda medzičasom tiež urohiť hodne 
ústupkov od svojho povodného zápalu pre maďarčinu, 
vzbfknuvšieho vHvom dekrétu zo dňa 7.. IV. a niektorých 
rezolúcií a dekrétov cTal.ších, o čom obšírnejšie však na 
.svojom mieste.80 
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Revokačný reskript znamenal tedy v stolici ach úplný 
návrat k úradnej latine, pri ČOlll nič alebo len máločo na
svedčovalo tomu, že hy to mal byť len návrat dočasný, kým 
snem nerozhodne inak. Tento smel' vývoja dobre postihujú 
aj spisovateli a a novinári, ktorí, ako čiastočne už vieme, už 
od pcíčiatku tohoto roku začÍnajú horli f za úradnú maďar
činu. vývoJová krivka macl'arčiny, tak ako sme ju zakreslili 
pre mesiace január až apríl r. 17.90, jej stúpajúca tendencia 
pred revokačným reskriptom a jej náhle poklesnutic po 
ňom, nachodí 1>voje verné odzrkadlenie i v hlasoch vtc
dajšej tlač(' a v komentároeh vtedajších spisovatel'ov. Nie
ldoré zprávy o prebúdzajúcom sa záujme voči maďarčine 
v stoliciach vzbudzujú v kruhu spisovaterov nad3enie a 
plnia im hruď nádejou na splnenie ich clávnej túžby: vidieť 
mncl'arčinu v úradoch, v školách a· vo všetkých význam
ne,jších vzfahoch národného života. Týchto priaznivých 
zpráv použÍva,jú spisovatelia a pisatelia na ponbudenie 
ešte váhajúcich a pripo,jujú k nim plamenné výzvy na 
obrátenie neveáacich a pochybujúcich alebo myšlienku ma
ďarčiny priamo zamietajúcich. Časopisy zaznamenáva,jú 
preto usilovne všetky zovňajšie prejavy záujmu vočima
cl'arčine, macl'arské reči, snaženia na jednotlivých stoličných 
shromaždeniach o maďarskú reč a ohlek,81 vy,svetl'ujú pomel' 
rnerlzi latinou a mad"arčinou a hro.Ťa proti názorom, hlása
jÚcim ďalšiu pohebnosť latiny. Na ch;uhej strane uspokojujú 
prívržencov a etHerov latiny tým, že nikto nechce vyhostil 
latinu úplne. . 

Najčul('jším propagátorom maďal'činy a najvernejším 
zachvcovatel'om vývojových vin a ich nárazov je komár
l1ansÍcý revuálny časopis Mindenes Gyi.ijtemény a jeho 
redaktor J ozef Pétzeli, ktmý svoju účinnú agitáciu v pl'O
speC'h ma&lrčiny zahájil už koncom roku predošlého a prvý 
vvslovil vo svojom časopise zo cliía 23. 1. jasne n lll'Č'ite 
l~všlienku úraclnej macľarčiny ako progrum.82 3. n., keď 
pl:ináša ZDrávu o náh10m vzplanutí záujmu o mad'arskú reč 
a oblek, dodáva, že temz užnikto nemože pochybova.ť o tom, 
že bv mad'arčina úebola zavedená. jak do úradov, tak súdov. 
O d~a týždne nato (17.. II.), akiste vlivom zpráv zo stolíc 
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a vlivom reštitučného reskriptú, ktorý interpretuje úmy
selne v prospech mac[arčiny, nechcejúc vidieí, že reskript 
v rečovej otázke nie je pokračovaním vývojovej línic, za
hájenej reskriptom zo clňa 18. XII., ale jej zlomením, Jasá 
tento časopis: "Teš sa, vlasť milá, radujte sa vlastenci, čo 
milujete svoju materinskú reč. Dosiahli snie už vačšiu časf 
toho, čo sme <su snažili. Naša reč, ponížená takmer až po 
zem, bola pozdvihnutá z prachu. Jeho Veličenstvo už do
volilo, aby politické veci holy pojednávané v celej kra.jine 
maďarsky. Súclné veci huclú tiež len dotial' latinské, kým 
sa naša reč lepšie nevyeihrí. I druhá žiadosť krajiny sa 
splní. Norma, ktorá by nášmu jazyku skor-ncskor stala sa 
smrtel'nou, huclto prestane úplne, alebo bude zmenená tak, 
aby to, čo je v nej dolHé,ostalo a deti boly aspoll v národ: 
uých školách vyučované len maďarsky. V školách mest,skÝch 
bude zase, ako predtým, mad'arčina hlavnou, latina, ld~rú 
i naďalej musíme pestovať, rečou druhou. I nemčine sa 
možu učiť mladíci s vyššími aŠpiráciami, aby ani tejto reči 
neboli úplne neznalí. O desať rokov vo všetkých školách, 
od l'udových až po univerzitu, može byť vyučoYiUlie ma
ďarské. Nebude viac treba, aby v starých sídelných mestách, 
v Budíne a v Pešti, a i inde maclarský hovol' dial sa len 
šeptom, ale i na ulici ach týchto miest bude musieť byť 
panujúcou rečou maclarčina. Aby sa to už nikdy nemohlo 
zvrátiť, hude, ako sa dozvedajú z mnohých stolíc, na bu
d úcom sneme uzákonené: Jak správné, tak súdné vcci majú 
byť v Uhorsku a v Sedmohraclsku na veky pojednávané 
úlaďarsky. Nikto, Ido maclarsky nevie, nemože tn nikdy 
viac mať úrad. Vo všetkých školách náukosclelnou rečou má 
byť maďarčina." 

O tri dni neskol', komentujúc usnesenie Komál'llanskej 
o zrušení normy a zavedení maclarčiny a latiny v školách, 
volá, že je už koníec obavám, že zavedením nemčinv do 
škol a úradov zanikne reč vlasti a tým aj jer pami~tka. 
Aká vefká bola predtým táto ohava, taká veTká je teraz 
radosť, že reč, na ktorú Maďar tak dbá ako na svoju Zl'e
teTničku, hucle ešte raz pozdvihnutá z prachu a že všetky 
stolice spoločnými SIlami usilu,jú o to, aby ([alšie zachovanie 
reči bolo pomocou jej zavedeni a do úradov a do škol za.· 
hezpečené. V clalšom poukazuje na poníženie národa, ked' 

54 

musel za nemeckej úraclnej reči hradať svoju pravdu rečpu, 
ktorej l~erozumel. To všetko tel'az prestane.83 

Kazinczy v 2. sošite svojho Orphea k reči A. Fáyho, 
vicišpána stolice Ahovskej a Turnianskej, povedanej dňa 
1. marca na shromaždení týchto J ozefom spojených stolíc 
a majúcej s maclarčinou lén ten súvis, že hola povedaná 
v tejto reči, pripojuje túto plamennú úvahu: "V kom, kto 
čÍta túto reč a zápisnice niektorých stolíc, mohlo by ešte 
vzln'lsnúť želanie, aby na buclúcom sneme hola zpatuvedcná 
za úradnú reč latinská? Prijmeme-li latinu, na veky zatvo
l'Íme vedám cestu k nám ... Bude-li prijatý jazyk ma
ďarský ... z národa nášho stane sa nárocl samostatný, meclzi 
Maďara a Nemad'ara hude vmestnaná večitá priehrada 
a cúclzinec bucHo sa pomaďarčÍ medzi nami, aleho zomre 
hladom; očiviclne bu cleme napreclovať v učení, naše. ma
ďarské deti clostanú maclarských vychovávateTov a my 
dojdeme vo veclách a umeniach takého rozkveiH, akého 
closiahlo Nemecko, kecl' upustilo od cucl zej latinskej čl {ran
cúzskej reči a začalo i>ísať svoje knihy svojou vlastllóu 
rečou." ĎaleJ ukazuje na to, že k tomuto cieru je treha, 
.aby mládež bola vyučovaná maďarsky; učebnice čiasioěne 
sú, čiastočne je closť. schopných l'udÍ, ktorí by ich napÍsali. 
Pojednáva o pl'ostrieclkoch, ako by sa dalo zaviesť maClar
ské úl'čldovanie i v stoliciach macľarčiny neznalých, takže 
ani tu by nebola prekážka. "Vlastenci, naši potomci })]'ekli
nať buclú náš popol, ak neuskutočnÍllle to, k čumu sa klonil 
dobrovoTne Jozef II., nemilujúci latinu." Nakoniec potiera 
snácl najvážnejšiu námietku zastáncov latiny, že zákony sú 
lati1l'3ké, nemožno tecly úradovaí maďarsky. Latinskú l'eč 
musíme zna ť a veclieť - hovorÍ tam - k voli zákonom, teo
logii, klasickým spisovatel'om a k voli roznym oclvetviam 
vzdelanosti i nacl'ale.Ť. Zna.Ťú túto reč a.Ť ostatllé národy eu
ropské. Preto však, že Corpus iuris a Werboczy je latinsky, 
.je ešte vždy možno prisluhovať spravedlnosť po macl'arsky 
práve tak, ako mohol po mad'arsky kázať Pázmány, hoc 
Vulgata bola latinská .. Učme sa latinsky, učme sa aj iným 
rečialll, ale preclovšetkým majme precl očima, aby 111ac1'a1'
ská reč bola prvá a ohe.cná a aby sa jej učilo l'ovnako ne
mecl~é, slovenské, srbské a rumunské clieťa, kde je to len 
možn{" Panovník ,je náklonný vyhoveť te.Ťio prosbe lllno-
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hých stoIk, spisovatelia a školy sú tiež pripravení. "Budúci 
snem može položiť základný kam<:>ň k našej trvanlivej bla
ženosti ... Zavedieme-li macLarský jazyk, pohváme; siah
neme-li po latinskom, driev či neskol' zahubí nás záplava 
cudzincov a národ náš bude úpadková mie3anina."84 

Tieto nadšené prejavy priatel'ov a dopisovatel'ov novín 
zaldadaly sa len na niektorých maďarčine priaznivých zprá
vach zo stolíc, preceň'ovan ých k tomu ešte vlastnou túžbou 
píšúcich. Náhle sa tieio zprávy rozmnožily tak, že spisovatelia 
mohli z nich vybadať celkovú líniu vývojovú, dostavuje sa 
s poznaním pravého stavu sldamanie a vytriezvenie. Už 
v doležitom pl'ejave svojom zo dňa 23. I. píše M. Gyiijte
mény, že s bolesťou sa dozvedajú i to, že niektoré stolice 
ešte i po tak vzácnej nabídke, ktorej sa im dostalo so strany 
pano.vníka maďarským reskriptom zo dňa 18. xn., žiac!ujú, 
aby do úradov vrátila sa zase latina. Táto ich bolesť musela' 
sa zvačšovať každou novou zprávou o skutočnom stave ved, 
ktorý nastal po revokačnom reskripte. "N ie je možno zniesf, 
že stolice žiadajú zase len latinu a že si ešte ani teraz ne
uvedomujú škody,' vyplynuvšie krajine z latiny" - píše 
istý dopisovatel' tomuže časopisu už koncom februára. A red
aktor k tomu pripojuje: Kaželý dobrý ·syn vlasti sa musí' 
zarmútiť, kecL počuje, že ešte po takom nečakanom a sláv'
nom zml'tvýchvstaní nášho národa sa najdú takí, čo si že
lajú, aby úracly a .súdy užívaly nie macrarčinu, ale latinu. 
O niečo neskol' čÍtame v tomže časopise pochybovačný do
pis istéha peštianskeha seminaristu, že by azaj rád veelel, či 
sa splní, čo časapis vo veci mad'arčiny nedávno. (17. II.) pl'ed. 
povedal, "ba tuná, bohužial', vidíme a pačujeme pravý opak 
toho: Vš etc i sa zdajú byť zaujatí len pre latinu a vobec sa 
nehrozia túliť na svoju hrucr zaprÍčii'íovateľku konečného 
zániku svojej reči." V spoločenskol11 živote trvá ohl'uba 
nemčiny, do úradov bude zavedená latina, o macľarčinu ne
bude sa starať nildo. Počet Mad'arov huele so dňa na deň 
menší až nakoniec vyhynú úplne. Podolme vzdychá iný do
pisovatel' týchto novín (22. IV.), že vzácné úsilie tol'kých 
vlastencovo vypestenie mad'arčiny výjde úplne na zmar, 
bude-li "naša vlastenecká reč zase cudzinkou vo svoje.Ť vla
sti ... a bude-li na miesto prvé postavená zase latina." Ná
vrat k latine, nielen zovňajšný, ale i vnútorný, zazna~nená-
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vajú i latinské noviny vo svojej aprílovej výzve k pl'eelpla
teniu. Vydávanie latinských novín odovoclňuje sa tu hlavne 
tým, že latina je zákonnou rečou Uhrov, užívanie ktorej 
bólo len dočasne suspendované, teraz však zase ožilo. 
"A vezmeme-li ešte v úvahu, že u nás všetky verejné veci 
budú zase bez výnimky pojednávané latinsky podl'a sta
rého zvyku, zdedeného od otcova zachováyaného už skoro 
osem storočí, pochopíme, ako užitočné bude písnť v tejto 
reči aj noviny." Vergiliovské slová: "Tenclimus in Latium" 
derú sa mimovol'ne do úst zastáncov macľarčiny pri pozo": 
rovaní tohQto vývoja.85 

Latina má v krajine ešte vždy 'sil~é postavenie. Stoliciam 
je ešte vždy zákonnou (Báčka), a poneváč ňou sú písané zá~ 
kony a výsady a mimo to je užívaná od iol'kých storočí, je 
Uhl'om' už ako domáca, ba materinská lLiptov, Tolna); je 
národu rečou vlastnou (Trenčín), ba dokonca rečou svatou 
(Zala), ktorá potrvá ml. večné veky (T<:>kov) atď. Aké svazky 
viazaly .Ťu k veTkej časti uhorske,Ť verejnosti vobec, naj
]epšie vidíme zo 16 bodov, uvedených ,jedným z jej zastáw 
cov na jej obranu a potieraných Bárótzim v jeho brožúrke, 
vydanej proti nim na obranu lllucl'arčiny.86 Hlavnejšie my
Wenky f 6 hodov sú iieto: Latina je i naďale j potrebná z do
\'odov'umeleckých i veded:ých. Estetický cit a logický smy
sel je možno si vypestovať len pomocou latinských diel, ho 
ani estetika ani logika nie je v maďarčine vypestovaná. Je 
potrebná z dovoclov náboženských: kresťanské učenie šíálo 
sa všade nujprv latinsky; v tejto reči je tedy ,jeho čistý pra- . 
meň. Zákony. výsady a ostatné prÍsomnosti staly by sa inak 
nesl'ozumitel'nýllli. Lat.ina je jedným zo základ ov svobody,. 
t~lw to dokazujú udalosti z roku 1780-90 a osudy čechov 
a MOraVaI10V, ldorí pre opustenie a nerozumenic latinc pri
šli o všetky svoje svobody, písané touto rečou. VytvoL'enÍm 
latiny hol by porušený aJ pomel' k častialll pripojeným, sy
novia ktOl'ých chcú a ako cle ti vlasti i majú právo účastniť 
sa v sprá~e krajiny. "Horvati, Dalmatínci, Slavonci, Po
dolinci, Blikovinci, obyvateli a VladimÍrska a Haliče, ktorÍ 
si vel'mi pra,jú zachovávať uhaTské zákony, boli by zavede-' 
nim mncl'arčiny pozbavenÍ ú~aclov." Nech si Uhri pripama-' 
tujú dobu .Jozefa ll. a pomyslia na svoje pocity, kecl' museli 
opustiť úrady pre neznalosť ncmecke,ř úraclneJ reči. Je preto' 
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odóvodnená aj obava, že zavedenímmaďarčiny by prestala aj 
jednota medzi Uhorsk:om a Horvatskom. Odstrániť latinu 
znamená ohrožiť jak vnútorný mier, založený v zákonoch, 
tak zahraničný, zabezpečený smluvami, nako1'ko oboje sú 
latinské. Popreldada ť všetky písomnosti nemožno a k dó
kazu treba vždy originálu. Latina u ostatných národov upa
dá, uiet tedy ani nebezpečia, že by snácT jej pomocou úradné 

. tajomstvá boly 1'ahko prezradené. Aj ináče známkou sporia
daného štátu je publicita. Uhorský národ nemá náde.Ťe, že 
by sa mohol stýkať so svo.Ťím panovníkom vo svo.Ťej reči, 
dorozumievanie cúdzou rečou je neprípustné, takže i tu 
zbýva len latina. Latina je reč vznešená, pretonemóže byť' 
na újmu sláve panovníl~a, ma.Ťúceho meno po národe, ldoré
mu bola latina rečou národnou. Spoluúčasť v zákOnodarst ve 
a kontrola výkOlnu zákonov je možná len pri znalosti latiny. 

Ponosy na vzmáhajúcu sa vládu latiny nielen v úrado
vaní, ale i y duši a mysliach verejnosti tak sa množia, že je
don z prvých jej priekopníkov, Ádam Horváth, pokladá za 
potrehné vystúpiť na obha.Ťobú stolíc vo viedenskom M. K u
rire. Hoc sám je' toho názoru, že pod1'a príkladu panovní
kovho bolo docela dobre možno zaviesť macTarčinu a.Ť pri 
zásade naproste.Ť reštitúcie, predsa len llzná,i'a dovod veľmo
žov a stolíc, že riadna zmena úradnej reči je možná len na 
sneme. Nejde tedy o nevól'u voči macl'arčine, ale len o inú 
metodu - dOlláva so zrejmým úmyslom získať vlažných, čo 
vidno i z toho, že d'alšie horlenie a presviedčanie velikášov 
pokladá za vel'mi potrebné. Bár by ieh všetkých mohli na
učiť mad'arsky ešte pred snemom, bo "odlišnosť nášho povo
du, nášho národa a nášho obleku, záu.Ťem naše.Ť krajiny. 
svobody a našich zákonov, naše mravy a naše tera.ŤŠie polo
ženie, slovom všetko volá, aby sme písali macl'arsky a stali 
sa Maďarmi."87 

Táto obhajoba hola a je pravdivá len čiastočne. Reštitnč
ná legalita iste žiadala návrat k latine, no nijako nebránila, 
aby stolice už teraz (ako na pl'. Sabolčská) neprejnvily aspoň 
vól'u k zmene. Vo svo.Ťich túžbaeh politických stolice tak 
prísne legálné na pl'. neboly. Mlčanie, ktoré sa rozhostilo' 
po stoliciach vo veei macl'arčil{y po úradnej reštit~cii lati
ny, právom zar.azilo a znepokojilo zastáncov macl'arčiny. 
Znepokojilo, no nezronilo. Naopak, pod1'a rady Horváthove.Ť 
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povzbudilo ieh len k účinnejšej'ešte agitácii v prospeeh ma
ďarčiny. Snem je ieh poslednou nádejou. Vynakladajú pre
to všeÚm svoje úsilie na to, aby smerodatné kruhy a celú 
verejnosť uhorskú v tomto oh1'ade naň náležite pripravili 
a presvedčili ieh o užitočno~ti a nezbytnosti reformy a o škod
livosti húžeV'natého lpenia na starom. 

Zavedenie nemeckej l'eči - píše hne cl' najčulejší z časo
pi,sov, Mindenes Gyiijtemény - muselo vzbudiť dojem, že 
C'udzinei stúpli Uhrom na krk. Keby aj koruna bola ostala vo 
Viedni, keby aj naše zeme boly bývaly rozmerané a zemian
stvo zdanené atd'., náš národ uhorský bol by predsa trval 
i ďalej: kecľby však v školách vyučovali nemecky, na sú
doch súdili llemecley, 1ak by Macl'arstvo hOllo úplne vytreté' 
zo soznamu europských národov. Od niekol'ko rokov národ 
sa podohallodi na melčine, ktorú vydvihnúť možno len jed
ným sochorom: rečou, o ktorú sa strachujú všetci MacTari 
hez rozcIielll. A predsa sú ešte vždy tald, čo chcú zachovať 
latinu. O nebezpečenstváeh, z toho plynúcich, bolo by mož
no napísať celú knihu. Tu len hlavnejšie z nich: O 10-201'0-
kov može byť táto mrtvá reč nahraclená rečou cudzou. 
Ale keby sa tak ani nestalo, nebude mať vlasť z latiúy os~
hu. Cud~inci, bývajúci v krajine, spokoja sa s učením sa la
tine a nebudú sa starať o macTarčinu. Bude-li však ohecne za
vedená macl'arčina, tak všetei, čo bývajú teraz v Dhorsku 
av Sedmohraclsku, za 50 rokov sa pomacľarčia. Bo kecT 1'0-

dičia uvidia, že ich deti bez macľarčiny nemóžu napredovať, 
da.Ťú ieh v nej usilovne cvičiť. Ani latina by preto nevyhy
nula, ako nevyhynula ani u ostatn:ých europských národov, 
kde je pestovaná v povoclnej čistote. 

A s trpkou výčitkou voči čiste stavovsky-záujmovej po
litike zemianstva volá Pétzeli o mesiac neskol': "Hlavným 
cie l' oni každého Maďara musí byť teraz povýšenie a rozkvet 
maďarčiny. Nie v tom je sláva národa, aby domy neboly 
očíslované, poda zmeTaná, ahy zemianstvo svobod ne mohlo 
chodiť na zajace atcT., ale v tom, aby macTarská reč bola vo 
svo.Ťej vlasti prvou, aby naše pÍsomníctvo cuc1zie národy 
nielen poznaly, ale si ho a.Ť cenily: bo márne dostane uhor
ská vlasť nazad všetley svobody, nezavedie-li do úradov, Sú
dova škól svo.Ťu reč, nezíska ničoho, bo zanedbala to najdo·
ležite.Ťšie." 
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o niekol'ko dní neskol' je v časopise, nový útok na za" 
stáncov latiny. Ako Cato v stal'ov~ku stále opakoval: Delen
da est Cal'thag'o, tak tl'eba podfa pi,satel'a hlásať, že len na 
zavedení macľal'činy do úl'adov a súdov záleží, aby maďal'''; 
ský národ bol nielen v sozname europských národ ov, ale sa 
tam a,j skvel. Len takto sa stane maďal'čina ohecnou nielen 
vo vlasti, ale aj známou vo Viedni a inde; Národnostná ne
návisť v luajine by prestala úp lne, bo za 50 rokov všetci by 
sa stali Maďal'mi. Že úmdy v Uhorsku patria domácim, je 
vec spravodlivá a najl'ahšie dosažitel'ná zavedením macrar
činy do úradov. "Nič nemaže presláviť národ viac ako roz,
kvet jeho reči ... ako ho ani nič viac neponižuje, ako ked' 
je jeho reč neznáma, hrubá a nevzdelaná. Národ bez svojej 
i'eči ako keby ani nebol, nezasluhuje si miesta medzi europ
skými nál'odmi: že však ten-ktorý národ má svoju reč, to 
maže len tým dokázať, že svoje verejné veci iíou vybavuje." 
Pri latine budeme i naďalej cudzinci vo svojej vlasti. Latin
ské zákony a iné pÍsomnosti tu nemožu byť prekážkou. Ani 
slovenské stolice nie sú proti maďarčine, takže potomstvo 
nás právom bude obviiíovať z nedbalosti, neuvedieme-li clo 
úradov macla1'činu. Niektorí hovo1'ia, že Uhor8ko je Regnum 
Marianum a že preto úradnou 1'ečou musí byť latina. Ale ma
d'arčina je dcérou hebrejčiny, reči Panny {asi 1/20 maďar
ských slpv je vmj hebrejská a arabská} a jej tedy bližšia: 
ako latina. Zmenoll by neutrpely ani katolícke ceremonie: 
aj inde sú v kostoloch obrady latinské, správně a súclné 
veci však sú pokonávané v reči domácej.88 

Druhým hlavným bojovníkomza povýšenie mad'arčiny 
,je viedenský Magyar KuriI' a j'eho redaktor Alexnndú 
Szatsvay, známy svobodomysel'ný publicista doby joze±'iu
skej, kLOl'Ý si vznl tie;ž za úkol vyvrátiť predovšetkým do
vody, uvádzallé znstáncami latiny v pl'ospech tejto reči. Už 
20. III. má jeho časopis dopis istého p6spievatel'a z Košíc 
zo chla 26. ll.: "Najistejšie zabezpečenie a najvyšší poklad 
každého národa je jeho reč: kde zanikla: reč, zanikol i sám 
národ," Niet národa, ktorý by bol tomuto nehezpečiu bliž'3ie 
ako národ uhorský, ktorý sám pomáhn cudzÍIn v zahrabá
vaní svo,je 1'eči. V dobe, kecl' h1Žd Ý národ ta uži točné po,.. 
kladá diť si svoju rodnú :I'eč, je heba zabezi)ečiť i mucrar'-, 
činu na veky, čo je možno jej zavedením do úrado,;, súdov 
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a škol (tu vedra latiny). Latinské zákony Cl listiny llemožu 
tu byť prekážkou. Ani malé rozšÍrenie maďarčiny. Veď ani 
panstvo angličtiny nevzťahuje sa na priestor o vel'a vačší. 
Chyba je len v tom, že národ uhorský svoju reč zanedbáva. 
Takýto národ však nezasluhuje meno národa. Bucle-li si ná
rod vážiť a ctiť svoju reč a oblek, nebude mocť nikdy nildo 
znepokojovať ani jeho ani jeho ríšu: 

Z pera samého Szatsvayho je trpká satira uhorskej la
tiny a nhorských kllltľÍrnyc:h pomerov y 10. čísle časopisu. 
Podľa zvyku doby kladie dej svojho nápadu clo podsvetia. 
Dvaja a:dvokáti uhorskí sa tu hádajú latinsky, z ostatnýc:h 
niÍl'Odov im však nikio nerozumie, ba ani sám Cicero, klo
Tého privolajú. Duša istého uhol'skfho jezuitu ich však 
,uisťuje, že advokáti skutočne rozpní.vajú latinsky. Nie je 
·to ovšem latina Ciceronova, ldorú si Iw7.cl Ý národ upravil 
poclJ'a syojho, takže je to teraz uhorsko-nemecko-poľsko
francúzsko-anglieko-švédska a čertovsko-latinská reč. V 
starších dobách - pokl-ačnje jezuita - všetky národy pe
sto valy vedy v tejto reči, neskol' sa všakspamataly a začaly 
pestovať svoju reč vlastnú. Priznáva však s hanbou, že je 
v Europe ešte jeclou národ, ktorý veely jie ešte vžely euuzí
mi ústami a zákony donáša v takej reči, z ktorej l'ml ne
rozumie ani slova. Líči ďaléj verj)a1izmus a neživotnosť 

uhorského školstva, kde pre latinu potrebujú žiaci na všetko ' 
dva razy torko času, ako na z&pade, kde sa učia v mater
čine, a teprv sa nenaučia ničomu len spúsle latinských slov. 

Na tento jeho článok reaguje istý dopisovatel' v čísle zo 
dňa ., I. JIT. Páči sa mu prec!ovšetkým poukaz na príldacl zá
padných národov, kde pomocou reči materinskej do svojho 
16.-17. roku nančia sa žiaei viac, ako v Uhorsku clo 40. Po
ukazuje ďalej na súvis materčiny so vzdelanÍm a ma jet
DOSťOU rudu. I ieto národy -zavedením národnej reči zabez
pečily svoju krajinu a svoj národ na veky. Národllá reč: 
v školstve a v úracloch zahezpečuje vzdelanie a účasť vo ve
ciach vel'ejných aj vrstvám širším, v čom je najlepšie za
bezpečenie svobody. V Uhorsku naopak mnohí by zase 
chce li lIviesť latinu clo starého lesku. "Zvláštna vee. Že láme 
si, aby náš národ, naša krajina, naše zákony boly nevyvra
tile1'nými, a predsa svojej rounej reči vážime si najmenej! 
A predsa niet vačšej pravdy ako tá, že zánik reči znamená 
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zánik národa, zánik národa :však zánik krajiny." Jediná od
pomoc je vo vzdelaní reči. Zavedením maďarčiny do vše
tkých škol stane sa Tud nielen vzdelaným, ale aj majetným; 
obchod a priemy<sel v Uhorsku skvitne a národ a jeho kra
jina bude hvať na veky. 

Svoj národný program shriíuje M. KuriI' vo svojom čísle 
zo dňa 11. V.: Nikdy 'nebola príhodnejšia doba zabezpečiť 
dostojnosť národa. Tu je čas, aby bolo potvrdené: 1. uží
vanie reči, 2. jednotného uhorského rúcha, odlišného poclTa 
stolíc a 3. náboženská snášanlivosť. 8o 

Tretím d6ležitým činiteTom v pohybe za úradnú. mad'ar
skú reč a za jej povznesenie vobec sú viedenské Hadi 1'01'
ténetek. V nich najdeme najvíac skutkových doldadov 
o sú.časnom vlasteneckom pohybe v krajine, zaznamenáva
ných zrejme s cieTom povzbudivým. Zvlášť sú tu zd6razňo
vané prejavy záujmu voči mad'arčine vo vrstvách vyšších, 
predovšetkým však v rocline panovníckej.oo Rozné udalosti 
a prejavy v prospech mflcrarčiny regi,struje časopis od po-
6atku. Najdóležitejší prejav vo veci úraclnej ll1acľarčiny 
má však v čísle zo dňa 2. IV., kde poukazuje na to, že už 
i cudzie noviny (Bayreuther Zeitung) píšu o tom, že uhorské 
stolice zase úradujú latinsky a že perillustris a speciabilis 
dominusi sú zase šťastní, kecT možu úradovať op ať latinsky. 
"Nie je to veTká hanba? A nie je to snáď pravda?" Veru je. 
Príldad panovník ov ostal b~z naslédovania. Je konečne už 
I,'az heba obrániť národ pred výsll1echom,s ktorým naň hTa
dia ostatné národy pre jeho lpenie na latin'e. Nesmie sa 
pripustiť, aby Maďar, sotva že Sil vymotal z trnia jednej 
cudzej l'eči, upadol do bahna druhej. Jednu i druhú treba 
z verejnej správy vytvoriť a osvohodiť synov národa od 
toho, aby vačšiu časť svojej mladosti strávili učením sa 
cudzej reči len preto, aby vo svojej vlast.i boli hez vlasti.o l 

Stúpenci maďarskej i'eči úradnej počítali s istým odpo
rom (aspoň pasívnym) nemaďaJ;ského živlu už od počiatku, 
odkedy SLl ozyalo heslo úl'adne.Ť maďarčiny. Musela sa ill1 
vynoriť otázka: kecl' bude zavedená za úradnú reč macľar
cina, ako zariadif veci tak, aby niohly macľarsky úradovať 
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i stolice, maďarčiny neznalé. Preto už od počiatku vysky
tu:jú sa rozné plány viac-menej vecné, čia,stočne smierlivé, 
ale čiastočne až príliš bezohTadné. Mindenes Gyiijtell1ény 
od počiatku zastáva názor, že Nemacťari, zvlášť Slováci, radi 
pújmú l11aďarčinu za úradnú. Tu i)oukazuje jednak na us i
lo.vnosť Slovákova Horvatov v seminári (Peš.ť, Prešporok), 
s akou sa učia macľarčine, jednak na lllacl'arské dopisy nie
ktorých slovenských stolíC. Títo š1'achetní vlastenci - hOV01'1 
sa tu - uvážili, že kecl'by slavianska reč v jednej alebo 
dvoch stoliciaeh utrpela aj újmu,' zato nezanikne, bo i na
ďalej bude prekvitať v čechách, Sliezsku a Rusku. Zanik
ne-li však JP.aďarčina v Uhor'sku a Sedmohradsku, ztratí sa 
ú pIne so sveta a nebude viac ani pallliatky "po tomto udat
nom národe, ktorému za starodávna daň platili cisári Zápa
du i Východu." (9. 1.) O dva týždne neskol' zase majú zprá
vu, že istý vlastenec im píše, že všetci dobre slllýš1'ajúd 
Slováci (uda.jne nie sú ani radi, keCL ich takto menujú, a rad
šej lllaj)Í, keCL ich nazývajú Uhrami) si želajú, aby jak do 
úraclov, tak clo súdov bola zavedená macľarčina. Ba i sami 
Horvati vyjadrili sa vraj precl 5 rokmi, že sa tiež radi na
nčia mad'arsky, len nech je zavedená mad'arčina.02 

Hadi Torténetek zastávajú mienku podohnú. V čísle zo 
clňa 15. 1. dokonca preberajú článok M. Gyiijteményu zo 
clňa 9.' 1. v tejto veci. Obšírnejšie a samostatnejšie sa vyslo
vujú v čísle zo dňa 10. apríla, K pojeclnávaniu veci berú si 
zámienku zase z príkladu samých stolíc slovenských: Lip
tovská a Oravská poslaly maclarské dopisy Baranianskej. 
Z tohoto príldadu možno vraj vyčítať odpoved' na otázku, 
čo by robily pri maclarskej úradnej reči také stolice, kde po 
macľarčine (ako vraj tvrdia niektorí) ani chýru ani slychn. 
Bo Liptovská a Oravská patria iste medzi ne. Tieto stolice 
samy likázaly teraz týmto svoj'm skutkom, že vlastenský , 
jazyk, hoc nebol u nich dosial' užívaný, nie je Ím predsa tak 
cudzí, aby im a iným podobným stoliciam k voli holo treba 
oclclia1'ovať "zajaganie jasného dňa celej vlasti" ... Nietvraj 
ani jednej stolice vo vlasti, kde by zemianstvo· nevedelo 
aspoň tol'ko maclarsky, aby miesto latiny mohla nasiúpiť 
macl'arčina; to isté možno poveclať i o predstavených svo
bodných a kráľovských miest. Jedinou prekáikou by tedy 
bol maďarčiny neznalý rud v troch alebo štyroch stoliciach. 
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Ale tento Tud nevie ani latinsky, často nevie latinsky ani 
notár. Na takéto miesta hy holo veTmi Tahko poslať macrar
ských notáro'v, ktorí hy vedeli aj slovensky. Na zohecnenie 
maďarčiny medzi Tudom a zdokonaTovanie jej znalosti 
llledzi zemianstvolll hude mať dozaista veTký účinok i na
riadenie panovníkovo, ldorým chee, ahy v norlllálnych ško
lách hola všade miesto nemčiny vyučovaná lllacTarčina. 

Takto uvažujú naši redaktori, vidiac jedinú možnosť za
vedenia maďarskej reči úradnej v úplnom pomacYarčení 
NemacYarov. Liptovskú a Ornvskú stavajú dokonca ako prí
klad takým MacTarom, ktorí pre zdánlivé uTahčenie bez prí
činy slližujú svoj jazyk a chystajú sa prekaziť jeho uzáko
nenie. Videli sme, že Kazinczy tiež poldadá macTarizáciu za 
veľmi Tahkú a za jediné riešenie rečovej otázky v Uhorsku. 
Uzná va i on, že sú v Uhorsku tri alebo štyri také stolice, 
v ktorých nemožno najsť osoby, ktorá by vedela vyba
vovať úradné veci macTarsky. Áko pomoc' navrhuje, . aby 
mladí Tudia z Potisia a Podunajska išli meelzi slovenské 
vrchy slúžiť vlasti, kde hy sa mohli priženiť a stať sa domo
rodými. Ked' ešte i stolice hudú svoje zápi,sníce písať ma
d'arsky (dopisovanie holo vraj už i predtým macl'arské) 
a vzájomne si ich posielať, možno úplne dúfať v zelar ve ci. 

Istý "vlastenec" z Hontíanskej tiež rozmýšfal o tom, ako 
vniesť "národný" jazyk do celých domova roclín v Hornom 
Uhorsku. Podl'a neho je nepochybné, že za dávna bola ma
ďarská reč domácou i u vel'možov Trenčianskej, Turčian
skej, Liptovskej, Spišskej, Šarišskej a ostatných horných 
st,olíc. Kto ju vyžral z ich domov, to boli slullO'via a služky, 
bo podl'a toho, či je kočiš, mládenec, komorná a dojka Ma
ďarka, Slovenka aleho N emka, menÍ ,sa i celý dom v mad'ar
ský, slovenský alebo nemecký a musí vrnj' tančiť tak, ako 
mu cudzie služohníctvo hraje. To je osohná zkúsenosť nášho 
pisatel'a. Tak sa stalo, že sa maďarské rody v slovenských 
stoliciach poslovenčily, inde zase ponemčily a pofrancúz5ti
ly a že vel'moži uhorskí by mohli rečllíť v rezenskom aleho 
pal'Ížskom sneme, kdežto svoju materčinu sotva lámu aleho 
nevedia vobec, za čo sa teraz už i sami hanhia. Aby to na
pravili, prijímaJú niektorí učiteTov macl'arskej reči, ale to 
nestačí, je treha, aby mali i maďarské služobníctvo. Navrhu
je preto, aby služobníctvo halo brané z macl'arských stolíc. 
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Niektorí páni to už urobili a len zo Satmárskej išlo vraj na 
horné krajesů 200 osoh. Slovenské služohllíctvo navrhuje 
zase poslať na kraje maďarské. Ahy ho nechytili za slovo, 
že by sa potom podl'a jeho vlastnej teorie poslovenčily zase 
tamojšie rodiny maďarské, dodáva, že sa to nestane, ho tam 
hude vždy viac MacTarov ako Slovákov, ha stane sa pravý 
opak, na maďarských krajoch pomacľarčí sa zase toto slu
žobníctvo, takže výsledok hude dvojnásohný.oB 

Na nový súvis úradnej reči a macTarizácie poukazuje 
M. Kllrir, keď tvrdí, že kehy hola všade bývala zavedená' 
macľarská reč, nildo by nemohol dostať sa do ú:radu driev, 
kým hy sa rečove nestal MacTarom. Takto, kehy sa aj nie
ktorí cudzinci dostali do krajiny, nimi hy národ uhorsk)
nebol zmenšovaný, ale zvačšovaný'. Za latiny holo to práve 
naopak. Po zavedení macTarčiny nikoho hy viac nemohlo 
napadnúť zameniť úradnú reč v Uhorsku. A predsa, nie 
Horvati, ani Slavonci sú to, čo chcú podržať latinu (bo medzi 
uimí každý súcejšÍ človek zná reč koruny a vie, že za vlády 
tejto reči nezaujme jeho miesto cudzí, bo bude len medzi 
svojimi), ale "v našom vlastnom národe" sú mnohí, ktoeí 
udržujú befmo latiny na očiach národa.04 

Všeobecne možno tedy povedať, že v otázke pomeru nc
mad'arských národov uhorských k úraclnej macfarčine majú 
jej zastánci v dobe pred snemom názor optimistický. Ani 
Prónay sa nehojí Nemcov ani Slavianov ako protivníkov 
macTarčiny, obáva sa však "l'ímskej lišky", ktorá ciefom za
chovania svojej nadvlády bude vraj všemožne 'usilovať 
o zachovanie svojeJ "domnele svatej reči".Oti 

Na l'ozdiel od chovania sa zemianskej verejnosti niekto
ré časopisy a spisovatelia zachovávajlí voči Nelllcolll a ne
meckej kultúre tón smierlivý alebo aspoň zdržanlivý. Platí 
to predovšetkým o časopisoch viedenských, ktoré, akiste nie 
bez vlivu dvorskej kancelárie uhorskej, k jeJž vedúcim oso
hám maly blízke vzťahy, idú dolwnca tak (Taleko, že na svo
jich stlpcoch prinášajú napomenutia k miernosti a k sllliel'
livosti voči Nemcolll a Rakúsku, stavajúc sa tak úplne do 
s]užieb politiky kancelárie a viedenských lllacl'arských kru-
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h~v, majúcej za cief smieriť panovníka a.mirod ~l zabezpečiť 
d'alší pokojný vývoj ich obapolným, :lorozu,~e~ll~. . 
, i'jvoju smierCÍvÍ1 činnosť zahaJuJ u Hadl, 1 or~e~et~k ~~

mel'ne dosť ,skoro, Hnecť, ako začaly opadat na.JburhveJsle 
vlny n~návisti. Už vo svojom čí~le zo cl~a 4" V. priná.:;aj~ 
cLopis kňažny Hohenlohe, rocleneJ b. RevlCzkeJ, ale vyclateJ 
do Nemecka, ktOl'á po chvále národného obleku a pokroku 
národa vo veelách, modlí sa k Bohu, aby raclosť národa ne
obrátila sa v pýchu II v nenávisť voči cudzincom, zvlášť 
N emcom, čo by vel'mi poškodilo jeho dobré meno v cuclzo
zemsku, škodilo by to v,šak aj národu samému, ktOl'Ý v tom 
položení, v ktorom je, bez stykov s Nemcami nemaže sa 
obísť. Uhorský král', ktorý národ tak miluJe, je nemeckého 
povodu a už k voli ne mu treba miloyať nemeck)'T národ. Po
dobný účel sleduje o niečo neskol' (18. V.) i článok "auto~ 
1'a RozhovOl'oV mrtvých", kde Svatý štefan, král' uhorský, 
obracia sa k národu. Ukazuje na starú rozlohu uhorského 
štátu práve za cudzÍch panovníkov z rodu Anjou a pouka
zuje na pl'íčinu pádu tejto ríše: vnútol'nú llesvornosť, ve
clúcu k Moháču. Turecký sultán zase vzťahuje ruku po Uhor
sku, nech sa rozpomenú na starú svoju uclatnosť a nech sa 
clo jednoho postavia po bok Leopoldovi, ktOl'Ý ide krajinu 
hájit'. Počúva však že vraj majú sťažnosti na Nemoov. Ale 
títo Nemci, či nie sú synmi spoločného nášho otca,. činepa
tria i oni pocl berlu ich krára? Nie šatmí sa ]íšía rudí a jedou 
ocl druhého, ale sposobom myslenia. Ako vÍťazue bojovali 
aj teraz Nemci a česi spolu s Uhrami za voclcovstva nemec
kého Laudona, Coburga, Hohenlohe. Ako by bolo možno, že 
taký udatný národ, ako je národ uhOl'ský, nevážil by si udat~ 
nosti cuclzej. UhOl' preclsa nehl'adá srdce v krátkych alebo 
dlhých nohaviciach, ale na jeho pravom mieste, kde ho i na
jde. Len svornosť ich maže spasiť a priateľstvo s Nemcami, 
ktorÍ sa i teraz hrdinsky bijú za ich vlasť.no 

Vedl'a týchto zásadných rozldaelov chcú posobiť časopisy 
na stálice i tým sposobom, že začína,jú zaznamenávať ako 
VZO'l'y, hodné nasledovania, stolice, ktoré vo svo,jich poky~ 
110 ch' poslancom na snem pamiita,jú i na vec maďarčiny. Tíe-
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,to zprávy nie sú vždy spol'ahlivé, no svojho účinu nep0chy~ 
by 1 y. Vo všeobecnom zápolení, ktOl'é sa medzi stolicalui vy~ 
vinulo a kde jedna ch cela vo "vlasteneckosti" a opozičnosti 
prck~nať ch'uhú, nemohly ostať bez vyznamu ani stanoviská 
niektor,Tch stolíc vo veci macrarčiny. Vobec roku 1790 mož~ 
no snáci' v UhOl'sku po prvý raz hovoriť o skutočnej ve~ 
l'ejnej miellke, pod tlakom ktorej milOhé stolice prinášaly 
llsnesenia, ktoré vačšine jej zemianstva ncboly práve po 
chuti.u7 časopisy to cHi a a preto chcú využiť i tohoto spo~ 
ločenského faktora y prospech svojich snáh. 

Tak vypočitujú Hadi Torténetek vo svojom čísle zo dňa 
25. mája stolice, ktoré daly svojim poslancom pokyny v pro
spech macl'arčiny (Ráb, Šoproll, Bihar, Sabolč, Čongrád) a vy~ 
slovujú nádej, že onec11ho budú mocť písať i o druhej 
polovici vlasti to, čo o prvej (Sedmohradsku) mažu napísať 
už teruz, že synovia kOllečne dali sa pohnúť ponosami, a ná
rekmi svojej matky~vlasti. Tieto stolice našej vlasti -,-. po
kračuje sa tam - pochopily už, že život reči zabezpečuje 
národ a opačne život národa zase reč. Z Nitrianskej tiež za
znamenávajú ústnu zprávu, že i stavy tejto stolice nahliadly, 
že opravdivý rozkvet každého národa, zasluhlljúceho toh~ 
to mena, za čína len rozkvetom národnej reči, a staly si svor~ 
ne za macfarčinu. Samy síce nemohly sa usniesť, aby mad'ar
čina bola úradnou, ale s'vojim poslancom na snem daly 
pokyny, aby napomáhali obecné zavedenie maďarčiny. 

Niekde priamo badať, že chcú I>osobiť na verejnú mien~ 
ku v stolici. Najlepšie to mažeme pozorovať v Peštíanskej, 
kde pohyb sledujú zvlášť hecllive. Už 9. februára ,píšu, že 
v Peštianskej bola reč o povznesení materčiny a chvália 
túto stolicu, že dobre smýšl'a a opravdu zasluhuje meno 
l11aďarskej stolice. Dňa 11. mája prináša,jú zase zprávu, že 
začiatkom tohože mesiaca bolo v Pdtianskej shromaždenie, 
na ktorom holi zvolení poslanci na ,snem; 24. mája bude vraj 
shromaždcnie nové, kde poslanci dostanú pokyny, ktoré bu~ 
dúniuseť pocl prísahou na sneme zachovať. Bál' hy jedon 
bod týchto naučení - vzclychajú noviny s jasným úmy
slom - bol o otázke inaďarskej l'eči a súrení jej zaveclenia 
za reč zákonov a vied, ako to vyžaduje žiaclúci rozkvet vlasti 
a i 'skutočné blaho všetkých nás. Asi za podobným účelOll1 
sú písané i zprávy o stolici Nitriuruskej i Rábskej, ktoré nie 
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sú pravdivé. 21. tohože mesiaca uverejňujú konečne dopis 
z Budína, kde im dopisovateT píše, že medzi vel'možmi vlasti 
vel'mi mnohí ldonia sa už k zavedeniu macl'arčiny. Novinári 
k tomu pripojujú želanie, aby mohli čím skol' oznámiť, že 
maďarčina je jak hlavnou' rečou v školách, tak úradnou 
rečou všetkýclt politických a súdnych miest. Za podobným 
účelom donáša tento časopis i doklady záujmu o maďarčinu 
a národný oblek z kruhov dvorských a aristokratických, 
spomenuté už vyše. 98 

Medzi spisovatefmi je aJ lllace čulý ruch.ou Pri tom, že 
mnohí z nich vrhli sa s celou vervou na agitáciu v prospech 
maďarčiny v úradoch a v školách, nijako nezaneclbávajú 
ani svojich snáh literárnych, smerujúcich k formálnemlt 
a vecnému zvel'adelliu maďal'skej reči a vzdelanosti. Ba 
práve naopak. Nové prúdy vzbudzujú i v nich činnosť stup
ňovanú. K blízkemu rozkvetu a rozšírelliu reči macfarskej 
pripínajú ,sa medzi spisovatel'mi vel'ké nádeje.lOO Pestujú 
svoju reč, povzbudzujú k tomu aj illých; snažia sa šíriť 

v obecenstve záujem a pochopenie pre macfars,kú knihu, 
ale pomýšfajú i na ustanovizne a opatrenia, ktoré by trvall
live zabezpečily budúcnosť a rozkvet národného jazyka. 

Sem patrí predovšetkým snaženie o stálé maďarské di
vadlo. Čo boly dosial' divadlá a divadelné spoločnosti v Uh01'
sku, boly všetko nemecké (alebo vlašské). Maďarské (ale aj 
in01'ečové) boly len školské a ochotnícke hry. O potrebe stá
leho divadla v Uhorsku pojednáva už brožúrka z r. 1779.1OL 

Potom sa tiež zjavujú ojedinelé zmienky v literatúre, ale 
vážne o jeho uskutočnenie pokúša sa až rok 1790. Peštia.n
ski seminaristi hrajú už ocl l'. 1787 macl'arské hry. Vo fa
šiangy 1789 mládež Spišskej a iných stolíc, ako i semin'aristi 
prešpol'skí dávajú ochotnícke 111aďarské pl'edstavenia. Vo 
fašiangy 1790 prešporskí seminaristi hrajú vlastný svoj kus: 
druhí nemohli dávať pre chorobu a smrť Jozefovu.102 Toto, 
pravda, nebolo viac ako pokračovmiie starých školských 
hiel'. Prvý, kto zase prinášaotázku divadelnú na pretras, .Ťe 
Jozef Pétzeli, ktorý v čísle svojho časopisu zo dňa 17. X. 1789 
povzbudzu.Ťe k práci v tonito Sl11ere. Koncom tohože roku 
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(2. XII.) vypi'suje odmenu 20 dukátov za najlepšiu macfar
škú trúchlohru z macťarských dejín. Míeni ju dostať v ne
meckom preklade na viedenské divadlo. Potom viac ráz píše 
o veci di vadla a žiada, aby aspoň počas snemovania hrali 
macľarskí herci dva-tri razy týždenne v Pešti a v Budíne. 
Agitačne i prípravou preldadov cudzích hier pripojuje sa 
k nemu Kazinczy. V prospech divadla agitujú i viedenské 
Hadi Torténetek. Ephemerides Budenses ma.Ťú už 28. V. 
:t.právu, ie sa dejú pripravy, aby zasnemu holo v divadle 
dávané a.Ť niekol'ko hier macfarských. Malý a pomÍ,ja.Ťúci 
výsledok má však táto agitácia až za snemu. 

Od divadla sl'ubovali si níektorí buditelia vel'mi mnoho. 
Mimo iné ním chceli zí,skať hlavne nežné pohlavie, ktol'é 
vraj najviac siaha po četbe divadelných hier, "ktoré zave
sily predovšetkým na maďarské ústa zámok súsedne.Ť reči." 
I dopisovatel' z Nitrianskej poldadá divadlo za hlavný pro
striedok získať ženské pohlavie pre národnú reč.1oa 

O veľa vačší význam má myš1ienka učenej spoločnosti 
mad'arske.Ť. Už r. 1730 hola snaha sostaviť puristickú spoloč
nosť rečovú podl'a vzoru obdobných sdružení nemeckých, 
ale sa nezdarila. Potom Peter Bod spomína potrebu literár
nej spoločnosti. Myšlienku obnovuje Bessenyei. Spomína 
učenú spoločnosť už vo svo.Ťom "Holmi" (1779). Úkolom spo
ločnosti podľa tohoto návrhu Bessenyeiho by bol o pestovať 
predovšetkým maďar,s,kú reč, v ktore.Ť chce pestovať i vedu. 
Bessenyei spolu s Horányim a sinými sišli sa r. 1779 k tlsta
veniu učenej spoločnosti, prijali a i predostreli k potvrde
niu stanovy; k uskutočneniu učene.Ť spoloooosti však 
nedošlo, lem jednotlivci sa ,slll'omažcfovali II Horányiho sú"' 
kromne. Podl'a podallej žiadosti mala to byť vlastne spoloč~ 
nosť latinská, ktorá by sa čiastoone venovala i pestovaniu 
macfal'ske.Ť reči. Nato spisu.Ťe (sleclu.Ťúc v celku plán spo
ločnosti z r. 1779 a organizačný štatútAkademie francúz
ske,j) Bessellyei svo.Ť návrh na sriadenie učene.Ť spoločnosti, 
1ll'ČellÝ vel'možom (1781): Jámbor Szándék, kde za 'hlavný 
ciel' spoločnosti sa zase ucláva pestovanie reči. Tento spisok 
bol však vydaný s uvedeným llázvom až r. 1790 Révailll, 
ktorý sa po Bessenyeilll u.Ťal lllyšlienky učene.Ť spoločno.sti 
lllad'arske.T. Révai jde vo svojom zápale za vec tak ďaleko, 
že po llezdare II rozllych vyso.kopostavených osobností uhor-
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ských za svojho pobytu vo Viedni roku 1784 osolme. predo
siie1'a prosbu za povolenie spoločnosti samému panovnf· 
kovi. Myšlienku nepodarilo sa však l1skutočniť ani teraz, 
Ustavovaly sa (už predtým) len jednotlivé menšie sdruže
ni a, ktOl'é, ako sme už mali príležitosť spomcnúť, boly z po
čiatku výlučne nemecké. Inojazyčné spoločnosti obdobné 
vyskytujú sa až pozdejšie.104 Opravdové r,eč pestujúce sdru
ženie je až Košická maďarská spoločnosť (1787), vydávajúca 
(1788) Magyar Museum. K nej sa družÍ roku 1789 krúžok 
Pétzeliho v Komárne s orgánom Mindenes Gyiijtemeny. 
a Gorogov' vo Viedni (Hadi Torténetek), ku ktOl'ým r. 1790 
pribývajú iné (Ráb, Pešť, Šopron, Bratislava). Literárnu spo
ločnosťiamýšl'a založiť r. 1789 v. spo,jenÍ s Pétzelim a A. Hor
váthom i Széchenyi. 

Nadšcniaroku 1790 chcú spisovatelia využiť mimo int: 
aj k 1,lskutočneniu svojho plánu, k založeniu skutočnej uče
nej spoločnosti. Časopisy neopomenú pri vhodných príleži
tostiach pripomenúť myšlienku, hlavne pri opisovaní már
notratnej nádhery, píšúc, že by bolo osožne,jšie vynaložil' 
aspoií časť takto utratených peiíazí na učenú spoločnosť. 
Mindcnes Gyii,jtemény oznamuje už vo svo,jom čísle zo dňa 
22. v., že b. J ozef Naláczi dal 1000 1'. zl. na sriadenie macl'ar
ske,j učenej spoločnosti na pestovanie reči a vied. Jeho pri
kladu budú Íste nasledov.ať aj inÍ. Múzy vraj už vopred 
posielajú svoje prosby k snemu, aby spoločnosť bola s1'ia
dená ešte tohoto roku. Leopold II., kto1'Ý len nedávno (20. IV.) 
pl:'ejavil svo,j záujem o macrarskú reč, spoločnosť iste po
tvrdí. Spoločnosť by vel'mi mohla prispeť k vzclelaniu ma
ďarskej reči, hoci trcha priznať, že ani ona by nestačila, 
llebuclú-li vybavované i úraclné veci macl'a1'sky. Len zave
dením clo úraclov móže sa stať mad'arčina vo svo,jej vlasti 
prvou, póvodnou, obecnou tl prekvitajúcou. Pre .vec Vystu
puje vere,jne aj Martinovich, profesor univerzity Lvov~kej, 
vodcovstva sa však čoskoro ujíma Révai, ktOl'Ý za čína svo
ju akci u tým, že vydáva Bessenyeiho Jámhnr Szándék tla
čouciel'om. získania snemovníkov~10" 

J edným z najhlavnejších nástroj ov blaha krajiny je 
vzdelanie, jeho kfúčom je nároclná reč; vzclelanie nároclne,i 
reči musí byť tedy hlavnou úlohou každého národa, ldorý 
chce šíriť vedomosti medzi svojimi obyvatel'mi a tak na'-
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pomáhať ich' blahobyt - opakuje Bessenyei hned' na za
čiatku svoju obl'úbenú sostavu myšlienkovú. \ledy a ume
nia idú ruka v ruke s pestovaním rodného jazyka. Vidno 
to u národa francúz,skeho, anglického a nemeckého. Opačný 
dókaz poskytuje národ uhorský, rodná reč ktorého je za
nedbaná a kde preto slabo kvitnú i vedy. Uzná'm zásluhy 
dvora a vlády o šírenie vzdelanosti v Uhorsku, to však ne
stačí; nebude-li 'vzdelaná macTa)'ská reč, nikdy sa nepodarÍ 
rozšíriť vedy medzi všetkými obyvatel'mi krajmy. Aby to 
bolo možné,' treba najprv vzdelať mad'arskú reč. Kto chce, 
aby Maďar hol učený, musí dvíhať jeho reč. Maďar nech sa 
naučí najprv svojej reči, a až potom cudzím. Ba i početných 
Nemcov a Slavianov, v Uhorsku hýva,júcich, by bolo treha 
pomad'arčiť. "Bo táto požehnaná vlasl' si to veru zaslúži, 
aby cudzie n,árody, ktOl'é vo svojom Ione chová, osvojily 
si aj jej reč a zvyky, kecl' sa nehrozia užívať jeJ darO\' 
a svobócl." Tým nechce brojiť proti učeni u sa cudzím 
,jazykom. Len macl'arčine nech je daná prednosť. Pestovaf 
maďarčinu hy mali len. rodilí Macl'ari, bo iní, i kecl' sú to 
obyvatelia d~máci, neovládajú ,jej natol'ko, aby nemiešali 
do nej cudzotu. Bude treba napísať záldac1nú mluvnicu 
a slovník reči. To móže urobiť dokonale len učená spoloč
nosť, jejž d'alším úkolom by bolo pretlumočenie všetkých 
vied do macl'arčiny a vzdelanie a obohatenie l'eči. K sriadeniu 
,Ťe treba král'ovského povolenia a pomoci krajiny. Obojc 
móžu vymócť páni. Král' iste nebude proti. Stručne na
črtáva ústrojnosť spoločnosti (vcelku sleduJe tu ústrojnosf 
Académie Fran<;aise) a udáva jej úkoly. ~Timo uvedené už 
prislúchala by spoločnosti aJ recenzia vyšlých macl'ars!kých 
kníh, o čom hy mesačne alebo štvrťročllE mala vydávať 
zprávy ciel'om informácie verejnosti. Spoločnosť mala by 
dalej vypisovať odmeny a vydávať odmenené knihy. Osoh 
zo spoločnosti bol by viacnásobný. Predovšetkýlll šírenie 
vzdelanosti. Politici síce slÍ toho názoru, že blaženosť krajiny 
.Ťe v početnosti jej ohyvatt;l'stva. Ale sú-li chudobní a ne
vzdelaní? A predsa oboje chodí spolu. Zdvihla by sa pra
covitosť, priemysel a obchod. Časolll by pristúpil aj tel~ 
úžit ok, že by zákony boly preložené do lllacl'arčiny a v neJ 
by mohla byť prisluhovaná aj spravedlnosť, ako. to ináče 
v~Tznačený ciel' sám žiada. Niet vačšej hanby pre národ, 
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ako tá, že je spravovaný cudzou rečou, že jeho vacsma 
nerozumie zákonům. Macrarské knihy vedecké by primaly 
aj Gudzích vedcov, že hy sa učili maďarsky. Za cudzie knihy 
hy nešlo tol'ko peňazí za hranice. K vel'možom sa ohracia 
o pomoc preto, bo sú najmocnejší, najhorliyejší a. medzi 
nimi sú najlepší vlastenci. 

Bessenyeiho Jámbor Szándékom sa predsnemové prípra
vy vo veci učenej spoločnosti uzavierajú. Hlavné snahy 
o jej uskutočnenie spadajú do doby 8nemu. Vrátime sa 
k nim preto na príslušnom mieste. Tu všimneme si ešte 
ostatných prÍprav zastáncov maďarčiny, urobených v jej 
prospech pred snemom.106 

Spisovatelia a illovman dobl'e vedia, že hlavná bitva 
medzi zastáncami latiny a maďarčiny bude vybojovaná na 
sneme. Preto hlnvný svoj úkol vidia v tom, jednak spraco
vať stolice doma tak, aby svojim poslancom daly maďarčine 
priaznivú úpravu, jednak pripraviť dostatočne zbraní zá
stancom macTarčíny na sneme v ich očakávanom zápase so 
stranníkmi latiny a pósobiť Isúčasne i na ostatné složky 
verejnosti snemovej. Prvú časť svojej úlohy vykonali po
mocou rozvetvenej agitácie po časopisoch. Ešte vačší vý
znam treba však pripísať ich agitácii o,sobnej lnedzi stolič
ným zemianstvom a na stoličných shromaždeniach. V tejto 
dobe sn literárné plody macTarské, ako ešte uvidíme, v Uhor
slnľ čítaly ešte málo, a najmenej v kruhoch zemianskych, 
tedy pri zavedení macTarčiny, pokiar ide o stoličné pokyny, 
zvlášť dóležitých. Preto vliv, ktorý vykonávali spisovatelia 
a int zastánci macTarčiny osolme, ireba spomenúť a mať na 
mysli i vtedy, kecTvieme, že časopisy v tejto dobe, bohatej 
na udalosti, patrily ešte medzi najčÍtanejšie literárné plody. 
Druhú časť svojho úkolu pripravujú vydávaním zvláštnych 
agitačných brožúrok a letákov, zaoberajúcich sa problé
mom macTarčiny bud'to výlučne alebo v súvislosti s ostat
nými reformami a zábezpekami, alebo prisposuben ým 
obsahom svojiC'h časopis ov. Niektol'Í z nich chystajú sa na 
snem mimo to i osolme. Prónay píše Kazinczymu už 20. V.: 
"Kecl' zimué ~)ekn~ práce vyjclú práve v dobe snemu, najclú 
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celý národ pohromade, čím sa ich účinok stane vačšlm, tak
že budú móci povzbudiť a posilniť snahu o zavedenie maďar
činy do krajiny a jej nastolenie. Bál' by sme na budúcom 
sneme dosiahli aspoň splnenie tejto jednej túžby. Vlasť 
hy tým získala navždy vše,f!w, svoje opravdové jestvovanie 
a postavenie. Dúfam, že i Vy prijclete do Budína, budeme 
dvíhať ťažký stíp tohoto vel'kého podujatia spoločnými 
silami, a bude-li to možné, tak ho i postavíme. "107 Podobne 
Batsányi už začiatkom mája oznamuje Rádaymu, že sa 
chystá na snem, aby tam pósohil v prospech macTarskej 
l'eči, učenej spoločnosti alebo aspoň svojho časopisu ·"M. 
Museum", jehož ISO šit usiluje sa vydať ešte pred snemom 
s povzbudzujúcim a k cieľom, ktoré sleduje, účelne sosta
veným obsahom. Batsányi podl'a svojhQ listu Rádaymu 
zo dňa 6. VI. chce, aby macTarčina bola zavedená i clo súd
nictva.108 Na sncme sa objavuje i Dug'onios, Szatsvay, Kazin
czy, Révai a inL 

Príprava literárnych zbraní v prospech macIarčiny za
čína už hodne skoro. Hadi Torténetek už dúa 2. marca 
vypisujú 20-clukátový súbeh na spis, riešiaci tieto otázky: 
1. Aký vliv má rodná reč na udržovanie národného rázu 
(nationalis charakter)? 2. V akej miere napomáha zvel'a
crovanie rodného jazyka vzdelávanie a opravdové šťastie 
národa a v akej miere to hatí jej zamenenie jazykom cu
cizím? V akej miere je koneČIie uhor'skému národu potrebná 
znalosť latiny? Pre náladu, panujúcu vtedy vo verejnosti 
nhorskej v tomto smerc je iste pl'Íznačné, kecl' tenže časopis 
musí onedlho potoin (12. III.) vysvetl'ovať (zvyšujúc cenu 
7. daru Pétzeliho na 30 dukát ov) tretí bod súbehu, ktorý 
vraj nemá na mysli žiadať dokazy pre nutllosť zachovať 
latinu v dosavádnom jej postavení, ako si to vraj myslel 
póvodca jednej podauej odpovedi. Tento bod nevylučuje 
sice úplne poirebllosť latiny a chce túto potrehnosť cloložiť 
1 dovodmi; jeho ciel'om je však predsa len to, aby bola 
daná preclnosť ,jazyku materinskému nielcn v školách, ale 
i vo vyšších Cl nižších politických i súdnych ustanoviz
niach.109 Lehota súbehu je určená dňolll 13 .. júla. Odpovecli 
na súbehy nemohly pre,to priroclzelle vyj,sť pred sncmom. 

Ale ani iné tlačené samostatné pl'ejavy, vydané mimo 
rámec časopisecký, akých je na počiatku snemu Cl v ,jeho 
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priebehu hojný počet, vyjmeme-li Besscnyeiho Jámbor 
Szándék, nevyšly pred zahájením snemu a nemohly tedy 
posohiť na mysli shromažcfujúcich sa snemovníkov, tým 
menej ovšem na stolice, sostavujúce pokyny prc svojich 
poslancovo Vedl'a agitačnej činnosti spisovatefov v časopi
soch a ich osobného posohenia priameho n10hly t.u uplatnit 
svoj povzbudzujúci vliv len práce, šírené rukopisllle. Z nich 
možno spO'll1el1úť veršovanú Túžhu Révaiho. Začína zistením 
zmeny, ktorú možno pozorovať, pokial' ide o uhorskú reC: 
a ohlek, všeohecne. Len vtedy bude vlasť v plnej sile, kecl' 
JeJ reč hude viac vážená. škody, ktoré isa na národ v minu
lých rokoch privalily, naučily národ vážiť si svojej reči. 
Bolo by na vel'kú škodu, kehy tento obrat nebol stály. PrÍ
tomného zápalu o reč treha využiť i v prospech učenej 
spoločnosti. V mestách nech sú všade maďarské divadlá. 
ktoré prinavrátia národu jeho odclldzené dcéry. Národllé 
školy šíriť, ho ich pomocou pomaďarčia sa nemaďarské 
národy a splní sa túžha všetkých byť národom jedným.11t> 

Z politických elahorátov, rozosielaných. po stolieiach 
pred snemom, elahorát na,jcloležitejší, Baloghov, nezaoberá 
sa s otázkou rečovou vobec. Podobne Koppiho Paraenesis. 
Széchenyiho Unpartheysche Gedanken sú pre zpaiuvedenie 
latiny. S otázkou uvedenia macfarčiny clo verejného života 
zaoberajú sa pred snemom len elaboráty Hajnóczyho. Už 
v jeho Gedanken najdeme návrh na zavedenie maďarčiny 
do všetkých úradO'\T a .SÚdO"lT ako najistejšieho pojítka 
vlastného zákoltodal'stva. Vo svojej cfalšej a obšíl'nejšej prá
d, Ratio legum, venuje mnoho miesta i otázke macľarskej re
či úradnej. Hlavnú príčinu uhorskej zaostalostí v priemysle. 
vedách i umeniach vidí v cuclzej l'eči, v latine, panu,júcej 
v Uhorsku od dob Sv. štefana. PrÍ.Ťmeme-li do úradov SVO.ŤlI 
reč domácu, obyvateli a všetkých tried stanú sa vzdelanej
šÍmi, duch svobody vnikne do všetkých vzťahov života, 
občianska jednota stane sa silnejšou, a kecl'že cudzincom 
tak hude ťažšie nadnami vládnuť, so dňa na deň pevne.Ťšou. 
Akcj vzdelanosti je naša reč schopná, ukázali spisovateHa 
.za posledných niekol'kých rokov. Bude-li reč zavedená i do ' 
úradov, mOžemedúfať v cfalšie .Ťe.Ť vzdelanie. Proti úradnej 
maďarčine sú len dve vážné námietky, ani tieto nie sú však 
toho druhu. aby pÍisatefa vedely odradiť od ,jeho úmyslu. 
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Prvá námictka .Ťe, že zavedením macľarčiny upadneme 
pred panovníkom v podozrenie, že sa chceme odlúčiť od 
monarchie. Tento dosledok .Ťe však planý. Je v našom zá
u.Ťme mať čím mene.Ť nepriatel'ov. Máme-li s rakúskymi 
zemami spoločného panovníka, máme o tol'ko možných ne
prÍatel'ov mene.Ť. Spoločnými silami sa l'ahšie ubránime aj 
ostatným nepriatel'om. Každý Uhol' musí len rutovať, že 
Mate.Ť Korvin obrátil sa nie proti východu, ale proti západu, 
čím pripravil našu zkazu. Toto všetko prestane, máme-li 
s čechmi spoločného panovníka. 

Druhá námietka .Ťe, že ak Sedmohradčania a.Ť hudú sú
hlasiť so zavedením macfarčillY, naši bratia Horvati a Hali
čania súhlasiť nemožu: Spýta.Ťme sa ich. Možno, že budú 
súhlasiť. Akademia záhrebská by mohla byť preložená do 
Keszthelyu alebo Zalaegerszegu, aby horvatská mládež 
mala príležitosť naučiť sa maďarčine. ·Po uvážení všetkých 
týchto dovodov a námietok navrhu.Ťe uzákoilliť: 

1. V Uhorsku a Sedmohradsku najneskor do nasledujú
eeho sliemu 1'. J?93 všetky úracly a súdy, vyššie a nižšie, 
nech. úradu.Ťú už maďarsky: len macľarsky bude dovolené 
si dopisovať i s uho>rskými plukmi. Len dvorská kancelária 
bude osnovať svo.Ťe zápisnice a predosiretia k panovníkovi, 
ako aj svoje vydania clo Horvatska a Haliče latinsky, do 
Uhorska však, ku král' ovske.Ť mde, stoliciam atcť. ma
ďarsky. 2. A1'cikniežatám, chcú-li byť schopnými násled
níctva, uložiťznalosť maďarčiny. 3. Univerzita peštianska, 
bude-li .Ťáge1'ský hi skup .Ťu chceť dobre dotovať bez ohradu 
na rozdiely náboženské, nech .Ťe prenesená do Jágru; všetk, 
ostatné akademie však do. miest, kde .Ťe maďarčina užívaná 
hucl'to výlučne aleho aspoú pr~vážne. 4. Zaviesť všade mie-. 
sto clrievňa.Ťších nemeckých školy macfarské. 5. BratiEl 
Horvati snáď svolia k to;nu, aby, ilOC k nim všetko bude 
vydávané latiIlJsky, ich členovia, ktorÍ ma.Ťú byť menovaní 
1<: uhorske,j dvorske,j kancelárii, sedmipanske.Ť tabuli i.l 

na úrad protonotára, boli povinní znať macľal'činu. Al<: toto 
všetko hudeme chceť uskutočniť, nehude ničoho, čo hy 
našu občiansku ,jednotu mohlo rozbiť. 

Nemenovaný· a neznámy povodca Reflexionum acl futu
Tam diaetam chce na sneme uzá~oniť len pO'vinné nosenie 
uhorského ohleku pre zemanov a indigenov. Pobal' ide o 
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úradnú reč, pridfža sa pre dvorskú kanceláriu a všefky 
ostatné úrady latiny do tej dOlby, kým v dosledku budúcej 
úpravy výchovy macYarčina nebude mocť byť zavedená 
ilSPO~ do nieldorej časti verejnej správy. Do tej doby nech 
sa žlaclny úrad neopováži pod tresto'l1l infamie písať 
alebo oclpovedať inou ako latinskou rečou, ktorú i panovník 
dobre ovláda 1:1 ktorá bude vždy známa a.Í nieldorým jeho 
l'adcom. ' 

Ve~l'a a~'itácie časopiseckej, spisovatel'skej a roznych 
elaboratov Je treba spomenúť tuná i živý príklad Sedmo-
hradska kde I'eVt't' , 1-' , , v I ' S 1 UCla, vy (onavana sucasne s u lorskou 
čl majúca s ilou v podstate i totožný priebeh,rozné pre
hmaty a nenávisť voči všetkému nemeckému a cudziemu 

, .,. 111 . 
Jvl~vyn:ma~uc, znamenala melen zpatuvedenie latiny, ale 
Clastocne 1 mad'arčiny, užívanej nielen vo vnútornom úra
~ovaní stolíc národa maďarského a sikulského a v ich vzá
J~mnom dopisDvaní, ale často aj v ieh poclaniach na O'uber
HlUm. T,radícia maďar'skej úradnej reči hola tu ešt: živá, 
p~eto aj J~ohyb za, j~j cYalšie zvel'adenie a l'ozšírenie jej 
nllesta v uradDvam Je tu OId počiatku o veTa rozhodnejší 
ako v Uhorsku. 

St~rý rozsah uŽÍvania macYarčiny je tn povolený už 
re:oluclOU zo dňa 11. III., da:nou na predOlsirehe sedmohrad-
skeho gubernátora Bánffyho zo cIn V 1:1 8 III I' v ., 1 , " c.., vy lcuJuce 10 
st~ry uzus ~r smysle nallli vyše uvedenom. Ináče, pokial' ide 
o ur~clovallle gubernia, zavádza su tu tenže spasob, aký bol 
s:hvalený pre král'ovskú radu uhorskú rezolúciou ZD clňa 
2). III., Horá je v opise zHslaná i guberniu. Vo svoj-om 
predostretí zo clňa 26. IV. na túto rezolúcju chce Bánffy 
domé~u mad'arčiny značne rozšíriť, hoc preclosiretie samo 
ob~acla Sil predovšetkým proti ne'l1lčine. Pocll'a úradných 
SPl~OV - hovorí tam - od pDčiatku XVIII. storočia holy 
Y;Cl u gubernia vybavov'ElJl1é latinsky a macl'arsky; veci, kt~
r: hO~D, heb~ p~sielať k, d.v0ru, latinsky. Tieto by ostaly la
tmske 1 nacluleJ. Expecltcle do zeme však navrhuje Bánffy 
os~ovať maďarsky jeclnak preto, že budú tak každému srozl~
Jllltel'ne,jšie, ,jedna k z toho dovoclu, že pribraním tretieho 
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jazyka, nemčiny, by agenda úradu značne vzrástla, kdežtD 
najvyšší úmysel je ju čo možno zmenšiť. školská mládež 
hola by nútená učiť sa trom rečiam, dosleclok čoho by bol, 
že by spol'ahlive neovládala, ako to vidno Už teraz, ani 
jednej natol'ko, že by v nej vedela úradovať. Ďalším po
držaním nemčiny pri guberniu boli by mnohí synovia vlasti, 
ináče vdmi schopní, i naďalej z tohoto úradu vytvorení. 
j\Íemecké ,rezolúcie budú milť za následok odklad, nedosta
točné porozumenie, niekedy aj úplné nevyhavenie vecí, 
ako dDsial'. Prekladať všetky nariadenia shora do reči l'u
dovej nie je možné. Preto nech je guberniu pDvolené, ahy 
jak s aulou, tak i s ostatnými úradmi mimo Sedmohrad
ska, ďalej s hlavným vojenským velitel'rstvom sedmohrad
ským mohl,o sa stýkať latinsky a v tejto reči dostávalo aj 
rezolúcie, respektíve prípisy Dd týchto mie-st. Rezolúcia zo 
dňa 11. V. pridfža sa však i naďalej v smysle rezolúcic 
700 dňa 25. III. len latiny, ba poldal' ide o styk s vojenským 
vehtel'stvom, žiada vojeIlská rada dvorská, aby velitefstvo 
na latinské prípisy g'ubernia mohlD odpoveclať nemecky, 
ako tomu bolo v roku 1780, čo sa (14. VI.) sdel'uje guberniu 
dekrétom s tým, aby sa s voj,enským velitefstvom dohoclly.ll2 

I reštitúcia v školstve je v Seclmohraclsku vykDnávaná 
postupom a duchom podobným ako v Uhorsku. Príslušné 
predosiretie gubernia (22.V.) zaoberá sa mim,o iné novoty, 
nastavšie ocl r. 1780, ktoré hude teraz treba zrušiť, i s ne
meckou rečou. Uznáva jej užitDčnosť a potrebnOlsť pre 
zemiansku mládež. Nie je však viac pohebná v úradoch, 
a preto nie je ani treba jej učiť ani v nej prednášať na 
školách. Stačí, kecY bude mládeži daná príležitosť, aby S1:1 
,rej mohla naučiť. Akýkol'vek nátlak má byť vylúčený, 
Zvlášť však prikázala školám štúclium domácej reči a kla
sickýchautorov. Na akademickom lyceu v Kluži nastane 
len tá zmena, že štatistika, úradné osnovanie a kamerálné 
vedy nebudú preclnášané nemecky. Ináče však pokladalo 
guhernium za dDbré, zachovať nemčinu ako verejné kole
gium, ahy mládež mala príležitosť učiť sa tejto užitočnej 
l'eči. O vnútornej osnDve samotných štúclií pojedná až 
pri definitívnDm pláne. Zatial' pDkladá za dostatočné zrušiť 

zbytočné doz.orčie a učitel'ské orgány v školách hiviálnych 
a normálnych, ktoré miesta boly sriaclené len za účelom 
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šírenia nemcmy II teraz zbytočne zaťažujú štúdijný fond, 
itak ztenčený značne reštitúciou 5000 zl. fondu telesnej strá
že. Všetky tieto školy chce gubernium ,ponechať i nad'alej 
a v nich, kde to mieSlne pomery obyvatel'stva a mládeže 
vyžadujú, pes't,ovať Hj nemčinu, na ostatných však, hoc 
učenie nemčine bolo by i' tuná užitočné, klásť zvláštny 
dóraz nareč vlastenskú a v'nej vyučcivať záldadom nábo~ 
ženstva, čÍtania, písania a počtovcdy. Tam, kde holy dosial' 
hlavné školy normálné o viac hiedach, chce ponechať aspoň 
dve triedy; nestačí-li fond na viac. Ohl'adolll zmien osob
ných, kde ktorý učitel' má byť vzhl'adolll na svoje jazykové 
znalosti premiestoný, vyžiadalo si gubernium návrhy od 
školských dozorcovo V gymnáziách zavádza sa všeobecne 
nčebná osnova z I'. 1780. Kancelária (14. VL) nemá žiadnych 
námietok, takže po vypočutí štátnej rady, rezolúciou zo 
dňa 7. VIL panovník všetky tieto návrhy, rešpektíve zaria
denia schval'uje bezo zmeny. 852 zl., dávaných dosial' na 
pravoslávné rumunské školy z fondu štúclijl1ého (katolíc
keho!) navrhuje gubernium nahradiť z fondu sydoxiáll1eho 
z platu a pel1zie vyslúžilého vikára Popovitsa.113 

Pri všetkej shode, pokial' ide o reštitúciu shora, chovanie 
seclmohraclských stolíc, vlivom okolností už uvedených, bolo 
úplne iné, ako ich sestár uhorských. Reštitúcia neznamená 
tu i vllútorný návrat k laHne alco v Uhorsku, naopak 
vzbudzuje živý pohyb za uvedenie maďarčiny do všetkých 
úradov už ocl počiatku. Tak Dolnobelehradská stolica vo 
svojom shromaždení, konanom 22. III. a v clňoch nasledujú
cich, usnáša sa vyzvať všetky úrady a súdy, jak krajinské, 
tak stoličné, aby úradovaly mad'arsky, aby závistníci národa 
nemohli už nikdy zaviesť do úradov nemčinu pocl zámien
kou mÍ'tvej laHny. Tu dovolávajú sa skutočnosti, že úradnou 
rečou krajinskej správy až do konoa gubernátorstva gr. 
Laclislava Keménya (1762), ba i potom ešte za gubernátor
stva gr. Hadika (1764-1768) bola macTarčina. Tým viac je 
táto ich žiadosť (nasledujúca múdry vzor ostatných em'op
ských národov) oclovodnená teraz, ke<;T ich národ,ná reč je 
už značne vzdelanejšia. Nebezpečia nového zavedonia nem
činy pri úradnej latine dovoláva sa i Fogarašská vo svojom 
predoshetí na' reskript zo dňa 28. L, keď hlása' potrebu 
úplného maďarského úradovania. Zaránclsko-Huňadská sa 
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tiež usnasa macťal'sky úradovať a žiada aj gubel'nilUn Cl 

kráfovskú tabul'u, aby jej v tejto reči dopisovaly. Učitelia 
normálnych škol nech sú slúžnymi napomenutí, aby vyučo
vali len macTarsky. Podobné usnesenie pl'ijímajú, i stavy 
vidieku Udvarhely, spojeného ešte so stolicamí Csík a 
Gycrgyó, s tým 1'0zdieloll1, že normálné školy zrušujú a na
ricľujú mládež poslať do škol macľarských a latinských.1t! 

Tento živý pohyb macľarských a sikulských stolíc a vi
diekov za lllacľarčinu, ako aj skutočné uplatňovanie ma
ďarčiny v úl'adovaní sedlllohradskom, nemohol pl'il'odzene 
ostať bez vlivu na stolice uhorské, preclovšetkýlll na súseclné 
(Bihar, Sábolč atd'.), s letOl'ými sú stolice sedmohradské od 
počiatku v dosť živom styku, zvlášť pokial' jde o otázku 
únie Sedmohrudska s Uhorskom, silenej, pravda, viac so 
strany uhorskej ako sedmohl'adskej, kde Sasi, vat-šina Si·· 
kulov a i časf stolíc maďarských je proti ne.Ť,11r. 

Toto je asi tak zhruba súhr'll názOl'oy čl lllienok v rečove,j 
otázke, letmé sťa dajaké protibežné vlny dOl'ážaly a lámaly 
sa o krajinskú a stoličnú vel'ejnosť, kecl' táto pracovala na 
ustálení svoje.Ť mienky a na úpravách pre svo,jich poslan
cov na snt?lll. Pl'i snahe po jednotnom postupe, ktorá sa pre
javuje medzi stolioami hojnou korešpondenciou a výmenou 
zápisníc, predoshetí a roznych námetov pre pokyny, je lste 
prÍznačné, že otázku maďarčiny vychycuje len jediná sto
lica Sabolčská, letorá - ako už vieme - jediná prejavuje 
vofu k zmene l'ečovej na sneme a už 16. apl'ila rozposiela 
stoliciam (predovšetkým nemad'al'ským) list, kde im ~zna
muje, že stavy Sa]?olčskej vypudily zpomedzi seba a zo svo
jich l'oclín cudzí šat a cudziu reč, stvoriac tak v sebe pra
vých Uhrova vo vlasti opravclovú maďarskú vlasť. Do tej 
,doby, kým budúci snem neprinesie ustanovenia o zavedení 
"milého a vel'mi ,ozdobného" macľarského jazyka do vše
tkých spl'ávnych a súdnych miest namiesto latiny, usnie
sly sa aspoň o nosení rovnošaty a vyzývajú ostatné stolice, 
~aby ich nasledovaly. Zo stolíc, kd~ som našiel stopy tohoto 
listu, podporuje maďarčinu len Gemerská (ako sme videli, 
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urobila tak už prec1tým). Na list Sabolčskej a súčasne čítan)" 
list Trenčianskej zo dňa 8. IV. o rovnošate zemianskej po
ukazuje preto len na svoje drievňajšie usnesenie o rovno
šate. Podohne robí Šarišská. BOl'šodská dovoláva sa tiež 
svojho usnesenia o školách a obleku a prikazuje svojim 
poslancom, idúcim na snem, aby nosili rO'vnošatu stolice i na 
sneme. Spišská obnovuje svoje usnesenie O' uhorskom obleku 
a zakazuje vo verejných slll'omaždeniach nosiť oblek in}. 
Peštianska vlivom prípisu Trenčianskej a Sabolčskej dáva 
svojim poslancom ú!wavu, aby na sneme zakročili proti 
náclhel'e v šatoch a proti akémukoTvek prepychu vobec. 
Prešporská list len proste registruje bez poznámky. Tren
čianska vo svojej oclpovecli clatýka sa tiež len rovnošaty: 
Ilsniesli sa vraj i u nich, že sa budú jeclnako šatiť; o otázke 
úradnej l'eči mlčí. Zvolenská prejavuje aspoň O'chotu. Zave
deniu úradnej macl'arčiny II nich by bolo na prekážku ne
mecké a hlavne slovenské obyvateTstvo, ako i neznalosť "náš
ho povodného jazyka" v niekt.orých zemianskych vrstvách. 
Aby však aspoň čiastočne vyhoveli žiadosti Sabolčskej (a ja
ko spozorovali i žiadosti vačšej časti krajiny), tak ako dosial' 
oclporúčali yyberať učiteľov hlavne zpomedzi mad'arských 
mládencov, sú ochotní i nacl'alej napomáhať všemožným spo
sobo111 učenie tohoto milého jazyka a tak i zveTacrovanÍc 
opravdových llhorských ohvvateTov.11Ii 

Obráťme ten1Z svojll pozornosť k výsledku celého tohoto 
pohybu a ťaženia za maďarskú l'eč úl'adnú, tak ako sa vy
kl'yštalizoval v pokynoch, daných stoličným poslancom na' 
snem a nahl'adzujúcich v istej miere hlasovanie stoličného 
sveta zemianskeho v otázke maďal'skej reči úl'adnej. V po
kynoch, čo ,sa macl'arskej úradnej reči týka, najcľalej ide 
a 'najradikálnejšie požiadavky kladie G~merská, ktorá žia
cla, aby národná reč macľarská bola zavedená ako úradná do 
všetkých politických, súdnych, vojenských, komorných, ban
ských a ostatných úradov. Zemplínska, Biharská a Hevešská 
žiaclajú tiež, aby maďarčina bola zavedená do všetkých 
úradov, ale súdy nespO'mínajú zvlášť, pr·avdepoclolme tu chcú 
ponechať ešte latinu. Zemplínska hovorí výslovne, že ide len 
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o úrac1y verejnej správy (ku ktmým počíta zccht jozefini
sticky i veci berné a komorné), Biharskej termín "do úra
dov ~Tšetkých druhov" je neurčitý. Do všetkých možných 
úradov žiada za viesť macľarčinu i stolica Turnianska. Mara
marošská upravuje svojich poslancov, aby pracovali o to, aby 
macľarčina bola zavedená do všetkých politických, súdnych, 
cirkevných, komorných, ako i banských a colných, slovom 
do všetkých úl'adov verejných a aby bol o tom usnesený 
zvláštny zákonný článok; pOllerváč však zákony a ústava 
krajiny, výsady a iné písonmé doklady sú latinské, nech je 
do tohoto zákonného článku pojaté i ustanovenie, aby do 
politických a súdnych miest mali prístup len tald, ktorí ve
dia i latinsky. Čongrádska žiada tiež vypovedať usnesenie 
zákonom, aby v žiadnych jak politických, tak komorných 
a vojenských úradoch nehola užívaná iná reč ako maďar
ská; preto radové vojsko lihorské a postupne i vojsko pohra
ničné (hraničiari) nech má velenie maďarské. V HranÍciach 
k tomuto účelu ireba zaviesť macľal'ské nál'oc1né školy, do 
ktorých budú hraničiari povinní posielať svoje cleti. Súdy 
lvoria, ale len prezatýmne, čo sa macľarskej úradnej reči 
týka, výnimku. Poslanci stolice Užskej sa majú vynasnažo
vať, aby pojednávanie na sneme bolo macľarské. Do vše
tkých úradov majú prijsť Uhri 11 zemani a má sa· úradovaf 
všade rečou maďarskou. V inom bode svojich pokynov do
voTujú však pre komorné úrady použiť bucľto macl'arčiny 
alebo latiny, nemčiny však na žiadny pád nie. Peštianslw 
si tiež praje zaviesť macľarčinu clo pojednávania všetkých 
vecí politických, cirkevných, vojenských, komorných a ban
ských u všetkých úl'adov. Súclné veci mažu hyť i nacľale.j 
pojednávané macľarsky alebo latinsky podTa vole zúčastne
ných siránok. Podojme žiacla zaviesť macľal'činu clo vše
tkých úradov i Vesprímska, latina ostalle len v súdnidve 
a cirkvi. 

Štyri zo stolíc, tu uvedených, neváhajú siahať i po vojsku 
a žiadať, aby nielen úradllou, ale i v'eliacou l'ečou plukov 
uhol'ských (tvariacich v sm")~sle ieh požiadaviek samostatnÍL 
uhorskú armádu) bola macľarčina. (Bihar, Čongrád, Uh, 
Zemplín.) Skl'Olllnejšia ,je Ahovská a Zvolenská, ktorá sa 
spokojuje želanÍm, aby dostojníci, ustanovení u pluk ov 
uhorských. znali nároclnú reč pluku. (Zvolenská hovorí vý-
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slovne o viac l'udových rečiach.) Zemplínska, Peštianska 
a Komárňanská žiada ďalej i to, aby arcikniežatá panujú
ceho domu boly vzdelávané v macYarčine a maly uhorskú 
výchovu. Vychovať následníka v Uhorsku a vzc1elať ho v reči 
latinskej a mad'arskej žiada i Čongrác1ska. 

Stolice ostatné, letmé žiadajú maďarčinu; uspokojujú sa 
so ISyojou bývalou doménou a kladú požiac1avky len pre 
úrady 'verejnoprávné a súclné. Komárúanská žiada do obi
dvoch oborov zayiesť macYarčinu; aby to bolo y súdnictye 
možné bez ťažkostí, nech sa stane ešte na sneme opatrenie, 
aby zákony a ústavné listinykl'ajiúské, spísané latinsky, 
boly preložené do macYarčiny. Stýmto sa úp lne shodujú po
kyny Šopronskej, je v nich len dodatok, aby nové zákony 
boly osnované už teraz macYarsky. Zalánska si tiež praje za
viesť do verejnej správy a prisluhovania spravedlnosti ma
ďarčiIiu ft na večné časy zakázať nieleu cuc1ziu reč nemec" 
kú, n1:lnútenú národu v posledných rokoch, ale odstrániť 
z verejného úradovania i reč latinskú, ktorá však má byť 
i naďalej v úcte a hlavným predmetom školského yyučova
nia. V politických veciach nech je macYarčina užívaná hneď, 
tedy už v zákonoch, ktmé hudú donesené na sneme a ktmé 
nech sú spísané macYarsky jas ne, bez dvojsmysel'ných obra
tov, prostým slohom bez všetkých ponížených a proselmých 
"ýrazoy; YO veciach súdnych nech je lllacYarčina zavedená 
u 'llliest odvolacích všade a hneď, u llliest prvej stolice 
v Uhorsku tiež hneď, v ostatných zellliach uhorského práva 
po uplynutí 6' rol(Ov. Abovská už na tomto snellle chce za·· 
viesť macYarčinu do všetkých úradov verejnoprávnych, 
v súdnicive však až do budúcej diety nakazuje poch-žae 
latinu. Do úradoy i súdoy želá si macYarčinu zayiesť i šo
mocYská, ktmá· Hada cYalej ocl panovníka, aby sa y smysle 
5. z. čl. z r. 1550 naučil maďarsky. 

Tu je snácY na mieste pOYŠilllnúť si aj stanoviska stolíc, 
žiadajúcich zavedenie macYarčiny, yoči obyvateťom a ča
stiam krajiny macYarčiny neznalým. Pre názory tu panu
júce je iste príznačné už to, že túto otázku klaclie si len 
yel'mi málo stolíc~ Vi:ičšina sa o úu nestará yobec. čongrád
ska j eclná yel'mi rezolútne. Na miesto tých, ktorí neyeclia 
macYarsky, bucle vraj ydmi l'ahko dosadiť osoby macYarčiny 
znalé. O mnoho l11iernejšia je Zalánska. To. že dáya lehotu 
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pripojeným častial11 y súdnidye, sme nž počúli. Vo verejnej 
správe však chce zayiesť l11ad'arčinu hnecY. Ahy to holo 
možné i v prípojených častiach krajiny, kde maďarčina je 
nie dostatočne známou, možu byť k písomným potrebiim 
týmto krajinám povolení mad'arskí úradníci. Aby však tieto 
krajiny neholy ukrátené, má byť z nich práye torko osob 
upotrcbených v Uhorsku v taký ch yerejných úradoch, kde 
maďarčina nie je ešte povinná. Vesprímska je najmiernej
šia. Tvrdí síce tiež, že práye tak, ako im nanútily predtým 
nemčinu, mal i by i oni právo zaviesť macYarčinu, spokojuje 
sa však s tým, aby v Horvatsku-Slavonsku a v Haliči ostala 
latina do tej doby, kým sa tam nenaučia lhacYarsky. 

lná skupina stolíc mad'arčinu len priberá k dosavádnej 
latine, ktorú chce podržať i nacTalej. Tak Boršodská chce, aby' 
holo prijaté na sneme ustanoyenie, aby vo všetkých verej
ných yeciach a u osob úradujúcich bolo zavedené jej spo
ločné užíyanie (t. j. s latinou), ako i v rozsudkoch pre tých, 
letmí si to prajú, ešte na sneme; cľalej aby reč maďarskú 
bolo možno čím skol' urobiť obecnou po celej krajine, treba 
urobiť príslušné opatrenia y školstye. Hontianska chce po
dobne :wchovať obidva "jazyky vlasti", latinský a i materin
ský macYarský. Vo yšetkých úradoch, i vojenských, uŽÍvanie 
obodl jazykov nech je upravené tak, aby s vytvorením ja
zyka cuclzieho (rozumej nemeckého) bola pcyvinná znalosť 
obocll. Na previnilcov heba určiť pokutu, ťažkú a l'ahko 
'vykonatel'nú. Sem patrí i Oravská, ktmá tiež žiada, aby po 
zrušení nemeckej úradnej reči zavedenej za poslednej zka
zonosnej vlády na yyhubenie národa a mena uhmského, 
YO yšetkých úradoch, i komorných a iných, bolo podl'a sta
rého zvyku zavedené užíyanie reči latinskej a národnej 
(rozumej mad'arskej), a Ostrihomská, ktorá si tiež želá 
(u král'ovskej rady a komory) úradovanie dvojrečové. 

Barftllianska si žiada, aby predoyšetkým bola na veky 
vytvol'ená zo všetk)Tch úl'acloy nemčina, a touto rečou pí
~ané rozkazy aby nebol nildo povinný príjímať, potom 
nech je užívaná YO všetkých úradoch (cirkeyných, politic
kých, vojenských, banských a hospoclárskych, a to i v sú
kromných) bucrto latina aleho maďarčina. Nikto, kto nevie 
macfarsky, nemá hyť na budúce pripustený do verejného 
úl'aclu. V súcloch nech je však ponechaná latina i nacYalej. 
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Trenčianska pripúšťa tiež alternatívne ohiclvc reči, prika
zujúc svojím poslancom, aby všetky úraclné ve ci boly bez 
výnimky vybavované latinsky alebo maďarsky. Resk~'ipty, 
mandáty a intimáty, vydané inou rečou, nech sú vyhlásené 
za neplatné. Pestovanie oboch rečí želá si i Tol~ianska' 
v úradovaní nech je však stoliciam ponechané na vofu: 
úradovať jednou alebo druhou z nich. 

Nerozhodné stanovisko zaujíma Šarišská, ktorá uznává 
síce, že by si holo želať, aby reč národná bola zavedená do 
všetkých úradov, poukazuje však i na to, že v nej nebolo 
by možné stýkať sa 180 súsednými nárochni, a vyslovuje 
obavu, že Uhri, odkázaní len na Syoju domácu reč, zane
dbali by vyššie vecly, v ktOl'ých za latinskej reči vynikali. 
Keďže ďalej v slovenských stolici ach bolo hy u'žívanie 
maďarčiny namáhavým a všetky privilegiá a svoi)ody vlasti 
sú spísané v latine, znalosť ktorej prikazuje sudcom aj 
z. čl. 4:1572, nech je v pojednávaní vecí verejných ponechaná 
i nad'alej latina. Ináče však, keby bo10 tl'eba ustúpiť vačšine. 
može byť zavedená i macl'arčina. Stanovisko stolice znamená 
tedy asi torko, že poslanci majú byť pre podržanie latiny, 
keby sa však vačšina snemu usniesla na macfarčine, nemajú 
proti tomu menom stolice protestova ť. 

Niektoré ďalšie stolice prajú si síce podržanie latiny, 
robía. však predsa isté ústupky i macfarčine. Je to predo
všetkým Prešporská, ktorá. požaduje len, aby nikto maďar
činy neznalý nebol pripustený do yerejného úradu, inak 
však - ako sme videli - ostáva pri latine (do konoa 1806). 
Teko,tská, Horú sme dosial' poznali ako osvedčenú zastál~
kyúu latiny, sotrváva pTi tejto reči i temz, žiadajúc, aby 
darovacie listiny boly vyhotovované rečou latinskou a 1.3~ 
zvyklými klauzulami, bo ináče budú neplatné; cfalej, aby 
vo v vš~t~ých , ve~ejnoprávnych a súdnych veciach bol po
drzany 1 nadaleJ starobylý jazyk latinský, poneváč ním sú 
písané nielen všetky zákony od prvopočiatku uhorskej ústa
vy, ale i všetky svobody a výsady krajiny a jej obyvatel'ov. 
Spolu však nech je povolené užívať i maďarčinu, kde je ·to 
dohre možné. Je zaujímavé, že v tejto stolici pDvodne na 
jazykovú otázku nepomýšl'ali vobec. V pavodnej tlačenej 
inštrukcii je totiž len bod o darovacích listinách. Časf 
o latine a macfarčine je pripísaná rukou až clodatočne. 
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Len pre latinu je Liptovská a chce, aby latina bola zave
dená aj clo banských úl'adov a súdov (do poslednejších by sa 
spoko,jila aj s latinou alebo s macTarčinou). Úplne pre latinu 
sa vyslovuje i stolica Torontálska. Sriemska dáva do pokynov 
cel ú apológiu v prospech reči latinskej. Všetky verejno
pl'ávné a súdné veci - hovod tam - boly. od počiatku 
vybavované v Uhorsku a pripojených častiach latinsky, tou
to rečou sú prednášané i vedy na území celej koruny uhor
sk-ej, latinská reč ,je užívaná všade, i v cirkvi rÍmskcj pl'i 
bohoslužobných a iných vcciach, složenie obyvateYstva ko
rnny uhorskej tiež nabáda k tomu, aby bol podržaný spa,sob 
úradovania latinskou rečou, preto nech je poddaná táto 
l'eč vo všetkých súdnych a správnych miestach i naďalej. 
Pre latinu je i ostatných 5 stolíc horvatsko-slavonských, 
z nichž vedl'a Sriemskej je priamo zastúpená na uhorskom 
sneme Verovitica a Požega. K stoliciam, ldmé sú pre latinu, 
mažeme iste plným právonl počítat i tie stolice, ktoré sa vo 
svoji('h pokynoch rečovej otázky vóbec neclotýkajú, aků 
Sll: Turčianska, Spišská, Nitrianska, Ráhska, Zvolenská. 

Sahnársku, ldOl'á vo svojich inširukcit1ch o rečovej otáz
ke tiež nehovorí, sem počítať nemažeme, ho jej pokyny 
obsahujú úmyselne len ve ci miestneho dosahu, nakoTko pre 
neznalosť situácie nechcela svojich poslancov viazaťpres
nou úpravou. Podl'a iných našich vedomostí však, ktoré 
o tejto stolici máme, mažeme ju počítať kstoliciam, ktoré 
si zavedenia mad'arčiny do úraclov prialy. Z ostatných stolíc, 
íchž pokynov neznáme, možeme Aradskú, Békéšsku, Brcž
skú, čanádsku, Sabolčskú a Novohradskú s vel'kou pravde
pooobnosťou počít ať k prívržencom macľarčiny; Báčku, 
Krašovskú, Mošonskú, Stolnohelehradskú, Temešskú, Ugoč
skú a Železnú však k zástancom latiny.ll7 

* 

Nie menej daležité pre správné posúdenie rečovej poli
tiky stolíc je všímnuť si ich pokynov vo "eciach škol a vý
chovy, a to predovšetkým po stránke rečovej. Po tejto strán
ke je prÍznačné už to, že otázky výchovy dotýka sa ani nie 
polovica sto líc a i z týchto vačšina chápe tlito otázku len so 
stanoviska zabezpečenia dosavádneho štátneho i spúločen-



ského stavu. Tak hneď Hevešrská ponosne poukazuje na to,. 
že král' si neoprávnene osobuje vo výchove všetky práva. 
"Keďže však nemaže byť žÚtdnej pochybnosti o tom, že vý
cho:va ~láde~e je ': najužšam súvise s ústavnými prero
gah \Taml a zakladnymi zákonmi krajiny, ichž duchom má 
byť nežná mládež pomocou zásad s ústavou shodných a s ňou 
sa srovllávajúcich napájaná a tak pomocou verejnej vý
chovy vychovávaná v dobrých občanov vlasti" dosavádny 
systém výchovy, k tomuto účelu nevhodný ~ nanucujú~i 
mlád,e~i cudziu l:eč a cudzie zásady a mravy s vytvorením 
do;naclCh, nech Je snemom, ldorému toto právo nijako ne
može byť uI~reté, zmenený v smere zdravom a vyhovujú
com duchu ustav)'. I Biharská vidí úzky vzťah medzi svo
bodou a výchovou, s čím sa právo panovníkovo (najvyšší 
d~zor a. ,:ýkonn~ moc} nijako nesrovnáva. Viedenská štúdij
na konllslU',ldora zavIedla despotizmUls, nech je zrušená. vý
chova nema byť obmedzená ani zákonmi, ale má byť úplnt:' 
po~e~ha~á jednotlivým cirkvám, a to i pobal' ide o výchovu 
pohtlCku. ~ravý opak chce PeštÍanska, ktorá chce, aby ško
ly vychavavaly občanov nic pre ten-ktorý stav, koufessiu. 
ale pre vlasť. lnak i táto stolica vidí hlavnú oporu ústavy 
v dohrej výchove mládeže a v svobode myslenia. Pre sv~
bodu tlače je i Gemerská (ovšem podl'a chápauia doby). vý
chovný systém, súhlasiaci s ústavou, žiada i Boršodská. Zr~'
tel' ústavný s obavami mravllostnými spojuje Trenčianska. 
keď srtarej sústave výchovnej vytýka mra vnú laxnosf . uvol'-
1l{;uie. ;Jj~cil~~í.ny a ~ka~~ mrav?,", ~ásl~dky ooho vra; opla
kavuJu Iodlcm a !tItuJu dobl'l obcal1la vlasti dodnes. Nic 
menšiu bolesť zapríčinilo vraj aj to, že s vytvarením latiny 
a maďarčiny bola zavedená nemčina a nezvyklá a priam~) 
na znemravnenie mládeže a na jej udržanie v nevzdelano
sti vypočítaná škalská sústava. Cíel' tejto sústavy mohal byť 
len ten, aby ~elý národ bol náhle privedený na taký stupeň 
nevzdelanosh, aby nerazumel ani svajim vlastným zákanalll 
a dokumentam svajich predkav a stal sa zpomedzi všetký.ch 
europských národav najnevzdelanejším. Poslanci preto nech 
s~.zvl~šť vynasnažujú o to, aby narmálné škaly a normálni 
uClteha" ktorí už kolískou pačínajúc násilím trhajú mládež 
zo starych zvykov krajiny, bali zrušení a bal zpať uvede
ný starý spasob jak v škalách nižších, tak vyšších, v kto-
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, '.1 všetky lJl'edmety nech sú prednášané macYarsky a la
lyC 1 . h' Id' 
Hnsky. Pre budúcnosť otázka výchovy. nec ]e" vy U:l ena 
snemu alebo výboru, ním vyslanému. I KOlllarna1~ska opa-

k
. (takmer doslova) nárek Rábsko-MošollskeJ na zne

uJe ' , " 
lluavňujúci vliv nových škOl na mládež, znamy ,,~al1l uz 
z usnesenia menovaných stolíc zo dňa 1. ll1~rc~ a zIa~~,,~a·· 
viesť vo všetkoll1 starý spasob výchovy mladeze. ,V lllZSICh 
--:} I' ch nech J' e v smvsle tohoto vyučované lllad arsky, va 
s ca aJ· ", 1 " cl' 

"ších latinsky. Prístup do. škol nech Je umazneny (uz e-
VySk' h ' l' , I 
lllU bez razdielll náboženstva a štipendiá nec su c avane en 
chudobným synkom zemianskym na doporučenie s~olíc, aby· 
sa zumeclzila raclinkárstva. Za prafesarov nech Sll ~lstano
vovaní nie razni príbehlíci (abvii) aleba asol~y, k.tar;, satv,u 
opustily prah školy filazafickej aleba tealoglck~J, sn. paYt 
šené na doktarov, ale osoby, vennjúce sa veclam aj zo sU.
kr011luej pilnosti a majúce bahaté a razmanité veclom~sh: 
Na katedry lekárske a právnické nech sú ustanaVOVl:~lll a~ 
pratestanti majú-li predpísané náležitasti. Prešparska (a I 

šapronská)' žiacla zrušiť direk~orav a ~laza:covv š~ol, ba ~~ 
nikde v zákonach nevyskytuju. Do latlllskych skol nemaJu 
hyť za prafesarov ustanavov~~é ~sah~ sve~s~é, ~~zor na~ 
Iudavým škalstvalll nech mUJu nllestm fararl, a ,abec cel:t 
výchava mlácleže nech je sverená .clu?havllY~l . a rehalm: 
kam. Prafesormi práv nech sú praktlcln advakah a nech Sll 
pavinní preclostrieť svaje učebnice senát,; kraj~nsk~mu na 
schválenie; prafesori vyšších škal nech Sll zo vsetkycl~ sta
vov (duchaynéh~, mníšskeho i svetskéha) bez razdielu. ~a 
univerzity nech sú closaclzovani vynikajúci učen~i, ako J~ 
tomu inde. Do-voz a tlačenie kníh cuclzích, nemravnych a proh 
vlastníckemu právu špintajúcich aleba dakonc~ hlá~ajúc.ich 
naturalizmus, nech je pad prÍsuau pokutau zaka~any. Kmhy 
tlačiť má hyť v buclúcnosti po'Volené len so. sU:l:asolll s~-. 
nátu a cliecezánov. Starý sposob vyučovama zlada zpa1 
uviesť aj Talnianska,118 Šarišská a Barani~nska (pas,le~ná 
s vytvorenÍm všetkých navých a mravnosh nebezpecnych 
na~k), cTalej Šapronská, ktorá si žiacla aj t,o, a~y precl~ 
nášky na školách baly preclavšetkým m~dar~ke,v ale, aj 
latinské a Prešporská, ktorá chce mať v latlllskych skolach 
liež latinské a macl'arské vyučovanie. Prešporsleá je súčí:isne 
jedinau stolicou, letmá vo svoje.Ť inštrukcii spamína i re(~ 
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nemeckú v školách, pripúšťajúc, aby v svobodných a krá
l'ovských mestách, ako aj vo vačších mestečkách bola v l'u
dových školách užívaná aj táto reč, a to jednak z toho do
vodu, že znať viac rečí je vždy ozdobou, hlavne však preto, 
že nemčina ostáva i nacl'alej poirebnou v obchode. Užhorod
ská ~iež si praje vrátiť sa k starému sposobu výchovy, akby 
to v~ak nebolo možné úp lne, nech je na sneme vypraco
vany aspoň plán, podra ktorého by profesori boli ustano
vovaní kr~jinskou radou na náYl'h stolíc a vyučovali by, 
ako pl'edtym, rodnou a latinskou, na žiadon pád však nie 
nemeck~.u rečou. Novú výchovnú osnovu vypracovať na 
sneme zwda Zemplínska, Boršodská, ČOllgrádska a Abov
ská, cľalej Maramarošská, ktorá chce snemu sveriť i do
zor nad výchovnými ústavmi, ako aj ZvoJenská a Orav
ská, ktoré žiadajú, aby správa ústavov týchto bola sverená 
hlavným išpánom, stoliciam a biskupom. Novú učebnú osno
vu chce vypracovat na sneme i Liptovská. Keby to však ne
b?lo mo~~é, nech ju vypracuje národná rada, 'na ktorej je
dme maJu všetky školské a štúdijné záležitosti záviseť. Ako 
hlavnú smernicu pre túto novú štúdijnú osnovu udávajú, 
aby rozné a neužitočné zásady, prednášané dosiar, boly 
zrušené a mládež bola vzdelávaná vo veeLách sposohom snad
ným a jasným, a to v reči vlastenskej a latinskej. Zálda
diny zemianske a konvikty nech sú reštituované. Mládež 
n,ech. je v ~conviktoch cvičená vo vlastenskej reči uhorskej, 
daleJ v latlllskej; ale aj v iných rečiach a dobrých mravoch. 

V tejto súvislosti nie je iste bez zaujímavosti spomenúť 
v G ' ze emerská chce, aby župní úradníci boli povinní pečovať 
o výchovu rudu a jeho vzdelanie, predovšetkým vo veciach 
hospodál'!skych, a spisovať i poirebné príručky. (Rozsah a 
predmet vzeLelania odpovedá rámcu, zllámemu nám z doby 
tereziállskej a jozefinskej.) 

Pokr?k, pokia~ ide o vzdelávanie maďarčinyv školách, je 
v dosavadnych navrhoch pranepatrllý, takmer žiadny. Vše
tk~ stol~ce žiadajú si zaviesť starý sposob výchovy v reči 
latmskeJ a maďal'skej (rudovej). Vačší doraz na mad'arčinu 
kladie len Šopronská, určitý pokrok znamená len: Komár
ňanská, ktorá chce, aby i na vyšších školách boly predllášky 
aspoň čias,točlle macl'arské. Ďalej ide stolica' Boršodská, 
ktorá chce maďarčinu (cidom jej čím l'ýchlejšieho roz-
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šÍ!'ellia po celej krajine) zaviesť clo všetkých nižších i vyš
ších škál a doporučuje, ahy aj cluchovným správcom bola 
prikázaná všemožná starosť y tomto smel'e. Hont chce pe-
tovať obidve reči, latinskú i macl'arskú materinskú. Vo vše-

s 1 I r v tkých školách, bez rozdielu, tedy i hanskýc L, nec 1 s~ ;rs~: 
tky preclmety až po filoz·ofiu preclnášaa~é ma;la:sky, stUcll~ 
teoloo'ické a právnické latinsky, školy Iuclove vsak nech su 
len l~acl'arské. Hlboký rozpor prejavuje vo svojich p,ožia
clavkách stolica Turnianska, ktcirá jednou nohou vraCHl sa 
cl'aleko do minulosti, žiadajúc, aby štúclijný systém bol zpat 
llveden Ý k roku 1??3 (tedy k výchove jezuitskej precl Ra
tio eclucationis l), clruhou nohou však vykročuje právc asi 
tak cl'aleko clo budúcnosti, želajúc si (jediná zo stolícl) sna
denie clvoch učených spoločností, jednej pre pestovanie 
vied (bola by prísh~pná aj cudzincom), chuhej pre vzdelá
vanie a šírenie l'eči vlastellskej, ldorá je z písomníctva tak
mcr yytyorená. Nepomýlime sa, vidíme-li v požiadavke prycj 
llskut~čnenú túžbu stayov TUTlúanskej, v druhej však kom
promisné vyhovenie snu košickýchspisovaterov a budite
fov (Kazinezv, Batsállyi, B. Szabó), kioliého podstata a do
sah im však osta!, ako vidno, naprosto cudzím, tajomstvom, 
zamknutým na sto zámkov, a ktorý nevedel naclchnúť, ako 
z ich úpravy vidno, ani stavy stolice imnajbližšej, Abovskej. 

Vačší ohlas než myšlienka vzdeláyania macTarčiny našlo 
v stoličných úi)ravách heslo povinného uŽÍvania národné
ho obleku. Prešporská chce, aby všetci, ktorí sa tu zchžu
já, živení domácou podou a jej úrodou, k voli zach~v~niu 
svornosti a spoloěenstva boli prinúiení nosiC llhorsky ubol' 
práve tak, ako si ohliekajú nemecký, kecl' idú do Rakúska. 
Pe3tianska žiada, aby každý zeman a indigena chodil v ná
rodnom obleku a aby o tom bol donesený zákon. Poclobne 
Gcmerská,110 Oravská, ďalej Brcžská, ktorá chce zákon do
plniť ešte zákazom ohleku cudzieho, predovšetkým nemec
kého. Hontianska chce s určitými výhradami uzákoniť ná
rodný oblek pre obe pohlavia. Poclolme čongl'ádska, ktorá 
žiada, aby nikomu, Ido v tejto krajine býva alebo má ma
jetok, nech je ženského alebo mužského rodu a jakéhokor
vek pOistavenia, nebolo dovolené šatiť sa inak ako po uhor
skv. Pre nezachovávanie tohoto preclpisu nech je určená 
poimta pre barónov zemských, prelátov a hlavných županov 
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400 zl., pre zemanov 100 zl., sedliak a mešťan má byť toTko 
ráz trestaný vazením, kol'ko ráz sa previní proti tomuto zá
konu. Tekovská chce mať určené v zákone, aby nikto ne
smel ani na súkromných ani na verejných schodzach objaviť 
sa v nemeckých nohaviciach, ďalej aby i "nežné pohlavie" 
bo~o privedené k noseniu uhorského kroja, ktorý je 1'av
Il~JŠí. Zavies! uhOl'ský oblek aj u plukov uhorských chce 
Blllar a Turna. Ma,ramarošská omedzuje povinnosť nosenia 
uhorských šiat na verejné IschocIze a vačšie slávnosti ked \ 
nechce iridieť žiadnych exotických krojov. Aby s'a za~nedzÚ 
prepych, treba šaty určiť zákonolll a označiť ich clajakou 
značkou. Proti cudzielllu luxu chce zakročiť aj Hevešská. 
Cudzí oblek a mrav má byť zameclzený a starý clomáci šat 
a zvyk utvrdený, najlepšie snáď zákonolll, ktorÝ by zemu
\lom obého pohlavia ako zovňajší výraz odlišnosti u~čil istý 
druh prostej rovnošaty. Proti prepychu v šatcích obracaj{[ 
sa ešte stolice: Baraňa, Čongrád, Gemer, Zvoleň, Pešť atd'. 

Na utvrclenie a zachovanie národného rázu a zamedze
nie cudzích vlivoy pomýš1'ajú niektoré stolice na zákon. 
ldorý by magnátom (podTa niektmých i zemanom) prika
zoval povinné síellenie doma, vyjmúc cesty clo zahraničia 
v záujme kráTa a vlasti (Hont, Liptov, Ostrihomská, Preš
porská, Zemplínska, Trenčianska). lvledzi ve1'možmi - hovorí 
ZemplíIlJska - je mnoho takých, ktorí sú vlasti k chl'úhe 
a síle, sú však meclzi nimi i taH, ldol'Í boli vychovaní v cu
clzine, neznajú ani domácich zákonov ani domácej reči a 
tráviac často svoj čas medzi národmi zotročenými, ne1ll6žu 
si ul'obiť ani správnej predstavy o "sladkosti zIatej svo
body". Trenčianska chce zakázať magnátom i zemanom i žen
bu s cudzinkami, vlivom ktorých sa cudzie mravy llajviac 
ší~ia a uh~.rský sp6sob myslenia upadá. Osoby ~eškajúce 
mImo kraJlllY by nedostávaly počas svojho pobytu v cu-
dzine z domova žiadnych cl6chodkov.120 • 

PodTa inšhukcií je tedy otázka úradnej mad'arčillY bez
prostredne pred snemom v tomto stave: Zpomeclzi 49 stolíc. 
zastúpených na sneme prialllo, je asi 22 stolíc pre maďar~ 
činu, 8 je pre 01e reči a 19 pre latinu, pri čom musíme po-
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znamenať, že vaCSlllU stúpencov dvojrečového úraclovania 
musíme skol' počít ať k zastáncom latiny ako naopak. Víťaz
stvo maďarčiny, i keď odhliadneme od toho, ze tento znač
ný počet zastáncov maďarčiny je z vačšej časti len pre j.ej 
zavedenie do úradov, nie však i do súdQiv, kde ju chce za
viesť len nepatrný (5-6) počet stolíc, nie je tedy nijako za
bezpečené ani len podl'a hlasovania .stoIíc. Túto okolllosť si 
J1lusÍrl1e dobre zapainatať pre správné po.súdenie vývoj a re
čovej . otázlq; na sneme, kde vedl'a stoličných poslancoy 

. uplatňujú sa aj složky in,é (zástupci Horvatska, kapitúl 
a miest, král'. tabula, poslanci neprítomných), nehl'adiac ani 
k tomu, že ku každému zákonnému usneseniu je treba i sú
hlasu hornej tabule, kde prevládali stúpenci latiny. 

Pri tom všetkom však je tu voči nálade v stoliciach z do
by po odvolacom reskripte ohromný pokrok. Miesto jeeli
nej Saholčskej radí sa teraz za zástavu maďarčiny stoIíc 22 .. 
Keď i priznáme, že v mnohých stoliciach boly pre ich cha .. 
vanie smerodajné ohrady taktické a že by sa za maelarči
nu boly postavily i samy od seba, vačší diel tejto zmeny, 
maefarčine priaznivej, musíme predsa len pripísať vlivu 
spisovatefoy, ich' oduševnenej a húževnatej agitácii tlačou. 
slovom i osobným stykom. Na vliv agitácie, zasahujúcej pri
rodzene len povrch a nevládajúcej urýchliť prirodzený vý~ 
voj, poukazuje i neujasnenosť a bezradnosť,javiaca sa vo 
yačšine stoličných pokynov, pokial' ide o problém maefar
Ciny, a prejavujúca sa na pl'. zaujímave v. okolnosti, že prá
ve tie stolice, ktoré idú y boji o úraclnú maďarčinu naj
ďalej, starajú sa o predpoldady uskutočnenia tohoto svoj
ho cieľa (vzdelanie mael'arčiny y školách atel.) najmenej. 
Zistenie, ktoré pre ďalší vývoj otázky nie je tiež bez do
Ježitosti. l21 
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400 zl., pre zemanov 100 zl., sedliak a mcšťan má byť tol'ko 
ráz trestaný vazením, kol'ko ráz sa previní proti tomuto zá
konu. Tekovská chce mať určené v zákone, aby nikto ne
smel ani na súkromných ani na verejných schóclzach objaviť 
sa v nemeckých nohaviciach, ďalej aby i "nežné pohlavie" 
bolo privedené k noselliu uhorského kroja, ktorý je l'av
uejší. Zaviesť nhorský oblek aj n pluko"" uhorských chce 
Bihar a Turňa. Ma,ramarošská omedzuje povinnosť nosenia. 
uhorských šiat na verejné IschócIze a vačšie slávllosti ked ,
nechce iTidieť žiadnych exotických krojov. Aby sa za~nedzÚ 
prepych, treba šaty určiť zákonom a označiť ich dajakou 
značkou. Proti cudziemu luxn chce zakročiť aj Hevešská. 
Cudzí oblek a mrav má byť zamedzený a starý domáci šat 
a zvyk ntndený, najlepšie snáď zákonom, ktmý by zema
nom obého pohl~via ako zovňajší výraz odlišlllOSÍi n~'čil istý 
druh prostej rovnošaty. Proti prepychn v šatách obracaj~ 
sa ešte stolice: Baraňa, Čongrád, Gemer, Zvoleň, Pešť atd', 

Na utvrdenie a zachovanie národného rázu a zamedze
nie cudzích vlivoy pomýšl'ajú niektol'é stolice na zákon, 
ldorý by magnátom (podl'a niektorých i zemanom) prika
zoval povinné sícllenic doma, vyjmúc cesty do zahraničia 
v záujll1e král'a a vlasti (Hont, Liptov, Ostriholl1ská, Preš
porská, Zemplínska, Trenčianska). Medzi vel'možmi - hovod 
Zell1plínska - ,je mnoho takých, letmí sú vlasti k chl'úbe 
a sile, sú však medzi nimi i tald, ktOl'í boli vychovaní v cu
dzine, neznajú ani domácich zákonay ani d~mácej reči, a 
tráviac často Syoj čas medzi národmi zotročenými, nemóžu 
si ul'obiť ani správllcj predstavy o "sladkosti zlatej svo
body". Trenčianska chce zakázať magnátom i zemanom i žen
bu s cndzinkami, vlivom ktorých sa cudzie mravy najviac 
šÍria a uhorský spósob myslenia upadá. Osoby meška,júce 
mimo kra,jiny by nedostávaly počas svo.Ťho pobytu v cu
clzine z domova žiadnych dóchodkov.120 

Pocll'a inšhukcií je tedy otázka úradnej maďarčiny bez
prostredne pred snemom v tomto stave: Zpomedzi 49 stolíc, 
zastúpených na sneme priamo, je asi 22 stolíc pre maďar
činu, 8 je pre ohe reči a 19 pre latinu, pri čom musíme po-
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znamenať, že vaCSlllU stúpencov dvo,jrečového úradovania 
musíme skór počítať k zastáncom latiny ako naopak. Víťaz
stvo maďarčiny, i keď odhliadneme od toho, že tento znač
ný počet zastáncorv maďarčiny je z vačšej časti len pre jej 
zavedenie do úradov, nie však i do súdov, kde ju chce za
viesť len nepatrný (5-6) počet stolíc, nie je tedy nijako za
bezpečené ani len podl'a hlasovania stolíc. Túto okolnosť Sl 
musíme clobre zapainatať pre správné posúdenie vývoja re
čovej . otázlq; na sneme, kde vedl'a stoličných poslancov 

. uplatňujú sa aj složky in,é (zástupci Horvatska, kapitúl 
a miest, král'. tabula, poslanci neprítOluných), nehl'adiac ani 
k tomu, že ku každému zákonnému usneseniu ,je treba i sú
hlasu horne,j tabule, kde prevládali stúpenci latiny. 

Pri tom všetkom však ,je tu voči nálade v stoliciach z do
by po odvolacom reskripte ohromný pokrok. Miesto ,jedi
ne,j Sabolčske,jradí sa teraz za zástavu macl'arčiny stolíc 22 .. 
Keď i priznáme, že v mnohých stoliciach boly pre ich cho·· 
vanie' smeroda,jllé ohl'ady taktické a že by sa za macl'arči
nu boly postavily i samy od seba, vačší diel te,jto zmeny, 
maďarčine priaznive,j, musíme predsa len pripísať vlivu 
spisovatel'ov, iell oduševnene,j a húževnate,j ag'itácii tlačou, 
slovom i osobným stykom. Na vliv agitácie, zasahu,júce,j pri
rodzene len povrch a nevláda,júce,j urýchliť prirodzený vý
vo,j, poukazuje i neujasllellosť a bezradnosť,javiaca sa vo 
vačšine stoličných pokynov, pokial' ide o problém macYar
Cíny, a prejavujúca sa na pl'. zau,jímave v, okolnosti, že prá
ve tie stolice, ktoré idú v hoji o úraclllú maďarčinu naj
ďale,j, starajú sa o predpoldady uskutočnellia tohoto svoj
ho cieTa (vzdelallie maďarčiny v školách atcl'.) najmene,j .. 
Zistenie, ktol'é pre ďalší ,~ývo.j otázky nie ,je tiež bez clo
ležitosti. l2l 
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VHL 

P R V Ý Z A K O N M A Ď A R I Z A Č .N Ý. 

Snem, svolaný na deií 6. Vl., bol zahájený podl'a starej 
zvyklosti, povol'ujúcej lehotu 4 dní vzdialenejšÍm poslan
com na prfchocl do miesta snemu, až 10. júna "s verkou 
nádherou a krikom". Vačšina poslanoov bola však už prí
Lomná precl termínom a zaoberala sa v takzvaných schů'. 
dzach cirkulál'llych s nieldorými formáliami zahájenia. Tie
to schůdze poslancov jednotlivých okolí (okolie potisské a 
zatisské mávaly obyčajne schůdze spoločné) boly síce vo zvy
ku ojeclinele i predtým, no za snemu 1790-91, predovšetkým 
však v jeho prvej polovine (po korunováciu) staly sa inšti
túciou riadnou a organizovanou, niečo na sposob moclerných 
parlamentných klubov (pravda, s tým rozdielom, že zákla
dom sdruženia nebol svetový názor, politický program, ale 
len poclelenie krajiny na štyri okolia), kde boly vybavova
né a v zásade i riešené všetky vážnejšie otázky, takže ťa~ 
žisko jednaní prenáša sa, aspoll v prvej polovine snemu, do 
iýchto cirkulárnych sessií, sklaclajúcich sa, na rozdiel od 
pléna, kde boli i poslanci Horvatska, kapitúl, neprítom
ných magnátova kde zasedala i král'ovská t'abul'a, riadnc 
len z poslancov stolíc prislušného okolia. 

Tieto predbežné porady týkaly sa predovšetkým otázky 
uznania predsedov ohoch snemovnÍ, zemského sudcu a per-
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sonála, menovairých oboch J ozefom II., tedy panovníkolll 
neústavným, ďalej hlavných županov, ktorí vykonávali za 
]ozefa II. úrad komisárov, ako aj iných úradníkov, dosade
ných Jozefom II. a previnivším sa proti ústave vlasti. Usne
senie okolí potisských (5: VL), aby ciel'om urýchlenia sne
nlO'vého jednania boli oba predseclovia doča,sne uznaní 
s výhradou, že snem si ponecháva právo v príhodnej dobe 
ťahať ich, alw aj ostatných služobnÍkov Jozefa II., na odpo
vecl;nosť a zaríacliť potrebné i vo veci ich úradov, bolo prijaté 
i spoločnou konferenciou okolí podunajských (6.-7. VL) 
a i celým snemom (11. VL). Len stolice Nitra, Prešporská 
a Trenčianska protestovaly v smysle daných im inštrukcii 
proti ich predsednídvu, no ích protesty, ako proti důstoj
nosti snemu idúce, boly im snemom proste vrátené. Horná 
tabula svojho predsed~l legalizovala definitívne, vytvorila 
však hl. išpánov, ktorí působili za J ozefa II. ako komisári. 
Na nátlak snemovne dolne.Ť musela vŠak pristúpiť na jej 
usnesenie a pripustiť i hlavných išpánov. Vel'a času zabraly 
i debaty o snemovej zápisnici, o reči, v ktorej má byť písa
ná, o sposobe jej rozmnoželJlia (tlač) atd'., o čom viac niže. 

Druhou otázkou, s ktorou sa okolia a i plenum v prvých 
diíoch zaoberaly, bola spoločná prísaha, Horou malí byť pre 
vačšiu jednotu zaviazaní všetci snemovnÍci bez ohradu na 
to, či už podobnú prísahu doma v stolici vykonali alebo nie. 
Prísahu, proti ktorej bolo vel'a námíetok, zvlášť z toho dů
vodu, že sa 'tam král' nespomínal vůbec, složili nakoniec 
všcici (dolná tahula 16. VL celá; horná tabula 18. VI.) s vý
nimkou biskup ov a niektorých magnátov, ktOl'í preto aj do
stali svo.Ť diel v různych paškviloch; spísaných na nich, 
a boli mimo to hil'agovaní a.Ť úradne tým sPŮSObOlll, že so
znam vel'možov, ktorí prísahu vykonali, bo~ pojatý do sne
mO\Tých spisov.1 Mimo to holo po cllhých debatách priznané 
miesto a hlas inkorporovanÝlll stoliciam banátskym (Krašov, 
Severín, Temeš) a ustanovené, aby styk medzi dvoma tabu
lami snemu dial sa v budúcnosti vo vážne.ŤšÍch veciach pí
somne (12. VL). Diía /2. VL bolo započaté i s čÍtaním direk
toria, upravu.Ťúceho príchod panovníka na snem. čítanie 
bolo však prerušené s odůvodnením, že vcc hude časová až 
po vypracovaní diplomu, a direktorium bolo vydané len nH 
všeobecné odpísanie! 
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,K ~a~dóležitej~ej svojej úlohe, vypracovaniu diplomu, 
pnk,ro?uJe sne~ az 18. VI., kecly sa plénum usnáša, aby v jed
Hoth,vych ok,ohach začali s príslušnými prácami. Poti&ské 
o~oha p~ac~~ú spoločne '~vvysiel~jú (po určení všeobecných 
~a~ad) ,~lZ dna ~9. ~l. zvlastny vybol', aby zo stoličných in
,:trukCll, sostavlI navrh diplomu, ldorý by bol potom pre-
!:dn~ny v ,plnom , zasedaní oboch okolí a predložený snelllU 

. dals~e Jedname, Podobné usnesenie pI'ijíma tohože dňa 
~J, okohe ,zadunajské a podunaj'ské, ktoré ako základ svo
JeJ ~:putacii ~redpisuj~ gra,vamina stolice Nitrianskej. Do 
12. ~ula, do, dna vy~l~llla l-r;lešanej deputácie snemovej na 
vY~Iacovan~: spolocneho navrhu diplomového, je však ho
to~e ~o SVOJlm elabOI'átom len okolie zadunajské a podn
lWJs~(e. V ~ko~iach P?tissl~ý~h, kde vypukly vel'ké rozpory 
v ,ot~zke nab~zenskeJ, cele Jednanie zaviazlo už u 2. bodu 
navlhu na dIplom a ťahá Isa až do 15 VII I t ' d v 

] , ' " v (ory eIl 
l11~ZU )y~ c~ebaty skončené len tým sposobom, že sporná 
otazl~a l~aboze~llská ponechaná je na riešenie ISnemu. 
v N~bozens,k~, stavovské a inérozpory hatily i prácu mie
saneJ deputacte snemoveJ' vyslaneJ' dňa 19 VII 'I' 
t '1' , .... . Cle om so-

s, aven~a c lplo~n~~ z elaborátov jednotlivých okolí. Len o tom, 
ktoma deputacll predsedať, boly debaty do 1'7 VII t I v -I t " , , . " a (ze 
~ as n~ l~race za~alyv tuná, až ~2~ VII. a mohly byť skončené 
(1 to llle uplne: nabozenska otazka riešená konečne ešte vždy 
n~bola) az ~8. VIII., kedy, vzhl'adom na energické vyjadre
lll~ 'panovlllk~vo zo d~~ ,20. VIII. (referované snemu 28. VIII.) 
VOCI snemoveJ ,del~u~acll, ~vyslanej zo schodze 16, VIII., kecl' 
:a ~kazovala nadeJ, ze prace s diplomom budú čoskoro skon
cene, a~y h~ p~zvala na .snem, celá práca stala sa zbytoěnou, 
~a~o:lllk ,me Je ochotný poclpísaC žiadny iný diplom, ako 
;u,o~~nsky a~ebo te1'~zi.á~sky, Vec uhorskej "suchej 1'evo

lucte hola tymto defllutlvne InehI'ata' V d'al' II v ' '1 " ' . SOJll nlO 1 o uz 
1st en o JeJ viac-menej nesnadnú likvicláciu. 

z' V pomere U~or~ka k Leopoldovi, ako tomu boJo ináče už 
,a J~:ef~, uplatnuJe sa zase svojou plnou váhou situácia za
hr~n~cna, ktorá na počiatku snemu bola pre Leopolda ešte 
v~lnl1 ~lllllurnou, ba hrozivou, ktorťí však Leopold vedel za 
tych, mekol'ko týždiío'v, čo mu daly k dispozícii nesvornosti 
a p1'~ce snemu, zllačne obrátiť vo svoj prospech. Hlavnéťaž
kostI tu zase posohilo P1'usko, ktoré udržuje spojenie s uhol'-
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skými nespokojencami eestou s~ojho ~ied~nského dr~hého 
vyslanca J acobiho i za snemu. V leme, ze vyrazom ,a d,osled
kom teorie o prerušenej dedičnosti mal byť novy chplolll, 
v ktorom snahy o zabezpečenie uhorske,j štátnej samohyt
nosti, ako ešte uvidíme, šly vel'mi d'aleko, dosahujúc a v mno
hom i presahujúc vyrovnanie z 1'. 1867, Na jeho zabezpeče
nie llJ,ala mimo iné byť žíadaná í ga1'ancia cudzozems~(,Ýc~ 
mocností, predovšetkým Pruska, ktoré neprestalo vyuzl;ať 
uhorskej nespokojnej nálady na vÍazanic Leopolda II. Tych, 
co mysleli na úplné odtrhnutie Uhorska polnocou Pruska, 
ueboio mnoho, ač nie je bez významu, že hlavný krajinskf 
velitel' stoličných banderií, barón Ladislav Orczy, radca kra
fovskej rady Cl hlavný išpán Abovskej, bol s verkou pra~
depodohnosťou vodcom spolčených s pl'uským dvorom, ze 
miestami (Sabolčská, Zemplínska) ozbrojuje sa zemianstvo 
pod rúškom insurekcie a že niektoré stolice snažia sa zÍskať 
pre zemiansku vec i riaclné vojlsko uhorské. Myšlienka prus·
kej garancie bola však u zemial1stva, ktoré na _počiatku opa,· 
novalo snem, takmer všeobecnou II je jedným z hla vných 
cinitefov ktoré určovaly osud snemu, Pri vyjeclnávaniach 
o miel', ktoré po naviaza~lÍ stykov (26. lIL) a preclbežnej vý
llJene názor ov započaly 26. VI., využíva Fridrich Vilhelm II, 
pruský voči Leopoldovi i tohoto činitel'a, Niet pochyhy, že 
Prusko sledovalo tu len ciele sebecké, že myšlienka garan
cie bola mu len prosiriedkom, ktorý odhodi, akonáhle mu 
hude na prekážku, 

Otázka pre Leopolda v tejto situácii bola tá, aby čím 
skorším riešenÍm zahraničnej situácie nadobudol si vol'nej 
mky voči Uhorsku, Na zahraničnej situácii závis~~Tšak i zda~~ 
odbojných snáh uhorského zemianstva, S pozladavk~~l: 
aké chystajťí vo svo,jom diplome, možu pl'iroclzene VystUPI~ 
Jen voči panovníkovi hezmocnému, !šlo tedy o t.o, ahy nov)' 
diplom hol nanútený panovníkovi driev, než prestane ,za
hraničné napiatie, Vzniklé spory na sneme to p1'ekaZlly. 
Reichenbachská kOllvencia hola uzaVl'etá clňa 27, VII. (pod
písaná 29. VII.),. diplom do tej dohy bol dohotovený sotva 
v okoliach a v snemovej deputácii až o celý mesiac neskol', 
kedy ešte vždy zbývalo jeho pl'ejeclnanie snemom, 

Zatial' sa však stala doležitá zmena i vo 'mút01'ných po
meroch snemu samého, Jednak pod vlivom načdaného už 
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vývoja vzťahov zahraničných, jednak p.tirodzeným vývo
jom vo vnútri s1lmotnej "vel'kej koalície" snemovej, v ne
poslednom rade však i priroclzeným odpadom prevratných 
vášní, zisteným v každom revolučnom pohybe, a príchodom 
elementov rozvážnejšÍch a umiernenejších na povrch. J oze
fova reformná politika sblížila všetky politické triedy a sta
vy v opozíciu, takže možno hovoriť v istom smysle slovu 
o všcstavovskej koalícii. Táto koalícia vytrvala však len do 
prvých dní snemu. Už otázka prísahy, l~torá mala toto spo
jenedvo utužiť, viedla k jej oslabeniu a naštrbeniu. V prí-
sahe bola reč len o ústave a suveren~te národa, o panovní
kovi a jeho právach však ani slova. Preláti nechcú preto 
prísahať. Prísahu odopreli i nlllohí magnáti a i ostatní vy
konali prísahu len po výklade, že v ústave sú prirodzene 
zahrnuté i práva král'ovské, talde prísaha nie je nijako na
mierená proti panovníkovi. Kňazstvo nižšie, hoci vykonalo 
prísahu s dolnou snemovňou, nemožuc odolať všeol;ecnému 
nátlaku, je vlastne tiež už od počiatku viac-menej na strane 
dvora. V rátenie cirkevných majetkov a dispozičného práva 
nad nimi do rúk kléru (20. IV.) ukázalo sa so strany dvora 
fl vlády dobrým ťahom: klérus nemal viac žiadneho život
ného záujmu ísť spolu s opozíciou, vačšinou protestmltskoll 
a ohrožujúcou svojimi požiadavkami nadvládu cirkvi kato
líckej a jej dosavádne posta"enie v štáte, ČO odpudzuje aj 
vačšinn poslov katolíckych, interesovaných na dochovaní do
savádneho stavu i hmotne (úrady atcť.).3 Na druhej strane 
llsilná opozícia smeru katolíckeho yzlmdzuje obavy v radoch 
nekatolíkova myšlienky, že poslednou ich záštitou v zabez
pečení nábožensk:ej svobody bude král', o svohodomysefno
sti ktmého vedeli. 4 

K tomu pristupuje a postupne sa prehlbuje roztržka 
medzi nižším zemianstvom a magnátmi. Na začiatku panuje 
na sneme stoličné zemianstvo, ustavičnému naliehaniu ldo
l'ého sa nakoniec podarí zavedenie spoločných schodzí s hm-
uou tabulou (vyskytujúcichsa predtým len ojedinele zn 
zvláštnych príležitostí), ide-li o doležité veci a získanie času. 
Hornú tabulu je možno takto prehlasovať, lepšie rečeno pro" 
kričať pomocou prítomných banderialistov, jurátova študen
tov, ktorí sa vel'mi čnle miešali do jednania, kričiac na slávu 
rečníkom sebe milým a umlču.Ťúc pekelným lmrha.Ťom reč-
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níkov smerov umiernených." Vermi sa dotklo hornej tabule 
i to, že stavy nechcú na nej byť závislými, ale poklada.Ťú ju 
len za akúsi hornú komoru, ktorej miesto dosavádnej titul a
túry ".Ťasná", dávajú len oslovenie "vážená", "dená". V scho
dzach jednotlivých okolí, kde sa pracuje na diplomových 
návrhoch, rozhoduje zase len. ,stoličné zemianstvo. Jeho 
snaha o úplné ovládnutie verejného života a zahezpečenie 
všetkéhovlivu pre seba, odcudzuje magnátov, ,"o svojej 
vačšine oddaných dvoru a katolícke.Ť církvi, na .Ťednej, me
štianst"o na strane druhe.Ť. Opozícia magnátov voči revoluč
némll elánu dolnejsnemovne dráždi prirodzene zemianstvo, 
a to chvíl'all1i do tej miery, že tabula magnátov bola v prvých 
týždňoch snemu viac ako raz v nebezpečí, že bude vzatá 
útokom živlov radikálnych. G 

VIi'mm zmeny zahraničnej situácie a postupného osme
l'ovania sa žiVllov umiernenejších, zakríknutých a desorien
tovaných y počiatkoch úplne, mení sa i sposoh jednania 
snemu. Na počiatku je to h.řstka rudí, sotva 20, ktmá za 
účinnej pomoci nelegálnej asistencie umlčuje a terorizuje 
vačšinu, ktorá takto nie je pripustená vohec k slovu. Týchto 
dvadsať rudí "ruší skol', ako ovláda snelll". Hlavnými medzi 
nimi sú Mariássy (Gemer), Vay (Sabolč), gr. Fekete (Arad
ská) , Peter Balogh (Novohrad), Ignác Almássy (Heveš), 
Ill1rÍch Beothy a Domokos (Bihar) a poslanec neprítomných, 
kl'. fiškál Rátonyi. "Odpočítame-li asi 30 l'udí, majúcich hla
sovacieprávo, my ostatní, ktorí máme tiež toto právo, nemo
žeme byť nazvaní 'ani len poslucháčmi, ho ani nepočujeme, 
ani nerozumieme dobre, čo iní hovoria". Taká neviazanosť 
tu panu.Ťe, že verejne bolo prehlásené, že roz.seimjú šabl'ami 
každého, Ido by nesúhlasil. A predsa lepšie smýšl'ajúci sú 
vo vačšine, no nedostanú sa k slovn. 7 Vliv týchto' opoziční
kov sa však postupom doby z prÍčin už uvedených menší, 
vliv a moc opozičného zemianstya upadá a spoločné schoclze, 
vymyslené na prehlasovanie hornej tabule, ohracajú sa 
v jeho neprospech, bo čím cťalej, tým viac rozhodu.Ťe tu 
primas s duchovenstvom, magnáti a štvrtý stav. Dokonca 
i zemianstvo samo sa rozpadá: tisské okolia, ldOl'é dosiaľ 
viedly, ostávajú na seba, vačšina okolia cll1na.Ť'ského a za
dunajského (vlivom dvora a kléru) od nich postupne odpadá, 
ČO dovršuje sa koncom augusta a počiatkoll1 septembra. 
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Ale i miuLO snem, v krajine samej mení sa situáciaJak, že 
stoličné zemianstvo je náležíte upozol'nené na io, že 11lP. je 
jediným rozhoclujúcim činitelom v Uhorsku. lch stavovská 
sebeckosť ohracia proti nim triedu poddanskú a ešte viac 
triccln vzdelan}'ch nezemanoy a mešť1:mov, ktorých. chcú 
vyt:voriť lakmer zo všetkých úradov. Tieto triedy utiekajú 
sa o ochranu k panovníkovi. Srbský llárodný kono'res svo~ 
~aný panovníkom chla 10. VII. na deň 26. vin., Ul~Ozo~'ňuje 
lch na nových silných spojencov kl'ál'ovskej moci. Srbi, ichž 
klérus nebol pripustený na snem, hoc mal pozvanie panov~ 
níkovo, obrátili sa takmel' úplne k Viedni. Neskoršie pokusy 
snemu, napl'a viť to a ocllúdiť Srb ov, ostaly bez účinku. Vliv 
SJ'bského hnutia javí sa na sneme už od konca júna vel'kú 
senzáciu vyvoláva zvlášť syolávajúci obežník arcibis]mpov, 
letorý "takl'ečeno" vraj vyzýya Srbov, aby si stali na stranu 
panovníkovu, a z ktorého vichlo, že na kongrese budú zastú
p.ení, i poddaní a že sa na ňom bude jednať i o veciach poli
tlckych. Zvlášť znepokojujú snemovníkov zprávv. že Srbi 
sJ'úbili panovníkovi .110.000 bojovníkov, mimo' J.iaclnych 
80.000 hl'aničiarov, Snem chce proti kongresu reprezentovať, 
ilO potom od toho upúšťa a spokojuje sa opatreniallli krajin~ 
ského sud cu. g Obavy vzbudzuje aj chovanie Horvatov ktoi'Í 
tiež začíllajú koketovať s dvorom. ' 

N eSlllieri tel'ná nálada netrvá preto na sneme dlhšie ako 
do kOl~ca j~la a nachodí Isvoje vyjadrenie v diplomových 
elabo:'atoch Jednotlivých okolí. Na sneme panuje podl'a zpl'a
vod,i:lJa heslo nezávislého král'ovstva, kde by král' bol len 
malovanou lútkou (pictusmasculus). Slllernice, dané depu~ 
~ácii potisských okolí pre vypracovanie diplomu, sú: filum 
m~erruptulll, ind~pelldentia regni a riešenie nábožeuskej 
o~azky v, ~lllysle vledenského a lineckého mieru. Ak panov~ 
mk nepl'lJme, odoprú sta vy poslušnosť, eventuálne nabídnu 
korunu inej Hnii. Ak by i to ostalo bez úspechu, zvolia si 
k1'á1'a z domácich vel'možov. SpomÍna sa i kandidácia fran~ 
cúzskeho kniežaťa de Croy, spriazneného po preslici s do~ 
mom árpádovským, nehl'adiac k starše.Ť už kanclidácii 
Karola Augusta sasko-výmar.ského.u 

Tieto zprávy sú návrhmi diplomu, vypracovanými jed~ 
lťotlivýllli okoliami (sú len tri návrhy, bo okolie predtisské 
a zatisské pracovalo spolu), pIne odavoclmmtS. Pri spoločnej 
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redakcii snemovej sa vo vel'kej vacvs,me up~a~nily l~áz~:.;y 
tisských okolí; vedenie snemu z pocmtku tl~z holo, v 1Cl~ 
, Ira' ch Preto nebude škodiť, kecl' pripomememe mektore 
IU," . 1 I' 1 
daležitejšie hody potisského elahorátu. Vyc 10C 1, z nau cy 
prerušenej postupnosti a uZ~láva ole~v osobu puno",mkovu uk~ 
pojítko medzi clVOllla polovmanll rlSe. U~~or~k~ Jesv?bod~a 
Cl neodvislá rÍšu s osohitnou ú~tavou, SVOJlml zakomn~ a spo~ 
sohom správy, slovom je suverénné, a to j~lk ",0 VOJn~" t~k 
v pokoji. Dedičnosť, založená v pragmatlCkeJ sankcll, Je 
prenesená na l oakúsky dom dvojstrannou smluvou ~ po~~ 
mienkou, že panovník bude zachovávať ústavu uhorsku a vy~ 
sady stavov. Jestliže tedy panovn~k tútohil~!erál~u s~~lu".u 
poruší, stavy majú právo upustIť ocl ~lechcnosh. O~lV~lJe 
tu i 31. bod Andrejovej Zlatej bully (pravo odporu ma .. vsa.
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len uhorská národná rada al~bo snem) ;' panovník sa zavaz~lJ~ 
potvrdiť mimo iné (hlavne 8. z: čl~ J7. MJ i pr;clko~'unovacne 
články, ktoré mu budú predlozene. Rocne ma ]J'~ť snem, na 
ktorý stavy mažu sa sísť i bez král'ovho poz,~allla. yho~'sk? 
má svoju osobitnú národnú radu, osobit~é vOJe~sl~e veht~I
stvo, zvláštnu komoru, al'llládu, vojel~sk? skladlstl~, vO vs~~ 
tkom nezávislé na podobných ustanovlzmach ostatnych zemI,' 
k cudzím dvorom budú poslaní osobitnÍ, u~~ors~í vy~lancI, 
ldorých navrhuje uhorská štátna rada, JeJz suhlas Je, p~~ 
tl'ebný aj k ich inštrukcii. Král' má a,sp~ň pol ,roka ~yvať 
v krajine, kancelária jeho má tam byť vzdy. Nar~~na, rada 
uhorská má právo prekaziť plnenie rozkazov,. prohvlaclC~ sa 
zákonom. Inštrukcie pre túto radu vypr-acuJe snem. ~ravo 
zákonodarné má král' so snemom. Král' má vétolen na, ~e~nu 
diaetu proti snemovým usneseniam. Na obranu c~edlCn~ch 
zemí maže použiť len 1/3 uhor~kého vojska so svole~llll senatu 
so zásadou reciprocity. Dane a všetky možné mé ťarchy 
musia byť povolené snelllom. Nasledujú článl~y o h~spo: 
dál'skom povznesení krajiJ?y voči Rakúsku. VOJsko prlsaha 
i panovníkovi, i národu. Cudzie v.ojsko :n.0žno posl,ať do 
Uhorska len so svolením senátu, na hramcI lllUSl pl'lsahať 
deputácii príslušnej stolici, ináče mu. neclajú, stravy;, do 
piísahy dastojníkov treba dať, že b:~ rozk,azu nar.o~neJ r~d~ 
llezakročia nikdy proti stavOlll. Kral nabyvu svoJeJ mOCI az 
po korunovácii. Obnovuje sa konfederácia s Českom a ostat
llýllli clecličnýllli zelllami, žiada sa garancia všetkých súsecl~ 
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ných a toho času válčiacich mocností. Ďalej uzsle spojenie 
80 Sedmohradskom, zvláštné práva a výsady ktorého majú 
byť i naďalej zachované. Nástupoa trónu je povinný dať sa 
do 3 mesiacov korunovať, sÍ)rávu krajiny vykonáva medzi
tým národná rada. Stavy nie sú povinné uposlúchnuť roz: 
kazov nezákonných. 

Zpomedzi troch elabol'átov hola najmiernejšia práca oko
lia zadunajského. Prerušenia nástupníctva tam nenajdeme, 
ale je tam zahezIlečenie úplnej samostatnosti, 31. hod hully 
A.ndrejovej, usvanovenie, že nástupca, ktorý nesvolá do p~l
l'OTm snem, ztráca svoje dedičné právo; krár má z moci 
záko'fiodarnej len jednorázové véto, žiada sa tam osobitná 
vojellská rada uhorská, zvlášťna štátna rada, členov ktore,j 
volí snem, potvrdenie konfederácie s čechami a súsednýmí 
zemami, potvrdenie predkol'lUlovačných hodov a nakoniec 
prichodí ustanovenie, že porušením podmienok so strany 
panovníkovej národ nadohúda volehného práva, ale len 
v dome rakúskom. Návrh preddunajský presahuje v nie
ktorých hodoch, zabezpečujúcich ústavu a syohody zemian
ske, ešte i ostrosť návrhu tisského. Panovník sa na pl'. mU.,1 
'zaviazať, že potvrdí nielen predkorunovačné hody všetkých 
snemov, ale i všetko, na čom sa stavy na sneme usnesú. 
Nár,odná rada je odpovedná i snemu. Nekorunovanému 
aleho neústavne panujúcemu panovníkovi nie je poslušno
sťou povinný ani poddaný rud atcT.l0 

Pl'i svojich vojenských požiadavkách opierajú sa stavy 
jednak o skutočné, jednak o fingované proshy uhorských 
plukov. Z tejto druhej kategorie najvýznanUlejšou je údajná 
žiadosť pluk ov z tábora hrahovského: Vojenský stav nech 
je uznaný za zvláštny stav krajinský. Cudzí dóstojníci nech 
sú z UhOl'ského vojska vytvore~í a d6stojnícke miesta nech 
sú ohsadzovEl!né, nakorko možno, uhorskými zemanmi. Prc 
Uhorsko nech je sriadená zvláštna vojenská rada a samo
statné veliteTstvo. Vojsko v dobe pokoja nech je rozložené 
po krajine. Nech je v ňom zavedený maďarský oblek a ma
ďarská reč, najlepší to prostriedok na odstránenie cudzinco'y. 
Nech je zavedená desaťročná kapitulácia; uhol'ské vojsko 
nech nie je s'1l1ieša1llé s nemeckým ani za války. Na hudúcom 
sneme nech su na hlijenie týchto požiadaviek vyslaní zástup
covia každým plukom. Podohné požiadavky obsahuje i (ne-
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pravá) žiadosť pluku Gyulay (31. V.). Skutočne podaná 
(30. VI.) žiadosť husárskeho pluku Graeven, podpísaná nie
ldorými jeho dóstojníkmi, žaluje sa len na pomíjanie uhor~ 
ských dóstojníkov pri povyšovaní a žiada, aby v záujme zvý
šenia bojovnosti uhorských plukov holi k nim menovaní len 
uhorskí dóstojníci a zavedená macYarská reč. Podpísaní dó' 
stojníci (podplukovník barón Festetich, zaseclajúci na sneme 
medzi magnátmi, kapitán Laczkovics a iní) boli pre tento svoj 
krok prísne potrestaní, čo vyvolalo zakročenie snemu v ich 
prospech. Skutočná hola i ponosa hniničiarskeho vojska, ža~ 
lujúca sa na útlak vojenský, hospodársky i náboženský a na 
odná]'orlňovaciu tendenciu, zavládnuvšiu v hraničiarskom 
vojsku II smerujúcu k tomu, aby hraničiari stali sa nenávist
níkmi svojej materinskej reči a nepriatermi svojej l'odnej 
zeme a svojrázu svojej roclnej matky.li 

V druhej polovine júla a v auguste nastáva už pomalý 
síce, ale postupný úpadok tohoto radikalizmu. PoslEl!nci Tur~ 
(~ianskej poukazujú už vo svojej zpráve zo dňa 12. VII. na 
badaterný vliv vyjedná,nania s Pruskom a vyslovujú obavu, 
a.by mier s ním nestal sa verkou prekážkou uskutočnenia 
,;erkých a dobrých nádejí (všetky úmdy a hodnosti hy za~ 
dával senát, pocleň by patrila i správa verejných príjmoy, 
vojsko, právo mieru a vojny, obchod, slovom všetko, čo sťivisí 
s krárovstvom uhorskÝm a s časťami k nemu pripojenými). 
.. Počui, že Leopold nie je vermi spokojný s našimi prie
ťahmi. Nedá sa tajiť, že všetky veci sú zdržované róznymi 
otázkami, ktmé sú viac príčinou zhytočných debát a krikov, 
než vlasteneckým úmyslom. Je sa čo báť, aby príliš napiatý 
luk nepraskol." 

Táto zmena nálady na snemc prirodzene nemohla ujsf 
dvoru, ktorý bol o udalostiach hojne zpravo'Vaný róznymi 
svojimi dóverníkmi a stúpencami a v prospech ldorého pra
covala opatrne atajne vačšinakléru a značná časť magnátovo 
J ednanie snemu voči nemu muselo sa ho prirodzene dotknúť 
nemile. Jedna ť však mohol, až sa zahraničná si tuácia začala 
jasniť a ukazovala sa oprávnená nádej na úspešné skon
covanie mierových jednaní s Pruskom. To sa stalo počiatkol11 
júla. Preto už l~očiatkom tohoto mesiaca cláva Leopold kan
celárovi Pálffymu ústnu úpravu, aby vypracoval návrh 
prípisu na hlavných hodnostárov kraJinských. kde panorvník, 
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aby l;redišiel zbytočnému márnelliu času, sdeTuje cestou 
kancelárovou primasovi, zemskému sudcovi a persollálovi 
Hvoje úmysly vo veci diplomu. Panovník, hovorí sa v tomto 
prípise zo dňa 20. VII., sTúbil, že reštituuje ústavu do stavu, 
v akom ju prevzal od Karola VI. a ocl Márie Terézie. DMa. 
že aj stavy vyjclú z. nej ako z obojstrannej smluvy. Je od
hodlaný ll10C legislatívnu vykonávať spoločne so snemom, 
moc výkonnú však v smysle zákonov sám. Dúfal, že rešti
túCÍou ziska .si doveru nárocla, miesto toho musí počuť o roz
nych nezákonnostiach a neprístojnostiach (filUlll interrup
tum, zbrojenÍe atď.). Kancelár je panovníkom poverený 
oznámiť hoclnostárom: panovník sa priclHa ústavy, ako bola 
vdohe pragIilatickej sankcie, a nestrpí žiadneho jej poruše
nia,' Neprotiví sa budúcemu lepši emu zabezpečeIiiu ústavy. 
nepripustí však, aby boly v pochybnosť braté jeho práva. 
plynúce z pragmatickej sankcie; poclohne nepripustí novol 
u vojska. Práva protestantov praje si zabezpečiť v smysle 
mierov viedenského a lineckého a chce vziať náležitý zretel' 
aj na pravoslávnych. 

Tento prípis kancelárov, hocí bol poslaný len zmienc
ným trom hoclnostárom, neostal priroclzene utajený a bez 
vlivu na ďalší beh udalo stí. Zvláštnej náhode trel.nl pričítaf. 
že tohože dňa (20. VII.) obracia sa i snem po prvý raz k pa
novníkovi,žiadajúc ho, aby k mierovým jednal1iam s Tu
redwm bol pribmný aj vyjednávač uhorský. (Popuclom 
snemu k tomuto kroku bol (falošný) chýr o precestovanl 
b. Herberta, bývalého cUhoročného vyslanca u porty, hlav
ným mestom do Turecka cieTom sjeclnania pl'Ímeria.) V .ocl·
povecli zo clňa 30. VII. (v prve,j od zaslal1ia snemom odlože
ného direktoria) Leopold sTulm,je vyhoveť. 

Po poclpísaní prímeria s Pruskom za čína vystupovaf 
Leopold ešte pevnejšie. Vo vlastnoručnom prípise zo dňa 
28. VII. poveruje kancelára, aby si od kra,jinských hodno
stárov vyžiadaI vysvetlenie o príčinách priefahO'lr na snemc 
tl prečo nebol ešte naň pozvaný. Upozorňuje na predpis 
zákona, poclTa ktorého snem nemá hvať vyše 2 mesiacov, 
na nespokojnosť v Tude, ktorý ljlJ.usí platiť snemové trovy 
a prispeť na ne ešte aj magnátom, a na škody, vznika,júc~ 
neprisluhovaním práva počas snemu. Zichy, zemský sudca. 
oclpoveclá na prípis kancelárov (29. VII.) dňa 2. VIII.: Ústava 
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uhorská bola porušovaná cez 25 rokov. Stavy i po reštitúcii 
~ajú preto obavy a rozmýšl'a,jú o zabezpečení iste,jšom. 
V tomto smere však, i vlivom sporov náboženských, vzniklo 
forko ťažkostí, že sa ,jednanie snemu pretiahlo. Kým diplom 
a. zákonné články neboly hotové, nechcely stavy panovníka 
pozvať, aby nemrhal svoj drahý čas, čo by nebolo dosto,jné 
ani panovníka, ani národa. Zdá sa, že mnohí zo snemovníkov 
iamýšTa,jú, akonáhle bude len nádej na zakončenic prác, 
pozvať ihned' panovníka. Samy istavy veria, že pri te,jto 
príležitosti podarí .sa im presvedčiť panovníka ústne o po
trebe zabezpečenia ústavy týmtó sposobom. Podojme píše 
(3. VIlI.) i predsecla dolne,j tabule, personal Urményi, ktorý 
pl'Ípis panovníkov ukázal mnohým. Všef.ci prejavili vraj 
uspokojenie a túžbu po prítonll1osti panovníkove,j. V tomto 
smysle shrňuje svo,j názor aj sama kancelária (9. VIII.): 
Z odpovedí vraj vidno, že ne,jde o nedostat ok dob rej vole. 
Panovník berie vecna vedomie.12 

Vliv postupu,júceho vy,jednávania s Pruskom, cTalejvliv 
zmcny, uplatňujúce,j sa postupne v pomere jednotlivých slo
žiek snemových,' ,javí sa už v elaboráte miešanej deputácie, 
vyslanej, aby sostavila návrh diplomu z troch elaborátov ciř
kuláruych. Prerušená postupnosť a zahruničná garancia ,je 
tu už vynechaná,t3 dovodom k žiadaniu nových zábezpiek je 
len nezákonná vláda J ozefa II. Obmedzovanie kráTovskej 
moci, kecT i formou mierne.ŤŠou, ústavné zábezpeky a požia
davky ostáva,jú však skoro tie isté. Prvé vylučoval naprosto 
už prípis panovníkov zo chla 20. VII., kdežto druhé zásadne 
pri púšťal. Snem od počiatku uugusta (nie bez vlivu vyše
uvedených pl'ípisov panovníkových) snaží sa urýchliť prÍ
chocl panovníka a zahladiť neprí,jclllllý dojem, ktorý muselo 
vzbucliť ,jeho dotavádné chovaníe. Zvlášť nalieha na po-
7.Yí-mie panovníkovo tnbllla horJ.lá, ktorá akosi za túto cenu 
(udchlenie jednaní) sv-oruje k spoločným schoclzam so snc
movňou dolnou. Kňazská strana a mag'náti sú pl'e povolanie, 
hoc diplomnie je ešte hotový. Nakoniec povoTu,je i opozícia. 
v snemovni dolne,j (12.-16. VIII.) , kecT sa ukazuje, že ,je 
nádeJ na skoré skonco'lranie prác s diplomom. Tak dochádza 
dňa 16. \'Hl. k vvslaniu deputácie, ktmá sa clila 11. vnl. 
ocloberá clo Viecln~, aby poclTa písomnej úpravy, ,je.Ť danej, 
pozvala· panovníka a členov pauu,júceho domu 11a snem. 
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V reprezentácii Gnemu zo dňa 16. VIII. vy,slovená je nádej, 
že panovník príjme nový diplom a potvrdí predkoruno
vačné články. Jeho prítomnosť pokladajú stavy za žiadúcu 
i ciefom porád o miere s Turkom. Deputácia súčasne necli 
zakročí aj v prospech vojenských dóstojníkov. (V ich vecl 
obrátil sa snem na panovníka už 13. VIII.) Situácia sa 
však zatiaT zase otočila v prospech Leopoldu tak, že móže 
počítať na sk:orý príchod ISpoTahlivého vojska dn Budína. 
Jeho stanovisko voči deputácíi, ktorú prijal chla 20. VIII., 
je preto chladná, ha zdva.rile odmietavá. Inostranné zauja
tosti (príchod neapolského krárovského páru, cesta do Frank
furtu atd'.) nedovolia, aby panovník pred opl'avením di
plomu dlhšie meškal v Budíne. Preto dáva deputácii len 
nádej, že akonáhle to bude možné, určí termíny zahájenia 
snem u a korunovácie. Na reprezentáciu snemu pocll'a ná
rady kancelárie neodpovedá vóbec: Obsahuje požiadavky, 
ktoré prijať kancelária nemóže doporučiť, zvlášť kecY je 
nádej, že mnohé požiadavky budú pozmenené ešte samým 
snemom. OdpovecY stačí len sTúhiť. Vo vecí vojenských dó
stojníkov kancelária radí k miernosti, punovník však jej 
dáva úpravu, aby deputáciu v tejto veci upozornila na prí
slušné zákony (7 :1655 a 11 :1723). Podojme bez povšimnutía 
nechá,ca panovník radu Zichyho, že by u stavov, medzi 
ktorými už viac ráz vznikly chýry, že panovník vie o jed
naniach IS pruským a inými zahraničnými dvormi, vzhudilo 
dobrý dojem, kehy panornlÍk vyhlásil, že dáva všetkým 
spojeucom zahl'aničných dyorov amnestiu. Túto zbrml vy
pustiť z ruky, nepoldadal Leopold eštc za múdre. Robila mu 
príliš dobré služhy. Vo vlastnoručnom prípise ku kancelárovi 
lohože clňa, danom potom v opise kancelárom členom clepu
tácie (22. VlIL), zdorazňuje parwyník, že hol od počiatku, 
ocl chvíle, kecly v dósleclku legitimnej a hezprostreclnej 
postupnosti prevzal vládu, hotový podpísať karolinský alebo 
tereziánsky diplom. Prehlasuje, že iného diploniu nepoclpíše 
ani ter'Uz, o čom očakáva vyjadrenie stavov. Na ráze tohoto 
vyjachenia hude zálež ať, či uhorská korunovácia hude mócť 
hyť ešte precl cisárskou. Súčasne oznamuje kancelár tejže 
cleputácii a jej prostredníctvom stavom aj panovníkovo roz
hodnutie Vo VDci dóstojníkov, oclkazujúcc ieh vec v smysle 
citovaných zákonov do pravomoci súdov vojenských. . 
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Zpráva cleputácie viedenskej, podaná v sneme v zasedaní 
dňa 28. VIII., vyvolala "v tvárach majestátu národa a vzne
[;enej vlasti (takto totiž sa začali po vzore francúzskom 
menovať) nemalý zármutok" a mysli stavov, zronené neča
kanou odpoveďou panovníkovou, sú tel'az v pomykove, ukým 
spósobom uviesť v súhlas zreteTnú vóTu panovníkovu s po
vinným zahezpečením svojich práv. Po ohede hola porada 
u primasa, na ktorej bolo usnesené, aby aspoň hlavnejšie 
zábezpeky boly pojaté do diplomu, všetko ostatné však do 
zákonných článkov, na ktoré sa však má iiež vzťahovať 
panovníkova prísaha. S diplomom takto upraveným má byť 
vyslaná k panovníkovi nová deputácia, aby ho primala 
k podpi,su. Predsedovia tabúl s niekoTkými zástupcami sta
VOY 29. VIII. aj vypracovali nový diplom v tomto smysle 
11 predložili nasledujúceho diía snemu. Referované holo tu 
o novom diplome ,len všeobecne. Stavy z počiatku síce trvaly 
pri póvodnom diplome, nakoniec však povolily a vyslaly 
malú deputáciu cieTom prisposobenia elaborátu diplomu 
karolinskému, čo holo ináče len formalitou na obhájenie 
dóstojnosti snemu a znamenalo vlastne v podstate prijatie 
elaborátu prezidiálneho, čo konečne vidno i z toho, že sú
časne bolo rozhodnuté dať návrh diplomu ešte tohože dňa 
vytlačiť, aby ráno dňa 3i. VIII. mohol byť stuvom rozdaný 
a prípmvu k nUJstávajúcej dehate im tak umožnená. Na 
btavy pósohil predovšetkým poukaz na mr,avnú škodu, ktorá 
])y pre krajinu vyplynula z toho, kehy cisárska korunovácia, 
určená nu 30. IX., mala hyť pred koruiIlováciou uhorskou. 
V debatách konaných v dňoch 1.-5. IX. boj tento diplom 
spolu s pr:dkorun~vačnými článkami po niektorých zme
nách prij'Utý a zo schódze, konallej dňa 5. IX., vyslaná s ním 
deputácia k panovníkovi, ktorá sa dala nu cestu do Viedne 
clňa nasledujúceho.H Otázka náhoženská nehola však do
jednaná ani teraz u bola ponechaná na rozhoclnutie panoy
níkovi. Všetkým stranám holo povolené peedJožiť svoJe 
požiadavky. eV otázke náboženskej vydal panovník Syo.Íu 
l'ezolúciu dňa 7. XI.) 

Z nového diplomu, ktmý sa díte vždy púd:fža zásady 
]lovej smluyy, vypadla rezistenčná klauzula, yiazanosť de
dičnosti na docll'žanie paktov; obmcdzenie zákonoclarného 
právu panovníkoyho a Yéto; llczmeniteTnosť 8. z. čl. z r. j 741; 
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odpovednosť krárovských mlllistrov a komory snemu, zmien
ka o investícii výkonnej moci na panovníka korunováciou, 
konfederácia, obmedzovanie regálnych práv panovníckych. 
Niektoré ve ci (senát, vojsko, macťarčina atcT.) ostaly len 
vpl~edkorunovačných artikuloch, ale vo forme značne ~mier
nenej. 

Situácia, pravda, týmto nebola ešte vyjasnená úplne. Ne
spokojencov je ešte vždy hoclne. Duchovenstvo, poslanci ne
prítomných, mestský stav a zástupci Horvatsko-Slavonska 
nebudú robiť žiadnych ťažkostí - hovorí doverná zpráva 
(Bujanovich) zo dňa 29. VIII. z Pešti. Obávať sa však treba 
i naďalej stolíc tisských, s ktorými z ostatných okolí ide 
hlavne Nitra, Hont, Trenčín, Mošon, šomod', Zala. Na sneme 
je celá hřba mladých rudí s koňmi, aby v každom prípade 
mohli byť vyslaní kamkoTvek k zahájeniu povstania. Kato
líci z Biharskej žiadajú na svo,ju ochTanu nemecké vojsko 
a na kongregácii, nimi svolanej, vyhlásili, že poslanci Bi
harskej bol i zvolení nesprávne a že prekročili danú im úpra
VU.

15 Na'túto zprávu Péchy, vicišpán, odobral sa hnecY domoy 
do stolice a svolal ozbrojené shromaždenie nekatolíkovo p.o
dolme sTúbila postupovať aj Sabolčská. Je obava, že súsed
né kO'lllitáty, kde je vačšina nekatoHcka, podniknú niečo 
podobného a vrhnú sa na katolíkovo Odpomocť sa dá len 
rýchlym vyslanÍm vojska. Nepokojov sa ,je obávať aj v Za
lánske,j, Nitrianskej, Trenčianskej, Novohradskej, Heveš
skej, Gemerskej, Zemplínskej, Brežske,j, Šarišske,j, hlavne 
,-šak v Peštian~kd.lG Mnohé stolice potisské daly svo,jim 
poslancom úpravu, aby ocl diplomu, tak ako bol ich okolím 
vypracovaný, neupúšťaly pod žiadnou zámienkou, bo ak sa 
na tomto sneme nepodarí zabezpečiť národ, tak nikdy viac 
nebude k tomu príležitosť.17 U gr. Fekete, Sztámyho, poslan
ca Lubyho a Samuela Nagya sú ta,jné schodze. V kra,jine ko
lujú chýry, že na deň 27. IX. chystá sa všeobecné povstanie 
stavu-v. V KTašovskej v spo,jitosti s tým sú rozšírené zprávy, 
že všetci Nemci hudú v tento deú spolčenými Mac1'armi vy
vraždenV8 Na sneme ob,javu,jú sa zase chýry o ,jeho blízkom 
rozpustelllÍ. Chýry ticio neboly bezzákladné, ho vótum štát
nej rady, ktorá sa zase začÍna ujímať i vedenia uhorských 
vecí, vybavovaných dotiaT len uhorskou dvorskou kancelá
riou, za dňa 27. VIII. vyznieva pre prÍpad nepri.Ťatia jedno-
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ho z oboch dilJlomov, uvedelllých v odpovedi pallovllÍkovej, 
v tento smy,sel.19 Sám Bujanovich vo svojej lwedene,j zprá.· 
ve radí pred stavmi neustupovať, trvať na nezmeniteTnosti 

,diplomu a neprijÍmať žiadnych predkorunovačných člán
kov. Navrhuje, aby tí, čo nechcú prijať diplom dosavád
ny, osvedčili sa S pomenovanÍm svojich komitentov, bo je 
isté, že vačšina z nich robila si svoje inštrukcie sama, alebo 
jej ich predpísali nekatolíci. Naproti tomu sú vraj stopy, že 
v mnohých stoliciach bolo uzavreté chrániť sa akýchkoTvek 
novot a otázku náboženstva vobec nepripustiť. Ešte energic
kejšie rady dáva panovníkovi istý nemenovaný r'adca (Pa
vel Nagy, kanovník stolnobelehradský?), podTa ktorého pa
novník na zemi .Ťe ako slnko na nebi. Na snem nech prijde 
panovník s veTkou nádherou, nech sa často ukazuje, aby sa 
nezdalo, že sa bojí chodiť medzí národ. Banderialistom nech 
je prístup na snem zakázaný, ako aj všetkým ostatným, čo 
nemajú hlasu, bo títo svojÍm krikom rušia každé jednf,l.nie. 
Sú medzí nimi i takÍ, čo boli k tomu od zámožnejších najatí 
za peniaze. Vhodný sposob jednania a vystúpenia zmože 
u Uhrov všetko. "Akby však týmito a podobnými prostried
kam i tvrdé hlavy uhorské nepovolily, treba s nimi zaobcho
diť ako s arechmi: keďže sú tvrdšej povahy, niusia byť roz
bité a rozdrtené, aby boly užitočné" .20 

Nebezpečia revolúcie y Uhorsku sa vo Viedni však už ne
bo,ja. Vidno to z vóta Izdenczyho zo dňa 7. IX., daného na pre
doshetie dvorskej vojenskej rady zo dňa 24. VIII., zasiel~
.júcej dve zprávy uhorského zemského velitera. vojenského, 
generála Barco, o nebezpečných pohyboch v Uhorsku. Izden
czy tu poukazuje na to, že je skol' nebezpečie povstania 
sedliackeho ako stavovského, ktorým chcú panoyníka len 
strašiť. Posledné udalo sti na sneme sveclčia vraj o tom, že 
snem sa "chce kajať. Francúzov a Poliakov, preylečených do 
banderiálnych uniforiem, nech dá Barco nenápadne pochy
tať a doviesť do Viedue. Bude s nimi naložené ako s huričml 
a so špiónmi. Banderiálna uniforma, ktorú podTa zpráy nosi~~ 
aj radcoyia kráToyske,j rady, ba i sám zemský sudca, je ná
hražkou nizoz.emských a francúzskych kokál'd 21 a je nezá,
kOlmá. Teraz je snaha ju uzákoniť a z banderií urobiť vo,j
sko na podporu senátu, ktorý chcú sriadiť. ,Vesselényimll 
nech je cestou sedmohradského gubernia prikázané. aby 
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presial cvičiť zemianstvo stolice stredosoTníokej v zbrani. 
Nebezpečné by bolo, keby sa nespokojencom podarilo získať 
hraničiar.s.ke pluky a pravoslávnych Srb ov. Barco nech dá 
svodcov vypátr·ať. Hatzfeld a Kounic, ktorí majú zprávy 
za prehnané, pokladajú za pohebné len udržanie vernosti 
srbského národa a Hraničiarov a obstaranie spoTahlivých 
zprávo nespokojencoch a pohybe v stoliciach pomocou do
verníkov. Nemecké vojsko je ináče už na ceste do Uhorska!2 

Príchodom vojska, ktoré dochodí do Pešti a Budína po
stupne behom septembra, láme sa i posledný odpor opozície, 
ktorá, hoci z počiatku chýrom o mieri s Pruskom neverí, ba 
sa impriamo smeje, kecY začína prichodiť do krajiny hor": 
vatské a nemecké vojsko, nastupuje svoj definitívny ústup. 
"V septembri" - píše známy Keresztesi - "v Budíne a v Pešti 
bolo plno horvatských vojakov, uhorskí páni boli, ako kehy 
sa im kry pustila z nosa". Iný účastník snemu, gróf Gvadá
nyi, vo svojom satirickom zveršovaní udalostí snemových 
opisuje nastalú zmenu situácie podojme: Na chýr, že prišlo 
vojsko "mnohý sklonil hlavu, nebolo viac chýrov, že Prus 
je už na Mo:eave, ani posmeškov nad reichenbachskou smln
vou". Ku skTúčenosti situácie prispievala zpráva, rozširovaná 
na radu Goithardiho prívl'Žencami dvoru, že dvor viedenský 
indiskréciou dvora pruského pozná mená odbojníkov, stoja
cich s Pruskom v spojení, a rezolúcia Leopoldova zo dňa 
22. VIII., aby bolo zahájené vyšetrovanie proti nim. 8. sep
tembra poslanci Gemerskej píšu domov, že sa namáhajú za 
všetkých síl, aby vykonali, čo im stolica prikázala, ale ne
mohli zvládnuť "masu, zastrašenú rozmanitým spósobom". 
Situáciut.akto vystihuje i Szatsvay, prítonlllÝ na sneme, vo 
svojom Kurire zo (b'ía 10. IX.: Leopold vmj podpíše kar.o
Hruský alebo tereziánsky diplom a za 3-4 týždne bude 
v krajine mier. "Len tí, čo od 4 mesiacov viac vydali ako 
p:i:i jali , budú mať zlú dmť y ústach."23 Podohné sld'účenic 
myslí na·stáva i v stoliciach.2-1 

Za tejto situácie ani sama opozícia nemohla prechovávať 
veTkých nádejí, že panovník hoc i takýto zmiernený diplom 
príjme. Preio pokus tento móžeme hodnotiť len ako jedon 
z taktických ťahov prívržencov dvora na odzbrojenie radi
kálov a umožnenie nenáhleho a pre nich preto menej poni
žujúceho ústupu. Už sám kancelár ešte pred audienciou 
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(12. IX.) u panovníka tlumočí deputácii tento názor, keď sa 
dozvedá, že deputácia priniesla síce diplom karolinský, ale 
rozmnožený novými podmienkami: "Slovo kráT ovské, slovo 
svaté. Ubezpečujem stavy, že zbytoone sa namáhaly s toTkým 
hurhajom, ktorý je panovníkovi' dohre známy".25 Rezolúcin 
Leopoldova (s dátom 20. IX.) dopadla skut.očne v tomto smy
sle: Inéhoako karolinského alebo tereziánskeho diplomu ne
podpíše. Odóvodnerié sťažnosti a boTasti h'ajiny je však 
ochotný vúať po knrunovácii v úvahu a im v rámci zákonov 
a so zreteTom k záujmom krajiny vyhoveť. Korunovácia. 
teraz bude, pravda, možná už len 'V novembri, po cisárskej, 
a to v Bratislave. Na dlhé naliehanie a opatovné rozklad~' 
predsedov snemových a primasa vydávn nn.sledujúceho diía 
(21. IX.) - s obídením štátllej rady - nOfvú rezolúciu, kde 
už teraz, pred korunováciou, sdeTuje stavom svoju mienku 
o nových bodoch diplomu a o pripojených zákonných člán
koch predkorunovačných, aby .stavy zatiaT mohly pripraviť 
z nich návrhy na budúce zákony. Od svojho rozhodnutia 
ohTadom dil>lomu neodstupuje však ani teraz.26 

Odpovedi panovnÍkove sú najprv (privátne) referované 
v schódzach okolí; dňa 3. X. v plénu. Potisské okolia usná
šajú sa žiadať panovníka ešte raz o pl'ijatie nOI'iTého diplomu 
a v pléne pósohiť aj na ostatných snemovníkov v tomto 
smysle. Podohné usnesenie prijímajú aj okolia podunajské, 
sú však už teraz presvedčené, že v pléne podTahnú prelátoll1, 
magnátom a mestám, ktoré hudú pre vyhovenie panovní
kovi. Plénum, kde sa tieto dve mienky dlhšie vzájomne po
tierajú, usnáša sa skutočne v tom smysle, aby prijatie no
vého diplomu bolo sÍce opatóvne žiadané, ahy yšak z toho 
nehola robená nijako conditio sine qua, pokiaT ide o ko
runováciu, ktorú heba za každú cenu urýchliť. Opačné 
úpravy niektorých opozičných stolíc prichodia už vačšinou 
pozde.27 Na uspokojenie opozície je prijaté, že v predostretí 
vyhradí si zem zásadne právo na zmenu diplomu. Všeobec
ná túžba po narovnaní ,s kráTom a po jeho čím skoršej ko
runovácii prevládla tu hlasy opozície, ktorá tiež s ohavami 
hTadí clo budúcnosti. Rozpustenie snemu, nekorunovaný, za
to však vládnucí král', tedy nový Jozef II., k tomu vzmáha
júca sa anarchia v zemi, to holy výhrady, ktoré sa kládly 
stavom pred oči. Predsedovia snemu yhodne zdórazňu.Ťú ne-
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ústupnosť panoyníkoyu, podporoyanú a udržoyanú celým 
ministerstyom. Stayy dobre cHia, že postayenie panov':ní
koyo je čím cfalej, tým silncjšie.28 Po na rovnaní s Pruskom 
prichodí prímerie s Tureckom (19. IX.), vorba Leopolda za 
nemeckého cisára (30. IX.), pomalý, ale postupujúci odpad 
revolučnosti y Belg'ii. Obayy pred národom srbským a jeho 
požiaclaykami, okázale podporoyanými y tejto chvíli clvo
rom, pred nespokojnosťou mešťanov20 ·a pred hroziacimi 
sedliackymi nepokojmi sa stupňujú. Strach pred poddaný
mi núti prirodzene yýsadné triedy k smieru s panoyníko~l, 
ktorý má y rukách jediný ochranný proshiedok proti pod
danským vzburám, yojsko.30 Výyin francúzskej revolúcie, 
od ktorej si uhorský stavoyský odboj vypožičal toTko hesiel, 
zastrašuje výsadné triedy uhOl'ské a tiež nabáda k spoje
uectyu s král'om. Na snemovníkov neminuly sa dozaista 
účinkom ani početné brožúry, pracujúce v prospech pokoj
ného vyroynania mcdzi panovníkom a národom. 31 Predo
stretie zo dňa 5. X. v uvedenom smysle je prcto len formál
nym krytím skutočného stayovského ústupu a znamená 
vlastne úplné podrobenie sa stayov panovníkoyi. S touto od
povecfou yysiela snem zyláštneho kurýra za Leopoldom do 
Frankfurtu. Do jeho návratu sriacfuje snem zyláštné depu
tácie na sostavenie zákonných článkov, ktoré majú hyť po 
koninoyácii Leopoldovi predložené. V otázke diplomu ne
podarilo sa stayom skutočne dosiahnuť. žiadneho ústupku. 
Ako dotiaT, Leopold odkazuje všetko (13. X.) na jednanie 
po korunoyácii, ku ktorej dochodí dňa 15. XI. 1790. Snem sa 
za tým účelom prenáša po 21. X. do Bratislavy; v Budíne 
ostávajú po istú dobu ešte len členoyia deputá~ií, pracujú
cich na príprave zákonných článkov. V korunoyačnom di
plome Leopolda II. poda~'ilo sa snemu mimo niektorých men
ších zmien štylistických dosiahnuť cfalším jednaním len tej 
zmeny, že holo do neho pojaté i výslovné potvrdenie 8. z. čl. 
z r. 1741, vylučujúceho otázku záldadných zemianskych 
svobod ešte i zo snemového j ednania. . 

Presťahoyaním snemu do Bratislayy hola jeho pryá, re
volučná perioda uzayretá. Táto okolnosť našla po stránke 
zoyňajšej syoje vyjadrenie i v tom, že stoličné banderiá 
neboly pripusttmé (pod zámienkou osyobodenia od namá
havej a trovy zaprÍčiňujúcej povinnosti) ku korunovácii 
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vól?ec a že snem syojich predsedov, proti ktorfrnl na počiat
ku tol'ko lll'omžil, nayrhuje panovníkovi na odmenenie za 
služby, preukázané počas snemu, Oddanosť snemu, snažia
ceho sa sotreť ešte i len .pamiatku vecí minulých, ide tak ďa
leko, že bez otvorenia kandidátky za palatínavolí štvrto
l'odeného ,syna Leopoldovho Alexandra Leopolda. 32 Podolme 
končí i revolnčný duch doma v stoliciach. Nieldoré sa sice 
eiite vzpierajú tomuto novému zyratu udalostí a vo svo
jich pokynoch k poslom a v obežníkoch na stolice nabádajú 
k vyhyalosii aspoň pri menšom elaboráte diplomovom a čláu
koch predkorunoyačných, no duch ncpokoja prestáva oči
vidne i tu."" Zelnplínska a Sabolčská, ťahané na oclpoveclnosf, 
vyhovárajú zbrojenie a cyičenie svojho zemianstya nebez
pečím sedliackyc.h vzbúr a príprayou insurekcie proti 
llepl·iateTovi. Teraz však -- hovorí Sabolčská vo svojom po
daní - kecl' obidvoje nebezpečie prestalo, boly ozbrojené 
šíky zemianstva použité len k vačšej oslave korunovácie 
Leopolda II., jejž priebeh sa tu so zrejmou tendenci ou ob
šÍl'ne opisuje, a potom l'ozpustené. 3

! Ďalšia činnosť snemu, 
zahájeného fOl'lllálne panovníkom až teraz (11. XL), plynie 
už v l'iadnej koTaji pokračujúceho vyjednávania meclzi pa
novnÍkOlll a stavmi. Smel' a.obsah jednaní je určený jednak 
closavádnYllli snemovými elaborátmi zákonných článkov, 
jednak propozÍciami král'ovs~(ými, z nichž niektoré dotkly 
sa veTmi žiyo stayovských myslí na sneme a vzbudily búr
livú odozvu po celej krajine. (OTganizácia snemu a stolič
ných shromaždení, urbár, úpr'ava kontribúcie, rozšÍrenie 
oprávnenia na úrady i na nezemanov, rozmnoženie svobod
ných miesL, reforma prisluhovania spravedlnosti, riešeníe 
náboženskej otázky v smysle rezolúcie ~o chla 7. XI.) Z pre
javov, pri tejto príležitosti vydaných, najpozOl'uhodnejšie 
sú dodatoóné pokyny Aradskej na král'ovské propozície, 
rozposlané v sprie,\Tode cirkulárneho listu na všetky stolice, 
ktoré sa tu vyzývajú k ostražitosti voči král' ovs kým ná
vrholll, ktoré vraj až príliš upcimínajú na zrušený systém 
]ozefa II.3Ú Nové pokyny na kráToyské propozície daly aj 
nieldoré iné stolice. 3G V kruhoch nezemianskych však pro
pozície, rozšÍrené po krajine vo všetkých Tudových rečiach 
Bujanovichom, vyvolaly uspokojellie a dovršily odvrat 
iýchto luuhov od politiky zemianskeV' 
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· Panovník je odhodlaný ujať sa pevne vlády a vystúpif 
proti previnilcom. Proti spojcncom pruského dvora, menú 
ktorých síce viac-menej -správne znal,38 pre nedostatok cló
kazov a i z múdrej politiky zastavuje pokračovanie ano
nynmou amnestiou, za to tým energickejšie chystá sa vy
stúpiť (aspoň na oko a na cLalšie zastrašenie opozície) proti 
zjavným odbojníkom a rušiteTom mieru doma. Vyzýva kan
celára (v dosledku usnesenia konferencie zo dňa 5. XI.), aby 
dal pripraviť kráTovským fiškusom nánh na poirestanie 
yšetkých, čo sa opovážili osohovať si kráTovské práva alebo 
jednať proti nim. I tu však ostáva len pri výzve a trestne 
zakročuje len proti niektorým úradníkom, ktmých prepú
šťa zo svojich služieb. Podojme vystupuje proti banderiám 
a ich organlzátorom. Dňa 18. XI. žiada cLalej kaJlCelára, aby 
si dal predosirieť všetky stoličné zápisnice od konca roku 
1789 a .vyznačil v nich miesta, neslučiteTné so cťou kráTa 
a národa. Kancelár ho upozorňuje (21. XI.) na zlý dojem, 
ktorý by takéto nariadenie vyvolalo a navrhuje nariadiť 
len toTko, aby hlavní išpáni v budúcnosti zasielali zápisnice 
dvoru a postarali sa o to, aby veci na stoličných shromaž
deniach boly pojednávané sposobom miernym. Rezolúcia zo 
dňa 3. XII. ubezpečuje, že panovník nie preto žiadal zápis
nice, aby vinníkov trestal, ale aby dal vytreť neslušné mie
sta, aby neboly potomstvu zlým príkladom. Po cLalšom pre
dostretí kancelárie (20. XII.) a prejednaní veci v konferencii 
bolo prijaté stolice len napomenúť pre budúcnosť, vytretie 
závadných miest ponechať na ne a žiaclať preclldadanie sto
ličných zápisníc. I toto nariadenie má byť však stolicium 
v1Tdané až po sneme. 

Už na konferencii zo dňa 5. XI. je cLalej zásadne roz
hodnuté cidom rozbitia ,stavovskej únie odlúčiť illýrsku de
putáciu, sedmohradskú kanceláriu a uhorskú komoru ocl 
uhorskej kancelárie a podriadiť uhorskú komoru znova ko
more viedenskej. Pre vyhlásenie čaká panovník len na vhod
nú chvíTu.30 

Všetky námety, prinesené jednak snemom, jednak pa
novníkovými propozíciami, boly rozdelené zásadne na clve 
skupiny: na veci, ktoré v záujme verejnom a v záujme za
bezpečenia krajiny je ireba prejednať a vybaviť hneď, a na 
veci, ktoré znesú (aspoň podTa mienky stavov) odklad aIebo 
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príprava ktorých vyžaduje cllhšieho času. Prvšie chcú mať 
stavy vybavené ešte na tomto sneme; druhé ponechávajú na 
snen~, ktorý má byť svolaný roku nasledujúceho. K prvším 
vzal snem všetky zábezpeky, vynechané z diplomu, značnú 
časť bývalých článkov predkorunovačných a hlavnejšie gra
vamina. Na toto rozdelenie vedTa obecnej únavy snemovnÍ
k.ov mala vliv predovšetkým .obava, že po korunovácii snem 
bude rozpustený. Obavu táto i!umočí zemský sudoa už 
v schodzi 6. X., kde radí snemu rozdeliť veci podobným spo
sohom. Usnesenie konferencie dvorskej, konanej clňa 5. XL 
a vlastl10ručný prípis panovníkov k uhorskému kancelárovi 
zo dňa 18. XI. sveclčia do:statočne, že podobné úmysly tu boly. 
Panovník tu nalieha na to, aby po vybavení kráTovských 
propozícií a po vol'be deputácií bol snem čím skol' rozpu
stený. Nový snem bude svolaný do Budína na august r. 1791, 
kde elaboráty deputácií budú preskúmané. Týmto sposobom 
chcel dvm získať čas na podrobné preskúmanie požiadaviek 
snemových. Vo veci bola konaná porada u palatína (25. XI.), 
kde bolo usnesené upozorniť panovníka, že rozpustiť snem, 
kým žiadosti stavov nie sú vybavené, neholo by radno. Toto 
usnesenie referuje vo Viedni ústne sám palatín. Pripravený 
reskript k nemu na jeho zakročenie nie je poslaný, no prí-
slušní hodnostári posobili prirodzene na snemovníkov, aby 
svoje práce urýchlili. Niektoré prieťahy nastaly ešte nový
mi komplikáciami v otázke náboženskej, ako aj tým, že 
snem nechcel odpovedať na král'ovské propozície skol', kým 
nedostane odpovecL na svoje gravamina. Na druhej strane 
nástojí panovník na tom, že na ponosy neodpovie driev, kým 
stavy nepredosirú odpovecL na jeho propozície. Dekrét, pri
chystaný v tomto smysle na vyclanie snem ll, neb.ol poslaný 
zase len na sprosireclkovanie palatínovo a kancelárovo, ichž 
spojenému úsiliu ]Joclarilo sa closialmuť, že oclpovecL stavov 
na král'ovské propozície medzi časom preclsa prišla. Odpovecl' 
pano ... ~níkova zclržala sa však i takto o celý mesiac predo
všetkým z toho dovodu, že na naliehanie palatína a krajin
ských hodnostárov uhorských rezolúcia zo dňa 11. XII., letorá 
v mnohom brala nazad ústupky zo dňa 21. IX., bola za
držaná a v konferencii dňa 24. XII. znova prejedná",aná, pri 
čom sa zástup com uhorsi(ým v l11nohom podarilo vymocť 
cenné ústupky v prospech snemových požiadaviek.40 Ani 
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nové rezolúcie (8. 1. 179J. a n.) neuspokojujú však snem 
úplne, takže dochodí k novým preclostl'etiam, v úspech kto
rých však už verí málokto. Opozície na sneme zmocňuje sa 
čím cYalej, tým viac bezvládna rezignácia a roztrpčenie.41 

J ednanie medzi panovníkom a snemom, už za plného 
spoluposobenia štátnej rady a miešaných dVOl'ských konfe
rencií, začÍnajúceho riadne už od reskriptu zo dňa 20. IX., 
preťahuje sa takto až do marca 1791. Panovníkovo energic
ké osvedčenie v sprievodnom prípise zo dňa 23. II., ktorým 
zasiela rezolúciu na zákonné články, predložené postupne 
snemom, že žiadnych ďalších zmien pripustiť nie je ochot
uý a že články, ktoré by stavy nechcely takto inartikulovať, 
majú byť proste vynechané, urobilo však koniec prieťahom 
i tuná. Odvolanie sa na zásadu reštitúcie k T. 1780, respek
tíve vhoclne formulované zábezpeky utišujú nevol'u snemu 
i vo veci rozluky sedmohradskej a uhorskej kancelárie, 
podriadenia uhOl'skej komory komore viedernskej a sria
denia zvláštnej kancelárie illýrskej, publikovanie ktorých 
zmien vyvolalo na sneme mnoho zlej krvi práve tak, ako 
aj neústupné vyhlásenie panovníkovo zo dňa 23. II. vo ve ci 
zákol1Jných článkov. Spojenie so Sedmohradskom sa po
tvrdzuje len v rozsahu dotavádnom (18:1741). Ohl'adom 
užšieho spojenia pokladá panovník (21. IX.) za pohebné vy
počuť najprv sedmohradský snem. Až 12. III. ráno boly 
konečne zákonné články zvláštnou deputáciou predložené 
k sankcii, ešte tohože dňa aj sankciouO'vané a na druhý deň 
večer za osobnej prÍtonlllosti panovníkovej odovzdané sne
mu a snem rozpustený.42 Zmeny, ktorých sa snemu i po zá
sadnom prehlásení panovnÍkovom opatovným predoshetím 
podarilo dosiahnuť, boly liepatrné a rázu viac-mencj len 
formálneho. 

Výsledok práce snemu 1790-91 je vačšÍ rozsahom než 
obsahom. Jeho 74 článkov shrňuje a završuje skol' minulosť, 
než otvára budúcnosť. Ešte i v najdoležitejšej veci, v zabez
pečení uhOl'skej samostatnosti, nezávislosti a ústavy v má
ločom presahuje zábezpeky doby tereziánskej. Skol' ich len 
kodifikuje a sostavuje v jedno. Aby však zásadám a slovám 
zákona bolo urobené zadosť aj v skutočnosti, na to snem už 
nemá moci a ostáva všade zvačša stav dosavádny, papierová 
samostatnost' a skutočné, nielen personálné, ale vo vačšine 
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medzištátnych vzťahov i reálné spojenie s rakúskou rISOU. 
Z vel'kých požiadaviek a zábezpiek štátnej nezávislosti (se
nát, osobitné vojsko, osobitné zahraničné zastúpenie, osobit
né ministerstvo atcr.) neostalo nič. Skutočne a opravdu zabez
pečené ostávajú i naďalej len šl'achtické svobody a výsady. 
ichž zabezpečenie, výslovným vtelenÍm 8. z. čl. z i,. 1741 do 
diplomu, dosahuje na tomto sneme vlastne vrcholu. Bola to 
ináče stará a dobre osvedčená cesta na utÍšenie nespokojnej 
šfachty uhorskej. Toto zistenie vedie nás k pokusu, všimnúť 

'si ducha stavovského odboja uhorského z r. 1790 ohšÍrnejšie. 

2. 

Krátkymi črtami snažili Sllle sa podať koryto, ktorým 
sa valila búrlivá rieka stavo'vského oclboja roku 1790. Zbý
va nám ešte, aby sme stručne hl'acleli vystihnúť i obsah 
a smel' tohoto pohybu. Hl'adáme-li záldadnú charakteri
stiku pohybú z roku 1790, najdeme ju v jeho pomere k clobe 
jozefinskej: je jej zásadnou negáciou. Prcčinuv, ktorých sa 
pocll'a lllienky zemianskej J ozef II. na uhorskej ústave, na 
uhorskom zemianstve dopustil, je mnoho. Stolice mu ich ne
opomenú pripomÍnať pri vhoclnej príležitosti. Všetko to bo-
10 zavinené tým, že J ozef II. vykonával a mohol vykonávat 
svoju moc neohpledzene a že mohol následkom toho (využí
vajúc spojitosti medzi zemami uhorskými a neuhOl'skými) 
prenášať zariadenia a ustanovizne západnej poloviny ríše, 
svedčiace o "ohockom" cluchu jej obyvatel'ov, i clo Uhorska. 
Mohol využiť nejasností uhorskej ústavy, privlastniť si 
a vykonávať všetku moc bez korunovácie; zemianstvo, po
zbavené snemov, stoličných shromažclenÍ, nemohlo saproti
viť vobec. Preio je hlavnou úlohou zemianstva, shromažcle
ného na ,sneme, najprv zabezpečiť úplnú nezávislosť uhorskej 
ríše, potom však čo najcl6kladnejšie spútať moc panovní
kovu v rÍši, ocllúčenej ocl ostatných častí monarchie. Po
neváč hlavnými pomocníkmi J ozefovými holi páni, treba ich 
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prevazny vliv v krajinských veciach zničiť a zahezpečif 
l'ozhodovanie zemianstvu, ktoré aby bolo jednotnejšie a sil
nejšie, nesmie byť rozpolťované náboženskými trenicami 
a svál'mi. 

Snaha po zabezpečení štátnej samostatnosti nemusí byť 
nesympatickou sama o sebe. Záleží len na tom, na čo má byr 
vynaldadaná sila krajiny samohytnej, v ldorej je moc pa
novníkova obmedzená na minimum. Položíme-li si túto otáz
ku so zretel'om k zemianstvu, tedy vedúcemu bojovníkovi 
za túto samostatnosť roku 1790, musíme odpov~dať, že ze
mianstvo potrebovalo samostatnú ríšu, obmedzenú moc vla
dársku, len na hájenie svojich výsad a svojich stavovských 
potrieb a výhod, a to na úkor všetkých ostatných tried 
kl'ajinských.43 Poneváč slová, dýchajúce vzduchom doby, 
v ktorej vzišly, sú vždy názornejšié ako suché ahstraktné 
shl'nutie vedeckej poučky, uvediem tu niekol'ko súvekých 
prejavov, význačných pre smel' zemianskeho pohybu z ro
ku 1790. Ide tu vlastne už len o sústavnejšie doplnenie nie
čoho, 00 malo príležitosť vyniknúť 'už na mnohých miestach 
tejto práce. 

Novohradská si nežiada nič iného (vo svojej reprezen
tácii nanástupný reskript Leopoldov) ako to, ahy boli spra
vovaní 'v smysle zákonov, donesených shodou král'a a kl'a
jinyako dvoch rovnoprávnych činitel'ov zákonodarných, 
a zachovaní pri svobodách, ktoré si priniesli so sebou z ďa
lekých plání skytských. V Komárňanskej na shromaždenÍ, 
konanom 10. a 11. fehruára, po prečítaní reskriptu zo dňa 
28. januára všetci sa usnášajú jednohlasne, že ani na piaeľ 
neustúpia od svojich starodávnych zákonov a že výsady, 
zdedené po otcoch, dochovajú pre svojich potomkovo Listy, 
letorým si oznamujú stolice zmeny, ktoré porobily zo svojej 
moci, znejú obyčajne tónom Maramarošskej: Dávame vám 
vedieť, "čo sme vykonali pre dobro svojej vlasti a predo
všetkým pre zpatuvedenie starodávneho poriadku, našich 
starých svobod a zákonných zvyklostí." Ako Zvolenská roktl 
1784, tak roku 1790 i všetky ostatné stolice jedinú spásu 
krajiny vidia vo svojich starodávnych zákonoch, právach 
a svobodách. 

Pokyny, neobvykle ohsiahle, ktoré dávajú stolice s'Vo
jim poslom na snem, shodujú sa v zachovaní a zabezpečeni 
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starých svobod úplne, rozdiel je len v tom, že jedna vy
nakiadá na vynajclenie zabezpečujúcich opatrení viac do
vtipu ako druhá. Turčianska v úvode k svojim pokynom 
zdorazňuje, že poslanci budú sa museť' usilovať s pomocou 
svojich kolegov uviesť v platnosť body, obsažené v inštruk
cii, "aby už potom nikdy neboly napádané svobody a vý
sady stavov a rádoY' uhorských a aby sa neobnovovaly viac 
rany odveké,"H a jako generálnu zásadu im stavy uklaclajú, 
aby v lIličom Inestrpeli zmenšovanie záldadných svobod. 
Vyslaný výbor Prešpol'skej na sostavenie dodatočných po-
kynov, podávajúc zprávu o vykonanej pTáci, hovorí, že p1'1 
sostavovaní jednotlivých bodoY' z pokynov vlastnej i iných 
stolíc nič neviedlo viac ich prácu ako snaha, aby základ~ 
ným podmienkam a tak i všetkým svobodám a základným 
právam bola zabezpečená bezpečnosf, trvajúca veone. V prí
sahách, ktoré skladajú jednotliví poslanci pred svojím od-' 
chodom na snem, je zachovávanie svobod hlavným a pri 
známom zemianskom smýšl'aní i ostatné úlohy sebe pod
riaďujúcim účelom. Časť prísahy Zemplínskej je takáto ( 
Prísahám Bohu živému ... , že, odložiac stranou strach, 
priazeň, dary, sl'uby na úrad, odmeny, hodnosti a kažclú zad~ 
nú myšlienku, nepreviním sa proti suverénnym právam ná .. 
rodným, 'i;ýsadám, svobodám a prerogatívam zemianskym 
a základným bodom ústavným, ale všetky, ako i prostl'iedky 
lla ich ochranu slúžiace, zachovám ... , budem pracovať na 
zachovaní (conservatio) a ul'avení l'udu atd'. Poslanci Orav
skej nemajú sa púšťať vobec ani len clo pojednávania, 
akby panovník vo svojich propozíciách nadhodil otázku, 
ktorá nie je v zákon och alebo je priamo novotou. V kaž
dom takomto prípacle nech si žiadajú dodatočného návodu 
od stoHce. A vohec nech nedovolia púšťať sa do návrhov 
alebo prejímať cudzie ustanovizne, a to ani vtedy nie, keby 
boly užitočné. Predne Uhorsko neniožno spravovať podl'a 
zvyk ov iných zemí a potom každá novota je nebezpečná. 
Jej prísaha je stručná, ale jadrná. Zavazuje zachovávať su
verénné práva nároclné, výsady a svobody zemianske a pra
covať o ul'ahčenie a zachovanie poddaného l'udu. 

Podobná nálada je i na sneme. Otvárajúce reči hodno
stárov sú prisposobené tomuto duchu ... "Pristúpme k prá
ci" - hovorí pl'lmas v llO'rnej tabuli - "aby naše starodáv:né 
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zákony a práva neboly len zpatuvedené, ale i zabezpečené 
na večné a všetky budúce časy a urobené nevyvratitefnými." 
"Rozhreskol sa radostný deň" - odpovedá medzi iným zem
ský sudca (gróf Karol Zichy) poslom dolnej tabule na ich 
pozdrav - "v ktorý možeme obnoviť krvou vydobytá, mno
hými zákonmi potvrdenú, ale už skoro umierajúcu svoju 
povodnú zemiansku svobodu uhorskú, !Svoje povodné zá
kony ... a zaJ)ezpečiť ich pred zlobami osudu i do budúcnosti 
tak, aby ich nemohol zmeniť, vyvrátiť beh času, nepriazeň 
osudu, ani úskoky našich neprajllíkov, ani útok vnútorných 
a zovňajších nepriateTov."45 

A celá činnosť 15nemu, pokiaT nemusí ustúpiť vlivom zo
vňajším, je nesená úzkym obzorom stoličného zemianstva 
a jeho záujmov. Najsvobodnejšie sa javí ovšem táto snaha 
v prvých návrhoch diplomových. Všetky tri sa shodujú v za
chovaní zemianskych výsad, najďalej ide. však zadunajský. 
ktorý ešte i v náboženskom ohTade chce reštituovať starý' 
stav, bo dovoTuje síce svobodné vyko'J-ávanie náboženstva 
v smysle viede:n:ského a lineckého mieru, ale dodáva k tomu 
staré ,rýnimky, že to nemá byť na škodu cirkvi katolíckej 
ako ústavnej, na škodu zemských pánov, a podržiava pre 
Horvatsko 46:1741, podfa ktorého v HOl'vílJtsku nemože 
byť nekatolík ani držiteTom pody ani ·úradu. Ako obyčajne, 
začÍnajú i tieto návrhy potvrdením všetkých výsad a svo
bod zemianskych. Tisský návrh výslovne spomína a vsúva 
i chýrny 8. z. čl. z roku 1741 (ne onus ... fundo inhaereat), 
zadunajský dáva tento článok potvrdiť v osobitnom bode 
a mimo to ešte zavazuje panovníka k úplnej reštitúcii, zvlášť 
YO veciach cirkevných. SpracO'vanie týchto troch návrhov 
spoločným výbor~m, ktoré, čo sa pomeru k panovníkovi 
týk a, je miernejšie ako návrhy prípnlNné, v zahezpečení 
zemia:pJskych svobod je od nich doldadnejšie. Mimo sumár
né potvrdénie všetkých výsad, kde vsúva 8. z. čl. 1741, má 
ešte zvláštné dodatky pri jednotlivých bodoch, tak na pr .• 
že ČO sa svazku poddaného k pánovi týka, panských práv 
a dochodkov, o týchto veciach smie byť pojednávané len na 
sneme; kráT nemá nikdy ani len pripomÍnať na sneme in
surekciu a jej výkup. Pri pojednávaní návrhu v pInom 
shromaždenÍ pristupuje k tomu ešte aj výslovné spomenutie 
9. čl. čiastky prve.Ť Werboczyho Tripartita, bo vraj, hoc lle-
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možno pochybovať o jeho zákonitosti, predsa sa našli nie
ktorí, ktorí tvrdili, že tento článok, obsahujúci záldadné 
svobody zemianske, je ani nie zákonom. Zato je vynechaný 
8:1741, . ktorý však ,sa dostáva do diplomu definitívneho, 
prijatého Leopoldom. 

Druhou hlavnou snahou zemianstva, shromaždeného na 
sneme roku 1790/91, bolo zabezpečiť si rozhodujúci vliv na 
správu krajiny, to jest obsadiť všetky možné úrady len svo
jimi príslušníkmi. Videli sme, že zemianstvo, ktoré predtým 
bolo utlačené už skoro výlučnena samosprávné stoličné 
úrady, za }ozefa II. muselo sa i o tieto podeliť predovšetkým 
so svojimi ",spolubratmi" protestantmi a potom i s nezeman
mi. Návrat k starému stavu, čo sa vytvorenia protestantov 
z úradov týka, nehol možný, ohrožovalo by to zemiansku 
koalíciu a dávalo by to dvoru zbraň, pomocou ktorej i do
siaT ovládal uhorské stavy, že ich podelil na kOllfessie a po
mocou jednej panoval nad druhou, zato však tým vačšie 
úsilie sa javí dostať sa do všetkých úradov, tedy i komor
ných, colných, do plukov za dostojníkov, na pošty atď. s vy
tvorenÍm živlov nedomácich a nezemianskych. Ešte i vie
denské Hadi Torténetek, odporúčajúc pri voTbách stolič·
ných vierovyznanskú snášanlivosť, radia, aby boli volení 
domáci a zámožní zemani, bo vraj nebolo by slušné, aby 
nezeman bol postavený pred zemana.46 Boj o úmdy a ich 
zabezpečovanie pre zemianstvo tiahne sa uhorskými zákon
mi a snemy ako červená niť; na snahu zemianstva, zabez
pečiť pre seba i úrady, podliehajúce moci kráfovskej, mali 
8me už príležitosť poukázať i v tejto práci. Pomery r. 1790 
sa zdaly zemianstvu zvlášť vhodnou príležitosťou, aby i tu 
rozmnožilo državu svojej moci. Cudzozemci - ho'Vorí 
TurčianlSka - sú pri soTných, peňažných a poštorvých, ko
morných a iných úradoch 'V tak hojnom počte ustano'VovanÍ, 
lepšie rečeno natískaní (intrusi), že domáce uhorské zemian
st'Vo (nationalis Hung'ara nobilitas), úradov pozbavené, musí 
sa skrý'Vať v súkromí; to treba zmeniť. Zvolenská to žiada 
už vo svojom predostretí zo dňa 22. marca (je to odpovecf na 
odvolací prípis paIwvníkov). TorOlutálska to žiada tým skór, 
bo vraj zavedením nemeckej reči naučili sa nemecky i tí, 
ktorí predtým nevedeli. OraVlská uklaclá svojim poslancům, 
aby pracovali o sriadenie baníckej školy, aby bolo možno 
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takto cudzincov vytvori ť zo všetkých úl;adov uhorských. 
Podobne aj iné stolice. Pripojujú sa naučenia, aJ)y i do 
uhorského vojska mali prístup za dostojníkov len domáci, 
predovšetkým zemani. Biharská ide dokonca tak claleko, že 
uvažuje o možnosti voliť vyšších dostojníkov. Ustanovova
nie domácich zemanov na ostatné úrady, na ktoré zemian
stvo odjakživa hl'adelo ako na svoju doménu, je všetkým 
stoliciam požiadavkou samozrejmou. Najlepšie shriíujú po
žiadavky v tomto ,smere pokyny Peštianskej. Do komorných 
a iných sem pab-iacich úradov má mať prístup len zeman, 
pri clách v ieh rukách majú byť hlavnejšie úrady, do men
ších možu byť pripustení i mešťania svobodných a král'ov
ských miest; podolme i pri hanských úradoch. Správcovia 
pošt nech sú zemani, ostatní aspoií domáci Uhri. Biskup, 
opát a vohec akýkol'vek beneficiár može byť len zeman. Bi
harská žiada, ahy všetky úrady ešte za snemu boly dané 
Uhrom:!7 

Podobná tendencia sa javí i v predbežných návrhoch na 
vazný list, kde zemianstvo sa snaží o to, ahy ešte i ohsadzo
vanie úradov bolo závislé na ňom. Potisský návrh žiada, 
aby primasstvo, zemské harónstva a hlavné zupanstvá ne
boly udel'ované vždy len takzvaným magnátom, ale i zema
nom. Za hlavných krajinských hodnostárov navrhuje snem, 
za hlavného župana stolic a, do vlády senát. Do senátu (jehož 
členov volí snem), k vojenskému velitel'stvu, za vyslancnv 
k cudzím dvorom a ich tajomníkov možu byť ustanovovaní 
len majetní zemani. K vojsku tiež len rodilí Uhri. U vojska 
tedy, ako ani pri ostatných úra~loch (vyjmúc tu vypočítané) 
nie sú výslovné v)Ttvorení nezemani z hodností, keďže však 
i všetky ostatné úrady buďto volí aleho na ne navrhuje 
snem, či už priamo alebo nepriamo, cestou senátu, rozhoduje 
vlastne i o týchto úradoch stoličné zemianstvo, ktOl'é má na 
sneme prevahu a ktoré si tu vyhradzuje celú správu, kra
jinskú i stoličnú, pre seha, takže celá vec má pre nezema
IlOV malý aleho žiadny význam praktický. Týmto návrhom 
boli by zatlačení jak magnáti, tak stavy nižšie vedl'a ze
mianstva úplne do pozadia. Ešte ďalej ide návrh dunajský, 
pocUa ktorého nielen do štátnej rady, ale i na všetky svet
ské a cirkevné hodnosti, na všetky iniesta správnych, súd-' 
nych a vojenských ustanovizní n<11rrhuje "národ". Panovník 
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sa má zaviazať, že na miestu, ichž ohsadzovanie patrí jemu, 
hude dosadzovať len domácich, kde toho zákon požaduje 
(a to požaduje skoro všade), majetných zemanov; všetkých 
ostatných, !dorí sú snácl i domáci, ale nevyhovujú zákon
ným podmienkam, ako i všetkých cudzincov z úradov od
stráni ešte po dobu hvania snemu. 

Ti~to prepiaté hl'adiská vzbudily oprávnený odpor. Od
vetu magnátov sme už poznali. V zdelaná nezemianska a me
štianska hieda, nemajúc inej možnosti a nenachocliac do,· 
statočnej obrany svojich záujmov u vlastných (mcstských) 
poslolv na sneme (zvačša zase len zemanov), bráni sa cestou 
literárnou a ohracia sa s prosbou k pallovníkovi; niektoré 
mestá obracajú sa i k snemu. Na tieto proshy vydáva Leopold 
rozhodnutie (2. IX.), že mešťania a nezcmani sú schopní úra
du jak u král'ovskej rady, tak u dvorskej kancelárie. Arma
listi sú schopní úradov všetkých. Mimo to treba uistiť tieto 
dve triedy, že pri úradoch, kde o obsadzovaní rozhoduje pa
novník, hude braný k nim náležitý zretel'. 

Že si zemianstvo hl'adí zabezpečiť úrady, na to posobil 
vedTa otázky chlebovej i predpoldad, že úradník-zeman, 
majúc sám záujem na zachovaní výsad, bude lep šou obra
nou týchto ,svobod proti ich nepriatel'om ako nezeman alebo 
zeman chudobný, odkázaný na úrad·z existenčných dovodov 
a nemajúci žiadneho záujmu na chránení zemianskych 
svobod, ktoré je ochotný podryť za postup a vo vlast
nom záujme kedykol'vek. "Vel'mi si vážime, ctíme a (tak
l'ečeno) s obo111a rukama k srdcu svojmu vinieine doveru 
Vašich Milostí, ktorou hurcujete náš vlastenský cit a ráčite 
nás upomínať a povzbudzovať k tomu, aby v našej milej 
vlasti boli z hlavných úraclov vylúčené osoby, ktoré snáď 
ná,sledkom svojho nečistého povodu'18 neutrpia žiadnej ško
dy z poškodenia zemianskych svobod, áno ich okypťovaním, 
zo škody obecného dobra móžu čakať pre seba a pre svoje 
nehodné, zištné osoby len osoh. Až privel'mi sme to zkúsili 
za uplynulých devať rokov násilníckej vlády, ako boly sta
ré, vznešené rody odsúclené k úpadku preto, že na vyššie 
miesta sa dostali takíto zkaderuka-zkadenoha l'udia/o bo 
keCL sa rýchle množia noyé hríby, výhonky ZD starého kme
ňa bucTto vobec nemožu vypučiť alebo ikecT vyhúknu, hý
vajú zadusené."50 Podobné clovody sú preclnášané i v plnom 
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shromaždení obodl tabulí dňa 3. septembra, kecť sa jedmi 
o príslušnom bode diplomu. 

Pohyb nezemianskych stavov, hlavne však zmenené po
mery, ktmé ohrožovaly zemianstvo úplnou osihotenosťou, 
sposobily, že už v miešanom spoločnom výbore bolo od tej~ 
to požiadavky ustúpené. Zmena situácie javí sa už i y tom, 
že y osobitnom článku, pl'ipojenom k náyrhu diplomu, yy
pracovaného spoločným výborom a jednajúcom o sriadení 

·llárodnej rady, zabezpečujú sa 2 miesta v tejto rade mešťa
nom.51 V plnom shromažclenÍ snemu dňa 3. IX. po zamiet
nutí niektorých návrhov, chcejúcich podržať zemiansku vý
sadu na úrady, prišlo do diplomu, že do všetkých úradov 
majú byť ustanoyovanÍ len Uhri (Hungaros solos), to jest 
príslušníci, občania uhorskí, rátajúc y to i HOl'Yatsko-Sla
vonsko.52 I takto je však zrejmé, že kým moc je y rukách 
zemianskych, papierové ustano'Vernie zákona má pre neze
manov malú cenu; cennejŠia je iste pre nich rezolúcia krá
l'ova. PanoYllík sa touto otázkou zaoberá ešte raz y 11. ho
de syojich predostretí (10. XI.), ktmé snem prijal s údiyom, 
kde žiada, aby zákony, vylučujúce nezemanov a chudob~ 
ných ZemanOY z úradoy, boly zrušené, chudobní zemani aby 
mali prístup do yšetkých úradoy yobec, nezemani do dyor
ských a krajinských úradoy až po tajomníctvo, do úradoy 
komorných, podliehajúcich panoyníkoyi, yšak ohecne. Pa-· 
novník pri udel' oyaní zemianstya bude mať zretel' predo
všetkým k nezemanom, yyznamenayším sa YO vojsku. Snem 
zásadne súhlasí (YO svojej odpovedi zo diía 10. dec.), ale 
vypracovanie zákona žiada ponechať výboru, ktorý má pri
chystať látku bud úcemu snenm, tak ovšem, aby ústava kra
jiny nebola porušená, čomu sa dá ovšem rozumieť tak i tak. 
Podobné odkladajúce stanovisko javí snem i voči inej po
žiadavke král'ovských propozícií, ktmá cielila na zmenšenie 
vlivu zemianstva na sneme a v stoličných shromaždeniach, 
žiadajúc o zmernšenie nákladov, upravenie rovnováhy medzi 
jednotlivými stavmi, vypracovanie· jednacieho poriadku 
a osvobodenie poddaných od platenia poslaneckých cliurnov 
a platov. Snem poukazuje k tomu, že o sposohe sne'lllOvania 
sú platné zákony, podobne sa má vec, i čo sa stoličných 
shromaždení týče; nepOl'iadky sú ochotní upraviť, može 
sa vypracovať i návrh na organizáciu inštitúcií, ale bez 
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újmy stavovských výsad, ústavy a z;ykov. Prácu o~kazu.jú 
však tiež 'len prípravnému yýboru. Co sa poslaneckych dlet 
týče, určujú len maximum, nad ktoré nesmie žiaclna stolica 
platiť svojich poslancov z dOlllácej pokladne, v k~o~om ,ma
xime neboly započítané cestoyné, 1. zl. clenne pre plsara a po~ 
treby písacie. (Maximum pre stolice je 6 zl. 40 kr., ~Jre mestá 
však 4 zl. denne.) Len magnáti a iní osoJme (tedy me ako de
legáti) prítomhí sa zaviazali na náYrh grófa Jána Pálffyho .. 
dedičného hl. išpána prešporského, že nebudú yymáhať ~d 

d ' 1 '} d . , t 53 pod anyc 1 na ua u za svoJe snemove rovy. 
Ešte i k tým málo refOl'mným snahám, ktmými sa tento 

snem mOže vykázať (riešenie náboženskej otázky, doča<s
ná úprava poddanských pomerov, recepcia pravoslávnych. 
aspoň čiastočná emancipácia židovstva), má snem málo orga
nického yzťahu. Najviac ešte snáď k reforme náboženskej. 
hoc ani tu sa snem nevie dohodnúť a musí ponechať rieše
nie tejto otázky rozhodnutiu panovníkovmu. Vo yeci pod
danskej iniciatíva tiež prislúcha panovníkoyi, snem tu ne
može ísť nazad už vzhl'adom na nebezpečné vrenie v l'ude. 
Je preto nútený ·ponechať tereziánske a jozefínské ~pr~v!. 
Ponecháva ich však len do budúceho snemu, do buduceJ za
konnej úpravy, zhoršujúc ieh tým, že vracia zemskému p~: 
novi plnú súdnu právomoe nad poddanými. K reeepell 
pravoslávnyeh nútil snem ieh pohyb, podporovaný dvorom, 
a nebezpečie ieh osamostatnenia. 

Vačšina reformnýeh námetov odkázaná je na prípravné 
práce deputáciám. Sriadenie týchto výhorov má však i tu 
význam skol' odkladný než skutočne nápra:ný, b~ iste n~e 
je len vinou nastalých pomerov a nepok~Jny~h ca~ov, ze 
o veciach, prikázaných týmto výborom, pOJednava az snem 
z rokov 1825~27. O tom nám nedovoHa pochyhovať pokyny 
stolíc, zaoberajúce sa s král'ovskými propozíciami, ako i ná
yrhy jednotlivých stolic, posielané krajinským d.eputáci~~. 
Spomenutia tu zasluhujú zvlášť pokyny AradskeJ. JednaJuc 
o organizácii ,stolíc, po poukaze na úspešnosf služieb, yyk~
naných nimi v prospech vlasti a král'a, pýtajú sa na koncI: 
"Aký dovod by sme mohli tedy mať, letorý hy nás mohol 
pohnúť k tomu, aby sme upustili od starodávnych otco~
ských zvylmy, pri ktorých šťastne a hezpečne tryala nasa 
vlasť dosia)'?" Že tieto ustanovizne sú dobré. dokazu.Ťú de-
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jiny, niet preto pl'lCllly púšťať sa do reforiem zákonov a 
zameniť istotu s neistotou. Ostatné stolice, i kecL sa nevyslo
vujú tak upl'ílišene, sú v podstate nesené náladou podob~oU.64 
Elaboráty týchto deputáciÍ samotných ďaleko presahujú 
skutočný stupeÍÍ dosiahnutého pokroku v smýšTanÍ vlád
nucej triedy šTachtickej. Vidno to dostatočne z toho, že 
ešte roku 1825 sú tieto elaboráty snemu priveTmi pokrokové 
Cl musia byť pod zámienkou "zastaralosti" podrobené clo klad
nej revÍzii. Poukaz na reakciu, vládnucu v Uhorsku v rokoch 
J795-1825, tu neobstojí, bo táto reakcia, odhliadneme-li od 
l:~oblém~v ús,tavne-politiokých, nehola v nesúhlase s panu
.!l~COU nalado~ stavovskou, o ktorú sa opierala a ktorá ju 
1 sťastne prockala. Tento nesúlad v elaborátoch vysvetlíme 
si tým, že zručnou taktikou dvora a jeho prÍvržencov zvačša 
bývalých to stúpencov jozefinizmu, podarilo sa' na;oliť do 
týchto výborov rudí vzdelaných a osvietených. 

Tieto pokrokovejšie živly boly však na sneme mizivou 
menšinou. U vačšiny snemovníkov prevláclalo smýšTanie 
konzervatívné, ba priamo zpiatočnícke. A podobné' roz
vrstvenie, len s menším zastúpenÍm živlu pokrokového, 
yyk~zuj~ i krajina. Rozdiel možno stanoviť len po stránke 
taktlCkeJ. Menšia časť stojí na zásade dochovanej ústavy 
uh.orsl~e~ a ,mierneho vyrovnania s panovníkom. SilnejšÍ sú 
zpIatocmcln radikáli, vačšina stoličného zemianstva, snažiaci 
sa po obmedzení kráTovSlkej moci v prospech zveYadenia 
vlády a moci výsadných tried. Tieto živly opanovaly vedenie 
stolíc a na počiatku i snem. O výsledku zápasu medzi týmito 
d~oma ~tr'anami. sme už hovorili. Najslabší je smel' pokroko
vy - su to buďto bývalí jozefinisti alebo pdvrženci fran
cuzskych revolučných ideí a budúci' sprísahanci z r. 1795. 
Obmedzený na niekoTko vzdelancov, smel' tento je odkázaný 
predovšetkým na posobenie literárné, zvlášť pokiaT išlo 
() úS,tavné a ~poločenské otázky. Na sneme badáme pokro
kove stanovIsko u niektorých liberálnych aristokratov a 
poslancov len v otázke náboženskej snášanlivosti. Si( to 
yačšinou svobodní zednári, ktorí, hoc i katolíci, stavajú sa 
na obranu práv protestantských. Po náboženskú sllášanli
v~sť :- to je asi medza, po ktorú šiel súčasný duchovný 
'-.yvo J uh~rský. Miera hospodárskych a ,spoločenských refo
l'lem, dosIahnutá aleho aspoň daná na program jozefiniz-
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mam, túto medzu už zvacsa ďaleko presahovala. Nieldoré 
jej časti mohly byť preto uzákonené len za energického pri
spenia panovllíkovho a za nátlaku zovÍÍajších okolností. 

Pokrokovejšie myšlienky a programy zjavujú sa len 
y kruh och osvietenských, yzdelaneckých a svohodozednár
skych a sú šírené len cestou literárnou, často len v ruko
pisoch. NajvýznačnejšÍmi predstavitel'mi pokrokových prú
dov a súčílJsne i vlivov francúzskej revolučnej ideolog'ie sú 
Batthyány, Nagyváti, Martinovich, Hajnóczy, Laczkovics 
a Koppi. V obore reforiem hospodárskych zaslúži spome
nutia predovšetkým Gregor Berzeviczy. Koppi je zo vše
tkých tu spomenutých ešte snáéť najrozhodnejší a najda
slednejší. Vo svojej Paraenesis, šírenej rukopisne ešte pred 
snemom, hlása otvorene, že každá ústava musí vychodiť 
z prirodzených práv človeka, ktoré musí nezbytnc zabez
pečiť pre každého, ZáHadnými piliermi jeho ústavy je 
svoboda občianska a náboženská, všeobecné daÍÍovanie 
a všeobecné za,stúpenie na sneme. Je pre poHtiku popula
cionistickú a sociálnu, veTký doraz ldadie na otázku dobre,r 
výchovy. KráT je mu len časťou národa, hlavou jeho zástup
cov na sneme. Jeho záujmy nemažu byť preto odchýlné od 
záujmov národa.56 Batthyány vo svojom hlavnom diele: Ad 
amicam aurem, pokiaT ide o ústavne-politické otázky, 
v mnohom sa shoduje s požiadavkami stavov,ského odboja. 
Na rozdiel od neho však je pre rovnoprávnosť politickú 
a reformu práva majetkového a proti akýmkoTvek výsadám 
a rozdielom stavovským (i daÍÍovým) a náboženským. Toto 
radikálné stallovisko zaujíma ovšem len v teorii. V praksi 
pre nevyspelosť Tudu navrhuje len ,rel'mi mierné reformy, 
ldoré výdohytky jozefinské a leopoldinské presahujú len 
v dvoch Ismeroch: rozšírenÍm politických práv na dosayádné 
Vl'lstvy poddanské tým sposobom, že by poddanstvo každej 
stolice bolo zastúpené na sneme dvoma, pravda, zemiansky
mi poslami: ďalej, že chce dosavádny pomel' poddanský na
hradiť za daných pomerov (napr,ostá prevaha pána vo vše
tkých smeroch) veTmi problematickým vorným pomerOlll 
smluvným medzi pánom a poddaným.5G 

Ideálom Hajnóczyho v jeho prácach, šírených rukopisne 
už pred snemom a vydaných po sneme i tlač ou, je vtedajšia 
francúzskil revolučná ústava bez jej protimonarchických 
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tendencií, základnou myšlienkou rozšírenie dobrodiní ústa
vy na všetky vrstvy ohyvatefstva, pokial' ide o takzvané 
úkladné práva l'udské (svoboda osobllá, náboženská, svo
boda tlače a svedomia, rovnosť tiarch). Práva politické viaže 
však i on na vysoký cenzus majetkový (pozemkový), takže 
v prak si by jeho návrh znamenal obmedzenie politických 
práv zvačša zase len na dotE\:Vádné vrstvy zemianske, a i tu 
len na majetnejšie. Sám myslí len na zlepšenie zastúpenia 
mesfského stavu na sneme a nahradenie poddanského pome
ru pomero'111 smluvným ako Batthyány.57 

Radikálnejšie sleduje francúzsky vzor gr. Ján Fekete, 
letorý je zastáncom neobmedzene j rovnoprávnosti. J ozef Vay, 
letorému elaborát bol daný na posúdenie, je proti tomu 
čl chce politické práva rozšíriť len nepatrne: Vačšie mestečká 
(10.000 a vyše) majú mať právo vyslať svojich poslancov 
na snem, snácI' aj niektoré svobodné dišhikty, ovšem bez 
ohroženia pomeru hlasov zemianskych, ktoré by musely 
byť primerane zvýšené. Zemianski poslanci zastupujú nie
len zemepánov, ale a.Ť ich l'ud, ktorému na budúcom sneme 
prizna.Ťú ~ste všetko, čo dovolí stav vlasti, príkazy vlastníc
keho práva a čo žiada.Ťú zákony fudskosti. 58 

Úplne zásady revolúcie francúzske.Ť hlása Martinovich. 
Vychodí zo smluvnej teorie Rousseauovej a hlása, že štátnu 
formu, protiviacu sa zrodene.Ť svob ode a rovnosti, heba zru
šit. Hlavné ostrie svo.Ťho útoku obracia však proti aristo
kracii, ktorú chce zrušiť, a proti kňazstvu, ktorému hrozí 
odňatím všetkých privilegií a sekularizáciou. V prahi však 
i on .Ťe pre ústavnú monarchiu a pred despotizmom stavov
ským dáva prednosť osvietenému absolutizmu .Ťozefinskému. 
Laczkovics, ktorý .Ťeho záldadné dielo Oratio preložil do 
maďarčiny a doplnil, tento rys ešte len zosilňu.Ťe, vyslovu
júc sa ešte rozhodne.ŤŠie pl'e monarchiu absolútnu a obraca
.júc sa ešte ostre.Ťšie proti stavovskému sriadeniu verejnému, 
Proti stavovskému hospodárstvu a zanedbávaniu a utla
čovaniu poddanského a meštianskeho stavu obracia SCl 

i Nagyváti,tiD 
Národohospodársky smel' .Ťe reprezentovaný Gregorom 

Berzeviczym, ktorému ide prcdovšetkým o hospodárske zve
l'adenie Uhorska, za ktorým účelom poldadá za nezbytné 
odstrániť na.Ťprv jeho prekážky: osvobodiť poddaných (več-
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DÝ výkup) a rozšÍrenie politických práv, Jeho priatef Pavel 
T~llián, v mnohom predchodca Széchenyiho, je pre postup 
opačný, Aby poddaní mohli byť osvohodenÍ, musí najprv 
skvitnúť obchod a priemysel. Jelen pre postupný a eta
pový výkup. Podobný program v otázke poddanske.Ť hlása 
a.Ť Keresztury vo svojom apo>logetickom diele MiraJ)ilia fata. 
Reformy uhorského zákonodaxstva, výchovy, priemyslu 
a obchodu žiacla i Verseghy vo svo.Ťom básnickom Ohlase 
uhorske.Ť vlasti. Pre zrušenie feudalizmu a pre zavedenie 
obecného a rovného daňovunia .Ťe i brožúrka: Ein lmpar
theiisches vVort an die Biirg'er von Ungarn.60 Proti reštituč~
nému duchu, hlásanému vra.Ť svorne na všetkých kongregá
ciách, obracia sa i neznámy autor menšej brožúrky (Úvahy 
pravého vlastenca 1'. 1?90). Najlepším zabezpečením svobody 
.Ťe mu .Ťej rozšÍrenie na všetkých. Chce preto pripustiť zá
stupcov obcí na sllTomaždenia stoličné, zástupcov miest 
a mestečiek na snem. Ďalšie jeho požiadavky na zabezpe
čenie ústavy voči panovníkovi shoclu.Ťú sa v mnohom s po
žiadavkami zemianskymi.61 Meclzi hlásatefov 8merov pokro
kove.ŤŠÍch musíme ~aradiť aj razné obhajoby reforiem 
a politiky jozefinske.Ť, z nichž na.ŤvýznačnejšÍ je Molnárov 
Manch-Hermaeon. Jeho obhajoba polítiky Jozefa II. a kritika 
(miestami vefmi ostrá) zaostalých uhorských pomerov je 
súčasne i programom do burlúcna, Všade sa javí zastáncom 
pokroku, občianskej rovnoprávnosti (v smysle jozefinskom), 
zvlášť sa zastáva stavu meštianskeho a poddanského a oča
káva, že 15a ich na budúcom sneme zastane i Leopold. Hlása 
cTalej zvel'aclenie obehodu a priemyslu, dobré sriadenie škol
stva, osvobodenie a výkup poddaného atcL. Varuje svo jich 
zemkoy pred následkami stavovského zaslepenia, planého 
zbrojenia proti dynastii a meravého lpenia na starej docho
"unej konštitúcii. Sem mažeme pripočítať i "Rozmlouvání 
.Tozefa druhého s Matějem prvním, Koryýnus fečeným" pro
l'okujúce, že poddanské a náboženské reformy J ozefa II. 
budú na sneme 1790 uzákonené a že aj mnohé iné jeho refor
my budú v budúcnosti postupne uskutočnené.

62 

Je iste zaujÍmavé, že už v týchto prácach objaVl}je sa 
rozpor, ktorý charakterizu.Ťe macLarské reformné snahy od 
vystúpenia grófa štefana Széchenyiho konoom roko'V dva
dsiatych XIX, storočia: čomu dať pl'eclnosť, politickému osa-
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mostatneniu, ktoré je podmienkou rozmachu hospodárskeho, 
alebo hospodárskemu zvel'adeniu, ktmé nutne prinesie i sa
mostatnosť politíckú. Zastánci smeru prvého sú už teraz vo 
vel'kej prevahe. 

Všetky tieto pokrokové návrhy ostávajú ovšem mimo 
snahy vačšiny snemu i krajinskej obce stavovskej, usilujúcej 
() ďalšie .zacho'inanie výsad. Je síce pravda, že i v tomto po
hybe naJdeme heslá, upomÍnajúce na francúz1sku revolúciu 
a svobodomysel'né teorie, ktmé k nej viedly. Tak na prí
klad ideu národnej suverenity, svobody a bratstva medzi 
protestautmi a katolíkmi, zásadu spoločnej komory na 8ne
me, smluvnú teoriu o pOll1ere medzi panovníkom a' národom 
atď. Z toho, čo sme uviedli dosial', vidieť však myslím dosta
t,očn~, ~~ tu nejde o viac než skutočne len o he~lá, ktmými 
doplmlJu stavy uhorské svoju feudálnu výzbroj. I v Uhorsku 
hola snaha po suverenite národa voči panovníkovi práve 
tak aleo vo Francii, lenže v Uhorsku pojem národa ostával 
omedzený i nacralej len navýsadné triedy. Idea,' letmá na 
západe znamená sotretie stavovských výsad, je stavaná na 
hraniciach východu do služieb snáh o ich úplné zachovanie 
a utvrdenie. Heslu rovnosti rozllmelo uhorské zemianstvo 
len vo vzťahu nahor, pokial' išlo o odstránenie nadvlády 
magnátskej a výsad kléru, respektíve o obmedzenie mo~i 
panovníckej, bráni sa však zubami-nehtami čo i len proti 
myšlienke rozšÍrenia tcjto zásady smerom nadol. Heslo rov
nosti slúži tu len za modernú oporu 'iverhoczyov:skej zásad y 
"una, eademque nobilitas", práve tak ako smluvné a iné 
teorie o vzniku štátu a usporiadaní vlády v ňom sú len 
dobovou obmenou werhoczyovskej nauky' o dobrovol'nom 
a podmienenom odovzdaní výkonnej moci svobodnými člen
mi národa panovníkovi, respektive reflexom Anonymovej 
zkazky o "krvnej Smlllye". Situáciu dobre vystihuje Hoff
m~nn vo sv.ojom pamflete, ktmý nie je ani tak predpojatý, 
a~1 ta~c zle mformovaný, ako to často preds~avu,je maďarská 
11lstOl'lografia: "V o Francúzsku to bol l'ud... mešťania 
a se:lliaci, Horí povstali proti šl'achte ... V Uhmsku je to 
zeml~nstvo a arIstokratická shana, ktorá sa spojila proti 
panovníkovi ,a proti l'udu ... Tam zrušili šl'achtictvo tu 
sa háda,jú o tom, ako utvl'diť a určiť ,jeho prerogatív; ČO 
na,jvyššie a na,jtuhšie. 63 
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Otázka úradnejrecl mad'arskej dostala sa do snemové
ho pojednávania hneď na druhej schódzi snemovej a tak
rečeno mimovol'ne. Už deň predtým na zahajovacej schódzi 
po otvárajúcich a pozdravných rečiach prišla do reči otáz
ka snemovej zápisnice. Hoc sa vraj zdalo, že stavy všeobec
ne si prajú, aby zápisnica bola písaná ma~rarským jazykom 
materinským, riešenie otázky rečovej pri zápisnici ostalo až 
na druhý deň. Usnesenie sa stalo len o tom, aby redigovanie 
zápisnice bolo sverené nie jednej osobe, ale v1boru (10. júna). 
Dňa 11. júna po vybavení niektorých iných otázok došlo zase 
na zápisnicu. Prvá otázka hola, v akej reči má hyť táto zápis
nica písaná. Shromaždené stavy, hovorí nám úradná zápisni- . 
ca, klonily sa k macrarskému jazyku materinskému, áno, mno
hí chceli, ahy bola prijatá nielen za reč zápisnice, ale aby ňou 
boly vybavované jak na sneme, tak i potom všetky verejné 
veci miesto dosavádnej latiny. Poslanci niektorých sloven
ských stolíc a poslanci miest proti tomu namietali, že bude
li maďal'čina zavedená miesto zaužívanej latiny takto ná
hle, niektoré časti krajiny, ktmé macrarskú reč neovládajú, 
budq. vytvorené jak z občianskej spoločnosti, tak z účasti vo 
správe verejných vecí. Zavedenie macľarskej úradnej reči 
zapríčinilo by rózné ťažkosti. Vo verejných veciach od po
čiatku krajiny bola ohvyklá reč latinská, Horá dlhým uží
va ním stala sa akoby zákonnou, takže nikomu, Ido sa učil 
prijatému latinskému jazyku, nemožno zazlievať, že nevie 
macrarsky. Iný slovenský poslanec poukazoval na Halič 
a Vladimírsko. Pripojenie týchto krajín žiada vraj i zákon 
a naháda k nemu i ohl'ad, že tak bude možno lepšie zabez-
pečiť svobody a výsady vlasti. Náhlé vytvorenie latiny z ve
·rejného úradovania a zaveclenie mad'arčiny na jej miesto, 
spravilo by tento osobitný národ pl'išelcom v ,jeho vlastnej 
vlasti, čo by sťažovalo, ale nie úplne pl'ekazilo, i spojenie. 
S podobnými dóvodmi prÍšli i poslanci Horvatska. Bedeko
vich ukazuje k tomu, že v dohe útlaku Horvati ukázali svoju 
oddanosť k starým zvykom a zákonom; osvedčili sa i voči 
}ozefovi II., že kecl' už treba meniť úraclnú l'eč, tak radšej 
chcú maďarčinu ako nemčinu. I terHZ hl'adia na Uhorsko aIco 
na Syoju matku a s radosťou prijímajú toto lLsnesenie. Do 
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tej doby však, kým oni (poslanci) a ich poverovatelia ne
osvoja si madarčinu, nech je zápisnica písanáa vydaná re
čou latinskou. Kecf sa horvatské krajiny dávaly pod moc 
uhorskej ríše, veci verejné boly vybavované obecne r~čou 
vzdelancov, rečou latinskou. Jestli teraz bude latina z ve
rejného života úp lne vytvorená, Horvatsko proti pavodnej 
smluve bolo by pozbavené svojho hlnsu a muselo by .sn obá
vať, že upadne do postavenia kolonie. Proti macrarčine a za 
latinu je i kňazský stav. Jeden jediný z nich chopil sa slo
va v prospech macTarčiny. 

Voči týmto námietkam ukazujú zastánci macTarčiny na 
škodlivosť každej, akejkol'vek cudzej reči. Cudzia reč hubí 
národnosť a robí národ otrokom národa cudzieho. In ým spo
sobom Uhorsko nebude mať nikdy svojho osobitého ducha, 
svoj vlastný charakter. Len zavedením maďarčiny nado
budne krajina trvanlivosti a pevnosti. Čo sa stolíc, miest 
a častí krajiny týka, kde maďarčina nie je rozšírená, pouka
zujú stúpenci maďarčiny na príldad Jozefa II. Práve tak, 
ako vtedy nemčina, maže byť teraz násilím zavedená maďar
čina. Aby to bolo možné, chcú sa postarať, aby vo všetkých 
krajoch boly sriadené maďarské školy. Ani davody Hor
~atov a ohrad na Poliakov neuznávajú. Uhorsko je predsa 
len zemou materskou, ostatné provincie sú len jej dcél'Y. Je 
preto slušné, aby dcéry sa l'iadíly podl'a svojej matky, aj čo 
8a reči týka. Halič a Vladimírsko budú sa vraj tak tešiť zo 
svojho pripojenia k svojej materinskej zemi, že sa naučia 
macl'arskej reči dobrovol'ne. Ináče - dodáva po.slanec Bi
harskej Imrich Beothy - keď predtým vedely na seba vziať 
háv nemecký, teraz možu oblíecť zase rúcho maďarské. Kto 
8a vracia k svojej matke, nech sa naučí aj jej reči. Pre ma
ďarčinu dvíhajú svoj hlas mimo Beothyho ešte František 
Darvas, radca král'ovskej rady miestodržiacej, poslanec 
Peštianskej (tri razy); gróf Ján Fekete, generál, poslanec 
Aradskej; štefan Máriássy, druhý podžupan a poslanec sto
Hce Gemerskej; Jozef Vay, radca kl'. rady, poslanec Bor
šodskej; štefan Vay, štúdijný direktor v okolí piitikostolskom, 
poslanec Sabolčskej; známy nám už Peter Balogh septemvir, 
poslanec Novohradskej; Ludvik Domokos, príRažný a posla
nec Biharskej; Ignác Almássy, septemvir, poslanec Heveš
skej, a Ignác Bezerédy, poslanec Tolnianskej. V hornej ta-

130 

buli ako najhorlivejšieho rečníka za práva lllacTarčiny spo
mína Pétzeli gr. I<;'arola Esierházyho, biskupa jágerského. 
Z odporcov lllaďarčiny vedl'a horvatského poslanca Bede
kovicha sú nám známi len Jezerniczky, poslanec Nitrianskej, 
Prileszky, po.slanec Trenčianskej a Misit,s, poslanec Ostri· 
homskej.G4 Debata bola vel'mi pohnutá a bola uzavretá búr
livou aklamáciou zelllianstva a ba.nderialistov: Nech žije· 
naša reč lllaterinská. Nech žijú jej ohhájcovia! Načo pred
seda snelllU, personál thményi, vyniesol usnesenie v pro
spech maďarčiny. 

Viičšia čiastka stavov a rádov - hovorí úradná zápisni
ca - mala pred očami príklad iných národov, ldoré zaviecl
ly svoju reč do úradov a o luátky čas nato do.siahly veTkého 
rozkvetu, zaštepiac pOlllOCOU jednotného jazyka do stdc 
lsvojich obyvateľov i svornosť a lásku k vlasti, a uznala za 
potrebné, áno za nutné určiť už raz začiatok zavedenia mate
rinskej reči do úradov. Stavy sa preto usniesly, aby veci na 
sneme boly pojednávané maďarsky, ba aby i verejné veci 
bolo svobodno vybavovať pred všetkými úradmi rečou ma
ďarskou. Svojho času nezabudnú ustanoviť, aby maďarská 
reč materinská bola vyučovaná v menších školách po vše
tkých zemiach uhorskej koruny, tak ako bola vyučovaná 
predtým všade nemčina. Aby H, ktorí svoje myšlienky ne
vedia maďarsky vyjadriť, neboli pozbavení svobody slova, 
čo by sa nesrovnávalo so svobodou národa, ponecháva sa 
každému vol'nosť predniesť svoje veci či už tu alebo pred 
iným úradom i jazykom latinským. 

O zápisnici konečné usnesenie bolo to, aby bola vedená 
jedným sudcom král'ovskej tabule a štyrmi vyslancami oko
lí (z každého po jednom), potom však k vóli horvatskej kra
jiIle a iným obyvateľom, maďarsky neznajúcim, nech je 
jedným sudcom král'ovskej tabule preložená do latiny; pre
klad však musí byť preskúmaný vyšespomenutými 5 osoba
mi. Maďarská osnova bude vydaná ako póvodina, latinská 
ako vieryhodný preldad. Usnášajú sa, aby všetky pos<;>lstvá 
k hornej tabuli boly písol11né a maďarské, k podobnému 
opatreniu tl'eba vyzvať i hornú tabul'u. V posolstve k hornej 
tabuli shrňujú svoje" usnesenie, spomínajú však len zápis
uice a vzájomné posolstvá, o možnosti konať svoje veci pri 
úradoch rečou maďarskou sa nezmieňujú. 
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Bedekovich vyslovil svoju mienku tohože dňa odpoludnia 
pred Keresztesim, s ktorým sa spoznal na moste. Maďarskú 
reč nemožu vraj prijať preto, bo HOl'vati sú práve tak po
vodným (radicalis) národom ako Uhri a bolo by vefkou han
bou, keby časom ztratili svoju reč, prestali byť osobitným 
národom a stali by 'sa poddanými Uhrom. o5 

Druhého dňa personál, predseda dolnej tahule, oznamu
je, že,hůrvatský bán a horvatskí poslanci predostreli mu 
svoje žiadosti vo veci včel'ajšieho uSllesenia o maďal'skojn 
jazyku jednaoom a zapisovacom s proshou, aby ich prednie
sol shromaždeným stavom a rádom. Prvá ieh žiadosť je, aby 
horvatskí poslanci, ktorí nevedia dohre maďarsky, mohli 
svoje žiadosti a mienky predniesť latinsky. V druhom hode 
svojej žiadosti hovoria, že hoc stavy a rády zvolily za reč 
zapisovaciu reč maďarskú a hebaže slavonské stolice sa už. 
predtým radily medzi sebou, podfa zprávy ich poslancoy, 
o sposobe, ako by sa dalo najlepšie učiť macYarčine v ško
lách, žiadajú predsa, aby zápisy boly písané latinsky práve 
tak, ako maďarsky, bo nevedia maďarsky a cheú tiež mal 
o usneseniaeh krajiny úplnú a spofahlivú vedomosť. Na prvú 
žiadosť sa stavy usniesly, že poneváč prijatÍm macYarského 
jazyka nemaly v úmysle nikoho pripraviť o svobodu slova 
na sneme a ehcú presvedčiť horvatské zemepri kaž dej prí
ležitqstio materskej náldonnolsti krajiny, ponechávajú hor
vatským poslancom i naďalej svobodu predniesť svoju 
mienku snemu latinsky. Túto slobodu rozširujú i na týeh 
obyvatel'ov vlasti, ktorí maďarsky nevedia. Čo sa druhej žia
dosti týka, keby zápisy boly písané latinsky i macYarsky, 
ťažko by bolo dúfať v ieh úplnú shodu. A ináče i česť ma
ďarlskej reči materinskej vyžaduje, aby povodné zápisy ho
ly písané maďarsky. Súhlasia však s tým, aby boly prelo
žené do latiny, srovnané s originálom, prípadne opravené 
a vytlačené ako hodnoverný preklad zápisnice macl'arskej 
z poverenia snemu krajinského. Tu sa vyskytly hlasy, že 
keď sa bude zápisnica tlačiť i latinsky, to bude hatiť učenie 
sa maďarčine, tedy povoliť vytlačenie latinského prekladu 
,protiví sa usnesenému ciel'u. Na upozornenia, že kecY nedá 
vytlačiť preklad snem, l'ahlm sa najde niekto, Ido' by ho 
mohol vydať pofalšovane, privolily stavy i k tomu,' ahy 
i latinský preklaď bol tlačený. " . 
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V tomto shromaždení prišlo i posolstvo hornej tabule, 
ktorá súhlasí s rečou maďarskou o pojednávaní, zápisnici 
a posolstvách, s výnimkou, urobenou k voli Horvatom 
a iným maďarčiny neznalým, ako i s tým, aby zápisy boly 
písané maďarsky i latinsky. Pri posolstvách pristupuje dol
ná tabula k oprave hornej, aby len vážnejšie veci boly po
sielané písomne. Horná tabula má len rozné námietky, čo 
sa tlačenia zápisníc týka. Pisári by prišli o zamestnanie, 
d"alej by mohlo mať zlé následky, keby jednanie snemu 
bolo takto prístupné celému svetu.66 Stavy však trvajú nq 
vytlačení, aby i takto sa vačšmi šÍril utlačený jazyk maďar
ský. Balogh vo svojej reči,. povedanej dňa 12. júna, zdoraz
ňuje, že záujmy jednotlivcov musia byť podriadené verej
nému dobru. Hájil i publicitu (vytlačenie zápisov), na čo 
zavznelo celým sálom: Nech žije publicita, najvačšia pod
pora našej reči materinskej.o7 Ozvaly sa i hlasy, že vel'k~ 
páni nechcú dopriať menším a chudobným to, čo majú samI, 
totiž zápisnicu, ktorá dosial' stála až 200-300 zl. (dosavádné 
zápisnice boly len písané). Po viacerých posolstvách dochodí 
k dohode. Do zápisnice príde len vec, dovody pre a proti 
vo výťahu a usnesenie. žiadosti magnátovo účasl v revízii 
zápisnice vyhovujú stavy len pre prvé schodze snemu cie
fom ustálenia sposobu zápisoV. 68 

Latina podržuje tedy svoje miesto, hoc len vedra ma
ďarčiny, v lsnemovom jednaní i naďalej. Týmto usnesením 
bola súčasne )napravená, aspoň zásaelne, i neprístojnosť, 
ktorá sa rozmohla vlivom a pomocou mládeže na počiatku 
snemu, že rečníci, ktorí chcelí hovoriE latinsky, neboli pri
pustení k slovu a boli ukričaní. To sa stalo nielen poslancom 
stoličným a mestským, ale elokonca aj poslovi hornej tabule 
gr. Leopoldovi Pálffymu, ktorý, kecY začal hovorii latinsky, 
bol vyzvaný, aby selelil svoje posolstvo maďarsky, načo, 
Hrazený, oclišÍel. lnak však i po tomto usnesení prevláda, 
ha takmer jedine užívaná je v jednaniach snemovne elolnej 
maďarčina. Kto ju neovláda, raelšej sa utiahne a mlčí. I táto 
okolnosť prispieva v prvom období snemu k nadvláde radi
kálneho živlu, rekrutujúcehosa zvačša z potisských krajov 
macľarských. Podl'a súčasného zpravodaja viedenského 
dvora (Bujanovich) reční na sneme vždy asi len 20-30 osob, 
ktoré veelú snem a chcú sa jakosi pocvičiť v maďarskom 110-
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vore; ostatní mlčia, ho ich nepripustia k slovu, najviac však 
preto, že nerozumejú mac[arsky.69 Iní ju zase lámu s vel'koll 
námahou. Tak sám ]ezerniczky, tento "osmahlý, vel'ký, 
bachratý Slovák", ako ho nazýva Keresztesi. Maďarsky ve
die jednf!.nie snemu i sám personál tlrményi, z úst ktorého 
maďarčina sa vraj len tak valí. Vel'ká "prísaha svornosti" 
však je s ohl'adom na maďarsky neznajúcich svorne "reci.
tovaná" latinsky. Pozvánky na prvú schodzu (10. VI.) sú 
taktiež latinské. Úplne macfarské sú však na počiatku sne
inu jednania v konferencíách cirkulárnych. 

Naproti tomu je jednanie hornej tabule už na počiatku 
hodne latinské. V dmi mnohí nevedeli tu maďarsl<y vóbec, 
iní len lámane. Keresziesi im preto aj vy týk a, že rozné ich 
námietky proti tlačenému maďarskému diariu sú len záster
kou; pravá príčina ich zdráhania bola vraj tá, že mnohí 
z týchto "hlavných Maďarov" nevedeli maďarsky. Dobre 
maďarsky nevedel na priklad alii súm gr. jozef Batthyúny, 
úradný c(\nzor zápisnice, ldorý sa preto pozastavoval n[l:cl 
každým neobvyklejším slovom a zdržoval týmto sposohom 
vytlačenie zápisníce, prvé časti ktorej boly predložené sne
mu až dňa 12. VII. na posúdenie v dvoeh osnovách. Snem sa 
rozhodol pre osnovu obšÍrnejšiu. Slabo maďar,sky vedel aj 
krajinský sudca Zichy, ktorý bol preto aj proti zavedeni~l 
maďarčiny do úradov. Magyar KuriI', ktorý latinský hovor 
v hornej tabuli zaznamenávR, prejavuje vel'kú spokojnosf 
už ~ad tým, že tu nikto nehovorí nemecky.70 

Vplná a ničím neporušená bola zato jednota zemianstva 
v obleku. Ešte i vačšina magnátov oblieka uhorský oblek .. 
respektíve banderiálnu uniformu ,svojej stolice, v Čom ich 
sledujú i predsedovia obodl tabulí Zichy a Urményi. Pompa 
v šatách dostupuje svojho vrcholu pri zahájení snemu. Hý
renie šatami nedá sa ani dobre opísať, hovorí Kereszte~i. 
prítomný pri zahájení snemu. Zlato, striebro, drahokamy 
a perly sa leskly, až to bola márnotratnosť. Quilibet forh~
nam suam vexavit, ut grandi-or appareat. Len para, vzniklá 
~o sfz 'daňujúcich poddaných, zatemňovala násilný ich lesk, 
clovek sa nazdával, že všetky drahocennosti prírocly boly 
shromaždené clo Budína a že India sem poslala všetky svoj~ 
perly. A okázalé vystatovanie sa čím nádhernejšími šatami 
opakuje sa pri každe.Ť vhodnej príležitosfi. Viedenskí o.h-
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chodníci sa chlúbili, že len za súkno a za lemovky dostali 
z Uhorska viac než 6 milionov. O quanta species! sed cere
brum non habet - vzdychá náš spisovatel'. Nie takto op ra
vujú múdre národy porušenú locf svoJeJ svobocly.71 

Usnesením snemovým zo dňa 11. a n. júna bola riešená 
len otázka jednacej reči na sneme. Otázka úradnej reči, hoc 
bola nadhodená a jej riešenie v prospech mtlcfarčiny i že
lané, rozhodnutá s konečnou platnosťou nebola a byť 
nemohla. Tu nestačilo usnesenie snemu ako vo veci teči 
jednacej,domácej a vnútornej to záležitosti snemu, vec 
mohla byť riešená len zákonom. Víťazstvo macfarčiny nebolo 
nijako isté. Vačšina snemovllÍkov, pocHa súča,snej zprávy 
(14. VI.) je dte vždy pre dosavádllu zákonnú latinu z toho 
dovodu, že táto reč je vzclelanejšia, bohatšia a predovšetkým 
rozšÍrenejšia ako macrarčina·.72 Táto prevaha zastáncov lati
ny mohla sa pravda uplatniLaž ,.- plnom sneme. V p1'Íprav
ných jednaniach jednotlivých okolí víťazÍ mad'arčina na 
celej čiare. 

Ustanovenia o úradnom jazyku nl'acfarskom v návrhoch 
jednotlivých okolí na diplom, stoja už pod vlivom zásad
nej debaty o macrarčine v sneme z dňov 11. júna a na
&ledujúcich. Najhladšie a takmer bez debaty išla vec 
v okoliach potisských. V elaboráte deputácie týchto okolí. 
predloženo'lll clňa 5. VII. v ich plnom zasaclnutí, vzťahuje sa 
na macfarčinu bod 9. Zkúsenosť vraj ukázala, že zachovanie 
svobod, jak poliiických, tak náboženských najviac závisí 
na sposobe výchovy mládeže. Preto všetku moc v tomto 
smere dávajú stavom jednotlivých náboženství, aby si sria
novaly a spravovaly svoje školy, vyššie a nižšie, určovaly 
pl'e ne učebnú osnovu a školské knihy úplne svobodne 
a nezávisle na stavoch iného náboženstva. Zabezpečuje sa 
tu d'alej svoboda tlače a až potom naslecluje ustanovenie 
jazykové, začínajúce zabezpečením proti zavedeniu jazyka 
cudzieho. Cudzí jazyk nemože byť zavedený v krajine, ani 
llanútené národu, aby sa mu učil. Jazyk macfarský však 
hude zachovaný. Len zákony, vyjmúc trestné, budú clonáša
né i na budúce jazykom latinským; ináče jak v zákonodal'-
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stve, tak v politických, súdnych, lwmorných a vojenských 
úmdoch bude užívaná macTarčina. Horvatským a slavon
ským stoliciam, ako i niektorým mestám sa ponecháva svo
boda poddať si latinu i nacl'alej, ak by ju radšej chcely 
užívať. Dedič hónu, ako i ostatné, terajšie j hudúce, knie
žatá domu kráTovského sú povinné naučiť sa maďarsky. 

Toto ustanovenie lnešlo v zásade i do konečného návrhu 
týchto okolí, kde ho najdeme v bode 24. Právomoc konfes
siÍ vo výchove sa tu potvrdzuje s dodatkom, že vo veciach 
výchovy nebude r9zhodovať ani panovník ani žiadna dvor
ská komisía, ale jedine snem určí celý systém, v rámci 
ktorého hudú jednotlivé konfessie postupovať úplne auto
nomne. K svobode tlačesa tiež dodáva, že jej zásady 
budú vypracované snemom. V rečových ustanoveniach sa 
doplňuje, že trestné zákony buclú vydávané vo všetkých 
rudových rečiach uhorských, ďalej, žc slavonské a horvat
ské stolice, ako aj niektoré mestá budú moci podržať nie-

,len svoju rodnú, ale aj vo všetkom úradovaní dosiaT uží
vanú reč latinskú tak dlho, dokiaT sa im bude páčiť. Ostatné 
zmeny ,sú len formálné: Miesto tretej osohy nastupuje reč 
priama; ustanovenie o dedičovi koruny a ostatných arci
kniežatách je vsunuté pred časť o zálwnoch.73 V predkoru
novačných článkoch týchto okolí, tvoriacich šidie rozvedenie 
a doplnenie diplomu samého, najdeme ešte ustanovenie, že 
maďarská reč má byť zavedená všeobecne (ešte aj v pove .. 
loch) vo vojsku, ktoré podTa 13. bodu diplomu má byť spra
vované úplne samosiatne a nezávisle na vojenskej rade 
ostatných provincií. Senát má ešte tohoto roku v smysle 
1/1. podmienky diplomu dať nahradiť (cestou novosriadene.j 
yojenskej rady uhorskej) všade cudzích dostojníkov domá
cimi (9. VIII. v deputácii okolia). 

Veľmi pohnutú debatu zapríčinila otázka macTarčiny na
proti tomu v okolí poddunajskom už dňa 21. VI. pri sosta
vovaní bodov, ktoré by maly prijsť do diplomu a maly byť 
za tým účelom vydané vyslanej deputácii cieľom spracova
nia. Za základ, ako už vieme, boly tu vzaté gravamilla Ni
hianskej, v ktorých o nUlcfarčine nebolo ani slQva. KecIže po
slanci Novohradskej a Peštianskej žiadali pojať do diplomu 
aj macTarčinu, zapríčinila táto otázka: či všetky politické 
i súdn{> veci majú byť pojednávané maďarsky alebo latinsky 

136 

.fl či má byť o tom osnovaná podmienka diplomová, "mnoho 
kriku a dlhšie debaty, než bolo treba". Poslanci Peštianskej 
a Novohradskej zavedenie maďarčiny veTmi súrili. Dovolá
vajú sa príkladu ríše nemeckej, Francie a Anglie, ako aj 
ostatných cudzích zemí, letoré v starších dobách užívaly 
tiež latinu a predsa vybavujú teraz všetky svoje verejné 
veci vo svojej materčine. PoukazuJú ďalej na príklad ostat
ných okolí, ktoré vraj tiež :Sú pre zavedenie mad'arčiny. 
Ostatné stolice však s veľkým krikom a i za pomociposlan
(;ov neprítomných a mestských proti tomu namietaly, že 
nielen Horvatsko, Slavonsko a Dalmatsko, ale aj veTmi 
mnohé stolice horných častí neovládajú macTarčinu. Na prí
čine je nedostatok cviku, zavinený tým, že tieto časti kra
jiny sú obývané zvačša Nemcami, Slnvákmi, Srbmi, Grékmi 
atď. Aby sa vyhlo zmatku vo vybavovaní ved, musí byť 
na tak značné územie vzatý náležitý zreteT a v politických 
i súdnych veciach ponechaná latina i nacTalej. Dlhá debata 
končila kompromisom: politické veci nech sú pojednávané 
macfarsky, 'súdné latinsky. Toto holo dané za úpr.avu aj 
vyslanej deputácii, do ktorého boli zvolení mimo iných jak 
osvedčení už s,túpenci macTarčiny (Darvas, Balogh), tak za
stánci latiny (Jezerniczky, Prileszky). 

V tomto počiatočnom sostavení surovej látky, z ktorej 
mal byť návrh na diplom vypracovaný, je zásadné usnesenie 
porady okolia vo ve ci macfarčiny formulované v bode 16: 
Všetky verejné ";reci, cTalej veci vojenské, komorné, banské, 
colné a ostatné, ako i všetko úradné dopisovanie v krajin
ských úradoch a v stoliciach, áno ešte i predostretia 
k panovníckemu dvoru budú vybavované ocl tejto doby 
v povodnej uhorskej reči vlastenskej (raclicali lingua patria 
Hungarica). V súdnidve a vo veciach banských, prislúcha
júcich v obor práva, bude užívaná do krajiny prijatá reč 
latinská (civitate donata lingua latina). Mládež hude vycho
vávaná rovnako v obiclvoch rečiach, uhorskej a latinskej, 
H vedená k ich clokonalej znalosti. V konečnom návrhu, 
vypracovanom deputáciou okolia (2. VII.), je ustanovenie 
o maďarčine pojaté v podohnom smysle na koniec prvého 
bodu diplomu, zabezpečujúceho všeobecne všetky výsady, 
právo odporu v smysle Anclreánskej Zlatej buly, úrady 
Uhrom a uhorskú nezávislosť na ostatn)Tch zemiach dedič-
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ných: "Mimo to svol'ujeme, aby národ uhorský pre svoju 
slávu v budúcnosti užíval svojej vlastnej a povodnej reči' 
uhorskej. Po uplynutí troch rokov všetky ve ci politické, 
vo.Ťenské, komorné, colné, poštové, ako aj banské, nakol'ko 
prislúchajú do okruhu správy, nech sú vybavované jedine 
v tejto reči, v ktorej nech sú osnované aj predostretia 
k nášmu král'ovskému dvoru. Vo veciach súdnych nech .Ťe 
pri všetkých zemianskych súdoch i nacl'ale.Ť užívaná do 
krajiny prijatá reč latinská". 

Voči počiatočne.Ť osnove, nehl'adíme-li k zmenám formál
nym, .Ťe tu dodaná tro.Ťročná lellOta a vynechané ustanovenie 
o pestovaní oboch rečí v školách, premiestené do zvláštneho 
zákonného článku predkorunovačného. V zasadnutiach oko
lia, revidujúcich diplom, bola lehota tro.Ťročná vynechaná' 
a 'vsunutý odkaz na zvláštny zákonný článok (nech sú vy
ba vov3né "podl'a zvláštneho zákonného článku v tejto vecí 
usneseného"); ustanovenie o mad'arských predostretiach 
k dvoru bolo doplnené ešte a.Ť predpisom, že aj rezolúcie na 
tieto predostretia ma.Ťú byť maďarské. Mimo to vÝl'aZ pro
positiones hol rozšírený doplnkom "ac remonstrationcs". 
(7. V 11.).74 

Srovnáme-li rečové ustanovenia týchto dvoch diplomov, 
vidíme, že rozcliel nie je vel'ký. Potisský ide vo vylúčelll 
latiny cl'ale.Ť ako poduna.Ťský, ho ponecháva latinu len 

. v osnovanl zákonov (a ani tu nie úplne, nakol'ko zákony 
trestné chce osnovať vo všetkých l'udových rečiach v kl'a.Ťinc 
užívaných) a predpisu.Ťe maďarčinu i v prisluhovaní spra
vedlnosti, kde preddunajský ponecháva latinu. Na druhej 
strane tým, že ponecháva školstvo úplne jednotlivým viero
vyzna.niam, neIná zvláštneho rečového ustanovenia o škol
stve a znamená v obidvoch uvedených smeroch voči návrhu 
poduna.Ťskému krok nazad. Ohidv~ diplomy majú na mysli 
odstránenie j'edne.Ť z hlavných prekážok zavedenia maďar
činy, neznalosť tejto reči u král'ovského dvora; návrh tisský 
zdá sa nám však reálne.Ťším a preto i pri,jatel'nejším. Ďale'j 
.Ťe iste príznačné, že okolie tisské je voči Horvatom a ostat-

, ným Nemaďarom o ",-efa shovievavejšie ako okolie pOllunaj
ské, ktoré v diplome samom nemá v tomto smere žiadneho 
ustanovenia a vo zvláštnom predkortmovačnom článku vy
stupu,je voči Horvatom Oecline ich spomína) o vel'a ostrejšie, 
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dovol'ujúc im len uZlvanie latiny a predvídajúc zavedenie 
úradnej maďarčiny časom i u nich. 

Ešte podivnejšou je však dozaista okolnosť, že v diplo
movom návrhu okolia rečove najmacfarskejšieho, zadunaj
ského, nenajdeme o maérarčine ani slova. Zo všeobecného 
závazku všeobecnej reštitúcie štátnej správy jak vo veciach 
politických i súdnych, tak v záležitostiach cirkevných a ná
boženských, komorných, snemových i domácich, by sa mohlo 
usudzovať, že je pre cl'alšie poclržanie latiny, čo by ináče 
aj súhlasilo s vačšinou inštrukcií stolíc, do tohoto okolia 
zaradených. Nie je však vylúčená ani tá možnosť, že otázku 
úradnej reči chcelo už povodne riešiť toto okolie len zákon
ným článkom. I takto však ostáva fa.ktom, že okolie toto, 
v protiklade k okoliam ostatným, čo do obyvatel'stva menej 
macfarským, nepoldadalo vec úradnej macI'arčiny za dosi' 
d6ležitú, aby ju pojalo do diplomu. Aké bolo pravé smýšl'a
nie tohoto okolia v tejto otázke, určiť nevieme, bo pred
korunovačné články má toto okolie spoločné s okolím po
dunajským. Zo skutočnosti však, že príslušný článok úplne 
sa shoduje, čo do zásad, s diplomom podunajským, mažeme 
snácI' oprávnene 'súdiť, že tu okolie zaclunajské povolilo 
predclunajskému a jeho formuláciu proste prevzalo, na
lJradiac tak súčaSlle i medzeru diplomu vlastného. 

Príslušný preclkorunovačný zákonný článok okolí po
dunajských (v poradí 6.) presahllje svojou obšírnosťou vše
tky ostatné elaboráty podohné. V úvode sa zrušuje na večné 
vekyzavedenie nemčiny (asi vliv diplomu potisského) 
a ustanovuje sa zásadne, že všetky verejnosprávné záleži
tosti majú byť vybavované macfarsky. Paragrafy 1-6 ob
sahujú potom ustanovenia podrobnejšie: Všetko úradovanie 
v národnom senáte a jeho vzájonmý styk 80 5tolicami, me
stami a samostatnými vidiekmi má sa diať podl'a možnosti 
ihneď po ukončení tohoto snemu macl'arsky. Výnimku z to
hoto ustanovenia pre tento raz tvoria len král'ovshá Dalmá
cia, Horvatsko a Slavonsko, d'alej územia, získané od 
Turecka teraz i v budúcnosti, kde latina astáva i nacl'alej . 
I tieto krajiny a územia, ako častí koruny uhorskej, majú 
sa však všemožne snažiť, aby si pomocou škol a s použitím 
iných vhodných prostriedkav osvojily materin8kú reč uhor
skú, aby maďarčina mohla byť časom zavedená do verejne,ř 
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správy i v týchto častiach. Mimo to všetky vojenské, ko~ 
morné, colné, po.štové, sofné, zásobovacie a horné veei 
v krajine uhorskej s výnimkou banských a súdnych budú 
ihneď, nakol'ko to bude možné, prejednávané maďarsky. 
Na miesto cudzincov v týchto úradoch majú byť ešte za 
tohoto snemu menované na návrh stolíc osoby, rodnej reči 
znalé. Tí rodilí Uhri, ktorí sú už v týchto úradoch ustano~ 
vení, pre nedostat ok príležitosti k cvičeniu však maďarčinu 
dostatočne neovládajú, nech sú nateraz vo svojich úradoch 
ponechaní s tou výslovnou podmienkou, že sa naučia 
maďarsky. V buclúcnosti na uprázdnené miesta nech sú' 
"šak ustanovo"raní len Uhri rodilí a schopní maďarsky úra
dovať. Sám panovník má v správe krajiny ako král' uhol'ský 
užívať len macl'arčiny, vzájomný jeho styk so senátom 
v budúcnosti nech je preto maďarský, v dosledku čoho 
siavy pevne dófajú, áno žiadajú, aby panovník svoje krá
ľovské potomstvo dal vzclelať v maďarčine. V dunáciách, 
privilégiách, v zákonoch a v zemianskych súdoch pone
cháva sa i nacl'alej latina. Obidvom rečiam nech je rovnako 
vyučované vo všetkých školách Uhorska 'a častí pripoje
ných. V 7.. predkorunovačnom zákonnom článku tohože 

okolia, žiadajúcom úplné osamostatnenie uhorského vojska, 
ustanovuje sa konečne (v § 6.), aby národné vojsko uhorské 
užívalo vlastnú uhorskú reč národa, a to nielen vo vzá
jomnom úradnom styku s UhOl~skoll vojenskou radou, ale 
aj vo vojenských poveloch, a obliekalo sa do vhodnej uhor
skej rovnošaty, zhotovenej spolu i so zbraňou doma v kra
.jine. Vojsko hraničiarske (§ 9, neskol' 8.) a vojsko častí, 
ktoré budú inkorporované, je súčiastkou vojska národného 
a má po vzore tohoto užívať svojej vlastnej reči národnej. 
Vzájomné ustanovovanie dostojníkov sa pripúšťa. Aby to 
však, vzhfadom na macl'arskú veliacu a úradnú reč plukov 
uhorských bolo možné, má sa vojenská rada postarať o to, 
aby vedl'a vlastných národných škol dostalo i toto hraničiar
ske a iné vojsko tol'ko maďarských rudo~Tých škol', kol'ko 
vojenská rada za potrebné uzná. Mimo to majú byť u kaž
dého pluku sriadené namiesto zrušených nemeckých 4 ma~ 
ďarské školy hlavné. (Prijatý bol tento zákonný článok 
v spoločnej schodzi oboch podunajských okolí, konanej 
dňa 14. VlII.)75 
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o národnom oblekuuhorskom, povinnom aj pre občian
ske obyvateľstvo, majú ustanovenie len okolia potisské. 
V 33. článku (zo dňa 18. VIII.) predkorunovačnom týchto 
okolí sa ustanovuje: "Na rozlíšenie od ostatllých národov 
a eidom zachovania národného rázu uhorského všetei Uhri, 
jak duchovného, magnátskeho a zemianskeho, tak meštian
ského a plebejského stavu, muži práve tak ako ženy, nech 
užívajú len uhorského obleku a žiaclneho iného". Tento 
návrh deputácie vyvolal v schoclzi okolí, konanej dňa 
27. VIII., na ktorej bol prejeclnávaný, mnoho opráv. Úvodné 
oclovodnenie je vobec nahraclené iným (keďže je slušné, aby 
národ mal svoj vlastný šat, ustanovuje sa, aby cidom za
chovania starej národnej slávy všetci Uhri atď.), výraz 
"muži i ženy" sú nahradené obratom "obojeho pohlavia". 
Dodaná je úplne trestná sankcia. Kto tento zákon prestúpi, 
ak je zeman alebo mešťan, bude stihaný 50 strany stolič
ného fiškála pokutou vo výške zemianskeho homagia (100 
r. zl.), ak je ne zeman, l'ubovoľnou pokutou toľko ráz, koľko 

- ráz sa priestupku dopustí. Vo veei obleku duchovenstva 
obnovuje osa zákonný článok 59. z r. 1498, ustano"Tujúci, že 
len klerik, chodiaci v kňazskom rúchu, može dostať a mať 
beneficium. V tomto poslednom ustanovení tl'eba vidieť vliv 
kléru a odsúdel1ie snáh Révaiho, Fábchicha a iných o zvlášt
ny uhorský oblek pre kňazov.76 

V návrhu miešaného výboru, vyslaného snemom za tým 
účelom, aby z návrhov jednotlivých okolí vypracoval lm·· 
nečný a jednotný návrh precl plénum snemu, najdeme 
v otázke úraclnej reči ustanoveni a, vzaté a kombinované 
z oboch návrh ov. Bud 22. spoločného návrhu diplomového 
zabezpečuje samostatnosť a nezávislosť školstva uhorského 
na cudzích úradoch; zásady nároclnej výchovy určuje snem. 
V rámci týchto jednotných zásad sa však zabezpečuje úplná 
vzájomná nezávislosť jednotlivých vierovyzl1aní. Panovník 
sa tu zavazuje tiež k tomu, že čo sa svobody tlačovej týka, 
bude sa spravovať usnesením snemu. Závazok o reči je 
osnovaný takto: Panovník, v mene ktorého je samozrejme 
diplom osnovaný, sa zavazuje: "Do krajiny a pripojených 
častí nezavedieme do verejného úraclovania žiadnej cudzej, 
tedy ani nemeckej reči; práve tak nebudeme národ nútiť, 
aby sa cudzej reči učil. Maďarskú reč zachováme a postará-
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me sa o to, aby sa jej učil jak dedič trónu, tak i ostatné 
kniežatá nášho domu. Postaráme sa ďalej o jej zavedenie do 
všetkých politických, komorných a vojenských úradov 
ihneď, akonáhle to bude bez poruchy v úradovaní možné. 
I do tej doby však ponecháva sa všetkým právomocnostiam 
vol'nosť písať svoje zápisnice, úradné prípisy a všetky ostat
né predostretia k zemským úradom rečou maďarskou. Na 
druhej sírane stoliciam horvatským, slavonským a niekoI'
kým stoliciam a mestám horných krajov ponecháva sa svo
boda podržať i nacl'alej nielen svoju reč domácu, ale aj r~Č 
latinskú, ktorú užívajú teraz vo všetkých svojich dopisova
lliach a v celom úradovanÍ. Zákony, vynímajúc zákony trest
né, ktoré budú vydané vo všetkÝch rečiach krajinských, 
ostanú latinské í naďalej, podobne bude zachovanÝ do,savácl
ny zvyk i vo veciach súdnych. Aby bolo možné ~skutočniť 
tento náš úmY'sel, majúci na zreteli dostojnosť a všeobecný 
prospech Uhorska, čím skol', nariadime, aby bolo na vše
tkých verejných školách vyučované záldadom maďarčiny 
a aby i na akademiách a univerzite bol prednášaný úradný 
sloh mad'arský.77 

Srovnáme-li tento konečný návrh výboru s návrhom tis
ským a podunajským, vidíme, že pri celko'Vom podržaní 
šiylis>tickej úpravy tisskej, uplatňujú sa tu návrhy oba. 
Zmeny, ktoré tu najdeme, sú jednak vzájomné ústupky jed
notlivých okolí, jednak vliv odchýlneho složeni a miešaného 
výboru, v neposlednej rade však i vliv zmenivšej a d'alej sa 
meniacej politickej situácie. Podunajský názor víťazí tu, čo 
sa týka ponechania latiny v súdnictve, kde sa tisské hl'adi
sko uplatňuje len vo veci zákonov trestných. Ustanovenie 
o dedičovi trónu a ostatných arcikniežatách je tiež z ná
vrhu tisského, ako i ohl'ad na Horvatov, k nimž sa teraz do
stá\'ajú i ostatné stolice a mestá maďarčiny neznalé. Výraz 
"dokial' sa im bude len páčiť" však vypadol. Povolenie toto 
je len dočasné (interea). Vliv členov, zastupujúcich ostatné 
stavy snemové (v okoliaeh rozhodovalo len siredné zemian
sivo) a snáď ešte viac obrat vo všeobecnej situáeii v pro
spech Leopolda javí sa však v inom vel'mi doležitom roz
diele. Povodné návrhy jak dunajský, tak tisský, žiadajú 
zavedenie maďal'činy hneď, v konečnom návrhu už najde
me zretel' ku skuiočným pomerom a k nemožnosti zavede-
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nia macl'al'činy hnecľ. Odtial' ustanovenie, "akonáhle to len 
hude bez poruchy v úl'adovaní možné". Ináče tu panuje 
vel'mi lojálny a smiel'livý duch. Tak, ako sa dovol'uje Hor
vatom užívanie latiny, dovol'uje sa aspoň v hlavnejších ve
dach macl'al'ské úradovanie tým stoliciam a úradom, ktOl'é 
budú chceť toho použiť. Ako pl'ijímacie miesta pre tieio ma
ďarské prípisy spomínajú sa len úl'ady, radikálna požia
davka preddunajská, aby i predostretia k panovníkovi boly 
maďarské, je tu vynechaná. Spoločný návrh diplomu spo
kojuje sa pripravením tejto požÍadavky v smysle návrhu 
tisského a zavazuje dediča a ostatné kniežatá panujúceho 
<Jomu, že sa naučia aj macl'arsky. Podl'a celého návrhu má 
užívanic macl'arčiny v úradoch len ráz dobrovol'ný. Jediný 
pozitívny - a dodajme hnecť - jedine uskutočnitel'ný bod 
tohoto návrhu mimo zásadné zabezpečenie práv l'eči ma
ďarskej je závazok o pestovaní maďarčiny na školách. ČO 
sa školstva týka, nahradzuje spoločný návrh zretel' viero
vyznanský, ktorý sa uplatnil v návrhu tisskom úplne, hl'a
diskom celokrajinským. 

't'; 

Návrh diplomového bodu o maďarčine nevyhovoval však 
Horvatom ani v tejto miernejšej, tisskej formulácii. Ich zá
stupci sú v smysle svojich inštrukcií pre cl'alšie zachovanie 
latiny nielen v Horvatsku, ale i v Uhorsku. Inak by pri vy
bavovaní spoločných vecí, pri obsadzovaní spoločných úra
clov Horvati pre neznalosť reči boli vždy v nevýhode. La
tinu nahradiť maďarčinou možno i v Uhorsku len s ieh 
súhlasom. Toto svoje, vonkoncom rovnoprávnostné hl'adisko 
hája zástupci Horvatska (3) v miešanej deputácii vel'mi 
húževnate voči stanovisku uhorskému, vonkoncom unioni
stickému a osobujúeemu si právo vynášať zákony i pre Hor
vatsko pros,tým prehlasovaním ich zástupcovo Horvatskí 
poslanci, keď vi dia, že ich úsilie presvedčiť odporcov o správ
nosti horvatského stanoviska je márné, opúšťajú nakoniec 
miešanú deputáciu a tak vyhýbajú nebezpečiu. prehlaso
vania. Na druhý cleň po tomto exode podávajú i menom 
poslancov slavonských v cleputácii písomné prehlásenie na 
obranu svojho stanoviska, ktol'é prehlásenie dávajú hned' 
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aj tlačiť cidom rozdania na najbližšej schodzi snemu. Z tej
to deklarácie78 poznáme stanovisko Horvatov a jeho odo-
vodnenie obšÍrnejšie. . 

Ak niečo vobec može byť nazvané ústavným, tak je to 
užívanie latiny v úradných vecíach, trvajúce bez prestáv
ky už osem storočí. Toto trvanie latiny nebolo zapríčinené 
tým, že z počiatku vzdelanosť maly len osoby duchoVllé, ale
bo že maďarčina nebola dosť vypestovaná, ako myslia mriohL 
Bo tieto príčiny už dávno pominuly, a boly by už dávno 
musely pominúť aj ich následky. Musia tu byť tedy príčiny 
iné. Maďari, kecf prišli do Uhorska, sotva čítali 300.000 duší. 
Nájazdy a války vnútorné i zovnútorné nedovolily sa im 
rozmnožiť, takže keby sa boli sústredili, neboli by mohli 
obsadiť viac ako niekoTko stolíc. Preto boli nútení spolčiť 
sa s domorod ými Slavianmi a prijať ich do občianskeho 
svazku (len Slavianov, vo válke podmanených, uvrhli do 
ofroctva). Z týchto dovodov prijímali Gejza i Sv. štefan pod 
zvláštnu svoju ochranu i početných hostí, prichodiacich 
z cudzích krajín, ako o tom svedčí výrok Sv. štefana o ne
stálosti krajiny jednej reči a jeho napomenutie o hosť och, 
dané synovi lmrichovi. Ďalší králi dávali ill1 značné privi
legiá, usadzujúc ich z'Vačša na lll'aniciach zeme. Príliv 
hostí trval i po porážke pri Moháči až do najnovšej doby, 
takže sotva je v Europe kresťanský národ, ktorý by nemal 
v Uhorsku kolonie, reč, Horá by v Uhorsku nebola užívaná, 
takže opravdoví Uhri tvoria sotva štvrtinn obyvateTstva. 
K tomu pristúpily behom času mnohé zeme cudzieho jazy
ka, z ktorých Uhri neurobili provincie po vzore rímskom, 
ale ponechali im ich práva a ich reč, prijmúc ich len za spo

. jencov. V tejto roznosti l'ečí mohla byť vo verejných ve-
ciach užívaná len latina, ktol'á poclTa svorného názoru vše
tkých stolíc z roku 1784 stala sa dlhým užívaním ústavnou. 
Skol', než sa prikročí v tejto ve ci k náhlej zmene, treba 
vermi opatrne uvažovať, aký úžitok bude mať krajina vzhTa

. dom na jej pomel' ku kráTovi, potom vzatá sama o sebe 
a nakoniec vzhradom na jej pomel' k zemiam pripojeným. 
Obracia-li sa krajina k panovníkovi l'ečou, ktorej tento nel;oz
umie, može jej to byť len na škodu. Aby sa terajší kráT učil 
maďarsky, to už od neho čakať nemožno. I u následníka 
mohlo by ísť len o nepatrnú prípravu. Bo vzhTaelom na mno-
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hé obory jeho prípl'avy na úl'ad panovníka sotva dospeje 
ďalej ako k sumárnej znalosti reči, takže ťažkým a vážnym 
pJ'edostretiam úraelným ani potom neporozumie a bude vždy 
potrebovať tlumocníka, čo je vždy nebezpečné. Vezmeme-li 
teraz v úvahu Uhorsko samo o sebe, sotva 1/3 jeho obyva
iel'ov hovorí macfarsky. Nanútiť neznámu reč vačšine oby
vateTstva razom, nie je možné. Že Tud nerozhoduje, to mož" 
no povedať síce o sedliakoch, ktorí nevedia ani latinsky, ale 
nie o mestách a stoliciach, kde macfarčina musí zápoliť nie 
so sla viančinou a nemčinou, ale s latinou. Tí, čo veelia písai 
maďarsky, neivol'ia ani 1/3 znajúcich písať latinsky. Bo tu 
nestačí každodenná mluva. Kde je materinský jazyk jeden. 
tam jeho zavedenie je výhodné. V Uhol'sku by to však ne
bolo ani možné ani cieTuprimerané. 

PokiaT ide o pripojené zeme, tieto všetky nielen že uží
vajú odlišný jazyk, ale tvaria aj zvláštny a osobitný slavian
sky národ. Je pravda, že z nich už len jediné Horvatsko 
zbýva pri Uhorsku. Tu však macfal'čina nie je známa ani 
rudu, ani vznešenejším. Zaviesť tú macfarčinu náhle bolo 
by ťažšie ako italčinu alebo francúzštinu, známe aspoi'í pá
nom a ki'íazom z toho dovodu, že sú to staré reči vzdelané. 
Maďarčina ani dnes nie je ešte tak ďaleko. Macfarská lite
ratúra je zvačša len samý preklad, po vodných a znameni
tejších prác je v nej veTmi málo. 

Namietnete, že Horvati práve tak, ako sa učia iným Cll

dzím rečiam, možu sa naučiť i macfarsky. Uhorsko-horvat
ský svazok stal sa však na základe latiny. Z účastnených 
národ ov ani jeden nechcel nanútiť svoju reč druhému, ale 
dohodly sa na teči tretej, .potrebnej a úžitočnej obOlu aj 
z mnohých dDvodov iných. Tento základ možno zmeniť len 
obapolným súhlasom, ináče by Horvati boli nepriamo vy
tvorení z úradov, na ktoré v smysle zákonov majú právo. 
latinsky musia byť pojednávané nielen veci spoločllé, ale 
aj všetky ostatné, bo inak tí Horvati, ktorí budú v uhor
ských zemských úradoch, budú odsúdení k mlčaniu i v hor
vatských veciach. Aby sa Horvati naučili maďarsky v miere, 
potrebnej k úradovaniu, k tomu by bolo treba doby jed
noho pokolenia. Jestliže to však národ, ktorý je nielen 
v Europe, ale i v Uhorsku početnejší ako Maďari, urobii 
nechce. nemóže ho k tomu nikto prinútiť. Nanútii uiekomu 
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cudzí jazyk proti jeho voli, je zrejmou známkou otroctva. 
Nech si prÍvl'Ženci okamžitého zavedenia maďarčiny len 
8pomenú na dobu Jozefa II. a na svoje vtedajšie pocity. 
či už národu vnucujú nemčinu alebo maďarčinu, či to roLí 
král' alebo spolustavy, na veci nič nemení. 

Vec je ešte povážlivejšia, vezmeme-li zretel' aj k Bosne, 
Srbsku, Bulharsku, Valašsku, Multansku, Haličsku a Vladi
mÍrsku, k zemiam, obývaným vcelku národmi slavianskej 
reči a spojivším sa svojho času s Uhorskom na základe úrad
nej reči latinskej. Teraz túžime ich pripojiť k Uhorsku. 
Práve je reč o pripojení Haliče. Navrhneme-li jej, že 
hude mocť byť pripojená len za podmienky úradnej reči 
maďarskej, uvidíme, že radšej sa vzdá únie, než aby pri
stala na túto podmienku. A tejže mienky budú aj ostatné 
zeme. Tejže mienky je i Hol'vatsko, Slavonsko a Dalmat
sko, totiž, že latina je rečou ústavnou, odstl'ániť ju možno 
len jednohlasným svolením všetkých uhor,ských (v užšom 
smysle) stoHc a miest. Tohoto súhlasu však niet. Ale kehy 
k nemu i došlo, maďal'činu by i vtedy holo možné zaviesť 
len so súhlasom pl'ipojených častí. Žiadajú tedy zachovanie 
latiny i nacYalej. V opačnom pl'ípade budú protestovať čo 
možno najvýhodnejším sposobom. 

V deklarácii hol'vatskej z posledných dní augusta mo
žeme vidieť vyvl'cholenie vývoja hOJ'vatských myslí, zapo
čavšieho hne cl sml'ťou Jozefa lL, pokial' ide o ďalší pomel' 
Hol'vatska k Uhorsku. Spoločné nebezpečie, ktol'é hrozilo 
za J ozefa II. zemianskym výsadám jak uhorským, tak hor
vatským, sblížilo zemianstvo ohoch zemí k spoločnej obra
ne a primalo slahšie Hol'vatsko, že po smrti Jozefa ll. snaží 
sa užšie pl'imknúť k Uhorsku, aby v tomto spolčení našlo 
istejšie zabezpečenie svojich stavovských výsad. Na druhej 
strane však nijako nechce vzdať sa svojich dosavádnych 
autonolllných práv a nemieni novému užšiemu spojeniu 
s Uhmskolll obetovať ani časť svojich výsad, zabezpečenie 
ktorých v spojení práve hl'adá. Tak si podržuje i nacYalej 
náboženskú výsadu katolicizmu, výhodu polovičnej dane 
a jej osohitné pojednávanie na snellle, nevzdáva sa svojich 
práv k stolicialll slavonským, o ktmých tvrdia Uhl'i, že pa
trily a patria priamo k Uhorsku, na jehožto sneme sú pria
mo svojimi poslancami ZEtstúpené.79 Než by sa mali svojich 
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výsad a nárokov vzdať, radšej chcú mať svoju nezávislú 
správu (horvatskú radu). Strach zo vzmáhajúcej sa moci 
panovníkovej ku koncu snemu, ako aj okolnosť, že snem 
vlastne ich stanovisku vo všetkolll vyhovel, zadrží ich však 
predsa pred týmto rozhodným krolwm, takže ostávajú i na·· 
ďalej pod právomocou král'ovskej rady uhorskej aspoň clo 
tej doby, kým sa územie trojjediného, král'ovstva nezvačší 
(reinkorporáciou vojenských hraníc, Dalmácieatď.) natoT
ko, aby stačilo na sriadenie zvláštneho zemského úradu 
správneho. A podobnú taktiku sledujú vcelku aj vo veci 
zavedenia úradnej maďaračiny. 

Roku 1784, keď zavedením nemčiny hrozila im ztrata úra
dov, neboli neochotní pl'ijať radšej ma cl ar činu ako nemči
nu. Nemecko-maďarský reskript ]ozefa II. zo dňa 18. XII. 
1789 je v Záhrebskej čítaný (18. 1. 1790) len v latinskol1l 
preklacle a'v maďarskej povocline; vo Varaždinskej len ma
ďarsky (do spis ov ide tu latinsky); v Požegánskej (25. 1.) 
nemecky, maďarsky a latinsky. Horvatská šl'achta nosí 
ostentatívne horvatský oblek a hovorí horvatsky. Priaznivé 
stanovisko voči maďarčine trvá dosť dlho ešte i po smrti 
J ozefa II., predovšetkým v stoliciach slavonských, ktoré po
dfa svojho vlastného priznania na sneme vážne uvažovaly 
v tej dobe o sposobe, ako zaviesť vyučovanie maďarčiny na 
ich stredné školy, a v stolici Varaždínskej, ktorá v pokynoch, 
daných svojim poslancom na snem ho1'vatský, svolaný na 
12. V. 1790 ciel'om prÍpl'avy hOJ'vatských požiaclaviek na 
gene1'álny snem uho~'ský, žiada, aby po vytvo1'ení nemčiny 
panovník ponechal na voru sh1'omaždenému snemu pojed
návať všetky ve1'ejné ve ci latinskou alebo "materinskou 1'e
čou uho1'skou", ktmé reči chce zaviesť nielen do všetkých 
úradov politických, komorných, banských a vojenských, ale 
aj do povelov vojenských.80 Stanovisko ostatných ho1'vat
ských stolíc bolo ovšem macLarčine menej p1'iaznivé, než 
tomu holo u tejto stolice, kde prevládala o1'ientácia hunga-
1'ofilská. Úprava, daná poslancom na snem uhorský, p1'idřža 
sa latiny. Pri tom všetkom však ešte v rečovej debate dňa 
11. Vl. a v dňoch nasleclujúcich spokojujú sa Horvati s po
volením mocť na sueme hovoriť latinsky a mať latinsky 
tlačený clenník snemový, ba zich prejavov možno vyvodiť, 
že nenamietajú ničoho ani proti úradnej rcči maďal'skej, 
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bude-li im ponechaný dostatočný čas si ju osvojiť. Násilný 
a súúaci postup radikálnych vrstiev snem u, prejavivší sa už 
v prvých návrh och na diplom (zvlášť v diplome podullaj
skom, čo do materie sostavenom už 21. VL), zapríčinil, že 
priaznivé stanovisko HOI'vatov postupne chladne, spoje
nectvo uhorsko-horvatské dostáva čímďalej, tým vačšie 
trhliny, zvlášť kecl' sa ukazuje, že postavenie panovníkovo 
sa: očividne zlepšuje a Horvati nie sú už úplne odkázaní na 
milosf a nemilosť uhorského snemu, ale mažu sa voči nemu 
oprieť o panovníka, ktorému sú i tito spojenci prírodzene 
len vítaní. V zprávach, zasielaných o behu vecí na sneme 
do Viedne, vyskytujú sa už od konca júna zmienky o ra
stúcej nevolí Horvatov, predovšetkým pre natískanie ma-o 
ďarčiny. Berngraff píše už 30. Vl. Gotthardimu, že Horvati 
doma sú vermi namrzení, že snem chce odstrániť latinu. Po
dobne sa vyslovuje i v svojej zpráve zo dňa 14. VII. podra 
zprávy Széchenyiho (11. VII.) nový horvatský bán, gróf Ján 
Erdéídy, poneváč je dobrý katolík a maďarsky nevie, láme 
si len na tom hlavu, ako by bolo možno vytvoriť prote
stantov z Horvatska a prekaziť zavedenie macl'arčiny. Zá
hrebská zo s·vojho shromaždenia, konaného dňa 31. VII., dáva 
poslancom na sneme uhorskom úpravu, aby nepristúpili na 
nič, čo by bolo proti horvatským svobodám, zvlášť však 
protestovali proti zavedeniu maďarčiny do úradov, pokiaf 
by sa mohlo týkať Horvatska. Nech prehlásia, že radšej sa 
chcú uchádzať u dvora o zvláštné dikasterium pré správu 
horvatských a slavonských vecí, než by prisiúpili na ma
ďarské úradovanie. R1 Tieto hrozby, ako z ďalšieho uvidíme, 
neminuly sa na sneme účinom. 

Tento vývoj horvatského stanoviska Y otázke úradneJ 
reči maďarskej zaujímave sa odráža v troch publicistic
kých prácach uhorsko-horvatského patriotu J ozefa Keresz
turyho, spísaných a vydaných v období od smrti Jozcfa II. 
do konca augusta, tedy v dobe, po ktorú sme dotiahli nif 
svojho výkladu. V jeho prvom diele Josephus II. in campiFl 
Elysiis hlási sa k nám horvatský názor s konca vlády Jo
zefa II. a z prvých mesiacov, nasledujúcich bezprostredne 
po jeho smrti. Uhorsko tu ešte vystupuje jednotné, neroz
póltené, Horvaisko, ba i Seclmohradsko je obsažené v ňom .. 
Germanizačná politika ]ozefa n. sa odsudzuJe a pre Uhor-
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sleo ako jedine mozna reč úradná, vzhradom na rečovú 
rozmanitosť Uhorska, je latina.82 Maďal'čine robí sa len ústu
pok, že sa .uznáva za najpočetnejšiu a že ju vačšina magná
tov a zemanov zná. V dobe, kecl' toto dielce bolo písané, 
maďarský program ešte nevystupoval. Prevládala nálada 
reštitučná, kloniaca sa k latine, no ani maďarčine nie ne
priaznivá. V diele, písanom bezpl'ostredne po tomto (Eleuthe
rii Palllwnii mirabilia fata), vystupuje tiež jednota uhorská 
v uvedenom smysle, ako jednota a spoločenstvo tu býva
.Ťúcich národov.83 Ako rečová reprezentantka tejto jednoty 
však vystupuje tu už maďarčina. Je pravda, že len voči Ra
kúsku a len ako dorozumievací pr.ostriedok, ktorému by 
holo treba vyučovať na školách dedičných zemí práve tak, 
ako v Uhorsku nemčine, aby sa tieto dva národy, Nemci . 
.D, Uhri, mohly vzájomne dorozumieť. Pri tom všetkom mož
no tu nesporne :vídieť odlesk horvatskej nálady, priaznivej 
maďarčine z doby pred snemom. Konečne v diele treťom 
(Leopolclus II. in campo Rákos), dokončenom niekedy kon
com augusta, nachodíme už hotovú polemiku proti úradnej 
macl'arčine, formálne i vecne sa ponášajúcu na známu nám 
už horvatskú Deklal'áciu.84 Zavedenie maďarčiny - hovorí 
sa tam - do všetkých úradov, je iste pekná vec na prvý 
pohrad a každému dobrému občanovi žiadúca. Ale Uhorsko 
nie je samo, má krárovstvá od Drávy až po more a dostane 
od Ony až po Timok v rozlohe sto a viac mÍfnikov územia, 
ktoré ma.Ťú svoju vlastnú reč. "Keď Uhri podali týmto ná
rodom ruku, nepovedali im: Naša reč bude rečou vašou; 
ale: Budeme jedna duša, jedna myser. Budete prebývaf 
medzi nami a my meclzi vami a hovoriť budeme rečou, kto
rej oba rozumieme. Bude-li stáť v bráne Uhorska anjel 
s mečom ohnivým a vpustí-li len toho, kto bude hovorii 
hunskou rečou: upadne sláva matky Hungárie a Horvat, 
Dalmat, Slavon, Srb a Bosniak nebude mať, prečo by za 
ňou túžil."85 A vo vyg,vetlivkách k tomuto bodu opakuje ná
mietku, ktorú v J ozefovi II. uvádzal proti nemčine: Keby 
všetko obyvatel'stvo Uhorska bolo jednej reči, bolo by vef
mi prospešné zaviesf ju do úradov, súclov a škol. Tomu však 
nie je tak, a preto treba poclržať spoločnú latinu tak dlho, 
kým všetky národy, obývajúce v Uhorsku, alebo aspoň ich 
vačšina, nepríjme clobrovorne macl'arčinu. "Bo nie je nUJ'" 
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menšou časťou svobody, nebyť núteným k cudzej reCI. 
A jakým právom by sa to mohlo požadovať od národa 
slavianskeho, rozprestierajúceho sa od Sibírie až po more 
Adriatické, od hraníc saských a bavorských až po more·· 
Čim'ne a rozpadajúceho sa len v državách rakúskych na 
19 národov, líšiacich sa len dialektom. "86 

4. 

Spomenieme-li si, že vec úradnej maďarčiny podl'a sto
ličných inštrukcií nemala zaistenú vi:ičšinu na sneme ani 
len v okruhu poslov stoličných, jej ešte najpriaznivejšom. 
a že všetky ostatné složky sneiillové boly jej vo svojej vfič
šine nepriaznivé, musíme priznať, že víťazstvo, ktoré si 
maďarčina z prvéhO' stretnutia všetkých týchto složiek (mie
šaný výbor snemový), predstavujúceho výsledok auto
nomný bez zjavného vlivu a zasahovania panovníkovhO', 
odniesla, je značný, ba do istej miery prekvapujúci. Prekva
pujúci natol'ko, že sa nám prichO'dí spýtať, akO' bol takýtO' 
výsledO'k pri známom složení snemu a nálade na ňom panu
júcej možný? PO'kial' ide o parlamentne-teclmickú stránku 
veci, možeme poukázať na dominujúce pO'stavenie radikál
nych živlov (poslancO'v, banderialistov i O'statnej mládeže) 
v prvej periO'de snemovej, uzavierajúcej sa koncom augu
sta. Vfičšina tÝChtO' živlov spojovala s ostatnými svojimi ra
dikálnymi požiadavkami (z dovodov, o ktO'rých bude ešte 
reč) aj panstvo maďarčiny a postarala sa o jeho prijatie 
známymi nám už prostriedkami, nehatená v tom príliš ostat
nými složkami snemu, vystupujúcimi, z dOVO'dov nám už 
tiež známych, v tomto prvom období snemových zápasov 
o maďarčinu vel'mi neiste a nesmele. Stačí si pripomenúť. 
že v okolí podunajskom na pl'. stačilo pevné vystúpenie 
dvoch stolíc· (Pešť a NO'vohrad), aby vec macLarčiny tu zví
ťazila takmer na celej čiare. A podobne energ'ických za
stáncov má macLarčina aj vo vel'kom miešanom výbore sne-
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mu. Zo známy ch bojO'vníkov za maďarčinu je tam Peter Ba
logh, Ignác Bezerédy, }ozef Vay, nehl'adiac ani k tomu, že 
vec maďarčiny bola zásadne zabezpečená proste už tým, že 
si ju 3 okolia vo svojich návrhO'ch O'svojily. Ale toto bolí 
všetko len bojovníci prvej línie, poťažne ich vodcovia. Pre 
pochopenie uvedeného víťazstva macLarčiny nie menej do
ležité, ba snáď ešte doležitejšie je povšimnúť si aj ostatných 
složiek vojov, bojujúcich za maďarčinu: nielen bojovníkov 
samých, ale aj hotovitel'ov a dorábatel'ov zbraní a streliva 
zásO'bovatel'ov I'l v neposlednej rad~ i povzbudzovatel'o~ 
k boju, pol'ných kňazov, dodávajúcich bojov"llÍkom nadše·· 
nia a zápalu za vec a stavajúcich sa častO' v najprudších 
bojoch v neviditel'nej podobe v ich čelo a vedúcich ich k ví
razstvu. Boli tO' spisovatelia a buditelia macLarskí, ktol'Í jed
nak slovom a osobnou agitáciou, jednak písmom účastnili 
sa vel'mi žive a sposobom l'Ozhodujúcim i v tejto fázi vel'
kého ťaženia za pO'výšenie maďarčiny na reč úradnú, v pri
prave a v usporiadaní ktorého, ako sme už poznali, mall 
tiež podiel vynikajúci, ba l'vL Tejto účasti spisovatel'ov ide
me si povšimnúť teraz. 

Usnesenie snemu zo dňa 11. júna prijíma spisovatel'ská 
spoločnosť prirodzene s nadšením. Ve CL bolo prvým ovocím 
jej námahy. Verseghy vypO'čitáva a velebí vo svojej oslav
nej básni desať známych nám už zastáncov macLarčiny na 
sneme. Podobne honosne oslavuje toto usnesenie i Pétzeli, 
jehož báseň bola vytlačená i osobitne, mimo to vyšla i v ča
sopisoch. Všetkým - hovorí v tejtO' básni - ktorí sa ra
dujú z mrtvých vstalej vlasti a jazyku, zvučí s rtov .jedno 
slovo: nech žijú stavy na sneme, ktoré len čo začaly zasedat, 
a predsa vykonaly viac za jeden deň ako ich predkovia za 
5-6 snem ov, ktoré sa konaly v tomto storO'čL Dosavádné 
snahy nápravné, to bolo len mastičkárstvO', teraz bol daný 
nemocnému pravý líek. Dosial' bol Mad'ar cuclzím vo svojej 
,lastnej vlasti, ktorej len meno bolo macLarské; šťavu ssalí 
cudzinci a vyžrali domácich z úradov i príjmov. V racajú sa 
časy Matyášove, múzy sú zase doma v budínskom hrade. 
Všetko žehná zastáncom maďarčiny, a deň jej pO'vznesenia 
ostane nezapomenutel'ným.87 

Vedl'a oslavovania a velebenia zastáncov zbýva spisova
tel'om dosť času, aby aj odporcom maďarčiny dostal sa ich 
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diel. Robia tak vefmi rOZSll'enou vtedy fOTmou hanopisu, 
ktol'é výrobky prirodzene nesverili tlači, ale postarali s~ 
o ieh 1'0zšÍrenie rukopisné medzi snemovníkmi, čím ich úči
nok sa len zvýšil. Za dlhých prieťahov s chystanímdiplomu, 
keď snem po celé týždne nezasadal, patrily tieto hanopisy 
a ich čítanie k najmilšej zábave a zaneprázdneniu shro
maždených snemovníkov. Boly hojne opisované, posielané 
domov do 'stolíc a boly z nich sostavované dokonca celé 
sbierky. Z hanopisov, obracajúcich sa proti odporcom ma
cl'arčiny, najobšÍrnejší a najvýznanmejší je veršovaný trak
tát neznámeho povodcu, názormi, výrazmi a štýlom však 
silne pripomínajúci Dugonicsa (pl'ítomného ináče na snemc, 
takže nie je vylúčené, že autorom je on sám) s názvom: 
"Nevinná reč mad'arská, postrašená niektorými Slovákmi, 
bežÍ ako bez duše k pravým ullOrským synom a žiada o po
moc". Mad'arčina tu ",-ystupuje ako jediná dcéra matky 
Hungárie, Maďari a Slováci ako jej synovia. Dcéra dlho 
bola odstrkovaná vlastnými bratmi k voli latine. A teraz, 
l~eď konečne udrela hodina, že sa jej osud má polepšiť, Slo
vúci, títo nevďačnÍ synovia vlasti, vrhlisa na ňu a ju pre
nasledujú. Obracia sa preto k pravým svojim bratom, Ma
cl'arom, o pomoc a prispenie.88 

Tým však činnosť spisovatefov a publicistov nie je vy
čerpaná. Musia-li na jednej strane povzbudzovať zastáncov 
maďarčiny k vytrvalosti a hájiť vec maďarčiny proti ne
priatel'om zovňajším, nemožu sa na strane druhej neobra
cai proti poškodzovatel'om dohrej vcci v tábore vlastnom, 
ichž výčiny a prejavy, sršiace prepiatosťou a nenávisťou 
voči všetkému euclziemu, zvlášť však nemeckénm, hrozia 
diskreditovať vec maďarského národnostného hnutia nielen 
v očiach cudziny, ale pl'edovšetkým u panovníka, v podpo
ru ktorého spisovatelia od počiatku veria a svolenie ldo
rého k potvrdeniu a zabezpečeniu svojich snáh pokladajú 
za nezbytné. 

Pl'ejavy proti Nemcom počas prvého obdobia snemu v ni
čom nezaostávaly vo svojej fanatičnosti za obdobnými zjav
mi, známymi nám už z počiatkov stavovského pohybu z ro
ku 1790. Teraz je čas striasť nemecké jarmo - hovorí verš, 
rozširovaný rukopisne v tejto dobe. - Nebuďme sluhami 
tam, kde možeme byť pánmi. Teraz prišiel čas, aby Nemcovi 
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bola daná úzda. Komoru nech nechá Uhol' král'ovi, nech sa 
však postará o to, aby vojenská sila patrila clo jeho moci. 
Hlavní vodcovia nech sú Uhri, ale aj ostatné dostojnícke 
mie,gta nech sú obsadené nimi. Z uhorskej zeme Nemec nech 
odtiahne; Ober, Under, Hllndel' nech sa tu nezdržuje; bo 
kým tento červ bude prehývať na uhorských prsách, ne
bude mať Uhorsko pokoja. Nemci sú zženštilý národ a šíria 
túto jedovatú nákazu i do národa uhorského. Ešte aj Rumu
nov poštvú na Uhrov so zámienkou, že títo zvel'aďujú ich 
,jarmo. "V uhorskej vlasti súdy nech sú konané uhorsky 
a cudzí nech tam mlčia." I tlačou vyšly Náhodné myšlienky 
Uhra (veršované), ktoré síce chcú Uhrov obhájiť proti skri
vodlivým úsudkom cudzích novín (preto píše nemecky), 
v ohhajobe ide však tak cTaleko, že nevdoja.k ich obžaloby 
potvrdznje. Domáce ovocie dozreje vraj aj bez skleníka, 
Uhri nepotrebujú bon ton, zručnosť atcť, Kto by lial vodu 
do tokajského. Cudzie zvyky sú síce aj Inde, ale v Uhorsku 
boly zvlášť škodlivé. "Každý .cudzí blázon chce nám poradit 
uiečo lepšieho, hoc je snáď len obyčajný tulák a hlupák. 
žije u nás bez starosti, bo nič mu nechýba, kecl' len vie 
správne cez nos hovariť francúzsky a vlašsky". Títo cudzin
ci, čo prichodia do Uhorska, sú zvačša vývržou svojej vlasti, 
dohnaní sem hladom. Odtial' aj ich záludné chovanie, vli
vom ktorého dosiahnu viac ako iní hodnejší. Díelko toto aj 
ináče patrÍ k najzpiatočníckejším plodom epochy. Všetko, čo 
je domáce a staré, je dohré; eudzie veci a novoty sú šma
hom zlé.89 

Hlavmú úlohu tu zase plni a viedenské Hadi Toriénetek, 
ktoré ako dvoru a dvorskej uhoyskej kancelárii najbližšie 
a pritom stýkajúce sa priamo s nemeckým ~ivlom v jeho 
stredu, najlepšie musely vidíeť a cítiť škocllivosť prepiatostí 
uhorskej germanofobie. Vo svojom mierňacom vlive pokra
čujú preto i za snemu. Vo svo.Ťom čísle zo dňa 8. VI. priná
šajú ďalší článok tohoto smeru. Istý vlastenec z kúpel'ov 
fiiredskýC'h im zasiela dopis svojho priatel'a (Uhra), býva
júceho už dlhšie v cudzine, ktorý so zvedavosťou a s úzko
sťou vraj očakáva, čo urobí teraz národ, keď dosiahol svoj
ho ciel'a, na sneme. Zprávy o chovaní sa národa k Nemcom, 
i keďby neboly všetky pravdivé, ho zarmucujú. Nech ne
zabúdajú na príldad Angličanov, ktorí vermi dobre vedeli 
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využiť prácu cudzincov. Nech robia aj Uhri tak s Nemcami. 
A potom, nikdy neškodil Nemec tol'ko Uhrom ako Uhol' 
sám, bo "za malú mzdu Uhol' je hotový byť 'dkom svojmu 
Spoluobčanovi"; i dosiar len on sám kopal najviac jamu 
svojej vlasti. Predsa nie je možné, aby národ takouto cestou 
hradal svoje šťastie. Staré zákony treba iste dochovať po
tomkom neporušené, ale ani náprava zlých zvykov nesmie 
byť zameškaná. Nie je to zemianska svoboda, ale nerudská 
krutnsť, keď zemský pán núti poddanú, aby plekala jeho 
štence, alebo keď si viac váži svojho koňa, chrta ako svojho 
poddaného. Toto všetko bO'lo vídať za jeho čas ov. Možno, 
že pomery sa od tej dO'by zlepšily. Ale kto može byť odpo
vedný za tých krajanov, ktorí sa nezaoberajú iným, len 
koňmi, honiacimi psy a fajkou, že sa nenaučili šl'achetnému 
smýšraniu? Kde sa mu mali naučiť, kecť neokúsili ešte slaď
kosť obcovania s knihami a so vzdelanou spoločnosťou? Ešte 
dlho nebude v Uhorsku kvitnúť obchod, bo každý len na 
hotové čaká so zalnženými rukami; ale musí vyhynúť aj 
zemedelstvo tam, kde zemský pán žije z potu a mozol'ov 
svojho pnddaného, s ktorym nadto ešte aj zle zaobchodV~ 

V mene všel'udských a kozmopolitických zásad obracia 
sa k Uhrom a napomína ieh k miernosti istá "patriotka" vo 
Viedni, v nemeckom jazyku vydanom letáčku. Upomína 
ich na snem 1741, na ich ochotu a heslo: Vitam et san
guinem. Mária Terézia sa Uhrom za to odmenila, zvel'adila 
krajinu hospodársky a kultúrne. Po nej prišiel Jozef II. Je 
možný SpOl' o tom, či jeho ústava by bola pre Uhorsko bý
vala dobrá, nesporné je však, že jeho cidom bolo blaho 
nároclov. Svoj život zakončil povornosťou voči národu. Ešte 
zápasil so smr!ou a niektorí Uhri už sa dali páchať excessy. 
Rozbúrené vlny nevie upokojiť ani Leopold. Dielu Márie 
Terézie hrozí záhuba. Napomína svojich krajanov k rozvahe 
a k láske voči ,súsedným národom, na ktoré sú odkázanÍ. 
"či snáď rozdielnosť v reči a v obleku mala by medzi tak 
blízko príbuznými národmi vzbudzovať odpor?" Zvel'ade
nie kultúry je spoločnou prácou celého l'udstva, "či v tejto 
alebo inej reči, v nemeckom alebo španielskom obleku, to 
je nám jedno. Len kecl' si rozumieme. žiadna rozumná duša 
nebude vytýkať, že kažclý národ maže mať svoj vlastný 
oblek, svoju vlastnú reč: nesmieme však týmto veciam pri-
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pisovať cenu prílišnú, nesmie,me zabú~ať, že nie ,~'eč, n~e 
oblek zušl'achťujú človeka, narod, ale Jeho mravy. SvoJu 
vlasť miluje, ale nepokladá ju za dobro najvyššie. Miluje 
v'šetkých l'udí ako bratov a neverí, že by jej národ mohol 
nenávidieť cudzie národy. Jeho prvou povinnosťou preto 
nech je ochrániť hranice pred nepriatel'om a zaslúžiť Sl 

N h V" L Id "91 lásku panovníkovu." ec. ZIJe eopo . 
Všetko toto ,sú však pre spisovatel'ov a propagátorov ma-

d'arčiny len vecll'ajšie šarvátky, ktmé ich n~m?žu ~d:áb~f 
ocl cida hlavného. Usnesením zo dňa 11. VI. Je lCh ctcl prl
roclzene nie dosiahnutý; je to len srub a krok k nemu. 
Zbýva ešte ťažšia časť úkolu: prijatie maďarčiny do úradov, 
založenie učenej spoločnosti, sriadenie maďarského divadla. 
Vo všetkých tu uvedených smeroch hla~n~ ~?moc ~čaká
vajú spisovatelia od snemu. Preto sa ponah~aJu ~c~ť zelezo, 
kým je žeravé, a rozvíjajú v prospech svoJho clela propa-
gandu, možno-li, ešte účinllejšiu. v.' 

Batsányi v sprievodnom liste (20. VI.) k sosItu svoJho 
časopisu, poslaného grófovi MikulášQvi Forgáchovi (list l~ol 
potom tiež otlačený v tomže časopise), známem~ a 1?opular~ 
nemu medzi zemianstvom od doby jeho vystupema proh 
novotám jozefinským, volá vzrušene: Teraz alebo sná~' 
nikdy! ... V takom sme pOlložení, že nestane-li sa teraz na~ 
prava v prospech macIarského' písomníciva a nebude-ll 
urobené opatrenie, aby maďarčina aspoň za 10-12 r. bola 
určite zavedená do ú.radov, snácT už nikdy viac nebudeme 
mocť dúfať že naša reč sa rozšÍri a skvitne. Bude udusená 
potulným jazykom chátry, ktorá sa hrnie do našej vlasti 
deň čo deň, zase sa budeme opičiť po Nemcoch a spolu so 
svojím jazykom a šatom odhodíme i svoje n~r~clné mrav~: 
Teraz je možné čeliť tomuto jedu, a tu sa VaseJ Exce~encll 
patrí byť prvým.... Ostatní praví, rozumní a dob~l vl~
stenci budú usilovať a pracovať podobne k uskutocnemu 
tohoto ciel'a: tí však, ktorÍ by z roznych dovodov smýšl'ali 
inak, nebudú mocť vystúpiť proti zjavnému osohu národa. 
Vie už o odpore Horvatov proti maďarčine, dúfa však, 
ze i oni nahliadnu, že miesto nákladného a mrtvého jazyl~a 
latinského je radnejšie učiť sa živej reči a konať sv:~!~ 
úrady rečou národa, pod jehož korunou a ochranO'u ZlJU 
svobodným životom.92 
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Podobne napomína istý neznámy "vlastenec" z Nitrian
skej, aby nebola prepasená vhodná príležitosť k zabezpeče
niu mad'arskej reči. Nie v z~vňajšnostiach - volá - v oble
ku a fúzoch heba hl'adať macľarskosť, ale v srdci a v reči. 
V zdelanie národa bude nemožné, dokial' latina ostane 
v dosavádnom panujúcom postavení. Prorokuje svojím spo" 
luobčanom, že jestliže nezavedú miesto latiny mad'arčinu, 
skor-neskor budú musieť prijať nemčinu, s Horou podTa 
úsudku pisatel'a nebudú nešťastnejší, ako sú teraz s latinou. 
Nespokojuje sa s tým, že sa na sneme usniesli zaviesť ma
d'arčinu do správy. Nevie dovodu, prečo by aj prisluho- . 
vame spravedlnosti nemohlo hyť konané v tejže reči. Po
čiatok je síce ťažký, ale cez počiatočné ťažkosti musely 
prejsť i ostatné národy a premohly ich.u3 

Časopisy majú zakázané uverejňovať niečo o sneme, 
kým nevyjde úradná zápisnica maďarská tlač ou, hned' po 
prvých zprávach. ktoré priniesly o zahájení snemu. Hadi 
Todénetek, hoc sú vo Viedni, podrobujú sa tomuto zákazu 
dobro'l~ol'ne, ahy ukázaly svoju oddanosť voči "otcom vla
sti", nemažu sa však zdržať, aby nepriniesly aspoň krátku 
zprávu, že stavy sa shodly o tom, aby do verejnej správy 
bola zavedená macľarčina a že snád' len v súdnictve ostane 
latina. V tomže čísle upozorJlujú verejnosť na druhý úkol 
zabezpečenia macľarčiny, na učenú spoločnosť, poznamená
vajúc, že niektorí banderialisti majú tak drahocenné oble
ky, že za cenu jednoho aleho dvoch by bolo možno sriadiť 
učenú spoločnosť.94 I známy nám už priatel' Horváthov dáva 
na konci svojho dopisu výraz radosti z návratu národného 
obleku, len prílišný prepych sa mu nepáči. Radšej by to 
malí dať na vedu a pestovanie reči. Ako boli prenasledovaní 
dosial' všetci, čo sa snažili odviesť mad'arčinu od kraja hro
hu, nad ktorým už stála. Nech je požehnaný e3te aj popol 
tých vlastencov, ktorÍ aj dosial' podporovali národnú reé 
fl i temz pracujú na jej obeonom zavedení. Akby národ 
v tejto záldadnej ve ci ešte i teraz bol taký nedbalý ako do
sial', musel by sa hanbiť pred všetkými ostatnými národmi 
fl musel by byť prekliaty i celým potomstvom. Ak ani teraz 
nepoužije príležitosti, ldorá sa mu priamo núka, nezaslúži, 
aby i nad'alej býval v tom požehnanom Kanaáne, ktorý mu 
svojou krvou získali ,jeho predkovia. 
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Mimo časopisy, osobné i listové úsilie spisovatefov, za
čÍna,jú sa objavovať a v boji o maďarčinu uplatňovať aj 
plody ich zvačša predsnemovej prípravne,j činnosti, rozné 
brožúrky a spisy, písané v prospech zavedenia macIarčiny. 
O mnohých z týchto spisov máme zaznamenané, že sú sne
movníkmi veTmi čítané. lch vliv na nich bol tedy značný. 
Prvým z nich (po Bessenyeiho dielci, vydanom Révaim) je 
časove i vervou Szats\ravho Zrkadlo vlastencom.D5 

Úvodom prejavuje 'radosť zo shromaždeného snemu 
a nádej, že všetko sa ešte može obrátiť k dohrému, ak sa 
národ vyvaruje chýh. Varuje pred nestálosťou príležitost
lLÝch vlastencov fl predkladá snemu 3 žiadosti: 1. Blaho 
uhorského národa. 2. Uvedenie vlastenske,j reči materill·
skej. '3. Svornosť. V odovodnení potreby macľarčiny pouka-
zuje predovšetkým .na otázku úradov a na márné zákon)" 
proti cudzincom v nich, d'alej v stave remeselníckom a ob
chodníckom. Nech sa učia teraz maďarsky. Do tej doby 
vlaRť nebude blažená, kým maďal'č~na nebude zavedená. 
Jej znalosť sa postupne bude šíri ť. Veď nemčina len za nie
kol'ko rokov aké pokroky urobila. Len čo bude pestovanie 
maďarčiny, múdre vybavovanie správnych a súdnych ved 
a oprava škol uzavretá, može sa očakávať príchod blahých 
časov. Dosial' vzdelania sa do~talo len bohatším. Školy treba 
upraviť tak (obmedzen~m latiny a cudzÍch recí), aby v nich 
l'ud mohol byť vychovávaný v materinskej reči. Len tak 
maže vzniknúť zámožná a vzdelaná stredná vrstva, a do
máca reč bude prekvitať. Výchova l'udu nech je sverená 
učitel'om svdským, nie kňazom. Maďarčina je na vyhavo
vanie správnych a súdnych a i akýchkol'vek iných vecí 
úplne schopná. Bude-li zavedená do úradov, jej pestovanie 
sa zmnohonáRobní, bo nebude spisovatel'a, ktorý by nepri
ložil k nemu ruku. "Nemožem mysleť, že hy sa našiel 
v národe vyvrhel', ktOl'Ý pre kúsok osohu opovážil by sa 
postaviť proti našej macľarskej reči; dúfam, že skol' bude 
ochotný naučiť sa jednej reči k voli krajine, než by bol 
taký nehanebný, aby kričal o pomoc pre svoju nemohúc
nosť pr'o,ti nej". Nakoniec ujíma "sa potreby náboženskej 
svornosti: protestanti nemajú byť tolel'ovanír Rle recipovaní. 

O vel'a doldadnejšie rozoberá a v celej jej šírke rozvíju 
otázku Bárótziho brožúrka A védel~leztetett magyar nyelv 
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(Na obranu macl'arčiny),06 vyšlá súčasne alebo málo neskol'. 
K vzniku spisku Bárótziho podTa vlastnej predmluvy dala 
podnet práca, prišlá rovnež na súbeh Hadi Torténetek a há
jaca dosavádné postavenie latiny. Jej 16 dovodov pre lati
nu, ktoré ide podvrátiť Bárótzi vo svojej knihe, sme už 
poznali vyššie. V úvode Bárótzi hovorí, že kecl' bol súbeh 
vypísaný, celý národ rozštiepil sa na dva tábory, jeden pre 
latinu, druhý pre macl'arčinu. On sám patrí k zastáncom 
maďarčiny. Predkladá svoje protídovody proti 16 článkom 
v prospech latiny verejnosti na posúdenie. Jestliže sa verej
nosť rozhodne pre latinu, pisateT sa podrobí, bo nechce 
sposobiť v národe nesvornosť, ktorá je už i tak dosť veTká 
pre rozdiely vierovyznanské. Prvú časť svojho diela (11-63 
str.) venuje potieraniu latiny, zbývajúcu časť (64-83) 
venuje návrhom na zveTadenie maďarčiny. V tejto druhej 
častí prináša stručnejšie skoro tie isté myšlienky, ktoré 
obšÍrnejšie preberá potom Decsy vo svojom Féniksze; tu 
si preto všimneme len jeho protidovodov. Celé dielo je ináče 
dialogom medzi Aloisiusom a štefanom (obráncom maďar
činy). Dobrý vkus je možný v každom jazyku. Keby boly 
hlásali podobné zásady, ako má obhájca latiny, i Rimania, 
nebolo by teraz latiny. Ani ohTad náboženský je nie proti 
latine. Kalvíni sú o svojom náJ)oženstve lepšie poučení svo
jou rečou materinskou ako katolíci latinskou. Že by opuste
nie latiny znamenalo úbytok pobožnosti, to podvracia 
s poukazom na Tyrolsko, Rakúsko, Moravu a Čechy. "Čech 
sa skol' nechá hodiť do Vltavy, než by upustil od jazyka 
sv. Jána Nepomuckého". Logiky síce v macfarčine niet, ale 
dá sa vypestovať. Že sa latina udržala v súdnictve, tomu 
boly na príčine vojny a iné okolnosti, ldoré teraz už pomi
nuly, preto niet najmenšej príčiny, aJ)y nebolo maďarské 
i súdnictvo. Latinské spisy prekladať netreba. I v Sedmo
hradsku boly zákony latinské, a predsa sa tam úradovalo 
lllaďarsky až do roku 1763. Na námietku svojho protivníka 
llznáva, že čo sa svobody týka, nebolo to v Sedmohradsku 
najlepšie, ale neprístojnosti, čo sa staly, staly sa za panstva 
latiny a nie mad'arčiny 1,. Odstránenie latiny z verejného 
života by nijako neohrožovalo ústavu ani svobody, bo sila 
zákonov je nie v reči, ktorou sú písané, ale v smysle a tento 
možno využit' v hockt~rej reči. Za svobodu bojovali vždy 
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maďarskí kalvíni. A zavedenie urbáru za Márie Terézie 
ukazuje, že ani latina je nie dostatočnou ochranou svobod. 
Vobec sa diví syojim krajanom, že latinskej reči pripisujú 
akúsi magickú moc ako Egypťania istým zaklínacím slo
víčkam. OhTad na pripojené časti uznáva i Bárótzi za naj
pádnejší, poukazuje však na to, že sedmohradskí Sasi, hoc 
nemajú uhorskej zemianskej prerogatívy, vedia predsa, a to 
z obchodných dovodov, maďarsky. Dúfa, že národy, ktoré 
uhorskou svobodou žijú, naučia sa i uhorskej reči. Kecl' 
J ozef II. mohol dosiahnuť tak veTkých úspechov s nemčinou. 
hoc každý deň bolo treba čakať novú pohromu zemianskych 
svohód, teraz pri svobode ostatné národy s radosťou možu 
obetovať niekoTko rokov, ahy sa naučily macfarsky, reči 
vlasti, v ktorej tak blažene žijú. Nemčinu zaviedli z toho 
dovodu, že i tak nehovorí nildo svojou materčinou. To by 
sa mohlo opakovať. Pl'edtým sa nemaďarské nÍírocly musely 
učiť nemčine z prinútenia, teraz by to urobily dohrovoTne. 
Navrhuje výmenu maďarských detís horvatskými, čím vše
tky jazyky vo vlasti užívané staly by sa obecnými. O jed
llOtu sa nebojí, keby bol jeden ,jazyk úradný, bola by tým 
tuhšia. Čo sa príkladu Čiech a Moravy týka, tieto zeme 
ztratily svobodu nie pl'eto, že opustily latinu, ale že povstaly 
proti svojmu panovníkovi. Že by bez latiny nemoholbyť 
nikto dokonalým človekom, to tiež neobstojí; koľko vzde
laných a učených Angličanov, F'rancúzov a Nemcov je na 
svete, ktorí nevedia latinsky ani slova. Dokazné listiny pre
kladať clo macYarčiny netreba. Kto sa týmito vecami zaobe
rá, musí i tak vedieť latinsky, a ide len o to, aby pojecl
návanie bolo maďarské. Prezrádzania tajností pomocou 
latiny ,sa nebojí nikto. ·Ide však o to, že pomocou latiny 
sa dostalo do krajinských úradov mnoho CUdZlllCOV, kdežto 
Uhol', kecf chce úrad v nemeckých zemiach, je odbavený 
pre neznalosť reči. Poukaz na panovníka nestačí, ho kehy 
Uhri nezanedbávali svoju reč, učil by sa jej i panovník, 
ako sa učí ostatným rečiam svojich národ ov. Zákony, ahy 
boly platné, tiež nemusia byť v reči latin:skej. Sám náš 
pisateT je nie nepriateTom latiny a ani otázka nebola tá, 
či je latina vobec pohebná, ale len nakoľko je potrebná. 
Nech ostanú školy latinské, ale nech nie je latina v nich je
diným prechnetom. Školy latinské sú potrebné i preto. bo 
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maďarčina je ešte nie vypestovaná, pri latine treba však 
v nich pestovať i maďarčinu. 

Mad'arčiny v teorii silne sa zastáva mad'arský spisok 
s latinským názvom Post nubila Phoebus,D1 hoc praktické 
dosledky vyvodí za svojich výldadov, len pokiar ide o uzá
konenie uhorského obleku. Vychodiac z nebezpečia, ktmé 
pre národ a jeho hvanie znamenaly reformy jozefinské, 
p~edovšetkým však zrušenie mateI'inského jazyka a zmena 
vychovy mládeže, hlavnú prekážku blaha vlasti vidí i na
ďalej v tom, že verejné ve ci nie sú pojednávané v reči ma
terinskej, ale v latinskej. Bez materinskej reči v úradoch 
budúcnosť vlasti nie je možné zabezpečiť. Korko zákonov 
prikazuje vybavovať uhorské veci Uhrami, cudzincov vy
tvoriť z úradov atď., márne. Tu pomaže len zavedenie ma
ďarčiny do úradov. Latina tým nestane sa nepotrebnou. 
Človek, čo i len hocha vzdelaný, nebude mocť byť bez nej 
ani naďalej. Práve tak netvrdí nikto, že by Íné želiarske 
reči neboly vo vlasti potrebné. Do verejných vecí .musím~ 
v;:;al<: uviesť sv-oju povodnú reč, nechceme-li znova zahubil' 
SVOjll vlasť a Syoj nál~od. Aj Inde sa učia latine, ale krajin
ské veci vybavlljú si svojou rečou. S cudzou rečou prichodia 
cudzie mravy a cudzí rudia, ba ešte i domáCí sa odcudzia. 
Tento jediný dovod by mal stačiť pre uvedenie maďarčiny, 
aby takíto svojmu národu odcudzení bud'to naučili sa 
svojej materinskej reči aleLo boli vytvorení z úradov. 
Z uvedenia macLarčiny do úradov vyplynulo by i ďalšie jej 
vzdelanie. Bez príčiny a na svoju a svoji ch potomkov 
škodu opovrhujeme svojou rečou, zbraňou a oblekom a tra
sieme sa za novotami. Prestaií.me, milujme toto všetko, 
staňme sa Uhrami i rečou,' oblekom a zvykmi a prosme 
i kl'áfa, aby aspoň korunné knieža osvojilo si reč ná:5ho 
národa. Námietka, že zákony a ostatné listiny sú latinské, 
je lichá. Zákony možno preložiť a na nasledujúcom sneme 
legalizovať, ostatné listiny možno prikladať k spisom v po
vodine. Práve tak neplatí námietka, že macLarčina nie je 
ešte dosť vypcstovaná. Medzi všetkými rečami sveta niet 
bohatšieho jazyka ako mad'arčina. Má na každý pojem zvlášt
né slovo a nemusí si pomáhať rozlišovaním pravopisným. 

Mnoho cudzích rečí V- našej vlasti pritiahlo za sebou 
i cudzí oblek a tým úpadok mravov a národa. Národ, ktmý 
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prevezmeoblek a zvyky iného národa, stane sa jeho slu' 
hom. Proti obleku sa síce namieta, že pod cudzím ohle
kom može byť maďarské srdce. Ale oblek vidieť, srdce nie. 
"A páči-li sa ím uhorská svohoda, užitok masnej' uhorske.Ť 
pody a sú-li radi, sú-li nazývaní Uhrami, prečo sa hanbia 
za zvyky a oblek svojho slávneho národa". Malé a nepahné 
veei rnajú často vefké následky a keby Uhol' bol sa od po
čiatku pridržal syojich zvykov, mravov a obleku, nebol by 
nikdy prestál tofko utrpení. Spilsovatef napo'l11ína mládež 
a ženské pokolenie, aby sa starali o nápravu, bo na nich zá
visí budúcnosť vlasti. Zvlášť na ženách. Ženy chybily vermi, 
že miesto toho, aby pI'imaly mladých i starých k macLarskej 
reči, samy sa daly na cudzie "želiarske" reči a cudziu módu. 
Nech využijú teraz svojho vlivu pre macrarskú reč, maďar
ský oblek a domáce mravy. Medzi zákonmi, ktmé žiada od 
snemu, navrhuje však vo veci "národnej" len toto: Na svet
ské i vojenské úrady a hodnosti v krajine a '1'0 vojsku nech 
sú dosadzovaní len rodní Uhri; všetky stavy nech sú záko
nom viazané nosiť národný oblek 

Medzi teoretickými požiadavkami a praktickými dosled
kami je tu tedy značný nesúhlas. Zdá sa, že pisatef miení 
sa spokojiť (ako to zo súvisu a myšlienkového chodu jeho 
spisku vidno) akýmsi zavedením maeLarčiny via facti tým, 
že v úradoch budú všade rodilí Uhri. A o viac ako úradnú 
reč pisaterovi, zdá sa, nejde. Zvláštny zákon o obleku je 
v duchu jeho myšlienok potrebný preto, bo nie všetci možu 
pásť do úradov, takže otázka ohlekolvá nemože byť riešená 
podobným automatickým sposobom a:ko otázka l'ečová. 
Ostatne aj inak vačší doraz ldadie na mravy, zvyky a rúcho 
ako na reč. V prospech maeLarského obleku posobily i Gva
dányiho Verše k maeLmským paniam a devám, napísané 
síce už koncom apríla, vyšlé však až za snemu.98 

Dovody pre zavedenie m~eLarčiny do úradov a vied, zná
me nám už z predsnemovej agitácie časopisov, opakuje 
a doplňuje v distichonoch písaný List Matyáša I. k Maďa
rom. K eeL národ trhal cudzí nepriatef, Matyáša to bolelo. 
Hnev sa ho však chytal, keCL vid~l, ako letí do záhuby 
sám, dobrovofne,opúšťajúc ešte i svoju reč a s ňou spolu 
i národnú hrdosť. Svatým zálohom je každému národu jeho 
l'eČ. Mal už obavy, že národ vyhynie. Talenty zanikajú. 
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Všetkému na príčine je zanedbanosť materčiny. Zaviesť 
ju - m~erne o'všem a s ohl'adom na mad'arčiny neznal ých 
obyvatel ov - do úradov, škol, vied i umení a budú vzde
laní a učení rudia aj vUhorsku. Leopold bude v tom národ 
len podporovať. Len na národe záleží, aby Leopoldom po
čínala sa nová epocha v dejinách maďarskej reči. OO 

. ,Vedra, !spis,ovatefov a publicistov možno tu spomenúť 
1 meldore stolIce, ktoré v tejto prvej fázi snemových bojov 
~. maďarčinu svojimi dodatočnými pokynmi prikazujú svo
JIm po~!om, aby. neochvejne trvali pei požiadavke úradnej 
madarcmy. ROJWl tak stolice Turnianska a Gemerská obi
dve na zprávu svojich poslov o výdobytkoch zápas~ na 
sneme zo dňa 11. VL, ktoré ich nijako neuspokojujú. Turňa 
(5. Vll.) s radosťou berie na vedomie, že zápisnice snemu 
budú už odteraz písané rečou mad'arskou, ktorá následkom 
zanedbávania vlnstným núrodom a nesriadenej žiadostivosti 
po cudzej reči bola dosiar opovrhnutá a ldorú nespravodli
vosť časov snažila sa ako mřtvu a na pojednávanie úrad
ných vecí nevhodnú úplne zahrnbať a tak, vyhubením jeho 
vla~~nej reči, postupne vyhubiť i národ sám, a prikazuje 
svoJl1U poslom, aby v smysle danej im úpravy súrili znve
clenie macľarčiny do všetkých verejných vecL S usnesením 
zo dňa 11. júna nie je spokojná ani Gomerská, ktorá v liste 
zo dňa 11. augusta uldadá svojim poslancom, aby i naďalej 
trvali na splnenÍ pokynov, ktoré dostali od stolice prv, i čo 
s~ úradnej reči týk a, a žiadali zaveclenie maďarčiny i do 
sudov, bo "reč tvorí mravy a živí národného ducha. Nech 
uvažujeme o veci s tohoto hradiska alebo s hradiska národ
nej cti a národného zvel'adenia (zabezpeč'ením národného 
jazyka), pl" deme leu k jednomu úsudku, Lutinom bude tre
ba prinavrátiť ich jazyk. Nie je tak neplodná tá naša národ
ná reč, aby v nej nebolo možné zákony donášať, donesené 
užívať alebo osnovať akúkorvek písoillnosť,"lOO 

Silný nápor ISO strany spisovatel'ov a prÍvl'Žencov úrad
nej maďarčiny na stavy, rokujúce na sneme, treba' si vy
svetliť tým, že útočiaci vermi dobre si boli vedomí silných 
pozícií latiny, ako aj labilnosti dočasného úspechu, doby-
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tého viac zručným manévrom, než skutočnou prevahou síl. 
Nikto nemohol peedsa znať opravdový stav a stupeň skutoč
ného pokroku, ktorý urobila myšlienka maďarčiny v duši 
a mysliach národa lepšie, ako oni. Nikto konečne nemohol 
znať lepšie skutočné dovody stavovských obhájcov macťar
činy a skutočné ciele, ktorým i vec maďarčiny mala slúžiť 
a ktoré opravdovému záujmu o maďarčinu boly 4vačša 
hodne cudzie. Po tejto stránke je iste príznačné, že sami 
spisovatelia, poznajúc dobre všctky okolnosti, pochybujú 
o zdare svojho počínania. Tak Bárótzi vo svojom Uste 
Kazinczymu zo dňa 19. Vll., kecť mu sdel'uje, že i sám si 
stal medzi obráncov maďarčiny so svojím dielcom, vyslo
vuje obavu, že hádže hrach na stenu. O deú neskol' píše 
b. Ladislav Prónay tomu že Kazinczymu, že vidí vel'mi málo 
snah y k zvel'adeniu maďarčiny u magnátov a kléru.

lQ
! 

Úsudok Decsyho a iných o hodnote zemianskeho záujmu 
budeme mať ešte príležitosť poznať na inom mieste nášho 
diela. lo2 

Bašty latiny boly ešte vel'mi silné. A neboly bez obháj
cov, ktorí, keď aj neboli tak zápalistí ako strana útočiaca, 
mali pre seba výhodu opevneného miesta a v ich prospech 
a posilu obracala' sa' v neposlednom rade i akási tajomná 
bázeň, s ktorou sa blížili k posvatnému hradu latiny ešte 
i jej najzaťatejší oclporcovia. Akúsi predsunutú stráž latiny 
preusta vuje pisatel' brožúrky Pia desiclel'ia cordís unius 
Hungarici,103 kde hneď v druhom bode sa žiada, aby vo ve
l'ejných veciach, tedy i vo všetkých úradoeh bolo zakázané 
zákonom užívať inej ako maďarskej alebo latinskej reči. 
Tým, ld~rí neovládajú ani jednej z dvoch zákonných rečí 
(legalium linguarum idioma), povol'uje sa predkladať súd
né spisy v ktorejkoľvek reči, hája-li sa samí. Je to tedy 
-vlastne len maskovaná obhajoba stavu dosavádneho s nie
ktorým zlepšením pre reči nelatinské, obvyklým ináče už 
i precltým a pred písan ým dokonca i jozefinským občian
skym súdllym poriaclkom. Pevnou a neochvejnou baštou la
tiny je však už spis ok Hungaria graviter aegra,I04 žiadajúci 
vytvorenie nemčiny a jeho zákonné zabezpečenie. Pouka
zuje na nemravnú a zlá výchovu za Jozefa II. a chce, aby 
výchova mládeže, pokial' ide o náboženstvo a mravy vobee, 
bola zvláštnym zákonom úplne sverená biskupom, ktorí by 
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mali i cenzúru všetkých učebníc a profesorov pred ich 
ustanovením. štúdijná komi'sia, akademické úrady alebo iná 
ustanovizeň, vyslaná v tomto obore snemom, mala by len 
úkol poradný a prípravný, ďalej dozor nad štúdijnou me
todou a disciplínou v školách. Uhorské štúdijné veci nech sú 
na jakejkol'vek cudzej ustanovizni nezávislé, aby sa navždy 
vyhlo normálnym školám, zavedeným na vyhubenie náro
da a latinskej l'eči, v ktorej holy kladené prvé základy 
a ďalší podpery svobodám a výsadám vlasti. Preto cudzia 
nemecká reč, ktorá hola násilne zavedená do škol, kostolov, 
súdov a úradov, nech je zákonom vytvorená zo všetkých ve
l'ejných úkonov a úradov. V kostoloch, vo vojsku, v rodin
nom a :súkromnom styku ohčanov nech je užívaná domáca 
reč rodná. Školy, súdy, úrady a tahuly zákonov, diplom ov 
a verejných i)ojednaní nech zaujme latina, ostatných nie
len vznešenejšia, ale aj vypestóvanejšia a rozšÍrenejšia. Na 
obranu latiny sa objavila i hrožúrka105 od istého kapu
cína, v ktorej zdorazňuje potrebnosť latiny so stanoviska 
cirkevného i svetského. Katolícka cirkev nemože hyť hez. 
latiny, poneváč dogmy vo svojej povodnej čistote sú ulo
žené len vo Vulgate a latinských spisoch svatých otcov .. 
Nemože sa však hez latiny obísť ani Isvetský stav, ho ju jed
nak potrebuje zákonodarca a sudca, verejnosprávny úrad
llík, ba ešte i obchodník, ktorý sa chce stýkať s cudzinou~ 

Za mienku proti úradnej maďarskej reči možno polda
dať i vety známeho nám už dielca Molnárovho, Mancll-Her
maeonu, namierené proti nešvaru, spomínanému povodcom, 
že v stoliciach z pohodlnosti dávali kolovať vyhlášky len 
v maďarskj reči. Bolo hy síce možno povedať - hovorí 
tu - že Uhorsko je Uhorskoa Ido tu žije, musí sa tedy 
naučiť uhorsky. Toto sa vraj na prvý pohl'ad zdá prijatel'
ným. Povážime-li však, že llemacTarskí obyvatelia prevyšu
jú maďarských počtom najmenej trojllásohne, že sa možu 
vykázať s práve tak starými a čiastočne ešte staršími ná
rokmi na občianske práva a konečne, že pl'iemyselne a zruč
nosťou zcela iste a snácT i celkovou svojou majetnosťou pre
vládajú, musíme sa vel'mi diviť požiadavke, aby sa obyvatel' 
uhorský učil ma.ďarsky. 

Zastáncom latiny však Molnár nie je. V teorii súhlasí s dó
vodmi Rátovými, podľa ktol'ých úradnou rečou v ríši J 0-
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zefovej by hola mala byť reč slavianska, v praxi však sa 
vyslovuje za nemčinu. Je síce pravda, že tu háji len germa~ 
nizačnú politiku J ozefa lL, ale táto časť knihy je písallá už 
po odvolacom reskripte, kniha sama bola tlačená po 15. III., 
takže vývody spisovatel'ove sme oprávnení pokladať, aspoň 
z časti, i za jeho program do budúcnosti. Poukazuje predo-

. všetkým na stavovské príčiny nespokojnosti i v otázke ja
zykovej. Spomína cirkevný dovod katolíkov pre la·tinu a vy
zýva Uhrov, nevedia-li lepšieho odovodnenia, ahy sa učili 
nemecky. Hl'adiac na vzbúrené vlny odboja, púšťa sa - ako 
sám hovorí - do prol'odva, hoc snácT nemá ani nadania 
k tomu. "Uhorsko bolo po viac sto rokov hospodou, ml'ave
nišťom viac národov. Národíkovi azijskému, ktorý sa volá 
MacTarmi, podarilo sa shodou šťastných okolností dostať do 
svojej moci túto zem. V jej cLržallí bude ešte chvíYu a ešte 
jednu chvífu, podržiac svoju reč a svoje zvyky. Ale po 
týchto dvoch chvífach llárodík prestane jestvovať, jestliže 
bude i nacTalej chceť byť výnimkou v europskej sústave. 
Bo k tomu je slabý, aby z výnimiek urobil pravidlo." -,-- To
muto národu treba dať otvorene túto radu: "Vy obyvatelia 
uhorskí, zvlášť však vy povodní Uhri, vy máte príliš málo 
spoločných záujinov k tomu, ahy ste sa vedeli ešte clIho 
udržať pri svojej nemravnej ústave. Jestliže by nebe dopu
stilo a vysa odtrhli od domu rakúskeho a od Čiech, čd 
sa može vel'mi l'ahko stať pri nepokojoch, ku ktorým vás 
tak príliš pohájía vaša hujná kry, dostanete poručníkov ako 
malé deti. Usilujte sa, aby ste prestali čím skol' so svojím 
kypellím a zahrávaním a hl'adali si mravnejší podklad 
svojho jestvovania; primknite sa mravmi a jazykom k svo
jim severllým súsedom,. k týmto národom slávnym teraz 
i v staroveku (slávnym, ako ste vy neboli nikdy), ho ináče 
sa može l'ahko stať, že sa budete musieť učiť rusky."10r. 

Vačší a trvalejší úspech sl'ubovala, aspoll zatial', vec uče
:11ej spoločnosti maďal'skej. Uskutočnenie príslušných ná
'v1'hov holo ovšem možné len za prispenia snemu a panov
níka. Preto spisovatelia a priatelia maďarskej reči po do
siahnutí aspoll čiastočného a zásadného splnenia svojich 
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iúžob, čo sa úradnej reči maďarskej týka, všemožným spó
sohom usil ujú získať snem pre myšlienku učenej spoloč
nosti. Mindenes Gyiijtemény vo svojom sošite zo dňa 30. VL 
píše, že je veTká nádej, že učená spoločnosť bude sriadená. 
Pracuje o to veTa magnátovo Mnoho .čakajú od g'l'. Jozefa 
Esterházyho, vychovateTa kráTovských princov, ktorý by 
mohol vymocť povolenie od panovníka a za prezidenta spo
ločnosti jednoho z princov, ktorí sa učia maďarsky. O týž
deň driev, keď oznamúje, že Adam Botth, správca ilockého 
panstva v Sriemskej, dal too r. zl. na spoločnosť, tiež do
dáva nádej, že po poslednom usnesení snemu, podTa ktorého 
všetky úradné a súdné veci majú byť - vra.Ť - vybavova
né maďarsky, najdú sa viacerí, letorí budú na~ledovať tento 
príklad. V každej stolici by mal byť niekto, ho by príspev
ky sbieral. Známy podporca maďarske.Ť literatúry Nunko
vič píše dňa 14. júla .Ťednomu z dopisovateTov Hadi Torté
netek: Všetky veci budú vybavované maďarsky, latina osta
ne snáď len v súdnicive. Nič nechýba tedy k dovfšeniu na
šich želanÍ ako sriadenie macľarskej spoločnosti. lste do.Ťde 
i k tomu, len nech nejakým sposohom neochladne usilov
nosť v našich krajanoch.107 Vyše uvedený dopis Batsányiho 
tiež má za ciel' zaujať grófa Forgácha o učenú spoločnosť. 
Medzi spisovatel'mi je čulé dopisovanie o tejto otázke, ale 
hlavným činitel'om je tu Mikuláš Révai, ktorý, ako sme 
už spomenuli, ešte pred snemom bol vydal Bes,senyeiho 
návrh ako úvod k svojim snahám108 a ktorý vedie za pomoci 
iných' spisovateTov a priaznivcov celé jednanie v tejto veci. 
Vedra Révaiho vyvinul značnú agitáciu v prospech učenéj 
spoločno<sti 'hlavne Batsányi; Kazinezy stál dosť stranou 
a ku koncu roku pokúšal sa dokonca o založenie (literárnej) 
spoločnosti inej (Arkádiai T ársaság). Hlo nielen o získanic 
snemovníkov, ale i o získanie panovníka. V tejto druhej veci 
pomáha Révaimu gróf Jozef Esterházy, letorý už 18. júna 
mu oznamuje, že z~skal za protektora arciknieža Alexan
dra Leopolda, ktorý sl'úbil, že bude poclporovať vec u 'svoj
ho otca. Révai sám bol vo Viedni, kde sa radil s vlastencami 
tam meškajúcimi o svojich zámeroch a snácT dostal od nich 
ipoverenie jednať v tejto veci. Potom sa dáva do spojenia 
a vyjednávania s ostatnými buditefmi a jestvujúcimi už 
spoločnosťami (hlavne košickou, komárňanskou, rábskou). 
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Oznamuje im svoj úmysel a ochotu arcikniežaťa a žiada 
ich, aby pristaly na spojenie v jednu vel'kú spoločnosť, 
odobrenú panovníkom a podporovanú snemoin. Už 28. VI., 
opierajúc sa o predbežné povolenie, sprostredkované g'ró
fom Esterházym, podáva prosbu k spomínanému arciknie
žaťu o prijatie protektorstva a o prímluvu u jeho otca. 
Súčasne podáva kancelárii žiadosť o potvrdenie a pred
kladá plán učenej spoločnosti. Podl'a tohoto póvodného 
plánu (osnovaného, ako aj tu uvedené žiadosti, macTarsky) 
spoločnosť, jejž ciel'om by bolo pestovanie macl'arskej reči, 
vied a ume ní, sldadala by sa z trojakého druhu členov 
a niekoTko tajonlllíkov. Základ k pohebnému fondu by 
bol položený z príspevkov majetnejších krajanova z pod
pory štúdijného fondu. Spoločnosť žiada d'alej o prikázanie 
miestností v Budíne (zdarma) a p0volenie vlastnej kníhtla
čiarne, príjmy ktorej by tiež slúžily k poelpore literárnych 
ciel'ov spoločnosti. 

Kancelária, bez meškania (8. vn.) posiela vec na vy
jadrenie král'ovskej raele spochvalnými a uznanlivými 810-

vami pre snahy členov spoločnosti a na prípadné ďalšie 
ich vypočutie a vyžiadanie ich obšírnejších vývoelov. Krá-

. Tovská raela odpovedá zo cbla 30. VII. Vzdelávanie a šÍrenie 
vlastenskej reči je vel'mi potrebné k zabezpečeniu obecnej 
a stálej blaženosti vlasti a k zvel'adeniu jej dóstojnosti. 
K dosiahnutiu tohoto účelu by bolo najprimeranejšie a aj 
so želaním stavov súhlasné, keby z učených mužov bola sria
dená spoločnosť a stvrdellá zákonom v akaclemiu. Hlavným 
ciel'om tejto spoločnosti - opakuje kráTovská rada z po
dania Révaiho - by bolo pestovať, dophlovať a zvel'acTovať 
reč maďarskú, vzdelať v nej krásné umenia a litera túru, 
pomocou tohoto príjemného písomníctva odporúčať všetkým. 
krajanom aj veely vážnejšie a šíriť ich po celej krajine. 
Touto cestou mala by byť maďarčina zveľaclená a vypesto
vaná tak, aby bola schopná nielen na sprostredkova~ie vecí 
súkromných, ale i na užitočné a dóstojné riadenie vecí verej
ných. Sriadenie tejto akademickej spoločnosti má ešte mnoho 
prekážok, chýba podrobný plán, budova, fond. Najvhodnej
ším mie-stom by bol Budín alebo Pešť. V tejto veci však nie 
je možno rozhodnúť skol', kým sa nevie, kde budú umieste
né úrady. Rozhodnúť o tom, či pre spoločnosť bude dosta-
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točný fond z fondu štúdijného, bude možno až po vypraco
vaní štúdijného plánu. Tedy akademiu túto celú a hneď za
ložiť nie je možno. Král'ovská rada mieni celú vec odovzdať 
snem;l a st ar ať sa o to, aby už teraz bol vypracovaný plán, 
ktory potom vo vhodnej chvíli maže byť uskutočnený, aby 
b,ol trvalou baštou reči a literatúry mad'arskej a pomníkom 
lasky V ášho Veličenstva voči národu macYarskému. 

, Súčas~e píše král'ovská rada Révaimu ciel'om predbež
nY,ch prlprav a podrobnejšieho prepracoyania povodného 
planu. Nech podá predbežný rozpočet, soznam zúčastnených. 
Nech ~a vy~adr~ ďalej aj o tom, či by pre počiatok, kým 
nebudu mať pl'lbytku vlastného a vlastnej kníhtlačiarne, 
spoločnosť nemohla byť ciel'om zmenšenia náklad ov umie
stená v budovách univerzitných a nemohla používať aj lUli
verzitnej kníhtlačiarne. 

Táto odpovecY vzbudila prirodzene v radoch spisovatel'ov 
radostnú odozvu. Révai ide teraz do Budína, aby na mieste 
vybavil a pripra,vil odpovecY, žiadanú král'ovskou radou. 
V Pešt,i a 'Budíne posohil do tej dohy v prospech ve ci pro
shedmdvom a pomocou Dugonicsovou. Teraz na mieste zí
skava predovšetkým súhlas a odobrenie svojho closavádneho 
pokračovania so strany ostatných záujenmíkov. 30. augusta 
ešte s plnou nádejou píše Révai Pétzelimu, že u král'ovskej 
rad>:" vše,tc~ príslušní činitelia sú vraj veci učenej spoloč
nosh velmI naklonení a chcú, ahy jej bola zo štúdijného 
fondu dávaná podpora. Možno vraj dM ať v niekol'ko tisíc 
ročne, čaká sa len, čo pominie tel'ajší neporiadok. I vel'moži 
hodne prispievajú, barón J ozef Orczy sosbieral viac ako 
70.000 zlatých; biskup Nunkovič sám ~lal 150 dukát ov. 

Ružové nádejé spisovatel'ov vo veci učenej spoločnosti 
m~ď~rskej sa však nesplnily. Už v dobe, kecY pracujú, plní 
nade Je, na novom podrohnejšom návrhu, sťahujú sa nad 
sp~ločnosťou nebezpečné mraky, ktoré ju onedlho pohltia 
~ra:e tak" al~~ aj ostatné ich snahy o zvel'adenie a zahezpe
ceme maclarcmy. ° tom však na svojom mieste, ako aj o vý
sledkoch snáh o macLarské divadlo, ktoré v tomto období 
snemu ostaly hez akéhokol'vek výsledku.loD 
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Ďalšie osudy úradnej maďarčiny na sneme z 1'. 1'2'90-91 
po odpovedi Leopolda zo dňa 20. VIII. sú podobné osudu; 
ktorý stihol ostatné prepiaté požiadavky uhorských stavov, 
formulované v ich návrhu na nový diplom a zákonné čláw 
ky predkorunovačné. Ako úplná novota, nemohla hyť ma
cl'arčina pojatá nijakým sposobom do nového návrhu na 
diplom, základom ktorého hol diplom karolinslcý, a ostala 
tedy do predkorunovačných článkov, predostretých panov
níkovi súčasne s diplomom. V komisii snemu, ktorá diplom 
tl predkorunovačné články sostavovala, najdeme zase z ne
priaterov a priatel'ov maďarčiny Prileszkého, J ozefa Vayho 
a Imricha Beothyho. Povodný 22. bod diplomového návrhu 
podra elaborátu miešanej deputácie veľkej, je tu rozdelený 
clo dvoch zákonných článkov (7. a 8.) s lladpisom: ,,0 vý
chove mládeže" a ,,0 tom, že cudzia reč nebude zavedená 
do verejnvch úradov a že macYarčina bude zachovaná." Prvý 
Hánok ži~da, aby ešte za snemu bola výborom sncmovým 
vypracovaná osnova obecných zásad, čo sa týka výchovy 
a svobocly tlače, ktorá osnova po odobrení snemom bude 
vtelená do zákonníka. V osnove o úradnej reči nastupuje 
miesto reči priamej štylizácia objektívna s pripomenutím 
kráfovskej starosti o národ uhorský v úvode. Vynechaná je 
7.vláštna zmienka o reči nemeckej (hovorÍ sa vobec len o re
čiach cudzích); pri úradoch, do ktorých má byť zavedená 
macfarčina, hovorí sa len všeobecne o "všetkých úradoch", 
výčet, že do politických, komorných a vojenských, je vy
nechaný, čo ovšem znamená tichý ústup so strany stav ov 
a uznanie král'ovskej prerogatívy vo veciach komorných' 
a vojenských. Ostatné zmeny a rozdiely sú len formálné: 
pri latine vystáva výraz "i nacTalej", miesto "niektorým sto-
1iciam a mestám horných luajov" je daný sumárny výraz 
"niektorým jurisdikciám" ... atd'.110 Vec obleku národného 
clo týchto článkov pojatá nehola. 

V plnom shromažclení oboch snemovní prichodí rad na 
tieto dva body dňa 4. septembra. Článok siedmy bol prijatý 
bez poznámk-)T. Ale pri článku osmom, o zavedení maďar
skej reči do úradov, Horvatsko illllecl oznámilo svoj protest. 
Horyatský bán Erdody - hovorí úradný zápis - poukázal 
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na to, že v tejto veci prichodí do potyčky krajina s kra
jinou, jestliže chce jedna druhej predpisovať zákony. Ilmeď 
však mu ?dpoveclali viacerí, že Uhri nijako nemajú v úmy
sle J?redpIsovať Horvatsku zákony, ale na druhej strane ani 
~r~Jma ho~vatská nemože žiadať, aby Uhri k voli nej a pre 
Jej pohodhe zanedbali usilovať sa o skutočnú slávu a osoh 
u?o~s~ej vlasti. Potom sa ujal slova záhrebský biskup Ma .. 
xlmlhan Vrhovac. Obšírne dokazoval, že tam, kde sa spo
jilo viac národov pod spoločnú vládu, bolo by nespravodli
vé a skrivodlivé núhť podTa vole jednoho z nich všetky 
ostatné, aby prijaly jeho jazyk. Tento prípad by nastal, 
keb~ macľarčina bola zavedená do všetkých úradov, bo tým
to čmom Horvati, ktorí i podTa zákona sú počítaní medzi 
skut~čných Uhrov (rozumej uhorských plnoprávnych oby
vatelov) čl sú schopní preto aj každého úradu v krajine, 
by sa stali len malomocnými divákmi v správe krajinskej. 
K slovu sa prihlásil i Bedekovich s dovodmi podobnými. 
Horvatskí poslanci povstávali proti tomuto zákonnému člán
ku opatovne a s takou náruživosťOll, že sám predseda sne
mu, zemský sudca Zichy, nakoniec napomenul Bedekovicha, 
že ich jednanie prekročuje už medze slušnosti. Vicišpán 
Trenčianskej Prileszky, hanobený na sneme ako nepriateT 
rna~'arčiny, povstáva tiež a prehlasuje, že pI'eddunajské 
stohce: ,hoc ma/ú zvačša slovenské obyvateTstvo (populurn), 
neznaJuce maďarsky, dohodly sa predsa na torn, že v budúc
nosti ve ci správné budú vybavovať maďarsky a že chcú rna
ďarčinu všemožným sposoborn vzdelať a aj ich mládežou 
vzdelávať dať. Tieto stolice tvoria vačšiu časť krajiny ako 
Horvatsko a Slavonsko, a predsa prijírnajú tento druh pria
te,Tské~~ sjednotenia. Prečo by rnaly byť proti tomu uvede
ne kralovstvá? 

~,tavy nhorské od s~ojho úmyslu nie sú ochotné ustúpi( 
za zwdnu cenu. Len ohlad chcú rnať na Horvatov a na ostat
ných obyvatel'ov, neznajúcich macľarsky. Na nárnietky Hol': 
vatov odpovedajú, že nernienia zaviesť rnaďarčinu obecne, 
~ásilím a .hneď, chcú len to, aby tarn, kde je to bez poruchy 
u~ad~v~~la rn~žné, začalo sa ihneď s rnaďarskýrn úradova
mrn, lll~ce cele ustanovenie má sa uskutočňovať len postup
ne podla, toho, ako sa bude šíriť znalosť maďarskej reči. 
Aby dokazaly neškodnosť svojich úrnyslov, svorne vyslovily 
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svoj súhlas s tým, aby po slovách "akonáhle to bude le;l 
llložné" bol vsunutý ešte i doplnok "i so zretel'om ku kra
fovstvudalrnatskému, horvatskérnu a slavonskému", takže 
konečná osnova tejto vety je táto: (maďarčina bude zave
dená do všetkých úradov) akonáhle to bude i so zretel'om kll 
kráTovstvu dalmatskému, horvatskému a slavonskému len 
llložné". Ďalej bolo do vety, kde sa povol'uje uŽÍvanie lati
ny niektorým častiam maďarčiny neznalýrn za výraz (juris
dikciám) "horvatským" dané ešte slovo "a slavonským". 
Týmto bol i tento článok vybavený a sp~lu ~ diplo,mom 
a ostatnými článkami predostretý panovmkovl osoJJltnou 
reprezentáciou zo dňa 5. septembra 1790.111 

Vybavenie týchto bodov v druhom, povol'nejšom reskrip
te zo dňa 21. IX., vymoženom, ako vieme, osobitným zakro
čením kancelára a krajinského sud cu, je dosť priaznivé. 
Reskript ich zaraďuje medzi tie požiadavky, o ktorých ma
žu byť pozclejšie (po korunovácii) donesené osobitné zákon
né články a kde panovník už teraz pocláva svoje poz~ám~cy, 
tlumočiace, v čom je ochotný vyhoveť, aby podla mch 
mohly byť pripravené snemom príslušné návr~y. V tý~h.to 
pripomienkach drží sa úplne ná~rhu uh~rskeJ k~nc~l~rle, 
ktorá vo svojom dobrozclaní zo dna 21. IX. navrhUje clallok 
siedmy o výchove schváliť bez zmeny a v článku osmorn 
o rnaďarčine praje si len isté zmiernenie v tom smere, aby 
do tej doby, kým rnacÍ'arská reč neb~cle lepšie vyp~stova~rá 
a vyvinutá, nebola ani v úradoch, am v preclostrehach UZI

vaná iná reč ako latinská. l12 

PoclTa tohoto reskriptu návrh zákonného článku o úrad
nej rnad'arčine treba pozmeniť tak, že panovník zaisťuje 
stavy, že nezavedie do úraclov žiadnej cudzej reči. Aby 
postupom doby mohla byť zavedená materinská reč ma
d'arská i do krajinských úradov, nech sú prednášané na vše
tkých verejných školách základy maďarčiny, na akademiách 
a univerzite i maďarský úradný sloh a použité všetky pro
striedky na šírenie a pestovanie maďarčiny. Právomocnosti 
možu však i do tej doby vo svojom vnútornom úradovaní 
užívať rnaďarčinu, zprávy však k zemským úradom, zvlášť 
tie, ktoré prídu pred panovníka, nech sú osno~an~ latinsky: 
v ldorej reči treba nateraz ešte vybavovať 1 vsetky veCI 
u krajinských úradov, zvlášť však veci súdné. 
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Ako yiclíme, odpoyecl' pri svojej zásaclnej priaznivosti 
splňuje z požiadayiek snemu len vel'mi málo. Vystáya úplne 
ustanovenie o povinnosti panovníka clať učit clediča trónu 
Cl ostatné arcilmiežatá maďarčine. Vystáva ďalej zásadné 
zahezpečenie zavecleilia maďarského jazyka clo úradov, ako
náhle to hucle len možné. Právo maďarčiny na miesto ná
clejnej reči úradnej v celej krajine sa všalc nepopiera, ho 
sa spomínajú prostriedky, ktoré majú uskutočnenie tejto 
požiadavky pripraviť, svedčí pre to cl'alej i výraz, že latin
ská reč u krajinských úradov ostáva len "ešte nateraz" 
("nunc adhuc"). V dósledku podržania latiny je vypustený 
ako nepotrebný i ohrad na Horvatsko a ostatné stolice a me
stá maďarčiny neznalé. Čo sa ostatných rečových požiada
viek návrhu snemového týka, užívanie maďarčiny povol'uje 
.sa jednotlivým jurisdikciám len vo vnútornom úradovaní, 
v úradných stykoch s úradmi krajinskými musia užívat 
i nacl'alej latinu. 

Snem, ako v ostatných veciach, kecl' i postupne, ustupuje 
i tu. V návrhu predostretla, prijatého dňa 16. X. na sneme 
a daného súčasne i do tlače, neodoslaného však pre medzi
tým (20. X.) prišlú rezolúciu panovníkovu, danú YO ,Frank
furte zo dňa 13. X., yobec, nesmelo síce, ale predsa obno
yujú ešte "žiadosť celého národa" o prijatie povodných 
predkorunovačných požiadaviek. Poneváč i panovník do
kázal svojou rezolúciou - hovo1'ía - že chce, aby macl'ar
čina, ktorá hude mať hyť zavedená i do krajinských úradov, 
hola pestoyaná, a poneváč k vzdelaniu reči veTmi prispeje 
i jej užívanie v úradoch, prosia, aby čím skol' porobil kro-o 
ley, potrebné k uskutočneniu tohoto úmyslu. V konečnej od
povedi však zo dňa 14. novembra (po prenesení snemu do 
Bratislavy a po príchode panovníka na snem) spokojujú sa 
s rezolúciou zo dňa 21. septembra; námietky majú len proti 
tomu miestu král'oyskej rezolúcie, ktoré zakazuje právo
mocnostiam posielať macľarské prípisy krajinským úradom: 
niektoré právomocnosti (jurisdikcie) mohly a si aj dopiso
valy i dosial' s krajinskými úradmi nielen jazykom latin
ským, ale i macl'ariským, preto túto svobodu právomocností 
nemožno brať v pochybnosť, na to však, aby tie predoshe-
1ia, ktoré prijdú pred panovníka, prezatýmne (interea) boly 
latinské, pristupujú. ll3 
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K týmto ústupkom odhodlal sa snem po zrelom uváženi 
situácie, objasnenej mu náležite členmi, majúcimi styk s dvo
rom a znajúcimi jeho ovzdušie, hoc mnohé stolice nabádaly 
a zavazovaly syojich poslancov k hájeniu povodných po
žiadaviek i v tejto veci a k stoliciam, hájacim a žiadajúcim 
zavedenie macl'arčiny od počiatku, pristúpily medzi časom. 
vlivom agitácie stolice Sabolčskej a vlivom zpráv svojich 
poslancoy na sneme i niektoré stolice, ldoré macl'arčinu pO-o 
vodne v programe nemaly. 

Peštianska už na zprávu svojich poslov zo dňa 30. VlIL, 
naznačujúcu, že bude asi treba prijať iný diplom v smysle 
želauí panovníkových (20. VlIL), dáya úpravu, že možu pri
jať i nový diplom, ak poskytne dostatočné zábezpeky. Za 
nezbytné však poldadá, aby zavedenie macl'arčiny do vše
tkých úradov a súdov bolo v líom tým sposobom, že macl'ar
činy 'neznalým povolila by sa dvojročuá leh ota (31. VIII.). 
Hájiť artikuly predkoruuovačné prikazuje ešte vo svojich 
dodatočných pokynoch zo dňa 3. XI. Podolme prikazuje (na 
zprávu svojich poslancov zo dňa 29. VlIL) trvať pri pojati 
maďarčiny do diplomu i Biharská (9. IX.), ktorá je proti no
vému diplomu. Keby panovník aj neprijal diplom, vypra
covaný stavmi, nech mu krajinský sudca aspoň vyloží, že 
všetky požiadavky, obsažené v diplome' stavov a v ich čláu
koch predkorunovačných, sú zákonné. Zákonná je i požia
davka, aby dedič trónu znal zvyky a reč krajiny; ustano
vuje to už zákon z r. 1550. Aj Užská píše zo dňa 16. IX .. 
Peštianskej, že dala svojim poslom úpravu, aby neprivolili 
k zmene diplomu a predkorunovačných zákonných člán
kov.114 

Vel'kú agitáciu rozvíja za macl'arčinu v úradoch stolica 
Sabolčská vo svojom okružJlom liste zo dňa 6. IX., rozposla
nom predovšetkým po stoliciach slovenských za účelom ieh 
získauia, ako hlavných prekážok úplného uzákonenia ma
ďarčiny, z tej príležitosti, že král'ovs·ká rada zakázala jeJ 
predkladanie macl'arských predostretí, požadujúc od nej 
prípisy latinské do tej doby, kým snem neustanoví inak.. 
Vlivom usnesenia snemu zo dňa 11. VL začala totiž táto sto-
1ica úradovať úplne maďarsk)T a stýkať sa v tejto reči 

i s král' ovskou radou. I teraz oznamuje stoliciam, že bude 
i naďalej písať král'ovskej racle macľal'sky, i s"nojim poslan-



com dala úpravu, aby zo všetkých síl usilovali o to, aby 
maďarčina bola dosadená na svoje miesto, z ktorého ju 
cudzia reč vytlačila. Obracia sa na· ostatné stolice so žia
d03ťOU, aby tÍlto snahu podporovaly a daly podobné po
kyny svojim poslancom. Tu sa predovšetkým obracia na 
stolice, o nichž behom snemovania vysvitlo: že nie sú pre 
maďarčinu, tedy predovšetkým na stolice slovenské. Tur
čianska odbýva žiadosť vel'mi lakonicky s poznámkou 
v zápisníci, aby vec bola odložená "k ostatným zbožným 
želaniam podobného druhu". Trenčianska proste list regi
struje bez poznámky. Zvolenská, ktorá čÍta list až na shro
maždení zo dňa 15. novembra, odvoláva sa na snemové 
usnesenie. Poneváč vraj snem už rozhodol v tejto veci, 
nezbýva než sa spokojiť s týmto rozhodnutím. I Turnianska 
poldadá rezolúciu panovníkovu v tejto ve ci za dostatočnú 
a necháva list bez odpovedi. Spišská slovami síce uznáva 
snahu Sabolčskej za sv oj u, skutkom však ostáva pri "ve-
lebnej" latine. , 

] ej žiadosti vyhovuje Liptovská a Oravská. Liptovská 
vo svojich dodatočných pokyna ch za dňa 13. októbra ukladá 
svojim poslancom, aby pracovali o zavedenie maďarčiny 
do všetkých politick ých úradov v krajine, tedy i do stolič
ných. Latina má hyť ponechaná len v súdnictve a má jej 
byť tiež vyučované na školách i nad'alej. Majú sa usilovať 
d'alej i o to, aby bolo postarané o vhodné prostriedky, aby 
mad'arčine mohlo byť vyučované okamžite i na školách. 
Svoje zakročeniedávajú na vedomie i stolici Sabolčskej: 
"Mnohé pádné a znamenité dovody Vašich Milostí, ktoré ste 
nám vo svojom liste o obecnom zavedení domáceho jazyka 
materinského tlumočili, ako i príldadom iných europských 
národov presvedčili sme sa o nenahraditel'nej osožnosti za
vedenia spomínaného jazyka našej vlasti do všetkých kra
jinských úradov" a dali sme svojim poslancom pokyny, 
aby usilovali o zavedenie maďarčiny do úradov, vyjma súd
nictvo. Tejto úpravy sa Liptovská pridfža i v pokynoch zo 
dňa 6. XI., na sdelené jej z.ákonné články. Oravská posiela 
svojim poslancom vlivom žiadosti Saholčskej o pomoc nové 
pokyny zo diía 20. októhra, kde im nakazuje posobiť v tom 
smere, aby užívanie domáceho jazyka maďarského holo 
zavedené jak do krajinský'ch, tak do stoličných úradov 
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politických, tak však, aby k tým častiam krajiny, ktoré 
neznajú spomÍnanej l'eči maďarskej, bol vzatý náležitý 
zretel'. Boršodská jej (11. X.) odi)ovedá, že jej mienka 
súhJasÍ úplne so Sabolčskej názorom a že túto vec hájiC 
majú jej poslanci pl'ikázané. Vo svojich poznámkach zo 
dňa nasledujúceho (z tejže kongregácie) na reZlOlúciu zo dňa 
21. IX. však predsa len doplňuje svoje pokyny a uldadá 
svojim poslom, aby cidom istejšieho a rýchlejšieho úspechu 
v tejto veci snažili sa vymocť v zákone určitú neprekro
čiteľnú lehotu, po uplynutí ktorej vo všetkých dikastel'iách 
a jurisdikciách, král'ovskú radu nevynÍmajúc, všetky úrad
Iié ve ci s (výnimkou súdnych a záležitostí, predkladaných 
panovníkovi) boly by vybavované macľarsky. Podporovat 
žiadosť Sabolčskej na sneme prikazuje svojim poslancom 
i Hontianska.1l5 

O situácii na sneme, pokial' išlo o vec maďarčiny, dobre 
nás poučuje zpráva poslancov Oravskej zo dňa 25. X., daná 
na známe nám už pokyny stolice v tejto veci. Hlavnou pre
kážkou zavedenia macrarčiny sú vraj niektoré čiastky kra
jiny, cl'alej ohl'ad na zeme jednak už pripojené, jednak 
také, o ktorých je nádej, že hudú pripojené a ktol'ým je 
reč mad'arská neznáma. Nakoníec i sám dvor sa protivil tej
to požiadavke, žiadajúc, aby všetky prípisy a jednania 
s ním boly latinské. Poneváč však l'ozsiahlejšie užívanie 
tejto reči v krajine bude podporované jak školami, tak vzá
jomným dopisovaníl1l a vnútorným úradovanÍm jednotli
vých stolíc, dá sa s vel'kou pravdepodobnosťou očakávať, že 
táto reč bude povznesená na dóstojenstvo reči krajinskej 
a spolu s rečou bude utvrdený a sjednotený ráz celého 
národa, k čomu prispeť budú sa poslalici v smysle danej 
im úpravy usilovať i naďalej.l16 

Ústupčivosť, ktorá vládla v tejto dobe už na sneme, hlási 
sa nám z každého riadku tejto zprávy, ktorá súčasne dobre 
charakterizuje i panujúcu náladu v otázke úradnej macl'ar
činy, ktol'á, keď i nebola bez nádejí do budúcnosti, blížila 
sa veľmi povážlive rezignácii a l'ahostajnosti. Prvotný zápal 
pre maďarčinu poldesol aj ináče. Maďarčiny neinalí už 
dávno sa nenamáhajú a nelámu macľarčinu, ale uŽÍvajú 
zvyldú a pohodlnú latinu, v čom sa k nim pridávajú aj 
mnohí maďarčiny znalí. Vláda latiny začÍna sa upevňovat 
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znova. Čo si konečne uhorské zemianstvo cenilo najviac" 
bolo vytvorenie reči cudzej, nemeckej, z úradov,navždy. 
O toto išlo pri otázke rečovej zemianstvu predovšetkým 
a toho dosiahlo v plnej l11iere už dosavádnymi závazkami 
panovníkovými.111 Opadať začÍnajú i vlivy nenávisti voči 
nemčine. Proti nemeckým prípisom Leopoldovým ku kan
celárovi zo dňa 20. VIII. v dolnej snemovni síce ešte kričia 
(niekol'ko horkokrvných) a dovol'újú ich čítať len v latin
skom preklade, v hornej snemovni sú však bez závady číta
né. i nemecky.118 

Proti nálade v otázke rečovej, hraničiacej na l'ahostaj
nosť, nezmohly nič zákroky stolíc, nabádajúce svojich po
slancov k vytrvaniu pri povodných požiadavkách. Tým 
menej mohly ovšem vykonať niektoré opozdené hlasy spi
sovatel'ské a buditel'ské, ktmé uzrely svetlo sveta až v tejto 
pokročilej dobe snemového jednania, i keď to boly hlasy 
tak významné ako Napomenutie k slávnemu národu ma
ďarskému (Kiss-Rácz) alebo Decsyho Pannonský Féniksz.l1\1 
Prvé dielce s vel'kou vervou háji pohebnosť a užitočnosť 
zavedenia maďarčiny do škol i do úradov a obhajuje Pešf 
ako najlepšie miesto pre univerzitu. Jeho hlavné body, 
ktoré - shrňujúc takmer všetky dovody staršie - obšÍrne 
a so zápalom rozldadá a dokladá, sú tieto: Národ, ldorý chce 
byť šťastný a svobodný, musí byť vzdelaný. To je možné 
len v materinskej reči. Maclarčina na pestovanic vied 
a umenÍ sa hodí a na ne stačí. Kde sú nedostatky, dajú sa 
nahradiť novými slovami. Len zavedenie maclarčiny zabez
pečí úrady domácim, len mad'arčina je jedinou záchranou 
proti nebezpečiu opatovného zavedenia nemčiny. Maclarsky 
musí sa di ať všetko úradovanic a celá výučba, chce-li sa 
Maďar skutočne stať šťastným. "Každý človek, letmý hl'adá 
alebo má v Uhorsku meno Uhra a uhorskú svobodu, je po
vinný naučiť sa uhorsky." Tu vytýka Horvatom a Slovákom, 
že prekážajú zavedeniu macl'arčiny za reč úradnú, zabú
dajúc, že krajina je nie ani horvatská, ani dovenská, ale 
uhorská. Každý národ, - hovorí clalej - ktmý má osobit
nú krajinu a osobitného panovníka, má nielcn právo, ale 
i povinnosť zaviesť svoju rodnú reč, bo ináče bude utlačo
vaný vždy od toho národa, od ktorého si jazyk vypožičiava. 
Jestliže tedy Slováci a Horvati dokážu, že krajina, koruna, 
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panovník je ich, a nie Uhr ov, nech zavedú svoj jazyk, nech 
však nemenujú krajinu Uhmskom, ani seba uech nevo
lajú Uhrami, ale nech ju volajú bucLto slovenskou alebo 
horvanskou krajinou. Latiny sa neheba pridfžať, bo je to 
reč mrtva a vel'mi l'ahko ju bude zase vytvoriť. "Budú-li 
úrady a školy uhorské, a budú-li (následkom toho) vo vše
tkých úradoch lenUhri, nebudeme musieť viac prosiť král'a, 
aby miesto cudzincov ustanovoval Uhrov". Na dokázanie 
nevhodnosti latiny a pohebll'osti maclarčiny opisuje známy 
nám už Szatsvayho článok z viedenského M. Kuriru zo dňa 
31. III., doplňl~júc ho miestmni svo jimi myšlienkami.12O 
Maďarských kníh je už i teraz dosť, a bude ich ešte viac, 
budú-li školy maclarské. Najlepšie miesto pre univerzitu 
je Pešť z každého možného ohl'adu. "Slávny macťarský 
národ - končí spi,s - snaž seba a svoje deti urobiť šťastný
mi, nezl'akni 'sa a neustúp pred každým vánkom. Rozváž si 
dobre, že MaCla l' do tej doby nebude šťastný, kým neza
vedie všade svoju reč, kým všetky úrady a školy nepojdu 
v jeho reči, kým múdrosť neurobí u seha obecnou a kým 
neshodí jarmo panujúccho duchovného stavu". 

Najobsiahlejšim a najdokladnejším spisom o povznesení 
maďarčiny je Decsyho "Pannóniai Féniksz", ktorý na 285 
stranách (8°) preberá všetky sem spadajúce otázlC);. Za ciel' 
svojej práce sám udáva (v predmluve) "oživenie maclar
ského jazyka, ktmý sa (lIho sví jal v smrtel'nej chorobe 
a bol už jednou nohou v hrobe". Ukazuje na západné ná
rody; tajomstvo ich bohat,sťva a úspechu je, že sa starajú 
o svoj jazyk a pestujú ho. 

Samo pojednanie začína všeobecnou úvahou o povode 
jazykov; zamieta babylonské zmatenie jazykov a zd oraz
ňuje prirodzený vývoj l'udstva, vlivy zemepisné atd'. Jazy
kydelí na matky a dcéry, maďarčina je reč panenská, bo 
ani sama nepochodí od žiadnej inej reči a ani dcér nemá 
žiadnych. Z mnohých predností macfarčiny, ktmé uvádza, 
pripomeniem len jednu, kde chválí silu maclarskej reči v hre
šenÍ (preklínaní). Táto sila je taká, že ešte i nerozumné zvery 
pojme pri maďarskom hrešení hrúza. Sila maclarského ja
zyka odpovedá chrabrosti maclarskéhosrdca; jestliže hy 
zašla maďarská reč, vyhasol by i junácky oheň maďarský. 
V nasledu.Ťúce.Í častí sa zaoberá príčinami úpadku maďar-
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skéh~ jazyka, (tu~'ecké panstvo, cudzí panovníci, cudzí oby
vateha, prebyvame v cudzine, latina v školách), kde nijako 
nešetrí svojich súkmenovcov, stavajúc na pmnier odrodi
ledvo magnátov, ich opovrhovanie rodnou rečou, nevšÍma
vosť maďarskej verejnosti voči kultúrnym snahám atď. Ostre 
vystupuje zvlášť proti uhácaniu národného imania v cudzi
ne. Keby magnáti aspoň l/s toho, čo utratia vonku, dali na 
~ivadlá a iné kultúrné potreby, nemuseli by sa ponosovať, 
ze doma nemožu ukojiť svoje duševné požiadavky. Chyba 
bola i to, že Maďari nenasledovali prÍkladu Rimanov a kolo
nizovanÍm súkmenovcov medzi inorečových obyvaiefov 
nielen že nešÍrili svoju reč medzi nimi, ale skol' sami sa 
naučili ich reči a sa poslovenčili, ako o tom svedčÍ vraj 
príl:lad zemianstva v Spišskej, Šarišskej, Užskej, Trenčian
skeJ, Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej. Nemcov tiež 
nemali kolonizovať po satmárskom mieri hromadne, ale 
roztratene, tak by sa holi pomaďarčili. CirkevnÍ hodnostári 
vel'mi chybili a ešte aj teraz chybujú tým, že týmto novým 
obyvatel'om dávali a dávajú učiiel'ov a fal'árov znalých 
ieh reči. V ďalšom poukazuje na latinské školy ako na pre
kážk~ šÍr~niav.vzdelailOsti, na namáhavosť jej osvojenia 
v latmskeJ reCI, na škodlivosť tejto pre vedy, umenia, ob· 
chod a zemedelstvo. Vel'mi škodí maďarskému písomnídvu 
i zištnosť kníhkupcov a neprajnosť cenzúry. 

~ed~i opravnými prostriedkami, ktoré Decsy navrhuje, 
prve mlesto zaujíma učená spoločnosť podl'a vzoru francúz
skeho o štyroch triedach. Spoločnosť by sa mala venovať 
}>l'edovšetkým pestovaniu mad'arčiny, jej prvým úkolom 
by bolo vydanie slovníka mad'arského s latinsk'ým nemec
kým a slavianskym tlumočením (oddelene). K pov~neseniu 
reč! maďa~skej mimo svobody myšlienkovej a svobody 
tIa.ce (cenzuru by vykonávala učená spoločnusť) vel'mi by 
pnspelo, keby všetky vedy boly jak na vyšších tak nu 
nižších školách prennášané mad'arsky. Latina nebude vy
tvor:ná zo}kol úp lne, ale budú sa jej učiť len H, ktorÍ ju 
bu~u v Zlvote potl'ebovať. L'udia praktických povolaní 
latmy nepotrebujú. Maďarčinu by bolo ireba zaviesť i do 
vš~tkých ú~adov a súdov. DoV'ody, uvádzané prÍvržencami 
lat,~y protr tomu, sú len kepienkom osobných záujmov. 
Madarskému úradovaniu a súdnidvu bude rozumeť každý. 

1'2'8 

Je to ďalej jediný spósob .vy~:oriť z úradov cudzinoov. 

Buďto oclídu alebo sa pomadarcla. AV' 

Ani ohl'ad na ostatné národy v Uhol'sku nemoze byt pre-
kážkou. KeCL sa tieto národy tak rady menujú Uhrami a ta~ 
sa tešia z uhorskej svohody, nech sa rady učia i uhol'skeJ 
'Cvl' Každého kto by prišiel z Francúzska a nevedel by 
re .' . v , k cl' h 
francúzsky, by vysmiali. Práve tak je smlCsne, e u ?r~ 
ski obyvateli a, zvlášť zemani, nevedia vobec ~lebo len ve~ml 
málo uhorsky. Maďarčine sa naučia l'ahšle ako lahne, 
a preto nech sa učia mad'arsky. Neverí, že by bola v U~Ol'
sku stolica, kde hy sa nenašiel niekto, ~do by, vede~. p~sať 
maďarsky. A keby i terazneboli takl, budu o pať-ses~ 
rokov. Do tej doby hy bolo možno tam poslať schopne 
osoby zdolných stolíc na zapisova~ie a p~dr~ať ich ta~, 
kým sa nedochová náhrada z mládeze do~n~ceJ. Po~kaz~Je 
na úspechy nemčiny a na rozdiel, ldory Je medZl recou 
nanútenou a dQbrovol'ne prijatou (totiž na ·sneme). V o~ec~ 
nÍch školách by bolo treba miesto latiny vyučovať ~a~.al'
čine. Deti, keď vyjclú zo školy, latinu zabuclnú, z maďarcmy 
hy však maly osoh, nezabudly by ju, ba o 20-30 ro~ov ~y 
sa staly aj so svojimi clefmi skutočnými U,hl~y (Maď~r~l): 
Na šírenie maďarskej reči medzí "obyvatelnll, hovortaClm~ 
cudzími jazykmi", by bolo dohre dať učitel'ov maďarsl~eJ 
reči i do nemeckých, slovenských, švábskych a ruskych 
škol, ktOl'í by v určitých hodinách učili mlá~ež maďa;sky. 
Ba ešte i kňazov by bolo vraj treba do tychto obCl dať 
takých, ktorÍ hy vedeli aj mad'arsky a kecly-te~y ~~ takto 
i kázavali. Takto by sa nepozorovane pomadarclh oby: 
vatelia našej vlasti, hovoriaci cudzou l;ečou. Keď .ich rec 
v Uhorsku aj vyhynie, bude kvitnúť inde; maďa:čllla ~ie. 
Osobitná úvaha je venovaná zemiam horvatskym.' Twto 
zeme majú s Uhry rovnaký zákon a rovnakú svobodu, 
,tl ako Uhrov nemožno nútiť, aby sa naučili horvatsky, tak 
ani HOl'vati sú nie povinní učiť sa maďarsky. To by sved
čilo _ priznáva Decsy - pre obhájcov latiny, ale len na 
oko. Horvati od dob Ladislava, keCL sa s Uhry spojily, vždy 
šli spoločne s Uhol'skom. Dobre cítili vraj vždy, zvlášť však 
za doby J ozefovej, "sladkosť uhorských svobod a. zákv~nov". 
Skol' spozorovali nebezpečie, plynúce z nemeckeJ reCi" ako 
lJhri, a odhocllanejšie sa aj bránili. Jestliže holi Ochotlll zo-
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mrieť za uhorské svobody, teraz by Tutovali jeden-dva roky 
na naučenie sa uhorskej reči? Niet medzi Horvatmi iste ani 
jednoho, kto by nechcel byť s Uhry za jedno, a to nielen 
citom, ale i jazykom. 

Šíreniu macrarčiny by nakoniec osožilo i zveTadenie 
obchodu a priemyslu: cudzí zástupci by ~a učili reči zeme, 
s ktorou ohchodujú. Macrarčinu by holo ireba zaviesť i u 
vojska, kde mnohí macrarskí synkovia :sú tiež utláčaní, takže 
znechutení opúšťajú túto dráhu. "Kým nebucleme usilovnej
ší :v pestovaní svojej rodnej reči - volá Decsy na konci 
svojho spisu - kým ju nerozší1'Íme po celej vlasti, ne za
vcdieme do všetkých škol, úradov a súdocv a nesiahneme 
k prostriedkom, vhodným priviesť našu reč do rozkvetu, 
nedosiahneme blaženosti ani v prirodzenom ani v mravnom 
ani v občianskom svojom položení". 

Ústupčivo.sť snemu v otázke úraclnej macrarčiny bola hy 
v clunej situácii najmúdrejšou politikou, ktorú snem v tejto 
veci mohol len sledovať, i vtedy, keby nebola výrazom po
litickej nutnosti a znamením vzmáhajúeej sa Tahostajnosti 
voči macrarčine, ale plodom uelej a múdrej rozvahy. 
.K ústup kom zo dňa 21. IX. svolil panovník, ako vieme, bez 
opýtania sa štátnej rady, na naliehanie uhorskýeh hoclno
stárov, ktOl'í sa obávali, že naprosto zamietavá rezolúcia zo 
dňa 20, IX. pokazí náladu na sneme úplne. Ústupky tieio 
neboly vo všetkom po voli štátnej mde, predovšetkým však 
jej vedúcemu . členovi (v uhorskýeh yeciach) štátnemu racl
covi Izdenczymu, ktorý sa v cralšom stále pokúša napravif 
"chybný krok" zo clňa 21. IX., no máme. Od jasného sTubu 
panovníkovho nebolo možno viac ustúpiť bez ohroženia sva
tosti král'ovského slova. Bolo možno síce uštipovať, slová 
rozne vykladať, no jadra nebolo možno sa víac dotknúť. 
Keby však snem bol trval (ako to 16. X. ešte mienil) na svo
jich povodných požiadavkách, čiže - inými slovami - keby 
bol zamietol panovníkove ústupky, bola by štátna rada a dvor 
sám v ďalšolll maly ruky neviazané. I výdohytky vo veei 
ll1aďarčiny zo dňa 21. IX., ktoré predsa boly značné, boly by 
bývaly takto ohrožené. Povolenie macfarského úradovania 
v stoliciach, zabezpečenie nástupníckeho práva ll1aďurčiny 
v úradoch a jeho príprava p01l10COU škol neboly úspechy tak 
nepatrné, ako by sa nám, preclovšetkým v srovnaní s povod-
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'mi túžbami stavov, na prvý pohľad snáci' zdalo. Zásluha 
nY

ne ako aj o vačšinu dosavádnyeh a d'alšÍch výdobytkov 
~ pl'~spech macTarčiny, pripa~á uhorsl~ej kancelá~ii, ťredo
všetkým však jej referentovI, dvornemu raclcovI Pasztho-

rymu. . 
Ako by hola asi vyzerala oclpovecT podTa návrhu Izclen-

czyho a štátnej rady vo veci predkoruno-:ačného ,článku "l. 
a 8., možeme vidieť z jeho poznámok k dll~lomo;rym el~bo
rátom jednotlivých okolí, kladených na papler prav,e v d~oeh 
(12. IX.-2"l. IX.) rozhodovania ~ odpov~~i pan~vmkove~ n,a 
predosiretie 'snemu zo clňa 5. IX. O pozladavkach ~(Onecne
ho návrhu okolia pod unajského na diplom vyslOVUJe sa tak
to: žiaclosť táto je nezákonná, bo od r. 1000 až do roku 1 "l84, 
do zavedenia nemčiny J ozefom II., bola úradnou rečou 
v Uhorsku latina, potvrdená i zákonným článkOlll 19. z ro
ku 1"l41. Nie je ani dobre uvážená, je nespravodlivá, nepo
litická a prezraclzuje nenávisť proti každému, Ido nevie ma
cTarsky. Požiaclavka tohoto druhu znamená prinútiť panov
níka, aby sa učil macfarsky, vytvoriť nemecké ministerstvo 
z pojednávania llhorských záležitostí a vytvoriť ~ úradov 
nielen všetkých cudzincov, ale aj všetkých obyvatel ov Uhor
ska, neznaj~cich macťarsky, prevyšujúcich však Macťarov 
aspoň dvojnásob. K tejto požiadavke dala snácr popud ,spo
ločnosť na pestovanie macťarskej reči, ktorá bola nedav~IO 
doporučená uhorskou dvorskou kanceláriou na potvrdellle. 
Patriotizmus tohoto druhu musí však popretrhať všetky 
svazky fuclskej spoločnosti a vzbudiť v protivnej strane ne: 
vylieČiteTnú nenávisť ako dobre zaslúženú odme~u za taku 
prepiatu pýchu. V posudku k prÍslušnéll1~l bodu ,dll~~omu po
tisského (24.) poznamenáva, že zavedeme madarclllY ,bolo 
by veTmi skrivodlivé pre Horvatov, Sl~voncov~ Il~~r~v, 
Nemcov Slovákov, Srbov, Rumunova RUSlllOV, byvaJucleh 
v uhors't(ých cledičných zemi ach a prevyšujúcich počtom 
d'aleko Macrarov, a bolo by najpohocUnejším nástvrojom po: 
pudiť všetky ostatl1é národy proti nim. ?d Sv: stefa~~ az 
do J ozefa II. hola v Uhorsku úradnou recou latllla, pn com 
by sa malo soirvať i nacralej. K návrhu tisských okolí ~o 
veci školstva a cenzúry poukazuje Izdenczy k tomu, ze 
v obid voch je panovníkova právomoc neohmedzená. Dosa
vádné reformy dialy sa (zvlášť za M. Terézie) vždy z krá·· 
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l'ovskej moci. 70. z. čl. z 1'. 1723 neznamená právo zásahu 
stavov, ale len vybavenie ich predloženej prosby.l21 

Podobným duchom nesený je i posudok Izdenczyho 
(26. X.) o diplome a predkol'unovačných článkoch zo dňa 
5. IX., lepšie rečeno k poznámkam k nemu, purobeným krá· 
l'ovskou radou a kOl'unným fiškálom a predostretým kan
celáriou uhorsko-sedmohradskou dňa 15. IX. Pri siedmom 
zákonnom článku poznamenáva, že rezolúcia, daná k tomu
to bodu dňa 21. IX., je pre panovníkove práva vel'mi škod
livá, pri čom sa dovoláva svojho predchodiaceho odovod
nenia zo dňa 19. IX. K 8. článku podotýka znova, že tu ide 
o novotu, ldorá by u ostatných obyvatel'ov Uhorska, prevy
šujúcich Maďarov takmer trojnásobne, vyvolala ešte vačšie 
vzrušenie, než zapríčinilo svojho času zavedeníe nemčiny. 
Dosial' bola úradnou Tečou latina a podl'a záldadnej zásady 
reštitučnej, že Uhorsku má byť p1'iznané všetko, čo im v smy
sle ich zákonov podl'a zvykového stavu z r. 1780 patrí, ne
má im byť však povolená ani tá najmenšia novota, požado
vaná nimi pomocou jednostranného výkladu zákonov alebo. 
prostou náročnosťou, mala by ňou ostať i naďalej. Tým viac, 
že požiadavku úradnej macrarčiny nie je možno doložiť ani 
jedným zákonom a že by to bolo vel'mi nespravodlivé, áno 
nebezpečné, žiadať, aby sa 6 milionov l'udí spravovalo po
dra nálady 2 milionov. Ustanovenie profesorov mad'arčiny 
do všetkých verejných škol bolo by vel'kým zaťažením štú
dijného fondu. Všetko, čo je možno bez urážky ostatných 
národov a bez vyvolania ich nevole, ldorá by bola na škodu 
predovšetkým Maďarom samým, v prospech maďarčiny po
voliť, bolo by ustanovenie zvláštneho profesora maďarčiny 
na univerzite, akademiách a gymnáziách, aby študenti, ktorí 
sa ju chcú naučiE alebo sa v nej zdokonaliť, mali k tomu 
príležitosť a možnosť. Za tým účelom navrhuje aj zmenu 
8. článku: Zabezpečenie, že panovník nezaveclie cuclzej reči 
do úraclov; príležitosť k naučeniu a zdokonaleníu sa v ma
ďarčine na školách; úrady budú i nad'alej úradovať rečou 
latinskou, zavedenou ešte za Sv. štefana.122 

K názorom, prejaveným tu v rečovej otázke uhorskej, 
dospel Izdenczy jednak' vlastnou znalosťou vecí a súvisov 
čl vlastnóu úvahou, jednak vlivom roznych doverníkov dvo
ra na sneme, ktorý neopomenuli upozo~niť vo svojich zprá-
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vach na úJohu macrarčiny v piáno ch revolučnej ligy, pokial' 
išlo o zabezpečenie uhorskej nezávislosti, zamedzenie vlivu 
cudzincov do záležitostí uhorských a vytvoreme cudzincov 
z úradov. Práve tak poukazovali i na rozné praktické a mo
rálné prekážky jej zavedenia. Už prvá zpráva známelio nám 
už Lindemanna (13. VI.) hovol'Í o snemovom uzavretí zo dňa 
11. a 12. júna ako o prepiatom, nepremyslenom a nevyko
natel'nom. Že sa v Anglii a vo Francii vybavujú všetky veci 
anglicky a francúzsky, je v poriadku, bo tam celá krajina 
užíva svojej reči materinskej. V Uhorsku hovorí však ma
ďarsky len najmenšia časť obyvateľstva. Reč je k tomu ešte 
nedostatočne vzdelaná. Jej zavedenie do škol bude ťažko 
možné pre nedostatok vhodných učitel'ov. Nemože sa stať 
ani rečou dvora, bo v roznychzemiach jeho sú užívané roz
né reči. Zavedenie maďarčiny do súdov bude škodiť styku. 
s cudzinou a bude ešte ťažšie, ako bolo svojho času zave
denie nemčiny, nespomínajúc všeličo iné, čo by sa dalo 
uviesť proti.123 O zavedení maďarčiny ako prostriedku na 
zamedzenie cudzieho vmešovania do uhorských záležitostí 
píše Gotthardi na základe zpráv (14. VI.) svojho dopisova
tel'a z Pe3ti Beerovi, hl. policajnémn riaclítel'ovi vo Viedni, 
už 16. VP2.! Na maďa.rčinu ako taktický prostriedok na 
umlčania maďarčiny neznalých a na ich vytvorenie z úradov 
poukazuje zpráva Bujanovichova pre Balassu a nepriamo 
i pre d vor zo dňa 23. Vp25 Že inštrukcie, sostavené a pre
saclené na mnohých miestach praktikami radikálov, neodpo
vedajú všade - ani čo sa reči maďarskej týka - skutočnému 
smýšl'aniu stolíc, bolo mu známe tiež.126 Na nepomel' Macrarov 
a Nemacrarov poukazuje Mednyánszky už vo svojich po
známkach k počiatočnému návrhu potisskému na diplom. 
Tu sa opiera o súpis jozefinský, podl'a ktorého je v Uhor
sku len 3668 maďarských, naproti tomu však 890 nemec
kých, 2768 slovenských, 1848 horvatských, 453 illýrsko-dal
matských, 18 srbských, 702 rusínskych a 1029 rumunských 
obcí, tedy spolu 7703, takže maďarský obyvateli a tvoria me
nej ako jednu tretinu. Pravdu mal tedy JozeflI., že maďar
(;inu nemožno poldadať za obecnú a nemože byť rečou úrad
nou.127 

Všetky tieto názory a zprávy, pochodiace od doverných 
služobníkov dvora, neostaly prirodzene bez vlivu na smý-
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šranie vedúcich dvorských kruhov a na panovníka samého. 
podporujúc tak prijatie mi enky lzdenczyho. Najznameni
tejšej podpory dostalo sa však Izdenczymu so strany býva
lého a na svornú žiadosť hOl'vatských i uhorských stavov 
od volaného horvatského bána, grófa Františka Balassu, kto
rý nielen že zásobuje dvor dovernými zprávami zo snemu, 
zasielanými mu jednak jeho poslom, jednak jeho ldientmi 
a úradníkmi (súkromnými), meškajúcimi na ,sneme, ale tlu
močí svoje názory a bežných a časových uclalostiach v po
četných memorandách k panovníkovi. Vo' svojom návrhu 
zákonných článkov, ktorými by maly byť poclfa jeho mien
ky po korunovácii nahradené preclkorunovačllé články sne
mu, podanom dna 14. IX., chce 7. článok nahradiť srubol11, že 
panovník v smysle svojich práv bude sa starať o výchovu 
mlácleže, aby domácí obyvatelia boli schopní na všetky úra
dy. Na článok 8. navrhuje oclpovecY tohoto obsahu: V zhl'aclom 
na rozmanitosť národov v Uhorsku a v zemiach pripojených. 
majúcich tam nielen svoje prebývanie, ale aj práva občian
ske, buclú vo všetkých úracloch všetky verejné a súkl'omné 
veci, ako aj dopisovanie medzi týmito úraclmi vybavované 
i nacYalej v reči latinskej, požÍvajúcej domovského práva už 
od dávna. Panovník však srubuje, že sa hude všetkvmi si
lami snažiť o to, aby macYarčina do'siahla takého stupňa' do
konalosti, aby sa mohla stať obecnou rečou nielen v král'ov
stve, ale aj v zemi ach pripojených .. K dosialmutiu tohoto 
účelu prikazuje panovník, aby král'ovská rada po vypočuti 
stolíc a ostatných právomocností, ako aj univerzity v Pešti, 
vypraoovala vhodný návrh a predostrela ho panovníkovi 
k schváleniu. 128 

Návrh IzdenczyllO zo dňa 26. X., ako vidíme, v záHad
ných veciach sleduje úplne myšlienky Balassovho elaborá
tu, pripojeného k spisu. Vypracovania návrhu na vzdelanie 
a rozšírenie macl'arčiny nesveruje však král'ovskej rade, aÍe 
určuje sám sposob dosiahnutia tohoto ciera. Vel'ký rozdiel 
medzi navrhovatefmi je i v posudzovaní diplomatickej strán
ky veci. Balassov návrh je z doby pred "osudnou" rezolú
ciou zo dňa 21. IX., lzdenczyho z dohy po nej. Kecl' Balassa 
vidí, že panovník v uvedenej rezolúcii dal sa strhnúť k ústup
kom, presahujúcim d'aleko jeho nárady, podáva panovnÍ
kovi druhý elaborát, kde ,sa snaží zachrániť, ČO 8a bez zjav-
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ného porušenia panovníckeho slova zachrániť dá. Bod 8. re
zolúcie o zemskej reči musí pocHa jeho mienky ostať v plat
nosti i nacl'alej, bo je tak zretel'ný, že sa na ňom nedá nič 
meniť. Len osnovať ho bude možno sposobom dosaváclnemu 
zvyku a panovníc~(ej clostojnosti primeranejšÍm. Zo zákona 
tohoto, kecl' i bucle sankcionovaný v tejto forme, netreha 
mať žiaclnych obáv, bo horvatské, slavonské, banátske, ru
sínske, slovenské a i nemecké stolice buclú tlačiť na to, aby 
tento zákon ostal nesplnený. V najhoršom prípacle bude 
mocť trvať na jeho neuskutočniteľnosti sám panovník s tým 
odovoclnením, že macYarčina je maierinskou rečou najmen
šej časti obyvateľstva v zemi.12O 

Takéto názory panovaly na viedenskom dvore v otázke 
úradnej macYal'činy, kecY tam prišlo predostretie snemu zo 
dňa 14. XI., obsahujúce mimo iné i jeho oclpovecľ na články 
7. a 8., nám už známu. Rozcliely medzi touto oclpovecľou (a re
zolúciou za chla 21. IX.) a uvedenými názormi Izdenczyho 
boly značné. V Izdenczyho návrh~ je len prÍpovecY pesto
vania macľarčiny, o jej zavedení do úradov niet tam ani 
lládejného slovíčka. Stavy žiadajú, v smysle clanej im prí
povedi, nielen toto zabezpečenie a svobodnú vorbu reči vo 
svojOl1l vnútornom úraclovaní, ale i povolenie macTarského 
styku so' zemskými úruclmi, v čom sľub z 21. IX. prekročujú. 

Predostretie snemu zo clIla 14. XI. bolo poslané uhorské
mu kancelárovi Pálffymu na vy,jaclrenie vlastnoručným prí
pisOln panovníkovým zo dňa 18. XI. Kancelária vo svojom 
preclostretí zo dňa 25. XI. sostavuje k voli prehraclu preclo
stretie stavov zo clňa 5. IX., rezolúciu zo clňa 21. IX. a nové 
predostreiie stavov zo clňa 14. XI. O 7. a 8. zo separátnych 
zákonných článkov (bývalé články predkorunovačné) podá
va túto mienku: K vypracovaniu štúclijnej osnovy je i tak 
tl'eba sriadiť zvláštnu krajinskú deputáciu, takže návrh sta
'lOV móže byť prijatý. Pokiaľ icle o rečový problém, nech sú 
stavy odkázané na rezolúciu zo dlla 21. IX. 

Izclenczy vo svojej mienke k článku sieclmemu háji zase 
neobmedzené právo panovníkovo a s odvolaním sa na svoje 
c1rievňajšie clobrozdania v tejto ve ci radí článok tento vy
nechať vóbec. K zákonnému článku 8. navrhuje - s oclvo
laním sa na svoje clobrozclania drievňajšie - odpovecl', pri
dižajúcu sa vo všetkom ,jeho osnovy zo dňa 26. X. Len po 
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slove "na nniverzite" je doplnené "uhol'skej". Zmeny sú vl'a,Ť 
v úplnej shode s' panovníkovou rezolúciou z októbra, da
nouna predostretie kancelárie zo dňa 13. IX. vo veci pro
fesorov n~znalých maďarčiny/BO Kounic a arciknieža Fran
tišek pridávajú sa vo všetkom k mienke Izdenczyho, takže 
rezolúcia panovníkova (11. XII.) dopadla úplne podTa jeho 
nárady. 7. z. čl. má byť vynechaný vobec, 8. však osnovaný 
podTa návrhu Izdenczyho. Táto rezolúcia, ldorá obsahovala 
mnohé zhoršenia povodnej rezolúcie zo dňa 21. IX. aj v iných 
bodoch, vzbudila v palatínovi, ktmý vlivom svojho okolia 
a svojich uhorských radcov od počiatku začal hruť rolu 
sprostriedkovateTa medzi snemom a panovníkom, hájac ohy
čajne hTadisko uhorské proti viedenskému, a v ostatných 
hodnostároch krajinských. meškajúcich práve v inej zále
žitosti vo Viedni, veTké obavy, že rezolúcia tak, ako je, roz
trpčí snem. Zmenu rezolúcie sa im však dlho nepodarilo vy
mOcť. Až nakoniec palatínovi podarilo sa primať svojho 
otca k to.mu, aby sporné veci, pred odoslaním snemu, bolv 
prebrané ešte raz v miešanej konferencii hoclnostáro~ 
uhorských a viedenských. l3l 

Táto konferencia bola konaná za preclsedníctva arcilmie
žaťa Františka dňa 24. XII.132 Na túto konferenciu sa jej 
uhorskí členovia, upovedomení palatínom vopred, pripra
vili. Mali mimo to cleň precltým aj spoločnú poradu u pri-
masa, kde sa dohodli na spoločnom postupe. Izdenczy na
proti tomu bol zaskočený a privolaný v poslednej chvíli bez 
toho, že by si bol mohol 'preštudovať príslušné aktá. OhTa-

, dom 7. bodu poukazujú uhorskí zástupci k tomu, že rezolú .. 
cia zo dňa 21. IX. nemala proti požiadavke stav ov námietok. 
Nie je ani možné predpokladať, že by vo veci, ktorá sa ich 
tofme týka, stavom ne mala byť daná možnosť vysloviť sao 
Zástupci dvora, zvlášť Izdenczy a Spielmann, hája húževna
te panovníkove práva a privol'ujú nakoniec len k tomu, že 
snemu može byť povolené predniesť vtejto veci svoju mien
ku ako radu. O veci však rozhoclne panovník. Ešte živšia 
bola debata o bocle 8. Východiskom a podldaclom debaty bo
la prirodzene rezolúcia zo dňa·11. XII., voči ktorej zástupci 
uhorskí dovolávajú sa rezolúcie zo dňa 21. IX. KecIže však 
obe rezolúcie, pokiaT išlo o vytvol'enie l'eči cudzej a pesto
vanie maďarčiny, vlastne sa shodovaly a vnútorné maďar-
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ské úradovanie v stoliciach mlčky (tým, že latinské úrado
vanie predpisuje len pre dikasteriá) pripúšťala i rezolúcia 
druhá, točila sa debata len okolo rozdielnej poslednej vety 
rezolúcie návrhu Izdenczyho, okolo nástupníckeho práva ma
d'arčiny, kde rezolúcia zo dňa 21. IX. svojím ohrg.tom: di
kasteriálné veci budú ešte nateraz (uunc adhuc) pojedná
vané latinsky, toto nástupníctvo pripúšťala, kdežto rezolúcia 
druhá, majúca na tomže mieste "i naďalej" (dehinc quoque), 
nedávala tu žiadnej nádeje. Uhorskí členovia, predovšetkým 
Zichy a primas, hája prirodzene nástupnícke právo maďar
č.iny. Zichy prehlasuje, že stavy na sneme len s veTkou ná
mahou bolo možno pohnúť k tomu, aby pristaly na podrža": 
nie latiny v úradoch do doby, kým sa jej Horvati nenaučia. 
Primas číta rezolúciu zo dňa 21. IX. a poukazuje na to, že 
tam je nástupnícke právo maďarčiny zabezpečené. Izdenczy 
a Spielmann obhajujú rezolúciu druhú. Zmienku o Sv. šte
fanovi dal tam Izdenczy vraj preto, aby holo vidno, odkecly 
je latina v úradoch užívaná. Uhorskí členovia vidia priro
dzene v tomto dodatku len cfalšie utvrdenie latiny. Spiel
mann im cituje z~áme miesto z napomenutí Sv. š,tefana 
k jeho synoyi Imrichovi o nestálnsti krajín jednej reči a jed
noho mravu .. PodTa neho iná ako latinská úradná reč v UhOl'
sku, kde ohyvateTstvo vo svojej vačšine nehovorí macfarsky, 
ale 3-4 rečami inými, nie je možná. Na táto argumentáciu 
navazuje Zichy, poukazujúc na to, že skutočné pomery a re
čová rozmanitosť i tak nedovolia, aby bol tento bod usku
točnený, takže keď i ostane v tomto bode osnova zo dňa 
21. IX., v skutočnosti sa na danom stave vecÍ nič nezmenÍ, 
a stavy hudú predsa uspokojené. Ve cf len kým Horvati sa 
naučia maďarsky, uplynie najmene.Ť 100 rokov. Tento do
vod konečne presvedčil rakúskych členov konferencie. Sú
hlasia s tým, aby zmienka o Sv. štefanovi hola vynechaná, 
bo je vraj i tak známe, že už pred Sv. štefanom, v storočí 
8. a 9. holy všetky verejné písomnosti osnované latinsky, 
a nakoniec prístupujú i na to, aby do rezolúcie miesto po
-vodných slov "dehinc quoque" boly vsunuté slová "nunc 
adhuc", obsažené v rezolúcii 21. IX. Na túto zmenu pristali 
neuhorskí členovia z clovodov už uvedených. Nepokladali 
proste za možné, aby vačšia časť ohyvateTstva, asi 6 milio
nov, maďarčiny neznalá, niekedy povolila žiaclosti maďar-
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skej menšiny, čÍtajúcej sotva 2 miliony, a dala súhlas k za
vedeniu madarčiny do úradov. Kedže obidve rezolúcie v tom
to poslednom bode boly i osnovou úplne totožné a růzdiel 
medzi nimi tvorily len dve uvedené slovíčka, mohla konfe
rencia jednomyserne zistiť, že v tomto bode tedy ostáva 
vlastne rezolúcia zo dňa 21. IX., letoré zisteuie, nehradíme-li 
~ formulácii, ale k ústup kom a obsahu vecnému, platilo 
máče, ako z horejších našich výldadov vidno, i na celú' re
zolúciu. 

Na tejto konferencii bol vybavený i návrh, osnovaný na 
rýchlo Zichym o právomoci palatínskej. Dňa 12. XI., keď 
stavy zvolily za. palatína syna panovníkovho, preclložily 
Leopoldovi na zamedzenie prípadných nepriuznívých dů
sledkov tejto vorby návrh na zvláštny zákon, ktorý panův
ník ústne schválil. Medzi požíaclavkami stavov bolo aj to, 
aby palatín býval v sidle krajinských úradov v sťrede kra
jiny a vzclelával sa i nad'alej vo "vlastenskeJ reči národa 
uhorského". Predostretie sneniu v tejto ve ci zemský ,sudca 
poslať nedovolil a predostiera teraz svoj vlastný návrh záko
na cieJ'om akéhosi predbežného sch válenia, aby vedel, na
korko může v tejto veci vyjsť stavom v ústrety. podra mien
ky konferencie spolu s niektorými aťribúta~1Í palatínskej 
moci vypadá i závazok o učení sa reči macTar'skej, ako ne
sl ušn ý. 133 

Zápisnica konferencie bola predložená panovníkovi dňa 
1. I. 1791 a zaslaná spolu s rezolúciou na ňu danou vlastno
l'učným prípisom zo dňa 5. I. uhorskej kancelárii cierom vy
hotovenia návrhu na príslušný reskript. Tento návrh bol 
ešte skúmaný na konferencii, konanej dňa 15. I. 1791 a po 
schválení zaslaný (18. I.) ako rezolúcia zo dňa 8. I. imnce
lárii a jej cestou snemu, kde bola čítaná dňa ~2. I. Body 7. 
a.8: boly v nej rozhodnuté podTa návrhov Izdenczyho, mo
dlftlmvaných konferenci ou zo dňa 24, XII. 1790.134 

Kecťže táto nová rezolúcia obsahovala ohradom týchto 
bodov, či už vyslovene alebo mlčky, vlastne všetko, čo rezo
lúcia zo dňa 21. IX., snem nemalnámietok proti jej prijatiu 
a inartikulovaniu. Zmeny, ktoré si v zasadnutí, konanom 
clňa 4. II., prijatím návrhu miešanej deputácie, vyslanej 
(26. I.]: na doporučenie okolí, radivších sa predtým v tej 
veci, zla dal, boly len čiste štylistické a jako úplne .bezvý-
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znamné boly doporučené jak bratislavským odclelením dvor
skej uhorskej kancelárie, delegovaným tam k vůli súčin
nosti so snemom a koncertácii zákonných článkov, tak kan
celáriou samou a štátnou radou. Rezolúcia (17. II.) bola 
zaslaná vlastnoručným prípisom zo clila 23. II. a tieto zákon
né články po prejednaní snemovou deputáciou (26.-27. II.) 
predložené spolu s ostatnými zákonmi snemom k sankci-i 
(H. III.) a sankcionované dňa 12. III. ako články 15. a 16. 
Tieto dva zákonné články do istej miery doplňuje ustano
venie z. čl. 67, vysielajúceho· krajinské cleputácie na prí
pravu clůležitejších a na sneme neprejednaných vecí, o vy
slaní takejto deputácie aj vo veciach kultúrnych. Tejto de
putácii sa medzi iným uldadá vypracovať učebnú osnovu, 
návrh na postupné sriadenie učenej spoločnosti a akademie 
umení a návrh na pestovanie reči, potrebných k vzdelaniu 
národa, predovšetkým však na vzdelanie reči vlastenskej.HiI 

Na významných konferenciách zo dňa 24. XII. a 15. I. 
bolo rozhodnuté aj o druhom "vlasteneckom" symbole sta
vovského hnutia z r. 1790, o národnom obleku a o povin
nosti nosiť ho a chodiť v ňom. Zovnútorné osudy tohoto 
druhého národnostného symbolu podobaly sa v 'mnoholl1 
priebehu zápalu o reč a jeho postupného ochladnutia. Opad 
politického rozvášnenia javil sa i v šatách. Dámy sa už na.
sýtily národného kroja a pomaly sa začínajú vracať k opu
stenej móde. Ale i medzi zemianstvom prestávala pomaly 
obleková horúčka, bo :8a nedostávalo - ako poznamenáva 
Keresztesi - "nervu s paradae". Po oclmietavej odpovedi 
l.eopoldovej zo dňa 20. augusta a po príchode sporahlivého 
vojska do Budína "pompa poklesla, lemovky sa zmenily 
v čierile srstené opinky (šnóry), kalpak bolo vidie ť už len 
zriedka, vrátily sa verké širáky, mnohí miesto skvostných 
uhorských rúch obliekli sa do kaputov. Takýto je hra UhOl', 
všetko jeho snaženie je ako plameň pazderia, ktmé najprv 
praská ohňom, ale čoskoro vyhasne, zanecha.Ťúc po sebe 
len nepríjemný clym".136 I Meclnyánszky zaznamenáva vo 
svojom denníku už k dňu 24. VIII., že 'sa zase začína.Ťú nosiť 
nemecké šaty. 
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lThorský oblek ožil síce ešte raz v plnej nádhere, za 
korunovácie Leopolda II., kedy kráf sám, jeho hosť kráf 
neapolský, kráfov syn a palatín Alexander, celá rodi~a 
kJ'áfovská a mnohí z jeho spl'ievodu objavili sa v uhorskom 
obleku, no zákon o jeho povinnom nosení donesený nebol, 
hoc sa stavy o jeho prijatie pokúsily. Póvodný, známy nám 
už návrh príslušného pl'edkorunovačného zákonného člán
kn okolí potisských oŽÍva znova v prednostných zákonných 
čJánkoch, o ktorých referuje snemu miešaná deputácia 
16. X. 1790 akoo hotových a ktoré majú hneď po koruno
vácil predostrieť k sankcii .. Opad nádhery, ako by sa bol 
prejavil i na tomto návrhu, ktorý voči návrhu tis'skému 
poklesol rozsahom o dobré dve tretiny. Honosný úvod 
a trestné sankcie odpadly a celý návrh je tento: "Za slušné 
uznaly stavy a rády krajiny,' aby všetci zemani krajiny 
obojeho pohlavia užívali uhol'ský šat." 

Návrhy zákonných článkov zo dňa 16. X. v tejto formu
lácii, ako už vieme, predostreté neboly. Na kategóriu preJ~ 
nostných článkov dochodí až v predostretí snemll zo dňa 
2. XU. Okázalé priznanie ,sa Leopolda a jeho rudiny k uhol'
skému obleku z príležitosti slávností korunovačných - ako 
sa zdá - povzbudilo mysli stavov, takže sa odvážily nielen 
článok predostrieť, ale ho i osnovať o nieč.o obšÍrnejšie a ho
nosnejšie. Pravda, so súčasným obmedzením jeho účinnosti, 
nakofko jeho imperatívna platnosť je obmedzená (tu zase asi 
pósobil príldad korunovácie) na slávnostnejšIe príležitosti 
verejné: "K dóstojnosti národa patrí i podržanie vlastného 
jazyka a obleku; preto stalo sa usnesenie, aby všetci ze
mani krajiny obojeho pohlavia užívali národný oblek uhor
ský a aby v hraniciach krajiny na verejné a slávnostnejšie 
sch6dze inak nechodili". 

I v tomto menej imperatívnom znení vzbudil návrh 
mnoho odporu, a to už v snemovej schódzi samej (27. XL), 
kde tieto preferenciálne články boly pojednávané. Takýto 
návrh - hovorili mnohí - nie je národu ku cti, bo z neho 
vidno, že je mu treba zvláštneho zákona k tomu, aby nosil 
a si zachoval svoj šat. Protiví sa aj zemianskej svobode a cu
dzie vzdelané národy by mohly v ňom vidieť svoju potupu. 
Zvlášť energ'icky vystúpil protinávrhu krajinský sudca 
Zichy, bol však búrlive prehlasovaný. Stavy, ktoré bolestne 
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sa rozpomínaly - hovorí úradná zaplsnica - na dobu, 
v ktorej domáce rúcho dostalo sa pre prílišnú obrubu šatu 
cudzieho takmer do vyhnanstva, a naučily sa i z príkladu 
starých národ ov, že s cudzím šatom fahšie sa ujímajú aj 
cudzie zvyky a mravy v srdci národ ov, pevne sotrvaly pri 
návrhu deputácie. Ktosi zo snemovllíkov povstal a prirov
nával Uhrov, nosiacich cudzí oblek, k strake s pávim perím 
z Aesopovej bájky. Zpravodaj ca Balassov hlavnú vinu tu 
pripisuje novému palatínovi, ktorý ako preclseda mieša
ných sch6dzí oboch tabulí javí vefkú trpelivosť voči vše
tkým návrhom stavov. V prejavoch svojej priazne voči 
stavom išiel dokonca tak ďaleko, že pri tých miestach reči 
J ezerniczkého, povedanej na obhajobu uhorského šatu, kde 
rečník pre potvrdenie svojich názorov dovolával sa i prí
kladu panovnickej rodiny a palatína samého a ich pre
javenej úcty voči uhorskému obleku, l'ahko sa uklonil 
smerom k stavom akoby na potvrdenie slov rečníkových.l31 

Proti zákonnému článku o obleku obracia sa i Balassa.138 

Podfa neho nie je slušné a pl'ípustné, aby tých niekofko 
osob, shromaždených na sneme, ukladalo takúto nákladnú 
povinnosť celému ohyvatefstvu a pozbavilo ieh tak v tejto 
veci svobody, o ktorú sa stavy na tomto sneme snažily snáď 
najviac. Odvoláva sa na Bethlenove Dejiny Sedmo'hradska 
a na úpadok tejto krajiny po smrti Andreja Báthoryho, 
zvlášť na miesto o národnom obleku 13O a poukazuje na po
dobný stav Uhorska súčasného. Nechce však žiadosť stavov 
zamietnuť úp lne a radí k odpovedi, kde by kráY prejavil, 
že aj sám, aj arciknieža Leopold pá zvláštn)Tch príležito~ 
stiach chcú nosiť uhorský oblek, a kde sa toto no-senie povo
fuje aj o.statným, blldú-li ho chcieť radšej nosiť ako oblek iný. 

Celú výpravu proti tomuto zákonnému článku cestou 
svojich viedenských dóverníkov podniká u dvora gr. 
Leopold Pálffy. Hneď 27. XI., tedy v de:řtprijatia tohoto 
zákonného článku, píše svojmu dvornému správcovi vo 
Viedni Prantnerovi, že je to najsmiešnejší zákon celého 
sveta; Uhor, ktorý má majetky v Rakúsku a v čechách, 
móže sa predsa obliekať, ako chce. 30. XI. dórazne napomína 
Prantnera, aby neo.Pomenul upozorniť známu oso.bnost 
(Izdenczy) na tento zákonný článok, bo ako vidno. z reči 
jeho.vicišpána "tohoto osla",140 žiadajúceho, aby ešte i reme-
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selníci šatili sa uhorsky, nežiadaly stavy túto vec pre "slávu 
národa uhorského", ale "z nenávisti voči národu nemecké
mu". Je sa treba preto všemožne snažiť, aby tento článok 
bol nielen zamietnutý, ale aby sa snemu dostalo aj prísluš
ného pokarhania, z ktorého by videI nespravodlivosť a ne
smyselnosť svojho počínania. Bo je to veTmi nespravodlivé, 
aby mnohí nemeckí indigenmTia, len aby sa stavom Zlapáčili, 
museli mať veTmi náldadnú dvojitú g·arderobu. Mimo to 
znamená tento zákon novú potravu pre nespravodlivú 
a Uhrom samým škocllivú nenávisť voči Nemcom, ktorú 
preto je treba potierať zo všetkých síl. 

Na zprávu Prantnerovu, že zákon o obleku bude vo Viedui 
pozmenený tým sposobom, že uhorský oblek budú nosiť len 
raclcovia a ostatní dikasterialisti a že pre ostatných hude 
povinný len na sneme a na kongregáciách, vyslovuje (7. XH.) 
nádej, že sa takto pozmenený zákon nebude vzťahovať aj 
na ženy. Mnoho uhorských magnátov žení sa s Nemkami' 
z dedičných zemí, a jaké sú ženy často VTtošivé, mnohá bv 
odmietla sa za Uhra vydať, kehy vedela, že sa bude musief 
nhorsky nosiť, z ooho by vznikla pre krajinu mnohá škoda. 
Ani takto však neprestáva tlačiť na Prantnera, aby v jeho 
mene prehlásil "známej osobe", že zákon treba úplne od
mietnuť, bo i takto pozmenený bol hy smiešny a škodlivý. 
PisateTovou zásadou je raz navždy: Uhri tvoria s ostatnýrni 
provillciami - každá má byť prirodzene spravovaná podTa 
svojej vlastnej ústavy --;- jednu ríšu. Zákon tento hy to pre
kazil. V Uhorsku je mnoho indigenov, ktorým to nebude 
milé, lUusieť mať dve garderoby a jako kašpárkovia vzkízať 
raz do uhorského, raz do nemeckého obleku. Ulwrskí mag
náti, ktorí sú aj stavll1i v dedičllých zemiach, chodia ta na 
snemya iné shroll1aždellia v uhorskom obleku bez prekážky. 
Tam vedia totiž dobre, že nie šaty robia člo'veka. Čo kehy 
teraz stavy dedičných zemí siahly k odvete? Kde bude 
svornosť a vzájomná láska? Mimo to je svetoznáme, že uho'r
skí hospodárski úradníci a rell1eselníci sú zvačša "osli;' 
a schopných Tudí treba dovážať z Čiech, Moravy a Rakúska. 
Nebudú sa tieto teraz rozpakovať prijsť do Ůhorska,kec]' 
budú .vedieť, že bucfto budú musieť mať nákladné uhorské 
šaty alebo nebudú mocť navštevovaťkongregácie, kde sú 
podTa pisateTa veTmi užitočnÍ. škodu z toho hudú mať len 
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Uhri. Nech dá tieto poznámky "známemu" písomne a nech 
mu odpíše jeho odpoveď. 

Uspokojuje sa, až mu Prantner (11. XII.) píše, že panov
ník rozhodol sa odpovedať, že sám ukázal, ako si uhorského 
obleku váži, že však nemá v úmysle robiť zákony o takých
to nepatrných veciach a že by si prial, aby sa snem zaoberal 
vážnejšími vecami. Izdenczyho tajomník vraj myslí, že 
v tejto ve ci nebude nič určené a bude každému ponechané 
na voTu, aby ,sa šatil, ako sám chce.14~ 

Akúsi odpoveď na tieto nepriateTské glosy mOžeme vi
dieť v brožúrke prof. klužskej akademie J. F. Millera, oh
hajujúcej národný ohlek a vyšlej asi v dobe sncmových 
jednaní o jeho uzákoncnie. Dielko' bolo písané síce ako 
odpovecf na miesta Hoffmannovej Ninive, ironizujúce módu 
nár,odných šiat, a obhajuje (vzhTadom na tvrdenia Ninive) 
túto módu predovšetkým u žien, no svojimi všeobecnými 
vyvodmi dotýka sa problému zásadne a tvorí dobré shrnu
tie uhorského stavovského názoru v tejto veci. V cudzoll1 
obleku vidia predovšetkým pravú príčinu mravnej zkazy. 
K tomuto presvedčeniu prišli Uhri trocha neskoro, no nic 
tak pozde, aby nebolo možno navrátiť sa k starému náho
ženstvu, k starým mravom a cnostiam, aby v Uhorsku zase 
vládla svornosť, šťastie a požehnanie. Nie je tedy vobec 
slabosťou hTadať a vidieť lásku k vlasti aj v šatách. Nech sa 
zdá nosenie obleku nároclného vecou akokoTvek malicher
nou, často može viesť k dobrým zásadám, letoré možu celé 
národy oduševniť k šTachetným činom, zženštilých mužov 
zadl'žať od výstredností anapraviť srdcia oboch pohlaví. Že 
celá Em'opa nosí nemecké šaty? "Keby bolo Uhorsko zotro
čené takým sposobom, ako je vačšina krajín v Em'ope, ne
bolo by prirodzene ani tu ani najmenšej stopy po národnonl 
obleku; ale ako svobodný národ, vedelo si Uhorsko časť svo
jich svobod uhájiť aj v obleku". Cudzie n~rody sa nehanbia 
za svoj oblek, prezrádzajúci národného ducha. LenUhrinky 
by tak maly robit? I v Uho-rsku by bolo treba zaviesť ná
rodn Ý oblek povinne zákonom, ako je tomu vo Švajčiarsku 
(v Berne). V tom nie je niJaká národnostná nenávisť, ale 
len prirodzená vlastnosť, že máme radšej svoje ako cudzie. 
Uhorský národ neprechováva nenávisti voči nemeckému 
obleku a nemeckeJ reči. Vie veTmi dobre, že hez znalosti 
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nemeckej reči nemaže si nikto robit nárok na meno vzdela~ 
ného, že je slušné, znať reč dvora apri 'určitých príležito;,. 
siiach nosit aj jeho oblek. To však neznamená, že by sme 
si mali znenávidíet oblek a reč vlastnú a hanbit sa za svojn 
yJast. Vlni, vlastenci, zachovajte si svoj oblek a svoju reč, 
tu poz,dvihnite pochodeň patriotizmu a nezabúdajte, že len 
prázdny hrom vlastenectva bez skutočnej lásky k vlasti je 
len presvedčenfm, meniacim sa podra módy.142 

Podobnými clavodllii c obhajuje usnesenie snemn zoclňa 
27. XI. aj Magyar KuriI .. Navazujúc na prirovnanie o Aeso
povej shake, oclznelé na sneme, za lepšíe pokladá, keď Uhri 
zachovajú svoj národný oblek, hodiaci sa výborne k kh 
postave, náture, vojenskému povolaniu a udatnosti, ako 
kehy sa mali ohliekat do obleku cuclzieho a tak ztratit vše
tky svoje národné, vnútorné i zovnútol'né vlastnosti a po
chovať svoj národ. Je pravda, že ostatné vzclelané národy 
eUl'opské chodia všetky v obleku francúzskom, národ uhor
ský však nie je príhuzný ani s jedným, ani ohlekoni, arii 
rečou. "Len ubo l :ský ohlek a uhorská reč mažu oživit náš 
slávny národ, ležiaci na posteli chorých". Otoovia vlasti túto 
nemoc spoznali a usilujú sa o jej vyliečenie. Neapolskému 
král'ovi sa uhol'ský oblek tak zapáčil, že si dal urobit naraz 
5 oblekov a 1 si chce odložit na pamiatku. Nenajde sa národ 
na svete, ktorému hy sa uhorský oblek nepáčil. Nech sa 
preto nikto nebojí, že by ostatné národy zle posudzovaly 
snemové usnesenie o obleku. Všetky vedia, že uhorský národ 
je národom vojenským. Uhri hy sa mali hanbit, že svoj 
nároclný oblek dosiar zanedbávali a že holo treba jeho 
nosenie prikázat zákonom.143 

Tieto a podobné davody nemohly prirodzene presvedčit 
protivník ov a odporcov zákona, osud ktorého bral sa sku
točne cestou, naznačenou Prantnerom. Izdenczyho zakro
čenia však nebolo treba, bo už mienka kancelárie (5. XII.), 
na jejž šéfa, gr. Karola Pálffyho, neopomenul jeho hratranec 
Leopold akiste tiež vlívat, je naprosto zamietavá, ba kúsavá. 
Kancelária myslí, že pódra ohecnej mienky europských ná
rodov,a to tých najvzdelanejších, d6stojnosf národa nie je 
prišitá na šaty. Naopak vidno, ako vzdelané a na svoju 
dasto jnost a politickú váhu citlivé národy majú ten istý 
šat. Ako hy neholo I'adno llÚtiť národ složit rúcho, ktoré 
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, >' tak by sa nesl'~'vnávalo so svobodou občianskou, -noS I, plave, , I ' 
abbol nútený zákonom k svojmu obleku y astne~u a za
drlovaný úplne od ohleku iného. Zákonodarstvo ~a v smy~ 
sle svojho základného určenia zakazovat len v,ecl obe.Cll?sh 
šÍmdlivé a nedotýkat sa neškodných alebo lah~"staJnyc~, 
t' menej obmedzovať v nich svobodu občanovo Pl'lkladpol-
'Yl ~ a vsvédsky by asi tažko ,zachránil uhor:ský národ pred 
s \;y c , l' t'k 
výčitkami ostatnýchp,reten!o zákon. Navr lUJe pre. o za o~ 

mietnut ale vhodnym sposobom, ako, sa ,navrhu!e v pn, 
za , " ., malu 
pojenom dekréte, ho sa zdá, že stavy pnplSl1JU vec). ne 
daležitosť. " " " 

Návrh odpovedi, predostretej kancelári~u, je tento; Je~o 
Veličenstvo dokázalo už driev a opatovne ). ~~:az, kecl ~e~
kalo medzi stavmi, že si uhorského obleku vaZ)., a osvedcuJ~ 
sa že i v hudúcnosti rado uviclí, keď Uhri u ,jeho dvora budu 
sa' objavovat v uhorskom obleku. Nemyslí :ša~(: že b~ bolo 
treba stvoriť zákon tam, kde k dosiahnutlU. ~c~~u z:kon.a 
stačí príklad prednejších členov národa. AJ, mace dost?J
~10st národa, podfa súhlasného presvedčeni~ národ ov.' ~lac 
závisí na ctnosti ach a uŽÍiločných zariadem~ch vereJnych, 
než na osohitnom akomsi spasohe jeho šatema., . 
- lzdenczy vo svojej mienke (j 5. XII.) pouk~zuJe. n~ to, 
že navrhovaný zákonný článok nemaže byť 'p~lťusteny, ~.o 
,sa protiví tretej základnej výsade uhorske}" ~~ac~t~ ~r~l
partitum, 1. časť, 9. 'nadpis, § 5);. zabez~~cuJuceJ JeJ, ,ze 
svoje zákonné práva a svoje pl'lJmy moze neQbmedze~e 
fl, vofne užívať. Mimo to poukazuje Izdenczy :na. hospodar
sIre škody ktoré by uhorské dedičné štáty maly z hromad
ll~ho nák~pu kožušÍn v štátoch cudzích. Eger (15. XII.) 
a Reischach (16. X.) súhlasia s návrhom lzdenczyho (v re~,o
lÚcii, navrhovanej podfa jeho vóta, je len davod pr,v~), 
Kounic a arciknieža František však s návrhom.vk~nc~larle. 
Rezolúcia zo dňa 20. XII.pridřža sa posledneJseJ mIeuky 
s vvncchanÍm úvodu (prvá veta v našo:tll podaní). 

Vec prišla ešte do konferencie zo dňa 24. XII., príl,vde
podobne pré riámLetky uhorských k,r~jinský~h hod:p.o$tl;lro:. 
-'7' h ktory' ncl sneme ostro vystupll protI obleku, tu Je L,lC y, . b . b 
preň, ho nevyhovenie tejto žiados·ti stavov, y vraJ Vz .'\1" 
clilo veľmi zlý dojem. V tejto veci však sa 'm~ nepodartlo 
zvíťaziť, bo kancelária (Pászthory) nešla $ mm. IzdeuCi-y 
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opakuje dovody zo svojej mienky. Nakoniec je prijatý ná
vrh kancelárie. Na rozdiel ocl rezolúcie cloporučuje konfe
rencia vynechať len zmienku o uhorskom obleku Uhr ov, 
navštevujúcich dvor, poneváč by v ňom vicleli rozkaz a vy
hodili by veTa peúazí za kožušiny do cuclziny. Neškodný 
úvod o záTube panovníka v uhorských šatách navrhuje 
konferencia ponechať. Rezolúcia náradu prijíma a po pre
skúmaní reskriptu konferenci ou zo clňa 15. I., vydáva sa 
s datom. 10. I. stavom rezolúcia v tomto smysle, čím osud 
tohoto návrhu zákona, keďže stavy na ňom v ďalšom ne
trvaly, bol definitívne spečatený.l44 

PodoJme bez výsledku, trebaže l'lesenie tu nebolo za
mietavé, ale len odkládavé, skončily i snahy o učenú spu
ločnosť maďarskú. Priaznivé vybavenie kancelárie zo diía 
8. VII. bolo vydané, ako čiste prípravné a vec zásadne ne
riešiace, z vlastnej právomoci, bez predosiretia veci panov
níkovi. štátna rada sa však o veci dozveclela i takto z prí
slušného protokolu kancelárie (8. VII.), preclostretého dňa 
6. VIII. K označenému jeho boclu bola vyclaná (12. VIII.) na 
návrh lzclencz-yho' rezolúcia, aby kancelária ešte clodatočne 
oznámila, z ktorých osob sa táto spoločnosť skladá, ako a.j 
to, kedy a s čím povolením bola založená. 

Kancelária podáva nato (30. VIII., exp. 2. IX.) zprávu 
s datom 16. VIII., do ktorej pojíma už i clobrozdanie kráT ov
skej rady zo dňa 30. VII. (prišlú 30. VIII.). Kancelária vy
svetfuje, že spolločnosť podala zatiaT len predbežný plán 
a žiadosť, podpísanú i v mene ostatných Révaim, o záštitu 
arcikniežaťa Alexandra Leopolda a stručne naznačuje cier 
a složenie spoločnosti, nám už známe. V ďalšom stručne 
shrňuje zprávu kráTovskej rady. Súčasne (exp. 9. IX.) pl'i
kazuje kráTovskej rade, aby vyhovela rezolúcii zo clňa 
-'2. VIII. Jej odpoveď neomešká preclložiť cloclatočne. 

V štátnej rade Izdenczy zaujíma voči spoločnosti - ako 
'sme videli - nepriaznivé stanovisko ocl počiatku. Učená 
spoločnosť splýva mu, vlivom zpl;áv doverníkov145 z Buclína, 
'}Jredstavujúcich preclovšetkým Révaiho, tecly hlavného či
'niteTa vo ve ci spoločnosti, ako prÍvrženca raclikálnych 

živlov, snažiaceho sa o zaveclenie macťal'činy a jej zve fa
denie z týchže dovoclov, 's politickými a pre monarchiu 
a panovníka nebezpečnými snahami o zavedenie maďarciny 
clo politických a iných úraclov. V tom smere stačí si pripo
menúť jeho vótum o návrhoch diplomu zo dňa 12. IX. a zo 
clňa 3. X. vo ve ci profesorov, prepustenýcp pre neznalosť 
macrarčiny.14G Vo svojom vóte na vyšeuveclené predostr~
tie kancelárie, používajúc vecných ťažkostí, uvedených 
v podaní kráfovskej rady, navrhuje vybavenie v ten smysel, 
že s preclloženým plánom neclá sa nič počať, kým nebude 
vypracovaný nový a definitÍvny štúclijný poriadok. Súčasne 
zazlieva návrh, aby vec bola pridelená snemu, kam patria 
vraj len veci, týkajúce sa obecného clobra krajiny (4. IX.). 
Egel' k tomu ešte pricláva, že nevhodnosť preclmetu k sne
movému pl'ejednávalliu .má byť kancelárii výslovne sdelená 
(4. IX.), Hatzfelcl je však len pre oclpoveď navrhovanú 
Izclenczym, ktorú prijíma i rezolúcia zo clňa 6. IX. 

Meclzitým niektorí náclejní členovia chystanej spol oč
nosti, s Révaim v čele, pilne pracovali na sostavenÍ nového 
obšírnejšieho plánu poclfa pokynov kráfovskej racly. Jej 
novší prípis zo clňa 17. IX., sclefujúci Révaimu rozkaz 
panovník ov zo dňa 12. VIII., skalil značne ich radosť 
Cl ochladil zvlášť záujem mnohých vefmožov o vec, ktorÍ 
sa obávali, aby neupadli u dvora v nemilosť, keby podpo
rovali vec, ktorá je clvoru snáď nie milá. Týmto prípisom 
a potrebným cloplnením oclpovedi poclfa jeho pokyn ov 
zdržalo sa aj na podanie návrhu. Návrh bol už hotový a bol 
prečítaný v schodzi 13. záujemcov, konanej v paláci grófa 
Fl'. Széehenyiho, už clňa 3. X., no preclložený bol kl'áfovske,j 
rade až o mesiac neskol', 10. XI. V tejto oclpovecli, podpísa
nej zase len Révaim, sa zdol'azňuje, že veci a príprav sn 
zúčastnilo viac osob (22). leh soznam a vlastnoručné pod
pisy sa pripojujú. Členov spoločnosť, ktorá vlastne ešte 
nejestvuje, nemá. Pripojuje sa preto len soznam člen ov ná
dejných. Spoločnosť sa chce utvoriť spojením closavádnych 
menších spoločností (Košice: Orpheus a Museum; Viedeň: 
Hadi s m. n. torténetek; Komárno: Mindenes Gyiíjtemény; 
Ráb a iné) v jednu. Všetky tieto podniky sú verejné a pod
liehajú cenzúre. členov z kruhov magnátskych a z iných 
občanov nenvádzajú, ho sa títo hoja. Nepriatelia Uhorska 
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a uhorského mena rozchyrujú, že dvor nie je pocmanitl 
pl~iatel'ský a chce maďarčinupotlačiť, ČO zastrašilo predo'
všetkým magnátov od verejného vystúpenia. Panovníkove 
skutky však svedčia o opaku, preto sa ohrátili priamo 
knemu. Prvý prípis král'ovskej rady ich povzbudil, druhý 
zastrašil. Spoločnosť musí mať vlastnú tlačiareň, aby mala 
z čgho hradiť svoje trovy. Ak sa dajú v univerzitných bu
dováchumiestif tlačiarne dve, hude miesto 'rhodné. lnak 
však upozol'ňujú, že, kehy to nešlo, je v Budíne i v Pešti 
dosf prázdnych budov po zrušených rácloch, ktoré hy mohly 
hyť na tento účel spoJočnosti prikázané. 

O týždeň neskol' (18. XI.) obracia sa Révai k arcikniežafu 
Leopoldovi, teraz už palatínovi, s novou žiadosťou, kde 
poukazuje ha faloš'llé chýry o údajnej nepriazni dvora 
k učenej spoločnosti. Aby utvrdili váhavcov, žiadali o jeho 
protektorát a až po jeho obdržaní o verejné potvrdenie, ČO 
hy holo presvedčilo aj bojazlivých magnátovo Vec začala 
dobre, ale druhý prípis král'ovskej rady zase oživil strach. 
Nech preto zakročÍ, aby tieto škodlivé zprávy boly zavrá
te.qépotvrdenÍm spoločnosti. Sám sa tiež stará o rozptýlenie 
oháv a pochybností a vydáva tlačou najprv plán učenej 
spoločnosti s prílohou dokumentov, potom i soznam je,j 
ilavrhovaných. členov so stručným odovodnením ich náro
kov na členstvo.147 Hlavn)7J11 účelom týchto publikácH bolo 
získaf pre vec snem. No dosiahlo sa len tol'ko, že snem 
pojal vypl>acovanie plánu spoločnosti medzi úkoly krajin
.skej deputácie VO veciach kultúrnych. Tejto komisii Je 
postúpený aj plán a návrh členov, predostretý Révaim krá
l'ov'skej rade a touto (1. IV. 1791) uhorskej dv. kancelárii, 
na jejž náradu (28. IV.) sa tak rezolúciou zo dňa 19. VL 
(na návi·h lzdellczyho a Hatzfeldo~ a s odmietnutím vóta 
Egerovho a Reischachovho na vyžiadanie predbežnej mien
ky Marťiniho),konečne deje. Z predostretého návrhu vidieť. 
že Révaimyslel na skutočnú učenú spoločllosf so 4 triedami 
(filologickou, filozofickou, matematickou a fyzickou). 

,Že úmysly na učenú spoločnosť skončily nezdarom, tomu 
mimo nepriaznivé zasiahnutie dvora boly na vine i vecné 
a osobné prÍčiny. Celá myšlienka nebola zrelá a ne od
povedala naprosi:o maďarským kultúrnym pomerom, medzi 
samými spisovatel'mi neholo ,jednoty (Ká,zinczy sa pokúšal. 
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ako už vieme, o založenie inej spoločnosti) a mnohí zo sa~ 
mých spisovatel'ov nemali správne.j pred~t~v"?, o, to~,č? 
učená spoločnosť vlastne je, a myslelI na akesl hterarne, ree 

. , d v • 148 pestuJuce s rllZeme. 

Značnejším, trehaže tiež nie trvalým, úspechom boly ko
runované snahy spisovatel'ov a zastáncov macfarčiny o ma
ďarské divadlo. Po časopiseckej príprave veci v dobe pred 
snemom a po nezdare prvej ochotníckej spoločnosti na po
Natku snenlU (nájomoa budínskych a peštianskych divadiel 
gr. Unwerth nechcel im prenechať miestnosti) ujíma sa 
veci Kazinczy, ldorý uŽ predtým bol primal b. L. Prón~yho, 
že sl'úbil (cidom napravenia svojho zlého chýru, ldory m~l 
ako bývalý komisár lozefa II.) niesf náklad na predstavem~ 
Hamleta, preloženého a vydaného Kazinczyl~l, a ~ulad ~ 
nadšený gróf Pavel Ráday (21. IX.). Podarl sa HU aj 
sostaviť spoločnosf a pravidlá pre ňu, uo vec sa pre odpol' 
nájomcu divadiel nedarí a obaja menovanÍ ocl nej ustupujú. 
Vo veci pokračujú sami herci. Na ich prosbu Peštianska 
zakročuje u král'ovskej rady a dáva aj svojim poslo~n n~ 
sneme upravu, aby vo veci urohili návrh. Na OpiitO'\T11U pr.l
mluvu a nátlak krajinských hodnostárov konečne povol,uJe 
Unwerth mad'al'skej spoločnosti hry v dňoch, kecY nemecké 
divadlá uehrajú (v Budíne v pondelok, v Pešti v stredu~. 
Za vedenia vrátivšieho lSa Rác1ayho hrá macTarské divadlo 
dva razy (raz v Budíne, 25. X., a raz v Pešti, .27. X., oba 
razy Simaiho 19'azházi). Ďalšie hry vystaly Jednak pr~ 
odchod snemu do Bratislavy, kam presíclliť sa spoločnosh 
nepodarilo, jednak pre ťažkosti, kladené Unwerthom. Spo
ločnosť podáva žiadosti k panovníkovi, snemu, ku krHov
skej rade atď., no máme. Padá i plán zvláštnej novej hudo
vy, i úmysel kočovať vo vačších mestách a časť penov, s~ 
rozchodí. Rok 1791 je vyplnený novými bezvyslednyml 
intervenciami až na zakročenie král'. rady konečne sa po
darí primaf Un,v-ertha k povoleniu hier, ak si spoločnosi' 
najde miestnosť (23. X.). Spoločll?sť si n~j!ma letn~ d.ivad~o, 
zo shierok (Peštianska, snem, prlmas a lJIll) sa Zal'ladl a me
korko ráz za snenm 1792 aj hrá (máj-september), no kon-
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com septemhra pre llast,alé zimy a nedostatok peňazí divadlo 
holD zavreté. S poc1poroukl'áfov'skej rady (28 stolíc poslalo 
k nej prímluvné preddstretia) spolQčnosťsúaďuje sa znova 
a po istú dobu ešte živorí a hrá (1793-96), ale r. 1796 za
niká - pre nedostatok maďarského obecenstva v hlavno~ 
meste a malú podporu zvonku - úplne a na dlhšiu dobu.ilo 

Skutočný a trvalý výsledok vel'kej výpravy z roku 
1790-91 za maďarčinu obmedzil sa tedy len ná 16. z. čl. z r. 
1791. Doslovné znenie tohoto pre nás najdóležitejšieho zák. 
článku je toto (po nadpise "Do vybavovania verejných ved 
nebude zavedená reč cudzia, reč macfarská však bude za
chovaná"): "Jeho najsvatejšie Veličenstvo ubezpečuje verné 
stavy o tom, že do vybavovania riadnych vecí nezavedie reči 
cudzej; aby však domáca reč uhorská bola lepšie šÍrellá 
a pestovaná, na gymnáziách, akademiách a univerzite uhor
skej bude ustanovený zvláštny profesor reči a slohu ma
ďarského za tým účelom, aby H, ktorí túto reč nevedia 
a chcú sa jej naučiť, ako aj tí, ktorí ju >SÍce vedia, ale chcú 
sa v nej zdokonáliť, mali príležitosť, v ob och smeroch dójsť 
splnenia svojich želaní; ve ci u krajinských úradov bude 
treba nateraz ešte vybavovať latinsky". 

16. zákonný článok, donesený na sneme 1790-91, zavá
dza tedy mad'arčinu len do škól ako predmet minroriadny, 
(budú s'a jej učiť len tí, ktorí blldú chcieť). Po snahách o jej 
zavedenie do úradov ostal len výraz "nateraz ešte" (nune 
adhuc), totiž že ponechallie latiny v krajinských úradoch 
je dočasné, v čom a v závazku pestovať a šíriť mad'arčinu, 
,je však mlčky uznané i nástupnÍcke právo reči macTarskej. 

Uplatniť toto nástupnícke právo ostalo pravda úkolom 
snemov budúcich. Akýmsi symbolickým pripomenutím tejto 
povinnosti rozchádzajúcim sa llŽ snemovnikom bolo rozdá
vanie agitačnej brožúrky, vydanej viedenským časopisom 
Hacli Torténetek. Dielko poslali reclaktori v 500 výtisk och 
na snem, aby ešte na konci pripomenuli "citlivému srdeu 
snemovnÍkov vee maďarskej reči". leh posol prišiel však clo 
Bratislavy až 13. III. večer, kecl' snem už bol rozpustený, 
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takže mohol clielko rozclať pomocou stoličných hajdúchov 
len na druhý deň lla ulici meclzi rozchodiacimi sa už sne
movníkmi. Na známy nám už súbeh, vypísaný reclaldormi 
Hadi Torténetek, pl'Íšlo niekol'ko prácI Z nich dve, jeclna od 
štefana Gátiho, kalvínskeho farára, druhá od štefana Veclre
ša, hlavného inžiniera mesta Segeclína, boly vypisovateTmi 
súbehu vydané V spoločnom svazku. Obiclvaja ,súbežníci 
viclia hlavného nepriateTa macTarčiny v latine. PodTa Gátiho 
je znalosť latiny potrehná len natoTko, aby tí, ktorí sa so 
starými listinami zaoherajú, tejto reči rozumeli, a i to len 
dotiaT, kým sa bez týchto starých listín nebude možno ohísť. 
Rozprávať latinsky nemusí nildo. O potrehnosti macTar
skej reči pre národné vzdelanie (užívať cuclzí jazyk je toTko, 
ako nosiť paruku alebo urezať si nohu a dať si miesto nej 
clrevenú) je presveclčený natoTko, že navrhuje, aby latina 
bola vylúčená i z katoHckej cirkvi. Aby to bolo možné, treba 
preložiť bibliu do macTarčiny. Veclreš žiada zase, aby hol 
preložený clo maďarčiny záko'llník. Len zaveclenÍm maďar" 
činy stane sa macTarský nárocl slávnym a veTkým; cuclzinci, 
ktorí pri viedli krajinu na pokraj záhuby, hud ú ta k zo 
správy a úradov kra.Ťiny vytvorenUGo. 

6. 

Po prehliaclke snáh o úradnú macl'arčinu na sneme roku 
1790-91 zhýva nám ešte yšÍmnúť si skutočných jej pokro
kov v stoliciach. Stolice vd svojom vllútornom úraclovaní 
maly svobodu a možnosť určiť svoju úraclnú reč samy. Stolíc, 
ktoré by boly tohoto svojho práva skutočne aj použily, 
bolo však veTmi málo. Videli sme, že po reštitúcii stolice sa 
zase vrátily k úradnej reči latinskej, niektoré konečne, iné 
len do usneseni a snemu. Zdá sa, že niektorým stoliciam sta
čilo už všeobecné rozhodnutie snemu zo dňa 11. VI. k tomu, 
aby začaly viesť svoje zápisnice macTarsky. Vysvítá to 
z dodatočnýeh pokynov Už,s,ke,Ť. daných dňa 19. VII.. v kto~ 
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rých stavy tejtn stolice píšu svojim poslancom na snem, že 
podfa zaručených zpráv viac síolíc píše svoje zápisnice 
maďarsky. Zistené to máme však len o Sabolčskej. I Užská 
by chcela úradovať maďarsky, na prekážku sú jej v tom však 
latinské prípisy kráTovskej rady. Preto poslanci nech su 
usilujú v mene IStolice vymocť, aby kráYovská rada roz
posielala všetky svoje nariadenia macTarsky. Tieto pO'kyny 
rO'zposielajú s O'sobitným sprievodným listom i po Dstatných 
stO'liciach, aby došly u nich pDdpory. Výsledku tOhDtO svojho 
zakročenia stolica však nevyčkala. Už dňa 2. VIII. sa usnáša, 
aby po príklade iných stolíc a pre slávu a lesk rodnej reči 
nárDda, reči maďarskej, boly zápisnice, dopisovania i zprávy, 
podávané na stDlicu, osnDvané maďarsky. V zápisnici tohotO' 
shrDmaždenia hneď aj maďarsky pokračujú (usnesenie samo 
je ešte latinské). Usnesenie oznamujú aj súsedným stoliciam. 
V auguste začína maďarsky písať svoju zápisnicu aj Bihar
ská, jej katolícke stavy však proti tDmu (máme) prDtestujú 
a žiadajú, aby zápisnica táto hola sostavená latinsky a tak 
legalizDvaná/51 Po príldade Užskej Gemerská na shrDmaž·· 
dení, kDnanom dňa 20. IX. (kde bol čítaný zmienený prípis 
IJžskej ZD dňa 2. VIII.), prijíma ustanovenie, aby. nielen zá
pisnice a všetky mnžné zprávy bDly DsnDvané a písané ma
ďar"ky, ale aby aj trestné pravoty bDly konané touže rečDu, 
v ktorDm dodatku je nepochylmý vliv návrhu DkDlí tis
ských, ako aj návrhu, vypracovaného miešanou deputáciou 
snemu na diplom. Nasledujúce shrnmaždenie tejto stDlice 
(október 17.90) má už zápisnicu maďarskú. Peštianska pri
jíma svoje usneseJiíe zo dňa 15. X., že 1. I. 1791 pDčínajúc, 
zápisníce a styk so stDlícami bude viesť maďarsky, vlivom 
agitačného Dbežníka Sabolčs,kej zo dňa 6. IX. a jej počinu, 
"smerujúceho k obecnej blaženosti vlasti a s ňou nerDZ" 
luone spojenéhD", ktDrý pDčin bol vraj už dlhšie aj vrelou 
túžbDu stolice samej. List Saholčskej vyclávajú svojim po
slancom s tou úpravDu, aby všemDžne napDmáhali splnenie 
"túžDb všetkých pravých synov vlasti". Prvá jej zápísnica 
z rO'ku 1791 (4. II.) je už skutO'čne maďarská. Dozvecláme sa 
z ilej ešte i tO', že i ponosy a prosby, pDdávané stolici, majú 
byť pDdYa možnDsti maďarské. Len ve ci súdné a styk s kan
celáriou a s kráYDvskou radou ostáva i naďalej latinsk)~. 
Dňa 2. XI. pri.Ťíma usnesenie o maďarskDm úradDvaní 'a (10'-
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piSO'vaní aj Hontianska, ktorá v 'schódzi nasleclu.júcej 
(13. XII.) prikazuje aj okresu malDhontskému, aby svoje 
zápisnice a zpr~vyDsnoval ticŽ maďarsky. Maďarsky úra
dovať usnáša sa aj Nnvohraclská (14. XII.), a to v dosledku 
rezDlúcie zo dňa 21. IX. 1790. Poclobne robí i Békéšska 
(25. X.). Súdnictvo ostáva yšak i v týchto stolicíach ,i na
ďalej latinské.152 

NiektDré stDlice iclú v maďarskO'm úradovaní tak ďalekD, 
že maďarskyposielajú i svoje zprávy a precloshetia i ,na 
kráťovskú radu uhorskú. Tak Sabolčská, ktorej, akO' to už 
vieme, tO' kráYovská rada zakázala, nač O' sa táto stolica~ 
davšia primeranú a nám už známu inštrukciu sVDjim poslan
CDm na snem, ohracia_D pomoc na stolice ostatné. Zalánska 
prijíma vo svojej schoclzi, konanej dňa 20. IX., usnesenie, 
aby po vzore dopisovaní SD súseqmi a s gremiálnymi úracl
níkmi i jej styk s kráYDvskDu radDu bol maďarský. Ozna
muje usnesenie kráťDvskej rade a žiacla ju, aby v budúc
nosti svoje nariadenia a prípisy pDsielala jej maďarsky. 
KráťDvská rada zaujíma i tu stanovisko oclmietavé. V inti
máte zo dňa '15. X. sdeYuje stolici, že snem O' maďarskej ko
rešpondencii ešte nič neustanDvil. KráYmTská rada može tedy 
vydávať len latinské nariaclcnia a dMa, že' ciefom vyvar~
vania sa roznych zmatkov v úraclDvaní ostane pri úradnej 
reči latinskej i stolica. Maďarské predostretie posicla uhol'
skej kancelárii Šomodská.153 

O clvoch pDsleclnejších stolici ach nemáme zpráv, že by 
celé úradovanie bolo maďarské. (Zala má maďarské zápis
Dice ocl r. 1806, ŠDmocT ncl r. 1807.) Ide tu len O' roq;šírenie 
(ojedinelé) maďarského dopisovania, obvykléhO' v styku 
meclzistDličnom, i na kráYovskú raclu, prípaclne na dvorskú 
ka:nceláriu. Ba Zalánska icle dokonca takďaleko, že už 
pred snemOlll začína korešpDndovať macTarsky ešte aj sn 
súsednými krajskými úradmi nemeckých decličných zemÍ. 
štýriSkDhradecké gubernium obracia sa v tejto veci kil 
kráYDvskej racle uhorskej už clúa 2. VI. (spomína 2 maďar
ské prípisy Zalánskej krajskému úraclu maribDrskénw). 
Keďže úraclorvanie závisí takto čiste na náhode, či sa poclarí 
najsť maďarského tlumača alebo nie, žiada kráYovskú raclu 
O' zakl'očenie, aby stolica upravovala sfvoje prípisy na nich 
v reči latinske.Ť. Zalánska DdpO'vedá na prípis kráťDvske.Ť rady 
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(22. Vl.), že maďarské pnplsy poslala mariborskému kraj
skému úradu z odvety. Ak si hudú krajské úrady dopisovať 
:; ňou latinsky, bude aj ona odpovedať v tejto reči; na prí
pisy nemecké nemaže však odpovedať inak ako maclarsky. 
TMo odpovecl zasiela kráfovská rada v opise guberniú. 
(14. Vlll.) Gubernium sa na to ohracia s ponosou k česko
rakliskej dvorskej kanceláríi, ktorá ju odstupuje kancelárii 
llhorskej cieTom nápravy. Z podania gubernia sa dozvedá
me, že nehola to jediná Zalánska, ktorá zasielala súsedným 
nemeckým úraclom macťarské prípisy, ho ponosa znie na vše
tky stolice, súsediace so zemami vnútrorakúskymi. Guber
nium žiada, keď už nie nemeckú, tak aspoň latinskú koreš
pondenciu. Poukazuje však na to, že písomný styk medzi 
týmito pohraničnými úradmi dial sa vždy v reči nemeckej 
a že by bolo želatel'né, aby sa tak dialo i naclalej. Kancelá
ria na to upravuje kráfovskú radu, aby dala príslušným 
stoliciam prísnu úpravu, aby s uvedenými krajskými úrad
mi korešpondovaly latinsky (3. XL). Kráfovská rada robí tak 
intimátom zo dňa 20. XI. (upraveným na všetky stolice, sú
sediace s dedičnými zemami) a z tohože dňa hlásí kancelárii 
aj vykonanie príkazu. Pripomína však, že podnet k ma
cfarským prípisom Zaly dal nemecký prípis súsedného kraj
ského úradu, ktol'ej reči úradníci tejto stolice nerozumejú. 
Prosí preto, aby panovník prikázal latinskú korešpondenciu 
aj dl'uhej strane.l5i 

Uhorská kancelária (20. XII.) zakročuje v uvedenom smy
sle u kancelárie česko-rakúskej, dostáva sa jej však odpo
vedi odmietavej (20. I. 91). Spasob riešenia, navrhovaný llhor
skou kunceláriou, nedá sa uskutočniť a je na úkor najvyššej 
služby, ho rakúske krajské úracly nie sú tak vybavené, aby 
mohly latinsky dopisovať. V tomto smysle vybavuje kance
lária predostretie kráTovskej rady (30. I.), nač o kráTovská 
l'ada, ktorá síce intimovala toto r'ozhodnutie kancelárie sto
lieiam Žele znej a Zalánskej (4. nI.), ako opiitovný rozklad 
preclostiera (15. II.) žiadosť Žele znej zo dňa 26. I. 1791 o to, 
aby aj krajské úrady dopisovaly latinsky, predostretú na 
intímát zo clňa 20. XI. Rozklad proti tomuto intimátu podala 
aj stolica Zala (22. II. 1791), ktmá poukazuje na svoju ocho
tu doplsovať si s krajskými úradmi latinsky. Krajské úrady 
však stále jej dopisovaly· nemecky, načo a,j ona vrátila sa 
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k maďarskému dopisovaniu, bo po vzore viacerých stolíc túto 
reč užíva vo svojejkorešpondencii (tedy nie v celom úra
dovaní, čím sa nepriamo potvrdzuje naša horejšia domnen
lm). KráTovská rada jej zasiela odpovecL v smysle dekrétll 
kancelárie zo dňa 30. 1. s tým, aby ho "v záujme služby vza
la v úvahu". (26. IV.) 

Otázka sa takto dostala do počiatočllého štádia. Krárov
ská rada dopnručllje vo svojom zmienenom predostretí žia
dosť Železnej o latinskú korešpondenci1i s oboch strán, bo 
v stoliciach je viac úradníkov, čo nemecky nevedia. Na tie
to opiitovné predostretia dostáva sa koneč~le krárovskej ra
de energického zavrátenia (4. IV. Pászthory): Krárovskej 
mde, hovod sa v príslušnom dekréte kancelárie, nebude iste 
tajomstvom, že latina ako úradný jazyk nie je v úradoch 
zemí nemeckých už od dlhšej doby v užívanÍ. Zásada rov
nosti medzi roznymi zemami, spravovanými síce podra roz
nych zákonov, ale sdružených pocl týmže panovníkom via
cerým sposobom úradného styku, vyžaduje, aby ,jedna stra
na nepožadovala .od druhej viac, než suma je ochotná je.Ť 
poskytnúť. Preto stolice, ktmé, kecl' píšu úradom rakúskym 
latinsky, neužÍvajú úradnej reči týchto úradov, ale svojej, 
nech sa nepozastavujú nad tým, že rakúske úrady robla to 
lsté so strany svoje,j.m 

Týmto rozhodnutím kancelárie bola ovšem rečová otázka 
y styku úradoy rakúskych a uhorských riešená len, aby sme 
tak povedali, na diaTku. Prestyžné stanovisko zúčastnených 
strán všalc dalo hneď podnet k otázke novej: akou rečou ma
jú byť písanézápisnice o spoločných pochodzkach a iných 
komisionelných jednaniach, pri ktorých sú zúčastnené obe 
strany. Spor tento vzniknI za komisionelného jednania stoIk 
Varaždínskej a Zalánskej na jednej a krajského úradu ma
riborského na strane druhej za účelom oclstránenia hrozia
ceho nebezpečia povodnella rieke Dráve (september 1790). 
Aby sa vyhlo zbytočným prieťahom, bola zápisnica spísallá 
latinsky a nemecky. štýrskohradecké g'ubernium sa však 
obracia na krárovskú radu uhorskú, aby dala stoliciam úpra
vu, aby v takýchto prípadoch spoločná zápisnica bola ne
mecká (6. X.). Je síce pravda, že úradnoll rečou v Rakúsku 
je reč nemecká, v Uhorsku latinská. Najprimerallejšou rečou 
pri spoločných úradných ,jednaniach podľa názoru guber-
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nÍaJ je však t~, ktorej najviq.c zúčastnených rozumie. Nielen 
na 'shane štýrskej, ale i na strane horvatsko-uhorskej. ,je 
iste viac takých sedliakoya mešťanClv, a týchto sa vec týka 
pi'edovšetkým, ktorí rozumejú nemecky. Na rakúskej stra
ue je viac magistrátoy,a dominií, ktorí nemajú ani jednoho 
úrad~líka, ktorý by vedellatinsky. Latinsky neznajú zvačša 
ani inžinieri, murári, tesári, prítomní ako znalci. Náísledok 
by bolnespol'ahlivosť zápisnice; keby zúčastnení nerozumeli, 
čo podpisujú. Aby imto pred podpi.som bolo tlumůčené, 
uemalo by smyslu a zbytočne by zaťažovalo j,ednanie. 'La
-tinsko-nemecká zápisnica predmetného jednania tiež svedčí 
o tom, že nemčina nerobí uhb:i'skej strane ťažkostí. Ak by 
to nešlo, musia byť v budúcnosti zápisnice dve, obe 'podpí
sané všetkými zúčastnenými. LatiI1Jskú by dostala král'ovská 
rada, nenieckú gubernium. 

. Král'ovská rada dáva nato stoliciam Zala, Kríž a Varaždín 
úpravu, aby v podobných prípadoch,trebaže by správne 
bolo písaťzápisnice dve, pristaly na spoločnú zápísnicu ne
méckú (25. X.). StoHca Varaždínska obracia sa proti tomuto 
nariadeniu zvláštnym predostretím (29. XL). Neopovážia sa 
pochybo,rať, hovoria y tomto predostretí so sarkazmom,že 
štýrania chodili do škal a že sa tam učili aj latinsky, preto 
nijako nemažu bez ich ťažkej urážky pl'edpokladať, že by 
v tomto rozl'ahlom I(niežatstve nenašli sa vždy l'udia, ldol'Í 
by vedeli spísať spoločnú zápisnicu rečou, známou celej 
Europe. Na druhej strane z týchže davodov uhor'ské stolice 
nie sú vždy s to, vyslať do spoločných lwmisií rudí nemčiny 
znalých. Žiadajú preto, aby boli od nemeckých zápisníc 
dišpenzovaní a mohli užívať v takýchto prípadoch len' reči, 
obvyldej v Uhorsku roku 1780. 

Král'ovská rada vo svojom predostretí zo dňa 4. 1. 179J. 
k uhorskej dvorskej kancelál'ii poukazuje, po vylíčení do
savádneho vývoja vecí, na dekrét kancelárie zo dňa 3. XI., 
podl'a ktotého stolice majú súradmi dedičných zemí do
pisovať si latinsky a myslí, že by spoločné zápisnice m~ly 
byť latinské. Kdncelária však,' s odvolaním sa na svoj de
krét zo diía 30. 1., že rakúske úrady pre neznalosť latiny ne
mažu sa v tejto reči stýkať s úradmi uhorský:mi, dává celú 
vec ad akta (10. II.). Z jej'konečnéhQ dekrétU (4. IV.) vo veci 
vzájomného dopisovariia pohraničnýcli úradov rakúskych 
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so stolicami, plynie ovšem nepriamo schválenie stanoviska 
dvoch zápisníc.156 

Obracaly-li sa stolice proti nemeckým prípisom úradov 
dedičných zemí, tým viac ich musely dráždiť nemecké prí
pisy král'ovských úradov uhorských. Prípis Gemerskej han
skému úrildu v Smolníkuzo dňa 2. III. už poznáme. Zdá sa 
však, že nepomohol, bo stolica je nútená obrátiť sana' tento 
úrad znova (15. XII.) s výhražným prípisOin (macl'ar,ským), 
ak banský úrad neprestane posielať im prípisy, písané "cu
dzou nemeckou rečou", pošlú jej miesto odpovedi nazad je
ho vlastný list. Podobne má námietky stolica Maramarošská 
proti nemeckým prípisom banského a sol'ného úradu v M. 
Sihoti, s ktorým si sama dopisuje maďal~sky. 

Dvor však háji i tuná dósledne stailOvisko reštitučné. 
V štátnej mde prišla vec na pretras pri pojednávaní (15. IX.) 
.zápisnice dvorskej komory banskej a mincovnej z dňov 
J9. VIII. a n., kde hola riešená ponosa zmieneného banského 
a sol'ného úradu v Sihoti. Izdenczy dovoláva sa tu tvrdenia 
.stolíc uhorských z r. J.784, že úradnú reč je možno ~eniť len 
na SIlleme. Teraz však sa opováži jedna stolica sama o sebe 
nariadiť niečo podobného o mad'arskej reči. Je predsa vše
obécne známe, že v Uhorsku bola úradnou rečou vždy lati
na a že ju zaviedol král' štefan Svatý z vlastnej moci. Chcel
li by však nielcto tvrdiť, že urohil tak so súhlasom stavov, 
musel by to najprv dokázať. On sám aspoň v Corpus iuris 
nič podobného nenašiel. S ním súhlasí i Eger a Reischach. 
štátnickejšie je vótum Hatzfeldovo, poukazujúce na zásadu 
reš~itúcie k roku 1780. V smysle tejto zásady nech je tedy 
zmlenenému úradu banskému daná úpmva, aby ohl'adom 
úradnej reči prísne zachovával stav z r. 1780. Stolici nepri
sluší právo na tomto stave niečo meniť. Kancelária uhorská 
má to u-vedenej stolici dať tiež na vedomie. Rezolúcia (J7. IX.) 
pridtža sa úplne mi enky Hatzfeldovej.157 

Macl'arské dopisovanie, miešané s latinským, vyskytuje 
sa medzi niektorými stolicami i naďalej, hoc v miere čím 
ďalej, tým viac upqdajúcej; ešte zriedkavejší ,je písomný 
maďarský styk medzi snemovými poslancami a ich stolica
mi. Vedra latiny a maďarčiny vyskytujú sa V- obvylHej 
výpomocnej úlohe v úradovilllÍ lwnečne aj rudové rečim;tát
llé.158 Len proti nemeckým prílohám ijavuje sa kde-tu ani-
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mozita. Tak sa obr'ada Trenčianska (20. IX.) na král'ovskú 
radu, aby jej ani prílohy spisov neposielala "v cudzej ne
meckej, ale v obvyklej, 'latinskej alebo vlastenskej reči". 
A král'ovská rada vo svojej odpovedizo chla j 2. X. preja
vuje takú slabosť pred stolicou~ že siaha k výhovorke, že 
nemecké prílohy boly ešte z doby, keď nemecká reč bola 
úradnou, a sl'ubuje, že v budúcnosti ,je,j pošle vždy a.Ť la
tinský preldad/69 

V obore školskom král'ovská rada medzitým pilne pra
covala na prípravách k zahájeniu nového školského roku. 
Návrh, žiadaný dekrétOlm zo dňa 7. IV. vo veci štúdi.Ťnej me
tody na streclných školách, podáva král'. rada dňa 7. V. a 14. V. 
V pL'vom navrhuje všeobecné zavedenie Ratia educationis 
s niektorými zmenami, paťtriedne gymnázium a len katolíc
kych profesorav do škol katolíckych, vydržiavaných zo štú
dijného fondu. Profesori tried gramatických postupujú so 
svojimi triedmui, profesori tried humanistických naproti to
mu sa nemenia a starší z nich prednáša vždy retoriku. Cvi
čenie v maďarčine nemá sa obmedziť len na triedy gramati
kálné, ale má byť zavedené i do tried humanitných pre tých, 
letmým táto reč nie .Ťe úplne neznáma, a má sa di ať jednak 
každodenným prekladaním klasických autorov, jednak vy
pracovaním roznych úkolov a rečí. školské a prázdninové 
dni ostávajú nezmenené. K návrhu je pripojený učebný 
plán/oo o ktorol)11 kancelária taktne poznamenáva, že nechce 
posudzoC\Tať, či sa blíži viac starej učebnej osnove jezuitskej 
a či Ratiu educationis, a radí, vyjmúc návrhy už uvedené, 
ktoré sú alebo sa dajú uviesť v súhlas s Ratiom, zaviesť tp-to 
osnovu bez zmeny tak, ako bola v užívaní do roku 1785, 
tedy do podriadenia uhorského školstva viedenskej štúdi.j
nej komisii dVOl'ske.Ť. Z tohoto dovodu zamieta sa i návrh 
rady na zrušenie konkurzu pri obsadzovanÍ učiteľských 
miest. Izdenczy a po ňom štátna rada súhlasí s kanceláriou; 
podotýka len (na zmienku rady o dočasnosti predloženého 
učebného plánu, kým nehude vraj so súhlasom snemu vy
pracovaný plán nový), že vec učebne.Ť osnovy nepatrÍ pred 
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snem. Návrh je schválený rezolúciou zo dňa 7. VII., čo bolo 
oznámenékrál'ovskej mde dekrétom zo dňa 22. VII., kde sa 
rada súčasne vyzýva, aby v dosledku prijatých zásad podala 

, h t]' l' 101 navr na po re )ne oso )ne zmeny. 
V druhom svojom podaní obracia sa král'ovská rada proti 

nemeckému kuriálnemu štýlu. Vie vraj dobre, že ciel'om to
hoto zariadenia je dať príležitosť naučiť sa nemčine, tieto 
prednášky však boly už jak na univerzite, tak na akade
miách stolicami zakázané; ich znovaoživovanie by znepoko
jilo mysli, zvlášť kecT nariadenie týkalo by sa len štýlu ne
meckého, a nie aj latinského. Vznikly by z toho obavy, že 
nemčinu chcú znova uviesť do úradov. Navrhuje preto, aby 
I1ko riadny predmet bol prednášaný len štýl latinský, a ne
mecký len ako mimoriaclny. Pokial' ide o štúdium nemčiny, 
znalosť ktorej bude .Ťak vo vojenských, tak obchoclných ve
dach i naďalej potrebná, je oň dostatočne postal'ané rezo
lúciou zo dňa 7. IV. (v nOl'málnych a rudových školách sa 
jej bude i naďalej vyučovať), ako aj tým, že na univerzite 
prof. Hoffmann koná svoje prednášky i cTalej (zvlášť pre 
začiatočníkov, zvlášť pre pokročilých). Kancelária (4. VI.) 
schval'uje túto mienku rady a dodáva len to, aby profesor 
štýlu úradného, nakol'ko to bude nložné, snažil sa cviči{ 

mládež aj v štýle reči vlastenskej, v osnovaní prosbopisov 
a tomu podobných písomnostiach.1

0
2 

V dosledku dekrétu kancelárie zo dňa' 22. VII. vydáva 
král'ovská rada clňa 21. VIII. konečnú úpravu pre zahájenie 
školského roku 1790-91. V mnohom vyvodila ovšem z neho 
mýlné closleclky. V obežníku, upravenom na poclriadené úra
cly politické, oznamuje soznam preclmetov a učebnÍc (rodl'a 
Ratia educationis), ktoré buclú používané v školách až clo 
vypracovania konečného učebného poriadku snemom a je
ho schválenia panovníkom, cTalej zásadu, že v katolíckych 
školách jak riaclitelia, tak profesori možu byť len katolíci. 
V zhl'adom na to, že nie ,je isié, či novým pOl'iadkom učeb
ným nebude preclpísaná nová osnova učebná, ponecháva sa 
na vyšších účilištiach clo tej doby učebná osnova closavádnll 
bez zmeny, bo ustavičná, zmena nebola by tu na prospech 
ani veci ani žiakom. lnáče boly urobené jak, na univerzite, 
tak na akademiách najpl'ÍSill.ejšie opatrenia, aby profesorí 
metafyziky, vlastellského práva a politických vied neopo-
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vážili sa prednášať nič, čo by sa protivilo náboženstvu, zá
konDm a politickej sústave krajiny. 

V obežníku na štúdijných direktorov sa už výslovne zdo
razňuje, že sa zase zavádza Ratio educationis. Potom sa, 
lleoprávnene a extenzívnym ,a intenzívnym výkladom uve
deného dekrétu kancelárie, poťažne jeho miesta o maďar
ských cvičeniach, ktoré sa tu doslDva reprodukuje, dodáva, 
že sa školy všeobecne musia starať o to, aby v pestovaní ma
ďarčiny, ktorú Jeho Veličenstvo chce šíriť, bol s triedy na 
hiedu vačší pokrok. O profesoroch škol gramatických bolo 
už urobené opatrenie, aby medzi nimi nebol ani jeden, kto-
rý by m~ďarčiny neovládal. V zhl'adom na rozšírenie pesto
vania maďarčiny i v triedach humanitných, nech sú napo
menutí i profesori týchto škol, aby sa buďto naučili do trDch 
rokov maďarsky alebo aby sa pDsta,rali o iný spásob zamest
nania. PDdobne treba vyhlásiť, že žiadny kandidát, neznalý 
maďarčiny, nebude mocť byť v hudúcnDsti pl'ijatý za stre
doškolského profesora. 

Dekrétom kancelárie za dňa 22. VII. sa síce predpisujú 
evičenia v maďarčine vo všetkých triedach gymnazijných, 
vyvodiť však z tohoto predpisu kvalifikačnú požiadavku 
znalosti macrarčiny pre stredoškolských profesorov, vzhl'a
dom na všeobecnú zásadu; že sa vo všetkom zavádzajú pred
pisy Ratia educationis, nebolo nijako možno. Veď i návrh 
král'ovskej rady o pestovanÍ lllllďarčiny bol výslovne dopo
ručený s tým, že sa dá srovnať s uvedenou osn DVOU. Kance
lária tu mohla povedaf, že pokial' ide o žiakov materinskej 
reči maďar'Skej, je pestovanie maďarčiny (a to v rozsahu 
značnejšDm) Ratiom educationis priamo predpísané. No spo
sDb, akým sa toto pestovanie má podl'a uvedenej osnDVy diať, 
nijako nepredpokladá ani nevyžaduje znalosť maďarčiny 
u všetkých stredoškolských profesor ov bez rozdielu. Z jej 
predpisov plynula len požiadavka, že profesori (zvlášť v trie
dach gramatických) lUusia byť znalí Iudových rečí vzhl'a
dom na materinskú reč žiakov ústavu tDhoto-ktorého kraja. 
Pokial' snáď dekrét zo dňa 7. IV. mohol dávat istú oporu 
pre interpretáciu král'ovskej rady (a král'ovská rada dovo
láva sa tejto rezolúcie), bola táto ,jeho ča,sť pozmenená l'ezo
lúciou novšou. A konečne i dekrét zo dňa 7. IV. predpi
suje macfarčinu ako llaukosdelnú reč vedl'a latiny len tam, 

210 

kde vačšina žiakov maďarsky :vie. Túto podmienku opakuje 
ináče aj samOo predostretie král'ovskej Tady zo dňa 7.. V. 
RDzširuje ju ovšem do istej miery obratom, že cvičeni a ma
cfarské majú konať žiaci, ldorým maďarčina nie je úplne 
neznáma. Všeobecná povinnosť znalosti macfarčiny u pro
fesorov neplynie všal( ani z podmienky takto rozšÍrene;j, 
llehl'adiac ani na to, že taká doležitá vec, ako ;je zmena 
kvalifikačných náležitostí stredoškolských profesorov, ne
može byť vykonaná cestou čiste interpretačnou. O tom mala 
byť ják král'ovská rada uhorská, tak uhorská dvorskákan
eelária, ktorá tento výklad král'oV'skejrady nezavrátila, ale 
ho predložila panovníkovi na schválenie, čoskoro dorilzne 
poučená. 

Stalo sa tak rezolúciou na návrhy král'ovskej rady, pred
ložené v smysle uvedeného už dekrétu (22. VII.) kancelárie 
dňa 21. VIII., tedy v deň vydania závadného obežníka na štú
dijn ých direktorov, kde opatrením o profesoroch gramatic
kých tried maďarčiny neznal ých, sú myslené a,si prítomné 
,jej návrhy. Zmeny, ldoré sa tu navrhujú, majú ;:oa dávod 
jednak nekatolícke nábDženstvo príslušného činitefa vere,t
nej výchovy (navrhuje sa odstránellie G. Prónayho, štefana 
Vayho, hlavných štúdijných direktOl'ov, Teodora Janko
vicha, hlavného dozorcu nároclných škál, cTalej niekol'ko 
profesnrov, medzi nimi i Pavla Spitku, profesora druhej 
gramatickef triedy v LevDči, ktmý ináče "musel byť pre
pustený i pre neznalosť reči maďarskej"), jednak neznalosť 
maďarčiny. Vedra spDmenutého už Spitku nariadila krá
l'oV'ská rada nahradiť pre neznalosť macľarčiny aj minoritu 
Delphiniho, profesora tretej gramaticke;j triedy v Jászbe
rénye. Hlavní direldori majú na miesto profesorov, ichž 
ďalšie ponechanie v službe nie je naďalej možné, z jednoho 
alebo oboch dovodov tu uvedených, navrhnúť nové sily, čo 
možno najschopne;fšie a majúce znalosť pDtrebných ja
zykovo 

Kancelária vo svojom predostretí zo dňa 13. IX. (exp. 
28. IX.) pridáva sa vo všetkOlll k návrhu král'ovskej racly 
a opakuje i prepustenie z dávodu neznalosti maďarčiny. 
Tento dOVDd však vzbudzuje v' štátnej mde všeobecný od
por. O nejakej rezolúcii - hovorí Izdenczy - pocll'a ktorej 
hy všetci profesori, neznalí maďarčiny, malí byť prepustení, 
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nie je mi lllC známe. Takéto opatre;nia boly by nielen 
protizákonné, nakol'ko od roku 1000. je úradnou rečou 
v Uhorsku latina, a nie maďarčina, ale aj vel'mi povážlivé, 
bo by daly ostatným národom (Slovákom, Horvátom, lllý
I'om, Srbom, Rusínom a Rumunom) maďarčiny nez-nalým, 
Maďarov však' číselne prevyšujúcim aspoň trojnásob, pod-

o klad k nespokojnosti. Táto novota by ,sa mimo to aj proti
vila reštitučnej zásade, vyrieknutej panovníkom len nedáv
no. Nech je preto daná kancelárii úprava, aby i v tejto veei 
bol zachovaný zvyk z r. 1780. Horejší návrh, ktorý nepre
zrad zuje najmenšej stopy rozvahy a štátnického myslenia, 
jt> dozaista tiež plodom spoloČllO'sti, utvorivšej sa ciel'om 
pt'stovania maďarskej reči. V dobách naj,surovejšieho bar
bárstva, keď totiž v Uhrách panoval král' Attila v 5. storočí 
po Kl'istu, nildo sa neopovážil klásť požiadavku, aby 6 mi
lionov l'udí roznych národov, hodných tiež úcty a ohl'adov 
tl zaslúživších sa o Ulwrsko významným sposobom, riadilo 
sa podl'a vrtochu 2 milionov MacTarov (3. X.). S Izdenczym 
súhlasí i Eger, Reischach a Hatzfeld, takže rezolúcia (bez 
data). z toho dovodu, že v Uhorsku je úradnou rečou latina 
už od roku 1000 a že vačšilla obyvatel'stva je macfarčiny 
neznalá, prikazuje, aby len pre neznalosť macfarčiny nebol 
pl'epúšťaný žiadny profesor a aby ohl'adom znalosti 'mad'ar
skej reči u profesorov boly zachovávané zásady, platné 
v tejto veci r. 1780. 

Dekrétom zo dňa 28. XI. časť rezolúcie o macľarčine kan
celária král'ovskej rade neoznamuje. Medzi časom totiž 
podala král'ovská rada zo clňa 1. X. nové predostretie, ob
sahujúce návrh. zmien podl'a dobrozdania jednotlivých 
šiúdijných direldorov, spomínaného v jej peedostretí pre
doslom .. Pre neznalosť macľarčiny bol tu nahradený Jozef 
Pintér, profesor prvej triedy g'l'amatickej vo Vel'kej Bani, 
Fratiškom Dettelbachom, predtým dozorcom rudových škol, 
a Tadeáš Goymerecz, profesor druhej gramatikálnej iriedy 
v Aracle, Pavlom Biró. V zhl'adom na to, že menovaní boli 
zo svojích miest odstránení len pre neznalosť macfarčiny. 
navrhuje kráľovská rada, aby im bol povolený jedou celo
ročný plat v štvrťročných čiastkach až do ich cTalšieho usta
novenia. Dekrétom zo dňa 21. X. kancelária, ktorá všetky 
ostatné zmeny schval'uje, v týchto clvoch prípadoch nesú-
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hlasí a odkazuje, znajúc už rezolúciu na svoje predostretie 
zo dňa 13. IX., krárovskú radu na d'alšiu úpravu. Z tohoto 
dovodu vynechala miesto o macľarčine aj zo svojho dekrétu 
zo dňa 28. XI. 

Prv totiž, než by bola kancelária príslušnú rezolúeiu 
král'ovskej mde oznámila, urobila ešte jedno predostretie 
k panovníkovi zo clňa 5. XII. '1'0 ve ci macťarčiny s tenden
cÍou, král'ovskú radu ospravedlniť. Rezolúcia o maďarčine 
vzťahuje sa - hovod tu kancelária --'- ako sa zdá, na 
pripad Spitkov. Spitko by však bol musel byť prepustený 
i tak pre roznosť náboženstva. V zpráve král'ovskej rady 
zo dňa 1. X. sú síce dva prípacly, kde profesor bol nahra
dený pl'e nezn,qlosť macfarčiny. Obidvaja prepustení boli 
'však ustanovení len z toho dovoclu, že nemčina bola zave
dená do g'l'amatických iried, a boli by museli byť prepustení 
ináče aj podl'a zásad, platných roku 1780, bo na obidvoch 
spomenutých miestach je macTarčina domácou rečou a tak
mel' všetci žiaci sú jej znalí, takže návod k latine a k ostat
llým vedám móže byť žiakom s ú<;pechom daný len v tejto 
im srozumitel'nej reči materinske.Ť. Doporučuje pl'eto uve
denú zprávu král'ovskej rady na schválenie. Rezolúciu 
o macfarčine jej sdelí na zachovávanie a vyhlásenie. 

Rezolúcia schval'uje vo všetkom D'ávrh lmncelárie, pri
kazu.Ťúc jej čím skoršie ustanovenie oboch prepustených 
profesorov na miestach, ktorým ich rečové schopnosti odpo
vedajú. Dekrétom zo dňa 30. XII. oznamuje sa toto schvále
nie krárovskej rade, spolu s rezolúciou o macl'arčine. 
Vyhlásenie sa jej však neprikazuje a nová rezolúcia nebola 
král'ovskou radou ani vyhlásená, takže až do počiatku 
r. 1792, kedy vo ve ci pestovania macľarčiny bo10 v dósledku 
16. z. čl. z 1'. 1791 vydané král' ovskou radou nové nariade
nie, ostalo v platnosti ako direktíva nre vedúcich stredných 
škol jej intimát zo dňa 21. VIII. 1790.163 

Podobným spósobom boly zal'azené neoprávnené ma
ďarizačné snahy král'ovskej rady a,j v obore školstva l'udo
vého. Zrušením štátnych dozorcov javí sa na mnohých 
miestach v tomtoškolstve vel'ký úpadok. Obce, politické 
i náboženské, nestal'ajú sa o udržovanie a mnoho škol úplne 
zaniká, preclovšetkým mnoho. škol, zariadených pocll'a nor
málnej metody. Tak musí kuncelária nariacľovať na pl'. 
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znúvuotvorenie normálnej škúly židovskej v Budíne, Zl'U
šenej' Peštianskúu v dosledku reštitúcie v škúlstve, s tým 
O'dovO'dnením, že reštitučné nariadenie pripúšťa len zmeny, 
nie však úplné zrušenie škol. Peštianska pO' celý rok 1790 
židúv v tejtú veci pO'dpO'ruje. Púdúhne zakrO'čuje proti zru
šeniu židovskej nO'rmálnej škúly v Miškovci Kazinczy ako 
dúzorca národného škúlstva. Ani púdl'a jehO' výkladu ne
boly normálné školy Zl'ušené, ale len opravené zavedením 
vyučO'vania maďarčiny. Ak chcú, možu však svO'hodne uží
vať mimO' to aj nemčinu. Stolica, na ktO'rú sa Kazinczy 
O'brlítil, sa usnáša, ahy normálné škúly pokračovaly vo vy
učO'vaní mládeže, ahy im však slúžnymi holo prikázané aj 
vyučúvanie maďarčiny. Púdohne musia svoju núrmálnu 
škO'lu znovusriadiť (koncom r. 1791) i židia hratislavskL 
Na novú ich žiadosť, že pre prílišné zadlženie nie sú v stave 
školu udržať, dáva sa im len tá úleva, že miesto dvoch 
učitel'ov možu mať len jednoho.1G4 

Zakročenie Kazinczyho stalo sa v dosledku nariadenia 
kráTovskej rady zo dňa 24. IX., kde sa stO'liciam na základe 
úradnýchhlásení viacerých štúdijných direktoro1v vytýka, že 
nezachovávajú nariadenie zo dňa 20. IV. yO veci udržiavania 
l'udových škol, ho od tej doby viac škOl zaniklO'. Král'ovská 
rada preto nariaďuje, ahy uvedený intimát bol znovu vy
blásený a čo najprísnejšie zachovávaný. Škúly nech sú 
s nO'vým školným rokom uvedené do poriadku. Stolice nech 
sa zdfžajú akýchkol'vek samovorných zmien, nech presne 
vykonávajú dožiadania štúdijných direldorov, predovše
tkým však nech sa starajú o to, ahy učitelia dostali od O'bcí 
svoje konvencie, ahy rodičia svoje deti posielali do škol, 
ahy školské budO'vy boly udržiavané v poriadku, a kde heba, 
postavené nové.Škúly l'udové" húvO'rí sa tam ku koncu, 
zasluhujú najvačšej púzOl'nosti nielen pretO', že ich púmú
cou dá sa pesto'vanie maďarčiny s vel'kým úspechom na
pomáhať, ale aj preto, že v nich ma byť mládež, chystajúca 
sa do vyšších škol, vzdelaná v prvých základoch latiny 
v smysle predpisu zo dňa 21. VIII. o latinských školách~ Ďal
šie udržiavanie normálnych škol prikazuje intímát, zo dňu' 
22. II. 1791, spomínajúci výslovne tento raz aj školy židov
ské. Zachovávajú, prípadne sriaďujú sa i školy miešané. 
kde si to stránky prajú.165 
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Maďarizačné chúťky prejavuje král'O'vská rada aj Vo' 

svújej údpovedi na dekrét kancelárie zo dňa 1. VII., ktorým 
jej tento dvorský úrad zasiela na vyjadl'enie žiadosť 
BO'humíra Straussa (22. VI.), direktora noriJ.nálnej školy 
v Bratislave, žiadajúcehO' O' ďalšie ponechanie normálnych 
škol v Uhúrsku, v opačnúm prípade však O' svúje prelúženie 
inam (je cudzinec a prO'testant). Král'o,%ká rada vú svújúm 
púdaní zú dňa 30. VII. púukazuje na tú, že VO' všetkých l'u
dúvých škúlách v Uhorsku majú hyť všetky predmety 
prednášané v hudúcnústi predúvšetkým v maďarskej reči. 
ktúrej žiadatel' nezná. V racia tedy jehO' žiadúsť s tým, aby 
púdra vlastnéhú želania búl ustanovený pri najhližšej prí
ležitosti na niektúrúm gymnáziu alebú v kúmúrnej službe 
v dedičných zemiach. 

Kancelária vú sVújom dúbrúzdaní zú dňa 27. IX. síce 
zmierňuje mad'arizačný zápal král'úvskej rady tým sp6sú
búm, že predmety majú byť predllášané aj v maďarskej 
reči, nO' rezúlúcia púukazuje kanceláriu i tuná na rezúlúciu" 
danú na jej predústretie zú dňa 13. IX., ktúrej sa treha pri
dfžať aj ohl'adúm škol l'udových. Inak sa predostnbtie kan
celárie schval'uje. Král'ovskej mde sa táto rezolúcia intimuje 
s poukazom na rezolúciu, oznámenú jej dekrétom zo dňa 
30. XII., a žiada sa 'od nej predosiretie príslušných návrhov 
na prepustenie protestantských učiterských a dozorčích síl 
aj v ohore školstva rudového. Krárovská rada však ozna
muje {i. II.), že tomuto bodu nariadenia kancelárie bolo už 
vyhovené prepustenÍm,Kazinczyho a Straussa. 

Týmito rezolúciami a nariadeniami bola tedy aj otázka 
rečí na l'udových školách upravená sPOSOhOlll, obvyklým 
r. 1780. Vzhradom na to, že rezolúcia král'ovskúu radou 
publikovaná nebola, ostáva i v obore l'udového školstva 
staršie nariadenie, maďarčine priaznivejšie, v platnosti i na
ďalej. Krárovská rada sama v podaní zo dňa 8. II. 91, pred
kladajúcom semestrálné zprávy rudových škOl štúdijnéhol 
okolia patikostolského za druhý semester školského roku 
1789/90, hlási, "že napomenula mníšky v Rábe a Šoproni, 
aby svoje chovanky cvičily v smysle rezolúcie zo dňa 7. IV. 
1790 aj v maďarskej reči, čo vzhl'adom na národnostné slo
ženie oboch miest v smysle zásad Ratia educatiO'nis sotva 
bolo na mieste.166 
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IX. 

MED Zl DVOMA SNEMY. 

1. 

Snem z r. 1790-91, akosme videli, skončil úplným ústu
pom stavovskej ligy, snažiacej sa o spútanie král'ovskej mo
ci, a utvrdením moci a autority panovníkovej. Billet zo dňa 
23. II. 1791, zasielajúci kancelárovi zákonné články vo formc 
panovníkovi prijatel'nej a nepripúšťajúci žiadnych (falších 
zmien, je toho snáď najlepším dokladům. Pocitom stavov, 
s ktorými ho prijaly, dál výraz poslanec Nitrianskej }ezer
niczky. Keby nie predošlých, ešte horších zkúseností, ktoré 
ieh zocelily v mužov - hovori - museli by sa pod ťarchou 
toho rozhodnuiia zhrútiť. Zákonmi, donesenými na tomto 
sneme, reštituuje sa síce určitý ideálny stav panovnÍcko
stavovského dualizmu v smysle staršej ústavy uhorskej, no 
v skutočnosti nastáva i tu postupný návrat k akémusi opra
venému vydaniu tereziánskeho absolutizmu. Rozdelenie sed
móhradskej a uhorskej kancelárie, oddelenie komory uhOT
lOkej od král'ovskej ri:ldy a sl'iadenie zvláštnej kancelál'ie 
illÝl'skej sú tomu akýmsi zovňajším symbolom. Po sneme 
pracuje panovník predovšetkým na ďalšom upevnení svojej 
autority. Práve rok po vydaní svojho prvého reskriptu k ná
rodu (a shoda dáta nie je snáď úplne neúmyselná a náhodná) 
vydáva (14. III.) l;eskript k hlavným išpánom a stoliciam, 
kde, dovolávajúc sa prehmatov z r. 1790, snaží sa poviazať 
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aktivitu stolíc a ich vzájomný styk, pl'esahujúci potreby 
úradovania. Jeto vlastne len akési nové vydanie reskriptu, 
(odloženého v decembri minulého roku z dovoclov taktických: 
Reskript vytýka stoliciam ymešovanie sa do yecí záko
nodarstva, spomína výčiny stolíc i jednotlivcov, ktoré ne
smerovaly vždy len k reštitúcii starej ústavy; na ktoré však 
v smysle danej už amnestie chce panovník zabudnúť. Napo
mína stolice, aby v budúcnosti upustily od prisvojovania si 
práv, vyhradených snemu, a svoju činnosť vtesnaly clo medzí 
zákonných. Očakáva konečne, že všetko, čo v ich zápisni
ciach a úradných spisoch z minulej nepokojnej doby je proti 
kráTovskej dostojnosti a jeho zákonnej autorite, samy do
brovoTne vymažú alebo za neplatné vyhlásia a v budúcnosti 
zdržia sa všetkého, čo by im mohlo vyniesť výtku zákona a 
nespokojnosť panovníka. V reskripte k hlavnýl11 išpánom 
z tohože dňa ukladá sa týmto ešte povinnosť pl'edldac1ať sto
ličné zápisnice v smysle nariac1enia z r. 1'2'70 a netl'peť žiad·· 
nych zbytočných a škodlivých dopisovaní medzi stoHcanú. 

Odpovedi stolíc na tento reskript, hoci jeho vyhlásenie 
neobišlo sa v niektmých stolici ach bez búrlivého pohnutia 
myslí, znamenajú ich úplný návrat do starých koTají a po
dl'obenie sa panovníkovej moci. Stolice tu panovníka uisfu
jú, že sa spokoja svojou zákonitou právomocou a nel11ieňa 
nijako zasahovať clo právol11óci snemu. balej, že nie sú si ve
do'mé priestuplwv proti dostojnosti a zálljmOl11 pano-vníko
·vým. Ak niekc1e niečo podobného je, vyhlasujú to za neplat
né. Po-kiaT ide o prípis k hlavným išpánom, stolice obhajujú 
svoje právo k zákonnej korešpondencii (tu kancelária vo 
svojom predostretí zo dňa 31. X. 1791 poznamenáva, že za
kázaná bola len škodlivá korešpondencia) a dovolávajú sa 
zrušeni a (16. IV. 1790) povinnosti pl'edostierať svoje zápis
nice. Kancelária však i tu trvá na vyclanom už nariadení, 
aby stolice predostieraly svoje zápisnice hlavnýl11 išpánom 
a títo zasielali ich cTalej cestou kl'áTovskej rady panovníkovi 
(kancelárii). Rezolúda (10. XII.) úplne schval'uje reskript, 
predložený kanceláriou, v tomto smysle.1 Boj o korešpon
denciu a predkladanie zápisníc (otázka poslednejšia je kom
plikovaná u stolíc, píšúcich svoje zápisnice mac1'arsky, aj 
stránkou rečovou, o čom niže) trvá až do sneruu r. 1792 (bo.Ť 
o zápisnice utuchá y niektorých stoliciach vlastne až po ňom). 
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Hlayná činnosť stolíc, mimo riadneho administroyanin, 
vyčerpá va sa r. 1791 po niekol'ko mesiacov prípravami ná
vrhov pre krajinské deputácie, ktoré maly stolice v smysle 
prípisll palatínovho (24. VIII.) precUožiť do 1. X. 179L Oba
vy z reforiem, chystaných týmito deputáciami, primaly vač
šinu stolíc k zakročeniu, aby tieto výborové elaboráty, prv 
ako by boly predložené budúcemu snemu, boly dané na vy
jadrenie stoliciam, abytieto mohly k nim zauJať stanovisko 
vo svo,jich pokynoch na budúci snem. Táto žiadosť stolíc bo
la však panovníkom zamietnutá, čo vyvolalo v stoliciach ve
Ta nespokojnosti a dalo podnet k hojnému clopisovHniu, ako 
aj k ponosám na sneme z r. 1792, kde im bolokonecme aspoň 
čiastočne vyhovené.2 

Vláclné icruhy aj inak snažia sa o zamedzenie a zatlače
nie všetkého, ČO by, čo i len zdaleka, upomínalo na stavovské 
snahy z r. 1790. Preto s veľlcou opatrnosťou sleduje jedna
nia evanjelických (h. i a. v.) synod, zasedavších s povole
ním panovníkovým v Budíne a v Pešti v dřlOch 12. IX. až 
14. X. 1791, zvlášť ich snahy o určitý druh sjednotenia a spo
jenia cirkeyne-administratívneho (spoločné najvyššie kon
zistórium, sldadajúce sa zo superintendentov a g'enerálnych 
kurátorov; spoločné synody v prípacle potreby a spoločné 
. užívanie kostolov a škol, kde by bolo treba), v ktorom dá·· 
verní zpravodajcovia a doverníci dvora zpomedzi členov sy
nody vidia snahu Baloghovsko-Vayovslcej "ligy" po dosiah
nutí politických ciel'ov, ktoré sa jej na snellle z r. 1790-9 J 

nepodarilo uskutočniť a ldoré teraz schováva pod rúško 
nábožens.fva. V tomtoohl'ade mohlo byť vláde nápadné i oži
venie hesla z r. 1790 o "unio anilllarulll", v lllene ktorej uva·· 
žuje kultúrnadeputácia synod o spoločnom školstve v Uhor
sku bez ohl'adu na nábožens.fvo,3 ešte viac však ráz celého 
pohybu, kde svetskí členovia viedli od počiatku a snažili sa 
rozhodujúcu moc v církvi strlmúť na úkor živlu kňazského 
úplne na seba; Zo spo.Ťenia ostalo síce len spoločné najvyššie 
konzistórium a paralelizmus vo vybudovaní sriadenia na 
stupňoch nižších, no vláda i takto mala z veci obavy rázu 
politického. Tieto obavy to boly, vedl'a početných námietok 
z krulwv cirkevných, ako a.Ť so strany primasovej proti sy
nodálnYlll usneseniam, predovšetkým, pl'ečo panovník káno
ny synód t791 nikdy llepotvrdi1.4 
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Niektoré známky šírenia zásad fr,ancúzskej revolúcie a 
sympatií k nim dáva.Ťú vláde behom r. 1791 a 1792 podnet 
k opatovným zostreniam predpisov cenzúrnych, a to jak pre 
vydávanie kníha časopisov, tak pre ich dovážanie, predo
yšetkým vzhl'adom na rozné "zkazonosné a škodlivé zásady 
fl: maximy", objavujúce sa v nich, a na podobné zprávy 
časopi,sov o francúzskej revolúcii, kde bolo dovolené uverej
ňovať len zprávy úradného Wiener Diaria. So strany uhor
skej obracala sa zase kancelária alebo i samy stolice k pa
novníkovi o zákaz spis ov, brojacich proti uhorskej ústave 
(písaných ináče často na priame želanie panovníka alebo 
aspoň s jeho vedomím). Podobne utužuje vláda disciplínu 
v školách, kde intimát král'ovskej rady zo dňa 11. XI. 1791 
znamená konec pomernej spoločenskej vol'nosti študenta 
z doby jozefinskej." 

Známky, uvedené dosial', boly však len vlac-menej ne
súvislými počinmi panovníka, snažiaceho sa napraviť ústup
ky, vynútené na ňom na sneme z r. 1790-91. Sústavné snahy 
v tomto smere, ciel'acom k čím vačšiemu utvrdeniu absolút
nej moci panovníkovej, začÍnajú od konca r. 1791. Ako za 
Jozefa II., počiatok i tu je urobený predovšetkým u .úradov 
ústredných, a to predovšetkým zmenami osobnYmi. Ciel' je 
urobiť z týchto úradov zase prostý nástroj panovníkovej vo
le. Úradníci, od ktorých nehol o možno očakávať, že budú pod
dajnými nástl'ojmi nového režimu, alebo ichž sympatie k sta
vovskému pohybu z r. 1790 boly známe, mali byť nahradenÍ 
pov'Ol'nejšími. V tomto smere však boly urobené len niektoré 
zmeny podradnejšieho významu. Smrť Leopolda II. (1. III. 
1792) a počiatočný priaznivý ráz vlády jeho nástupcu Fran
tiška I. k Uhorsku (v neposlednej rade zásluhou a vlivom 
palatínovým) tu sposobil odklad a k zmenám došl~ až po 
sklamanÍ oboch menovaných hratov, ktorého sa dožili 
v Uhorsku sprÍsahaním Martinovicl1Ofvým (1794).6 

V otázke rečovej stála vláda i stolice na podklade 16. z. 
H. z 1'. 1791. Ako obyčajne, vznikly však i tu spory o výklad 
tohoto zákona, v ktOl'ých vláda v smysle celej svojej poli
ti~y snažila sa prirodzene praktické dosleclky zákona obme-
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dziť na mieru čo možno najmenšiu. V smysle tohoto zákona 
mohlo hyť maďarské len domáce úradovanie stolíc a ich 
vzájomný styk. Všetko ostatné, tedy úradovanie a styk na
hor. musel byť i naéťalej latinsky. Povolenia zákona vy
užíva však v prospech maďarčiny len niekol'ko málo ďal
ších stolíc. Gemerská prijíma dňa 12. IV. v jeho dosledku 
(nesprávné) usnesenie, aby aj podania ku král'ovskej rade 
boly maďarské. Ciel'om umožnenia macfarských bohoslu
žieb v Rožňave povol'uje (akosi doplnkom k maďarizačným 
usneseniam z minulého J'oku) tamojším Nemcom na osvo
jenle si maďarčiny leh otu pať rokov. TQto usnesenie bolo 
však na zakročenié kancelárie stolicou zrušené 27. IV. 1792. 
Po sneme začÍna svoje zápisnice písať maďarsky aj stolica 
ŠopronS'ká a Satmárska. Boršodská už na ~vojej schodzi 
zo dňa 6. IV. 1791 sa usnáša, aby, ako dosial', aj 'V budúc
nosti na stoličné shromaždenia prišiel každý v uhorskom 
obleku a ahy všetky zápisy, zprávy úmdníkov a dopisova
nia dialy sa v hudúcnosti v reči maďarskej. Latinu pone
cháva len v súdnych sporoch a v predostretiach k dvor
skej kancelárii alebo ku král'ovskej rade, určených pre 
panovníka. Toto svoje usnesenie oznamuje súsedným sto
liciam s tým, ahy aj ony prijaly maďarčinu za úradnú reč 
a prispely i týmto sposobom k "zvel'adeniu dostojnosti II 

šťastia národa". Jej zápisnice ,sú maďar,ské od 19. apríla 
1791. O niekol'ko dní skol' uvažuje o zavedení maďarčiny do 
zápisníc aj Maramarošská (28. III.), a to v dosledku rezolúcie 
zo dňa 8. I. 1791 na zákonný článok o maďarčine. Chce však 
postupovať s ostatnými stolicami jednotne, preto sa ohracia 
na ne a žiada ich o mienku vtejto veci. 

Získať pre macfarčinu podarilo sa Maramarošskej týmto 
zákrokom len jednu stolicu: Ahovskú, ktmá dňa 8. VI. za 
predsedníctva hlavného išpána Ladislava Orczyhosa usná
ša, že budúcim 1792. rokom počínajúc, bude úradovať ma
ďarsky (zápisnice, zprávy úradníkov a kO'l'ešpondencie, 
vyjmúc predostretia a zprávy ku král'ovskej mde). V tomto 
smysle aj odpoveclá jak stolici Maramal'ošskej, tak Boršod
skej. Hontianska vo svojej odpovedi ohom stoliciam pouka
zuje na to, že už ocl novembl'a minulého roku úraduje ma
cfarsky, ha v tejto reči si dopisuje i s kl'ál'ovskou radou, 
fl žiada, aby men01vallé stolice nasledovaly jej príkladu 
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í v tomto. Podolme lude dodáva vo svojom pl'lplSe k Bol'
šodskej, že chodia v uhorskom ohleku aj bez štatútu, a to 
I1ielen na úradné, ale aj na súkromné a priateTské schodz
ky a zábavy. Stačilo niekoTko násilných "žartov" pri sú-
kromných schodzkach na počiatku, aby všetci odvykli cu
dziemu obleku. Donesenie štatútu ponechávajú tecla na do
bu, až z členov stolice by niekto natoTko pozabudol na svoj 
nál'Odný povod, že by zase začal nosiť cudzí oblek. Aby to
ho nebolo treba, prijímajú súčasne usnesenie, aby slúžni 
rydali na členov stolice obežník, kde poukážu na hrdosť, 
s letorou mohli niektorým stoliciam na ich prípisy o uhor
skom rúchu odpovedať, že v ich stolici nižší i vyšší obojeho 
pohlavia nosia sa po "uhorsky" i bez štatútu, a napomenú 
všetkých, aby to v smysle panovníkovej odpovedi vo ve ci 
národného obleku ostalo tak i naďalej a neLolo treba ani 
v budúcnosti siahnuť k donucO'vacím prostriedkom. Boršod
ská vo svojej odpovecli k Maramarošskej tiež poukazuje už 
pyšne na svoje usnesenie zo dňa 6. IV. Turnianska (7. VI.) 
len sTubuje, že akonáhle uvidí, že viac súsedných stolic úra
duje macLarsky, bude i ona na,sledO'vať vla,s,teneckého príkla
du Maramarošskej. Mimo tieto nám známe povzbudenia 
dostalo sa Maramarošskej pravdepodobne aj iných od súsed
ných stolíc maďarských, bo svoje zápisnice a korešponden
ciu začína skutočne osno'V"ať maďarsky. 

Od tohoto kroku nemohlo Maramal'ošskú prir'Odzene ni
jako odradiť, že všetky slovenské stolice peídÍ'žajú sa vo 
svojich odpovediach, daných na jej výzvu, i nad'alej latiny. 
Tým menej, že i vačšina týchto stolíc jej úmysel schvaTuje 
a sTllbuje ju nasledovať, akonáhle sa znalosť maďarčiny 
u nich rozšíri natoTko, že macLarské úradovanie nebude ich 
stavom robiť ťažkosti. Tak lmecL stolica Oravská jej odpo
vedá, že už sami uvažovali o nasledovaní slnelých príkla
dov v zavedení vlastenskej reči uhol'skej a že sa budú 
snažiť, aby aj v tomto ohTacle prispo,sobili sa postupne, 
a nakoTko im to bude možné, vačšine stolíc. Ešte cTalej ide 
TUl'čianska, ktol'á odpovedá maďarsky. Zprávu o chvályhod
nom úmysle Mal'amarošskej prijala vraj s potechou a schva
hije ho tým viac, že je pl'esvedčená, že jeho cieTom je len 
zamedzenie zavedenia cudzej reči do úradov a pestovanie 
reči mac1'al~ske.Ť. Do te.Ť doby však, kým stavy tejto stolice 
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neyzdela.Ťú sa v macLarčine natoTko, že budú mocť svoje 
úl',ady konať maďarsky, usniesli sa úradovať latinsky. Prosia 
Maramarošskú, aby .Ťak svojim členom kra.Ťinských výbo
}'OV, taksvojim poslancom na budúci snem pl'ikázala pod
pOl'o'Vať ich žiadosť, aby do Turčianskej, zvlášť do Kláštol'a 
pod Zniovom, boli lIla ťarchu štúdÍ.Ťného fondu palIlovníkom 
povolení d vaja profesori, ktol'Í by v nižších iriedach veelTa 
vyučo1valIlia iným predmetom vyučovali i maclarčine, aby 
tak maclarčilla bola pestoyallá a mládež stala sa schopnoll 
na úl'ady. I Liptovská by bola ochotnA "s cdou dušou a te
lom" nasleclovať príldacl MaramčlJl'ošskej, keby tomu nebrá
nila požiadavka .Ťednoty v úradovaní, ktmá by tým, že sto-, 
lica by úradovalamaclarsky, nariadellia však z vyšších 
miest by prichodily lar/:ins,ky, hola narušená. Preto do tej 
(necLaleke.Ť) doby, kým macLal'čina nehude usilovným vy
učoyanÍm rozšírená natoTko, že .Ťu bude možno zav,iesí Yše
obecne vo všetkých úracloch, chcú ostať pri latine a myslia, 
že na pe,stovanie a uvedenie maclarčilly zatiaT by stačilo, 
kehy dopi,sovanie medzi stolicami bolo výlučne macLalrské. 
Odpovecl Liptovske.Ť je tiež maclal'sTcá, maclarské dopisova
nie vyskytuje sa u nej i potom po istú dohu dosť čast'O, hoci 
nie yýluólle. Maďarskou korešpondenciou uspokojúje sa 
i Teko:,\Tská, ktorá ostáva pri la-Hnských zápisniciach z toho 
dóvodu, že inak Tucl dozvedel by sa o m'llOllých veciach, 
ktOl'é vedicí mu netreba. Pri latine ostáva i Trenčianska, 
Zvolenská a Spišská, hoci všetky s Maramarošskou súhlasia 
a sTubu.Ťú, že sa budú snaŽiiť osvojiť si ll1acľarč~nu. Stavy 
Spišskej by sa pokladaly clokonca za nehodné, ahy ich pa
mať hola zachovaná pre potomlmv, keby sa nesnažily zo 
vše,tkýchsíl o zClvedenie "mile.Ť našej l'eči matel'inskef' do. 
úradov a o z'vefaclenie .Ťe.Ť slávy. Latina však, ktol'á bola za
vedená hnecl ocl počiatku UllOrska, zasluhu.Ťe zvláštnej úcty 
každého vla'stenca už z toho doV'odu, že zachovala uhorské 
slobocly. Pre nich je mimo to i pohebná. Dúfa.Ťú preto, že 
úmy,sel Maramarošske.Ť hude splnený i tak, keCL, snažiac sa 
neustále o podvihnutie maďarčiny, nezanevrú ani na latinu. 
Šarišská vybavuje vee odklaclne a vydáva prípis Marama
rošske.Ť 'stolične.Ť deputácii, aby navrhla sposob, stolici 
prisposobený, na dosiahnutie úmyslu meno.vanej stolice. 
Prešporská ostáva tiež pl'i latil1e s tým odovoc1nellím, že 
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okolnosti neradia ešte k trvalému zavedeniu macrarčiny do 

úradov vo vačšej llliere. 7 

V týchto, ako aj f\T iných stoliciaeh, ostáva vee madarči-
ny zarti'aJ v stave dosuv&clnom: kde-tu nejaká maďarská reč, 
dopis, evcntuelne v stolieiach macl'arskýeh macrar,~ké j:c~n~
nie a prevaha tcjto reči v pÍsomnom styku so stohcaml my
mi, teda všeHco veei, známe a ohvyklé už i precHým. V stave 
dosavádnom ostáva v stoliciach a v úradovanÍ vobec i miera 
llplainenia sa ostatnýeh nemacLarskýeh rečí.

8 

Zavedenie úradnej maďarčiny, ktoré po sneme z roku 
1790-91 sa zdá otázkou viac-menej hlízkej budúcnosti, do
lieha teda na slovenské stolice p'redovšertlcým po siránkc 
chlebovcj a stavovskej. lch snahám a počínaniu možeme sa 
iým lllcnej diviť, keCL vidíme, že i Horvati, ichž pozícia bola 
);redsa značne silnejšia, z ohradu na otázku úradov, na srvo
je uplatnenie sa v nich prijímajú nasyojom zemslcom sne
me z r. J791 v dosledku 16. z. čl. z r. 1791 uzavretie, aby zá
stupci Horvat,slm v literárnej deputácii hfadeli vymocť, 
aby na záhrehskej akademii bol ustanovený profesor ma
d'arčiny. Na rozdiel od slo'Vcnských stolíc začína sa u Hor
vatov objavovať súčasne i snaha o uplatnenie uhorsko
hor'Vat,skej sÚl'aclnosti a rovnoprávnosti i po st,ránke rečovej. 
Ako Horvati v Uhorsku, tak majú Uhri za'se prá'Vo hy'ť llsta-
110vovanÍ v úradoch v Horvatsku, kde je najviac užívaná reč 
"illýrska". Mnoho príslušníkov teHo reči býva aj v Uhor
sku samOl11 . .T ej Zlnalosť je tedy vcTmi potrehná a snem pre
to žiada, aby sa tcjto reči vyučovalo ti~ž na v~etkých gy~n
náziách, akademiách, ha i na univerzlte.9 Dosledky teJto 
ideologie ireha vidieí i v počine stolice Krížskej, letorá na 
maďarskJ'T prípis Zalánskej odpovedá horvatsky.l0 

Vyjmeme-li macLarské predostretia niektorých svolíc ku 
kráf~vskej rade, čiastoČiné zavedenie macLarčiny do úrado
vRnia v uvedenom rozsahu f\T ničom neprotivÍ sa smY'slu 
16. z. čl. z r. 1791. A predsa otázka maďarských zápisníc sto
ličných dala prÍčinu k vážnemu sporu medzi vládou a sto
licallli v ldorom spore podarilo sa vláde obhájiť svoje sta
novisko len s vynaložením značnej energie. Spor tento je 
~dčUstne len akýmsi vecUajším výhonkom zmámeho nám už 
zápasu medzi ,;ládou astolicamio POViUID'OSť predkladať sto
ličné zápisnice k uajvyššej revízii a točil sa okolo otázky, 
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v akej reCI maJu predkladať svoje zaplsnice stolice, ktoré 
ieh píšu maďarsky? Na jednej strane holo nesporné právo 
stolíe písať si tieio zápi'snice ma cLalrsky, na druhej predpis 
zákona, že veci, predkladané ústredným úradom a panov
níkovi, majú hyť látinské. Otázku tMo nadhodila stolica 
Turnianska, ktmá hne CL po prečítaní reskriptu zo dňa 14. III. 
t?91, upraveného k jej hlavnému išpánovi g'l'. Jozefovi Keg'
leviehovi, prehlásila, že zápi,snice svoje v ,smysle 16:179J je 
ochotná predostierať len macLa~sky. Keglevich vo syojom 
podaní o vyhlásenÍ reskriptu dotýka sa i tejto veci a žiada 

, o úpravu. Kancelária vyherá z celkového predostretia krá
ľovskej rady o výsledku vyhlásenia reskriptu zo dňa 14. lIL 
len túto jednu otázku a vo zvláštnom podaní ohraóa sa 
k panovníkovi (4. VII.) o rezolúciu. Kancelária je tej m>Íen
~C)':' ~e zápi.snica je vnútornou vecou stolice a len 'výsledky 
Jej Jednama: zprávy a predostretia stávajú sa predmetmi 
agendy dilmsteriálnej. Sú-li uzavretia inak zákonné, otázka 
reči je fahostajná a zrupisnice možu byť predosireté tak 
v jednej, ako aj v druhej reči. (Tu pripomína, že niektoré 
stolice už aj predosirely zápisnice macLa;r'ské.) Navrhuje 
preto rezolúciu, že proti macťarským zápisniciam nÍet ná
mietok. lzdenczy vosvojom vóte (30. VII.) há.Ťi stanovisko, 
že nlUsia-li byť výsledky jedllania stolioného i podra mien
ky samej ka;ncelárie predkladané latinsky, musí hyť ,latin
ský i záldadný 'spis, z ktorého tieio výsledky plynú, teda 
stoličné zápisnice, a to tým viac, že i zápisnice musia byť 
predldadané kráfovskej rade k revízii, čím sa stáv.ajú pre~l
metmi agendy dika,steTiálnej. Na hudúcom sneme sa Yra.Ť 
ukáže, že zákon v prospech macLarčiny bol vynútený len 
maloll skupinou a že jeho eidom je vytvorenie vlivu štát
ueho ministerstva z uhorských ved a nemaďarských obča
nov z úradov - v priame.Ť protive s llJJúdrym napomenutím 
Sv. štefana. Nwvrhuje rezolúciu, prilmzujúcu osnovanie sto
ličných zápisníc latinsky, v čom sa k nemu pripo.Ťujú aj 
ostatní členovia štátnej rady. 

Proti rezolúcii (2. VIII.), vydanej dvorským dekrétom 
(8. VIII.) kráfo'vskej mde, podáva palatín predosiretie, v Ho
rom zastáva stanovisko, že na zápisnice, predosiierané dvo
ru ani nie stolicami, ale hlavnými išpánmi, treba hfadieť 
ako na exhibita, prílohy , ktoré podfa dosavádneho zvyku 
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mohly byť v ktorejkor'vekreči a ktOTé k vlastnému úrado
"aniu dikasteriálnemu (pfsanie protokoJov, referáty, mani
pulácia) nemajú žiadneho hlhšieho vzťahu. Úmysel stavov 
nemoho~ byť predsa, ahy zmieneným zákonným článkom 
ohmedzily voTnosť stolíc v spisovaní protokolov, ktorú maly 
predtým. Vec je aj inak bezvýznamná, zbytočne by mohla 
ohrožiť vec ,samu, totiž predkladanie zápis'llíc, a znepokojac 
my,sli stavov, škocllive by posohila i na zdar budúceho sne
mu. Aj inak ide o výk,lad zákona, čo patrí na snem. žiac~a 
preto, aby uvedený elekrét nenlUsel byť vyhlásený. Kance
lál'ia '1'0 svojom preelostretí zo elila 29. IX. pridáJVa sa úplne 
k dovodom palatínovým, zdorazilujúc predovšetkým ohrad 
na budúci ,snem. Cier 16:1791 je jasný: stavy nechcely ním 
vytvoriť len reč cudziu z úradov, ale aj napomocť užívanie 
maďarčiny. Pallovníkovi sa nenl0že predsa nepáčiť, že ná
rod chces,voju reč pestovať. Niektoré prehmaty v tomto 
smere plynú z minulého útisku, kecY národ ,sa musel obávai', 
že jeho reč zanikne. Postupom dohy dostane sa však všetko 
do riadnych ,korají. Zo znenia zákona by bolo vermi i'ažko 
dokázať stoliciam, že sú v nepráve, zvlášť kecY zápisnice 
predkladajú hlavní išpáni. K interpretácii zákona v smysle 
stavov dovolávasa kancelária i reskriptu zo dila 21. IX. 1790. 

Preeloshetie pailatínovo, o ktorom sa štátna (rada elozve
delalen zo zápisnice uhorskej kancelárie, predostretej až 
24. X., nakorko predostretie samo bolo kanceláriou 80 sú
hlasom panovníkovým zadržallé až do príchodu palatínov
ho do Viedne (o čom však štátna raela nevedelu a na čo i sám 
panovník zabudol), vzbudilo v štátnej rade pra'vé pohúre
nie. Nie síce proti mladučkému palatínovi, ale proti jeho 
radcom, ktorí ho vraj nastrčia tam, kde sami sa boja vystú
piť. Izdenczy sa rozhorčuje, že krárovi sa tu upiera už i prá
vo illlterpretácie z&konov. Ak aristokrati, ktorí palatína ob
klopujú, vedia mu očkovať len takéto zásady, musia všetci 
pootiví prÍvrI'Ženci ,starej a pravej ústavy uhorskej kráTa 
prosiť, aby boli z pojednávania verejných vecí odstránenÍ. 
Dokaz, že zmieneným aris,tokrartom ide o vyvrátenie starej 
ulrorskej ústavy, vidí i v tom, že na miesto latiny chcú za-' 
viesť maďarčinu, ktorú nezná ani 1/. obyvaterstva uhorské
ho. Niečo podobného netrúfal si ani AHila. Vytýka, že pa
laHnovo predoshetie dosiar nebolo preclložené. Arciknieža 
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František, ktorý sa pripojuje k vótu Izdenczyho, radí, aJ)y 
po bok palatínovi bol daný dobre smýšrajúci muž, s ktorým 
hy sa mohol palatín v nutných prÍpadoch doverne por,aeliť. 
Póvornosť, s ktorou pano'Vník začal VYlstupo'vať voči Uhrom 
na počiatku svojej vlády, sa neosvedčila, je treba politiky 
pevnej ruky. Na kanceláriu a krárovs,kú radu, ako aj prí
tomný prÍpad ukazuje, niet sporalmutia. Odstúpiť od vyda
ného už rozkazu sveelčilo by o slabosti. Budúceho snemu 
nefreba ,sa obávať, bo právo je na strane pano'Vníkovej. 
Kancelárii 'nech je vytknuté, že nenapomenula palatínu 
lmecť k vykona'lliu rozkazu a že clolsiar neprecUožila jeho 
predostretie. 

Rezolúcia, daná na zápi,snicu ka:ncelárie v tomto smysle, 
yyvOllala'V grémiu kancelárie roztrpčenie. Referent Pásztho
l'y poukazuje na -/)0, že prÍčiny opozdeného pl'edloženia pre
clostretia palrutinovho .oznámi sám kancelár, ktolrému sú zná
me, a clúfa, že výtka, uclelená kancelárii, bucle uznaná za 
nesprávnu. Kancelár vo svojom ospravedlnení (9. XI.) od
volal SCl na súhlas panovníkov, aby preclostretie palatínovo 
hoLo zadržané. PaJatín je zákonnýmsprostreclkovateTom 
meelzi národom a panovníkom. Súča,sne podáva demisiu, ldo
Tá však nebola prijatá. 

Pri pojednávaní predostretia kancelárie zo dila 29. IX. 
poukazuje Tzdenczy vo svojom vóte na vznik 16:1791 a na 
ústupky, urobené pri tOlII panovníkom na uspokojenie 
stavov. Teraz sa však ukazuje, že stavy chcú záverečmej 
klauzuly tohoto zákona zneužiť k ohídeniu úmylslov panov
ní4:ových, v čom im pomáha jak král'ovská rada, tak sama 
clV'orská kancelál'ia. Radí sotrvať pri vycLanom už nariadení. 
K ne mu sa pripojuje Eger, ktorý poklaclá za vermi nutné 
zreformovať ohe 'miesta, jak po shánke osobnej, tak po 
si:ránke ma:nipulačnej, bo pri takomto počínaní na.Ťvyšších 
úradov sú ponosy ,stolíc rahko pochopiterné, v čom s nÚll 
súhlasia aj .ostatní radcovia. Hatzfelcl 'sa 'ohradznje zvlášť 
vroti tomu, aby krátovská ra:da používala pal,atína k tlumo
čeniu svojich názorov. Rezolúcia zo chla 20. XI. sotrváva pri 
vydanom užnariadenÍ. Súčasnesa zvláštnym prípisom pri
kazuje palatínovi, aby sa nedal používať za tlumočníka krá
roVsI(ej rady v prípadoch, keď raela sa neodváži predniesť 
$voju mienku sama. Ak je :unej mienky ako rada, može 
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podať svoju mienku osobite. Palatín sa bráni (22. XI.) '1'0 

zvláštnom podaní: je jeho úlohou sprostredkovať medzi 
panovníkom a národom a pre obe strany može to mať len 
dobré následky. V dosledku tohoto predostretia palatínovho 
dáva (23. XI.) panovník kancelárovi úSltnu Úpl'fiVU, abyotáz
ka macLarskýeh zápisníc stoličných bola prcjeclnaná v naj
bližšej konferencii za preclsednídva arcikniežaťa Františka. 
Na tejto konferencii po-vodné nariaclenie bol'O zmiernené na 
radu Pászthoryho v ten smY'sel, že len exempláre zápisníc, 
preclkladané panovníkovi, majú byť latinské, čo nijako ne
vylučuje macl'arské pojedná'vanie a písanie zápisníc v sto
liciach. Dovocly Pászthmyho: Zápisnice sú vnútOl'nou veeou 
stolíc a holo hy ťažko im zo zákonov dokázať, žesú povin
né ich písať latinsky. Zichy k tomu docláva, že zápisnice sÍt 
macl'ar,ské preto, aby im každý zeman, ldorý na sllTomažcle
nie príde, ro'zume1. Táto konferencia uznala aj sprostred
kovacie právo palatínovo a radila, aby panovník odvolal 
svoj vlastnOTuoný prÍpis palatínovi zo dňa 20. XI., čo sa aj 
stalo. Rezolúcia, vydaná v tomto smysle a dovolávajúca sa 
reskriptu 21. IX. 1790, bola sdelená krároV'skej mde dekré
tom zo dňa 9. XII., hlavným išpánom sto líc intil11átom zo 
chla 13. I. 1792.11 

Intimát krároV'skej rady zo dňa 13. I. 1792, zas,laný v smy
sle danej úpravy hlarvnýlll išpánolll stolíc, spojil nariadenie 
o latins,kých preclostretiach stolíc k vyšším úradol11 a o za
sielallÍ exempláru stoličného protokolu v latinskej osnove 
s novšÍl11 vysvetlenÍm (9. XII.) panovníkovým o zákaze 
škodlivej a zbytočnej lmrešpomlencie medzi stolicami, tým. 
sposohom, že intimát k jednotlivým sioliciam obsallOfval 
"ždy len veci prislušnej stolice sa týkajúce. Mnohé stolice 
cLoZlvedely sa preto o tomto nariadení len z plamellllého pro
testu, ktO'l'Ý podala proti nemu stolica Gemerská a rozpo
slala i stoliciam ostatným cidom podpory. Hlavný išpá~l 
Gemerskej b. Gabriel Prónay po dlhom uvažovaní poslal 
(24. III.) intimát v pOV1odine stolici, pripojac k nemu ešte 
i napomenutie 80 svojej strany. Súhlaslle s intilllátom zda
razňuje i Prónay, že panovník nezakazuje tu zákonný styk 
stolíc, ale len dopisovallie škodlivé aleho zhytočné. Vyslo
vuje ďalej očakávanie, že prárve -tak, a,ko stolica podáva 
latinsky svoje predoshetia ku kra,jinským. úradom, zvlášť 

však tie, ktoré sÍt určené pre panovníka, bude latinsky pre
clostierať i opis svojich zápisníc, ktoré nech sú spisované 
v hodnovennom vyhotovení aj v zákonnej reči krajiny, aby 
sa vyhlo pripadným omylolll pri prekladoch. Povinnosť za
sielať zápisnice plynie z panoivníkovho práva najvyššieho 
dozoru a hola stoliciam (hl. išpánom) nariadené už r. 1770. 
Pokiar ide o úradnú macLarčinu, uznáva, že uŽÍvanie reči 
mrtvej prekáža nielen osvete a vzdelaniu národa, ale je na 
prÍčinc i tomu, že v národe nemóže sa vyvinúť istý spoloč
ný charakter, takže zaveclenie macLarčiny clo Ú I'adov bv bo-
10 vermi žiadúce. Na druhej strane všruÍc treha prizn~ť, že 
zavedenie reči clo úradov nemá byť prvým, ale posleclným, 
završujúcim kro,kom vzdelávania reči. Bo nebude-li l'eč ma
ďarská precl svojím zavedením do úraclO'y dostatočne vype
stovaná učencami a učenými spoločnosťmni, cTalej p01110CO'll 
kníh, preclo'Všetkýlll politických, ale aj iných, a to jak pa
vodných, tak rpre1ožených, mažu z toho p~e ňu po.vstať ná
sledky vel'mi škodhvé a maže sa ,stať to, čo sa prihoclilo aj 
iným europským l'ečial11; že časom povstanú dve reči ma
ďarské: jedna literárna, vype,sto.vaná podl'a dobrého vkusu, 
druhá úradná, nedokonalá a plná chyhných ZVl'atOY. Škody, 
kt'Orých sa obáva, už sa i ukazujú 'V úraclných, preclovše
tkým stoličných píSOlll'llostiach, kde sa vyskytuje hojue ná
silných, vla'stnostiam macLar;skej reči sa prntiviacich tl na 
formy l'eči lwtinskej násilnc robených výrazov. 

Gemerská vo s,nojom usnesení (26. IV.), vytlačenolll a roz
poslanom po stoliciach ostaiJných, mnohými zákonnými 
i praktiekýJni dóvodmi háji sloboclu stulíc vzájramne si do
piso,vať. Zbytočné dopisovania i tak sa nedejú, škodlivé 
určuje zákon, kt01'Ý udáva súčasne i trest na ne. Dopisova
llÍe stolíc je starým zákoluným z'vykom, zákon ho nikde ne
zakazuje, teda zmena stávajúcich pomerov je možná len na 
sneme. Pokiar ide o latinské prcclostlretia nah01', háji stolica 
stanovisko, že v smysle zákona z r. 1791, interpretovaného 
pomocou príslušných jednaní na sneme (tu s,a: stolica do,ro
láva reprezentácie snemu zo clňa 14. XI., ktmá však - ako 
vieme - panovníkom v tomto bode nehola vzatá v úvahu), 
len predostretia, určené pr'iamo pre panovníka, l1lajú byť 
ešte po istú dobu latÍlnské; preclostretia ku krajinským ú;ra
clom, ako pl'edtým, mažu byť aj nacLalej i macLarské. Čle-
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novia ústredných úraclO'v musia byť predsa Uhri, a že by 
Uhol' neznal reč svojej vlasti, to čo i len predpokladať bolo 
by urážkou. Mad'arská reč má mnoho nepriaterov, takže jej 
vzdelania musí sa ujať moc zákonodUJrná. Ponechať ho len 
na školy,odkiar ju často vymetú spolu so školským pra
chmll, nie je možno. Macl'arčillčl má 'sama o sebe torko sily, 
že úrac1né veci móžu byť v nej pojednávané bez pomoci 
IdorejkoTvek cudzej reči. Macl'UJrské úraclovanie je teda nie
len možné, ale aj potrehné: Je už raz čas, aby macl'arčina 
bola pozchri]nmtá. PaalOvník a následník trónu inak nebude 
nijako nabádaný, ahy vyhovel z. čl. 33: 1569 a naučil sa reči 
národa. Vyžaduje to i záujem národa, ahy nemohol byť 
spravovaný cud:wu rečou. Na ,rozkaz o predkladaní zápis
níc latinsky stoHca poznamenáVia: Nie je možno. žiaclať, aby 
zápisnice boly proti 'smy,slu doneseného zákona písané inou 
rečou UJko macTal.1skou, a nie je možno nijako nariadiť ami 
ich preclklaclanie. Zápisnice sú majetkom stolice; so BVIO jím 
majetkom móže však každý v smysle platných zákonov 
vorné naldadať. Nie je tu daná žiaclna povinnosť ich pred
kladať, móže sa tak cliať len z dobrej vóle. Opa1k hy zma
menal novotu, z ktorého pohára znova piť národ sazdráha. 
Panovllilmvo právo najvyššieho dozoru uznávajú; úplne 
však postačí, kecl' je vykonávané na podklade stoličných 
predosnretí. Nariadenie Márie Terézie z '1'. 1770 holo r. 1773 
pozmenenév ten smyseI, že zápisnice majú hyť predlda
dané len hlavnémll išpánovi. Zasielanie zá:pisníc by mohlo 
byť nehezpečné pre majetkové a iné práva stoličných sta
voy: dozvedeli hy sa o uich a.Ť cudzí. Kto sa cíti usnesením 
stolice poškodClným, má právo obrátiť sa s pOHOSOU na vyš
šie miesta. K z.asielallliu zápisníc niet tedy nÍ.Ťakého cló
vodu, Stolioa sa usnáša, že s krajinskými úrac1mi bude si a.Ť 
nacl'ale.Ť dopisovať macl"ar,sky, zápisnicu bude preclkladať 
v .Ťednom exemplári len svo.Ťmu hlavnému išpánovi, toto 
usnesenie 'Vydá i poslanoom na nastáva.Ťúcisnem a sdeIí ho 
a.Ťos,tatným ,stoliciam. 

Tento zákrok Gemerske.Ť vzbudil však v stoliciach 
nialý ohlas. Vačšina z nich o tomto nariadení, vydanom len 
hlav.n.ým išpánom, nemala ani veclomia. Železná .Ťu dokonca 
pouču.Ťe, ženariadenie myslí len na nezákolllné aleho zhy
:!očné clopisovanie, akého medzi s,tolicami nikdy rneholo. 
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Potrelmý a užitočný styk medzi stolicami však zakázaný 
nie .Ťe. Abovská srubuje zakročiť poclohne, až nariadenie 
dos,tane. Oravská, Satmársl{!a, Zemplínska a ,Turnianska, 
hoc naria:denia tiež nedostaly, Gemerskú podporu.Ťú. Saholč
ská .Ťe.Ťsderu.Ťe, že už podala preclosiretie z vlastného po
pudu v ten smysel, že škodlive.Ť korešpo'llClencie nekoná, 
potrebnÍL bude však konať i nad'ale.Ť. V podobnom smysle 
(sdelenÍm svo.Ťich usnesení na 14. III. 1791) .Ťej oclpo'Vedá a.Ť 
Zvolenskáa Turčianska. Abo,"ská a Maramarošská naria
denia nedostaly, nemóžu tedy proti nemu reprezentovať. 
Proti nariadeniu z vlastného popudu pisala a.Ť Boršodská, 
a 10 v smysle Gemerske,Ť. Toto ie .Ťediná stolica, ktorá 
súhlasís Gemerskou i ČO do reči predosiretí a zápisníc, 
idúcich na vyššie miesta. Zvolenská sa pridiža v rečovom 
ohrade ustanovení 16:J791, na zamedzenie predkladania zá
pi-snice hlavným išpánom usniesla sa (21. VI. 179J na popud 
TUl'čianskej) zasielať mu .Ťu ,len v .Ťednom exemplári. La
tinsky chce ÍLrado"rať a.Ť Žele;cná do té.Ť dohy, kým mad'ar
činu nebude úradnou i na vyšších miestach. Zápisnicu po
siela svo.Ťmu išpálwvi nie z nariadenia, alc podra starej 
zvyklosti. Saholčs,ká a Maramarošská píše ,svoje zápisnicc 
síce macl'arsky, hlavnému išpánovi ich však posiela.Ťú v la
tinskom prcklade. Šopronská, ktorá má tiež zápisllice ma
cfarské, .Ťe.Ť sdefu.Ťe, že poslúchla rozkaz. 

Vlivom svo.Ťich hlavných išpánov podrobila sa aj vač
.šina stolíc osťUJtllých. Peštianska ustanovu.Ťe si zvláštneho 
(4.) vicenotára, úkolom ktorého hude predovšetkým pre
ldadať zÚ!pisnicu do latiny. Predldadané bQlly uielen zápis
nice vačšÍch, ale a.Ť menších shromaždcní. Krárovske.Ť rade 
bolo uložené ich revidovať a porobiť na nc svo.Ťe poznámky. 
Za tým líCelom sa .Ťej dostáva od kancelárie i'llštrukcie 
o 4 bodoch, navrhnu'tých samou kráfQlv,skou radou: Má 
VytkllÚť všetky uSllesenia, protiviace sa záko'llom· aJebo vy
dUJným rezolúciám, pOl'llšujúce vcre.Ťný poriadok aleho 
smeru.Ťúce (na potlačenie slabých. Vec zápisníc a medZi
stolične,Ť korešpondencie ponechaly nespokojené stolice na 
bndúci snem.12 

Akúsi protiofenzívu proti snahám vlády na poHačcnie 
macl'al'ských zápisníc a macTal'ských predostretí stoličných 
znamená pohyb stolíc pl'oti nemeckým pl'Ípisom vo.Ťenske.Ť 
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správy, vojenských velitel'ství, úradov dedióných zemí čl 
i proti nemeckým prílohám intimátov král'ov,skej rady. 
Pohyb vznikal asi bez akejkoYvek súvislosti s chystaným 
nariadením o predostieraní latinských zápisníc, proste zo 
snahy stolíc bdieť nad vykonávaním zákoITloV posledného 
snemu, hoc nie je nijak o vylúčené, že sa stolice vlivom 
svojich stykov o chy;stanom nariadení proti macTrurským 
prípisom a zápisniciam dozvedely a že protiútokam snažily 
sa .obhájiť vydobyté pozície maďaróiny. Niektorým stoliciam 
za popud bolo nariadenie kráYovskej rady, aby rýehlejšie 
vy;bavovaly dožiaclania vojenských veliteľstvÍ a úraclov. Po
hyb zahajuj~ stolica Turnianska svojím predoshetím zo dňa 
3. X. 1791, kde poukazuje na škody, plyll1úce z nemeckej
korešpollldencie pre službu, a žiada, aby v smysle 16 :1791 
i vojsko dopisovHlo stoliciam macT1!lr:sky alebo a,spoň latin
sky; inak sa musia stolice pri vybavovaní nemeokých prí
pi,sov opierať len o neisté preklady. V obežníku, rozoslanom 
z iohože dňa na súsedné IStolice, žiada ich o pripojenie. Ako 
motívy s'mjho kroku udáva škody, plyiUúce pre ľud z ne
meckého dopisofViania pluk ov, hlavným důvodom je im však 
to, že chcú zničiť "kažclú upomienku predošlých smutných 
a ťažkÝch časov". Panovník ich uisti! (16 : 17.91), že cudzia 
reč bude z kr.ajirny vylúčená, a oni sami zakúsili nielen osoh. 
plYllúci cellej vlasti z užívmúa národrnej reči, ale i nešťa,stllé 
následky zavedenia cuclzej. Prosia preto kráľovskú radu, 
ahy vykonala u hlavnej rady vojel1skej, ahy dopisovanie 
s plukmi, ako i účtovanies nimi, mohlo byť konané bucTto 
jazykom luaďarským aleho latinským. Za Tisou sa ozýva 
v tejto veci Biharská, ktmá vo veľmi důldadnej reprezen
tácii k samému panovníkovi zo chla 28. XII. pripojuje sn 
(nezávi,sle na nej) k Túrniauskej, ktorej ·svoje predostretie 
v opise zasiela. Vo scvojom predostretí poukazuje na zhubné 
následky užívania cudzej reči vo verejných úracloch, 
dosvedčené zprávami o zaniklých nárocloch. Užívanie cu
dzieho jazyka znamená vždy nadvládu ,jednoho národa 
nrud druhým a ukladá sa len národom poclmaneným zbra
ňou, ako to dosvedčuje príldacl Rimaillov a v prítomnosti 
príklad Francú:lJOv; že národ pod touto ťarchou upadne, 
(ľokazu;je ráz nemeckého národa v tej čaist<Í nemeckej ríše, 
ktorá v minulom a tomto století bola pripojená k Fra'ncúz-
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skn. V Uhor'skll vojenské úrady si dopi,sujú nemecky, a to 
i s úradmi llevojenslkými, áno ešte i prosby ku kráľovskej 
mde a dVOlrslwj kancelárii sú prijílllané a posielané i po 
stolieiach nemecky. Můžu-li cudzinci nanútiť svoju reč do
mácim, kde je potom neodvi,slosť krajilny? Uhri, s,lúžiaci 
v úradoch, sú nútení k cudzej reči, jej neznalí však sú mlč
ky z nich vytváraní. K dotv,rdeniu svojej téze, že užívanic 
cudzej reči je znakom otroctva, odvolávajú sa na clekrét 
nemeckej ríšskej dvorskej rady z roku 1717, ktorý pripo
jujú v opise spolu s dv-oma lnými rečovými us,tano'veniami 
ríše z tohože roku.1a Vojsko nech si dopi,su.Ťe latinsky alebo 
mClcrarsky. V sprievodnmn liste, kiol'ým posiela svoje predo
stretie kráro,~ske.Ť l'acle, dodáva, že v buclúonosti nepújme 
žiadny nemecký prípis ani exhibit, ale pošle ho nazad ne
otvorený. K Turnianskej na jej výzvu pridáva sa preclo
všetkým stolicn GemeI's,ká, ktorá vo SVOjOlll preclostretí zo 
chla 13. I. 1792 k palatínovi a kráYovskej mele odmieta je.Ť 
na:pomenutie, že nevyhavuje prípi,sy vojska, a sama pre
chodí k ponose a žiada, aby i vojsko si dopisovalo so stoli
cami rečou macToarskon alebo latinskou: "Máme vážny důvocl 
k ponose - hovorí tam - bo hoc bývame v macťar,skej kra
jine, prishlhujeme macTarskú spravedlnosť a podľa 16. člárn
ku minulého snemu na dopisy, písané cuclzím jazykom, ako 
nám nesl'ozumitel'né, neboli by sme povinní allli odpmredať, 
pl.'edsoa sa požaclujú od nás zprávy nemecky". Súčasne 
rozvíja veTkú agitáciLl v prospech veci u stolíc súsedných. 
K TurniaJllskej pripojuje sa e~te Bmšodská, ktorá úplne opa
kuje jej důvody, cTalej Zala (žiada, aby vojsko cidom 08'VO
.Ťenia si latiny dopisovalo si so 8'tolicami latinsky), Zemplín 
(dopi,sovať mad'arsky aleho latinsky), Satmár (žiada i zru
šenie ncmeckej katedry) a Maralllarošská,. k.torá sa obracia 
i proti Illemeckým kurenclám (ktmé si žimla len macl'arsk:y) 
a proti nemeokýlm príp~som halióských úradov, žiadajúc, 
aby .Ťak vojsko, tak úrady dedičných zemí dopi'sovaly si 
80 stolicami latinsky. Proii nemeckým kurelldám ohracia sa 
i Liptoyská, ktorá žiada, aby vo.Ťsko dopisovalo stoliciam la
tinsky aleho reoou vlalstcnsk'Ou. Gemerskou povzbuc1ené, pri
dávajú sa k pohybu eš<te stolice Zvolenská n Hontianska. 
HOlltianskasa vyho,vára, že jej predostreiie neplynie z opo
vl'ženia aleho nenávisti voči nemčine, ale jecline len zo snalr)~ 
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zachovať zákony. Žiada, aby nielen ,vojsko dopisovalo stali
óam latinsky (alebo, kele vie, maďrursky), ale aj komora nech 
sa tak stýka s úrachni sebe paelriaelenými. Pokladá za vel'mi 
zvláš-bné, že vojsko a komora llleZlná "reč vlasti". Trenčiaill
ska sleduje vo 'svojom preclostretí úplne Biharskú. Aka 
hla:vný clOvod k nemu uvádza, že nechce, aby z uŽÍvania 
nemčiny, trpenej mlčky v úrado;vanÍ, vznikla škada písa
nému zákallll, ba vyklaclačom zákonov je zvyk. Jej panstvo 
hy sa mohlo postupom daby rozšíriť a ,rany, sotva zahojené, 
hy sa mahly zase obnoviť. Va všetkých týchto predastre
tiach je nemčina aznačavaná za reč clldziu, cudzazemskú, 
neZlnámu, jejž uŽÍvanie v Uhorslcu protivÍ sa ustanoveniam 
16 : 1791. 

Král'ay;ská rada hneď pa obdržaní predostretia Biharskej 
obrada Isa o rozlroc1nud:ie k cl.vroru {10. 1. 1792). Stolici píše, 
že nemá právomaci zmeniť úrax:Lnú reč vojska, a žiada, aby 
<1.0 rezo.Júcie v záujmeslužby prijímala a vyhavovala i ne
mecké prípisy vojska, ČO však stolic a v nO'Yom predastretí 
(1. II. 1792) urobiť oelopiera. Podahne odpoveclá i Zemplín
skej, kde poukazuje na ta, že nemecké prípisy, upravavané 
na vicišpána, nemožu robiť stolici ťažkosti, a dMa, že sto
lica bude ich vyhavovať i naďalej. 

KHncelár,ia navrhuje poučenie Biharskej v smysle zása
dy, známcj nám už z riešenia rečového sporu pohraničných 
úradov uharsko-rakúskych: vo vzájonmom styku uŽÍ"va kaž
dý úrad svojej reči na základe recipTOcity a rovnoprávnosti. 
16 : 1791 zabezpečuje lati11ské úradovanie správe paJitickej; 
úradnau rečau vojska je však nemčiua. ČO sa týka prasieb 
a ,iných príloh, písaných nemeckou rečou a vyskytu.Ťúcich 
sa často v agende dikasteriálnej, záu.Ťem zemí, s.Ťeduotených 
pod spoločným pauovnÍkom, nepripúšťa, aby pre otázku 
rečaovú atp. trpelo prisluhovanie práva a spravedlnasti. Da
siaI' bol a i nad'ale,j má byť zaqhovávaný zvyk, že takéto 
písamnosti sa dáva.Ťú ďale.Ť v originále, Od s,tolice sa očaká-' 
va, že v budúcnasti bude presne vybavoval' jak nemecké 
prípisy "Tojska, tak uemecké p:dlohy, zasielané je.Ť dikaste
riami. Izdenczy úplne súhlasÍ s kanceláriau a len si praje, 
aby zmienený zákon nemal eštc llOir~ích následkav. Pouka
zujúc na známy nám už prípad medzi Za-lánskau a Krížskalt, 
dodáva, že teraz už jasne vidieť c\el' t.ohoto zákona: vytvoriť 
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neznalých maďarčiny z úradav. V tomto smysle .Ťe vydaný 
Biharskej reskript za dňa 30. 1. 1792, letmý v apise dostáva 
i je.Ť hlavný išpán (gr. Samo Teleky) a i král'ovská rada, 
ktorá všefky ďalšie predosiretia stolíc v te.Ťta veci vybavu,je 
srl:ereotypným prildadaním jeho opisu. Z nich ozýva sa na
Yýll1 predosiretím lenstolica Hontianska a Satmárska. Hoú
tiauska vra.Ť nechcela, aby sa nemeoké vojska učila jej 
k voli macfarsky; l'utu.Ťe však, že VO.Ťska uhorské sa menl 
v nemecké. Každá krajina právam može žiadať, aby vo vo.Ť
sku, sostavavanéha z .Ťe.Ť synov, panavala .Ťe.Ť reč. Žiacla, aby 
aspoň va.Ťsko uharské dapisovalo si s ňOll macfarsky alebo 
latinsky (18. V. 17.92). Král'ovská rada oclklaclá (30.VI.) jej
predostTetie bez odpovecli k spisom s poukazom na ta, že 
.o Isposobe pesnovania maďarčiny rozhadal už zákon pasled
ného snemu. K spisom ukladá i predoshetie S a'tIllársk ej, 
ktorá sa síce podrobu.Ťe, na admieta odpovednosť za pl'ípacl
né omyly, ked'že .Ťe,Ť úrad.níci nemecky nevedia. 

S neúspechom skončilo i ťaženie Sriemskej proti nemec·' 
kým prípisom vo.Ť'ska hraničiarrskeho (6. II. 92), hoc král'ov
ská rada postavila sa tu zre.Ť'llle na .Ťe.Ť stranu a .Ťej žiadosf, 
aby "konfiniaristi" sV1o.Ťe ponosy proti "provincialistom'" 
padávali latinsky, odstúpila hor,vatsko-slarvonskému velitel'
stvu s tým, že by sa postarala o to, aby predme,tné spisy, 
spacla.Ťúce clo oboru súelneho, boly v budÚcnos.fÍ latinské 
(20. lIL). Velitel'stvo dalo potrehnú úpravu, žiada však 
(18. IV.), ahy provincialisti va svajich podaniach na lmn
finiárné Isúdy užívaly hud'to reči nemecke.Ť alebo reči zem
ske.Ť, bo inak ich poclania nemožu byť pri.Ťaté a vybavené, 
Proti tomuto rovnoprávnostnému riešeniu, sdelenému krá
l'ovskou radou stolici (1. V.), podáva Sriemska (30. VII.) nové 
predostretie: Riešenie tato .Ťe nezákolllné a proti vydane,t 
na.Ťvyšše.Ť rezolúcii. žiada, ahy i súdy v Hranici nielen pri
.Ťímaly latinské podania, ale vobec latinsky i úradavaly, 
Král'o'Vská rada .Ťu však odbavuje poukazam na prijatú zá
sadu, že každý úraduje svojou rečou (14. IX.),14 
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2. 

Prvé kroky k uskutočneniu pozitívnych ustanovení J'ečo
vého zákona z r. 17.91 urohila kráToV'ská rada ešte pred 
jeho formálnou sf\Jnkciou. Popudom k 1Íemu jej bola žiadosť 
Andreja Vályiho zo dňa 5. 1. 1791 k uhorskej kancelárii 
o vymenovanie za verejného profesora macTarskej reči a li
teratúry JJ:a univerzite v Pešti, zaslaná (17. I.) ka:nceláriou 
král'ovskej rade s úpravou, aby svojho časll bol vzatý na 
ňu zretel'. Súčasne sa jej prikazuje, aby V ályiho, bývalého 
šlmlského dozorcu v okolí košickom, prepusteného po zru
šení týchto úradov, 'zamestnala do tej dohy ako miestneho 
školského riaditel'a alebo profesora. Vo svojej hadosti V ályi 
udáva, že od troch rokov snažil sa soznámiť bližšie s maďar
čínou, niekrtoré práce z tohoto oboru už vydal, iné chY'stá. 
V zdelanosť národa zakladá sa vo vzdelanosti jeho reči. V do
savádnom Isvojom úrade bol dva razy pochválený. Doporu
čuje ho aj magistrát univerzity v Pešti ako najschopnejšie
ho na tento úkol. Po zrušení miešaných škol, hoc katolizoval, 
bol predsa zo svojho úradu prepustený a žije teraz, pozba
vený dobrodincova priatel'ov, po vyčerpaní všetkÝch svo-
jich proshiedkov v biede. . 

Král'o,nská rada, ktorej práve prišlo vhod, že stolica nem
ěiny hola povolaním A. Hoffmanna do Viedne nedávno 
uprázdnená, chytá sa hned' tejto príležitosti a už dňa 2. II. 
rohí návrh, ahy na miesto Hoffmannovo, systemizované 
s platom 600. zl., bol dosadený profesor nároclnej reči a li
tera.túry. Na poclopretie 'svojho návrhu dorvoláva sa dekrétu 
zo dňa 7.. IV. 17.90 a rezolúcií panovníkových, daných na 
rečové požiadavky sn emu. r sama univerzita llznáva vraj vo 
zvláštnom (pripojenom) podaní vel'kú potrehu tejto ka.
tedry i do tej dohy, kým pu:e pestova.nie macTarčiny nebude 
vypracovaný všeohecný plán. Za profesora súhlas~le s uni
verzitou na,Trhuje A. Vályího s odvolanÍ'lll sa na príkazkaill
celárie. Vályi sl'uhuje, že vecll'a macTarčiny je ochotný vy
učovať i základom nemčiny. Král'ov.s,l<:á rada myslí, že oba 
preclmety holo hy možno spo.Ťii tým sPOSOhOlll, že pri pred
náškach z macTarčiny pre začiatočníkov mohly hy im byť 
prednášané aj základy nemčiny, v čom by sa mohlo pokra
čovať a.Ť pri pokročilých, 
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Kancelál'ia vo svo.Ťom podaní zo dňa 21. III. pripo.Ťuje 
sa k nánhu král'ovskej rady. Može sa už dovolať aj 16. z. 
čl. z r. 17.91, medzitým sankcionofvaného. V ,smY'sle predpisov 
bolo by sÍce treha vypísať na katedru súbch, šlo by to však 
vel'mi lažko, keďže metoda predmetu nie .Ťe ešte ustálená. 
I z politických dovodov odporúča obsadiť túto stolicu, sne
mom tak žiaclalll1Ú, čím skol'. V ályi, ako hývallý vizitátor, má 
ináče predpoklad filologicke.Ť znalosti mad'arčiny. Kance
lária ho tedy. navrhu.Ťe na vymenovanie. Ni,jako však nesú
hlasí s tým, ahy katech-a nemčiny na univerzite v PeMi hola 
iýmto sposohom zrušená a1ebo spojená s katedrou macTar
činy. Proti zrušeniu hovorí 67. z. čl., kde stf\Jvy vyslo'Vily že
lanie, aby na univerzite boli ustanovení a.Ť profesori cudzích 
rečí, medzi ktorými zasluhuje nemČLna dozaista miesto prvé. 
Spojenie sa necloporučuje preto, že ohe tieto reči, nemecká 
pre svoj rozsah, macTarská však preto, že .Ťe.Ť profesore musí 
l'aziť novú cestu, budú vyžadovať celého človeka. Kancelária 
poldadá aj ináče za svo.Ťu povinnosť yenovať pestovaniu 
nemeckej rečl" celú svo.Ťu pozornosť, a to nielen preto, že· je 
náshojom bližšieho spo,jenia s decličnými zemami, 60 stano
vLs·ka blaha štátu tak žiaclúceho, ale a.Ť pretlO, že poskytuje 
hohatstlTo látky ajk cTrulšiemu vzclelaniu národa samého. 
S navrhovaným spojením obodl katedier súhlasí preto len 
na dobu prechodnú, do obsaclenia stolice nemóiny osohi~ 
tým profe<;·orom. Vály i má precloshieť učehný plán, ktorý po 
preskúmaní št.údi.Ťnou kOlllisiou má- král'ovská rf\Jda 60 6VO

.Ťou mienkou preclložiť. Súčasne sa má král'ovskej ra:de ulo
žiť, aby poda1la návlrhy na ohsadenie miest profesoro'v 
maďarčiny na akademiách a postarala sa aj o to, aby s po
čif\Jtkolll budúceho školského roku boly a.Ť gymnáziá opatre
l1é profesormi te.Ťto reči. Po priazniye.Ť rezolúcii dá kan
celária na 111'iesta profesoroy yypísať yere.Ťný súbeh, aby 
sa docielil vačší výher a aby sa yidelo, ako plní panovník 
zákony. 

Rezolúcia zo dňa 19. IV. po súhlasnolll váte štátne.Ť rady 
schvaTuje vo všetkolll návrh kancelárie, 1<:torá toto rozhodnu
iie sdel'u.Ťe kráTo~"skej racle dekrétom zo dňa 26. IV. KráTov
ská rada ho sdel'u.Ťe uni'Verzite a stoliciam int'Ílllátolll zo clňa 
27. V. 1791. Lehotu na podanie žiadostí na miesta profesorav 
na akademiách urču.Ťe dňam 15. VII., na gymnáziách dňolll 
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15. V III. Vymenovaný V ályi zahájil svoje prednášky za prí
tomnosti ostatných univerútmých profesorory dňa 7. VI. ná
stupnou rečou o jadrnosti (výraznosti) macrarskej reči.u, 

ProtI dočasnému spojeniu nemeckej katedry s macrar
skou vzniká v stoliciach pohyb, zahájený stolicou Nitrian
skou, ktmá zo svojej schadze, konanej 7. VII., protestuje 
proti spojeniu "národnej" katedry s nemeckou. Nemeoká 
reč je cudzia, nemaŽe byť preto prednášaná s verejnej ka
tedry, ale maže byť len predmetom štúdia. súkromného. 
Nikde neprednášajú cudziereči s verejných stolíc. Ani v de
cličných zemiach rakúskych nikde neprednášajú macrarčil1u, 
tiež sa jej tam musia učiť len súkromne. Na jej výzvu za
kročujú protispojeniu stolíc aj niektoré zo stolíc ostatných. 
Liptovs,kása raduje z plnenia zálmna o pestovanÍ "národnej 
reči macra,rsk-ej", protestuje však proti spojeniu, ktoré ich 
naplňuje úžasom tým viac, že uprázdnenú stolicu nemeckú 
by bolo veTmi rahko zaplniť vzhTadom na množstvo rudí 
v krajine, znajúcich nemecky lepšie ako sami Nemci. žiada 
preto nielen to, aby katedry boly oddelellé, ale aby sa stalo 
aj opatrenie, ahy pre štúdiulll reči nemeckej nebola zane
dbávaná latina, por/:rehná N Uhorsku aj v budúonosti. Svoje 
predostretie posiela s mncTarským sprievodným listom 
(27. VII.) stolióam Tur cu, MaramélJrošskej, Hontu, GelJ1leru, 
Brežskej a Satmárskej cierom pripojenia sa,. Orava (29. VII.) 
a Trenčín (17. IX.) opakujú davody Nitrianskej. Spišská naj
prv yyslovuje radosť z macl'arskej katedry a len dúfa, že 
llemecká katedra nebude na ujmu 16 : 1791. Kecl' však dosta
ne reprezentáciu Nitry, pripojuje sa v novej reprezelltácii 
k jéj davodom. Jediná Gemerská je i po prečítanÍ reprezen
tácie Liptovskej toho názoru, že reči iných národov treba 
znať, preto nech sa nemčina na univerzite v Pešti len učí, 
1\ech sffvšak na univerzitách dedičných zemí za to vyučuje 
zase reči maďarsrkej. V "pojení katedier viclia všetky stolice, 
vyjmúc GemCITskú, urážku 16 : 1791. Niektoré výslovne pri
zná:vajú, že majú strach, aby sa týmto spojením, prípadnc 
vyučovanÍm nemčiny nelwÍIJl'avovalo nové jej zavedenie do 
úradov. Šarišská preio sTubuje Niirianskej, že luajinskcj 
cleputáoii predost,re pripomienku, aby uvedený zákonný 
článok hol presne doclržiavallÝ. Na plné ústa vyslovil zmie
neml obavu štefan Kárász, vicišpán čongráclskej, vo svoje} 
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reči, v ktorej lHLbádalstavy stolice k podaniu predostretia 
v preclmetnej vcci. Pre prípad, že by v Uhorsku mala byť 
niekedy zaVedeI\á reč cudzia, dal by preclnosť francúzštine. 
Ešte i Gemcrská pozfrstavuje sa nad tým, že z cudzích rečí 
má na univerzitc katedru len jediná nemčinCl, ktmá začala 
v minulých l'okoch viklať "machom pOl'a,stlými zákonmi 
čl stal'ými svobodami" uhOl'skými. Abovská sa chce proti 
možnosti nového zavedenia nemčiny, jejž užitočnosť a do
konca každodennú pohebu v krajille torkých l'ečÍ, ako je 
Vhorsko, naprosto uznáva, poistiť tým spasobom, že pesto
vanie nemčiny pripúšťa, až by l'eč macrarská, zanedbávaná 
dosiaT, hola vypestovaná a zavedená clo úradov. I vtedy ju 
chce všalc odkázať, spolu s cudzími rečallli ostutnými, len na 
štúdimn súkronmé, na ktoré je odkázaná aj mad'arčina v cle
dičných zemiach nemeckých. Satmárska žiacla i profesora 
fra:ncúzštiny, Peštianska a Zala mimo to ešie aj profesora 
angličtiny a italčiny. Ich žiaclosti postupuje kráTovská rada 
kultúrnej deputácii.16 

Tieto predosiretia stolíc urýchlily zaplnenie nellleckcj 
katedry profesOl'om osobitým. Z nich dostalo sa sÍce pred 
panovníka len predosireiie T,renčianskej (peedosiretia ne
boly krároysko'll radou v tej dohe ešte preclostreté), i toto 
stačilo však k tomu, aby ho panovník poslal spolu s niekto
rými predostretiami ("r iných ve cia ch) uhorske,j kancelál'ii 
a žiaclal, vzhTadom na neslušné výroky v nich, o návrh na 
zakročenie proti príslušným stoliciam. Kcuncelruria, oclpove
ďou na toto vyzvanie, shrňuje (24. X.) len dosavádny stav 
nemeckej katecll'Y, nepripojujúc žiadneho konkrétneho ná
vrhu. Spokojuje sn len hlrusenÍm, že nieldol'é stolice, ako 
počula, podaly proti macl'arsko-nemecke,j katedl'e predosire
tia, tie však ešte neprišly. Prof. Vályi koná svoj úkol nel'U
šene. Izdenczy vo svojom vóte zclorazÍÍuje, že vec výučby je 
výlučnÝ1n právom panocyníkovýlll. V Uhorsku je mnoho 
Nemcov, ktorí potrebujú vzdelania v tejto l'cči; ostatní, čo 
ju nevedia, potrebujú sn jej naučiť. I posledný snem žiaclal, 
aby Uhri holi ustanovovaní aj v zahrallličllej Elužbe, čo bez 
znalosti nemčiny v smysle platných s'l11erlllÍe nie je možné. 
Navrhuje a s nÍmsúhlasia nj ostatní člellovia štátllej rady, 
aby katedra llemčiny bola obsadená zvláštnym prorf'esorom, 
do tcj doby však nech ostane dosavádny stav. Rezolúcia 
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(ll. XI.) hola vydaná v tomto smysle a sdelenádekrétom 
zo clňa 21. XI. 91 kráťO"lT,skej racle, ktorá ho náležitým spo
sohom publikuje (23. XII.) s určením súbehovej lehoty na 
nemeck:úkatedru na deň 15. II. 1792. Plat profesora nem
činy bO'I určený taktiež sumO'u 600 zl. ročite. Z prihlásivších 
sa kandidátov preclložila (24. II.) kráťovská rada terno, 
z ktorého bol vymellovaný Andrej Halitzky, starší profesol' 
gramatiky na archig'ymnáziu v Budíne (5. IV.), ktmý zahájil 
svoje prednášky dňa 14. V.17 

Vyhlásenie súbehu na nemeckú katedru dalo niektorým 
stoliciam podnet k opiitlOvným predostretiam. Tak Užská sa 
dovOlláva usnesenia snemu, že učebnú osnovu má vypracovať 
krajinská deputácia, dostá va sa jej však od kráťovskej l·ady 
poučenia, že nariadenie o nemeokej katedre je shodné so 
zákonom a i 80 želaním stavov, žiadajúcich, aby ich synovia 
boli zamesvnárvaní v cliplomatickej -službe. Do vypracovania 
učehnej osnovy majú preto takéto dočasné llaáaclenia pri
.jímať s r{1dosťon. NajcTalej ide zase Nitra, ktorá na svojom 
shromaždellí ZlO chla 16. I. 1792 sa uSlláša vec llemeckej lm
tedry a niektol'é veci iné odkázať na budúci snem a repre
zentavať, aby stolice holy od podobných nariadení v bu
clúcnosti ušetrené. Stolici sit dostáva za to na,jvyššieho 
pokarhania.18 

MedziNm, čo trvaly tieto naťahovačky medz,i vládou Cl 
" . 

stolicami o nemeckú katedru, profesor macLal'činy na uni-
yerzite Vályi pilne pracoval na prikázanej lnu učebne.j 
osnove rcč:i a litoratúry macľarskej. Po,vodná osnm'a, Vá
lyim predostretá, nebola však cenzarmi, vY'slanými uni ver
zitou (J. J. Gabelhofer, knihovník univerzity, ktorý v tejto 
dobe -suplO'val práve prechodne aj kateclru estetiky, a A. 
Kreil, profesor filozofie) na ,je,j preskúmanie, uznaná za vy
hovújúcu a Vályimu bolo uložené vypracovať osnovu novlÍ 
podťa ich pripOlmienok, sclelených mu (s pridruním samostat
ného SÚhl'nll) dekanom filozofickej fakulty Mittelpacherom 
(1. IX.). Z týchto pokynov (Vályi sledoval hlavne Kreila, 
menej Gahelhofera), kombinovalllých s ,jeho elaborátom 
po,rodným, vzni,kol návrh konečný, predostretý Vályi11l clňa 
19. IX., ktarý po prijatí univerzitným magi,sirátom a kráťov
skou radou, bol predložený kancelárii na schvále:nie.19 V smy
sle tohoto mlvrhu poslucháči mad'arčiny maH byť rozdelení . , 
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na skupinu začiatočllíkov Cl skupinu pokročilých. Prvým by 
hO'la prednášaJllá mluvnic a materiálna (mechanická), druhým 
raoianálna (fil02íOfická). Každému stupňu by hol venovaný 
Tok. Kancelária návrh ,sclwaťuje (5. XII.). Má len oba'vy, že 
vymerená doba 1 roku nebude stačiť nnitu, ani tam, a na
vrhuje, aby mluvnica materiálna hOlla ponechaná školám 
stredným Cl 'na mlÍverzite a na akaclemiách aby hola pred
nášaná len mhnnnica racionálna. Dekan, dva,ja uvedení cen
zari a profesor Vályi nechsostavia spoloč,ne predmet a obsah 
pl'ednášok pre profesoroysiredných škol zvlášť. Pridaný má 
byť krátky metodický návod cidom dosiahnutia shodného 
postupu. Tieto pomocky, hudú-li kráťo'Vskou radou schvále
né, možu byť hnecľ rozoslané; kancelárii nech sú dané len 
na vedomie. Doporuču,je U"l"ažovuť aj o otázke, či návšieva 
prednášok macl'arčiIllY, nater'az len mimoriadnych, nemala 
hy byť povinlllá aspoň pro. poslucháčo1v, ktOTí chcú dojsť úra
dov v krajine. Zatiar nech sú aspoň hodiny mucrarčiny upne
vené tak, ahy nekolidovaly s prednáškami ostatnými. 

Vo svoje,j odpovedi (7. I. 1792) na telllto dekrét uvádza 
kráťo"cská rada, že rozdelenie pl'ednášok na dve skupiny na 
unive.rzite a na akademiách je len dočasné, kým žiaci, pri-' 
chodiaci z gymnázií, nehuclú v luacľarčine clostatočne vzde
lanÍ. Do tej cloby je však 'skupina začiatočníko"lr potrebná 
i na univerzite, vzhl'adom na to, že mnoho štuclentov pricho
dí tam bez ulkejkoťvek zn-alos,ti maďal'činy. Doparučenie 

preclnúšok hudúcim aspil'antom na úrady král'ovská rada 
nedoporučuje: mládež nemyslí na svoju budúcnosť a vec 
nemala by úspechu. Viac by osožilo, keby panovník v obež
uíku dal vyhlásiť Todičom, že od uchádzačoy na úrady hude 
sa vyžadovať aj vysvedčenie o núvšteve a zkúškach z ma
c1'arčiny. Kancelária schvaťuje (19. 1.) ponechanie začiaioč-
11Íokeho kurzu na vysokých školách pre prítolllný školský 
rok, kým nehudú na gymnáziách ustanovení zvláštni profe
smi macLa'rčiny. Urobiť návštevn mad'al'ských preclnášO'k po
vinnou do vypraoovania nového šiúdi.Ťného plánu tl no;yého 
ustanovenia v úom v tejto veci nie je možno a musí byť 
ponechaná len dobrovorne,j pilnosti poslucháčov.20 

Na nariadenie kráťovskej rady univerzitJllÝ 'lnagi'strát 
predostrel dňa 31. V. žiadaný plán maďarčiny pre jednotli
vé drnhy škol. Sostavil ho Vályi, ostatní traja pri-po.jili k ne-
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mu len svoje poznámky. Prácu kráToyská rada preto vracia 
s poukazom na nariadenie kancelárie, že plán i návod majú 
vypracovať v'spoločnej schodzi. Menovaní vyhoveli tomuto 
novému nariadeniu tým sposobolll, že rozné elaboráty Kreil 
llajprv ,sjednotil a ostaimým ho n8.spoločllej schodzke prc
čítal. Kreilov elabOl'át bol prijatý a univerzitou predostretý 
(14. VIII.). TMo prám, ohsahujúca predmet prednášnk ma
ď8Jr,ských pre aJcademie a gymnáziá zvlášť, ako aj návotl 
pre profesoro,y, bola kráTovskou radou uzmaná za dokonalú, 
hnecY aj vytlačená a rozoslaná.21 

V dobe, kecY takto učehný plán macYarčíny nadobuclol 
svojej kO'nečmej formy, bola zásadne riešená už i otázka za
plnenia stolíc tejto reči na akaclemiách a g'ymnáziách. Ná
vrh na akademie precHdadá lGráTovská rada v predostretí zo 
dňa 29. vn. 17.91. o ucháclzačoch sosiavila pJ:ehradný výkaz 
s potrelmými clátami a pripojenými povoclnými žiadosťami. 
Terna sostavila poclTa týchto zásad: Postavenie profesorov 
macYarčiny na akaclemiách má byť vážené a tlostojnosti ná
rO'clnej reči primerallé. Ich plat musí byť taký, aby stačil 
k dostojnému živntu a abysa o fieto miesta mohli ucháclzať 
i Tudia lepší a učení a na nich dlhšiu clobu sotI"mť. Ročný 
plat nech je pretro' v smysle návrhu lmajinskej depntácic do 
definitívnej úpravy štúclií 500 zl. (najmenší pla,t profesorov 
na akac1emiách). Profesorom má byť otvorená cesta k iným 
profesúrartn na fakulte filozO'fickcj a práv71lÍckej. Profesori 
musia sa vykázať veclTa schopnosti vyučmTať mad'arčine i ve
dnlll'osťami z filozofických a právnických š,túclií; inak by ne
maIi vážnosti ani u profesoro'" 8Jni u žiakov a nemohli by ani 
postúpiť. Z piaristo'V a minoritov na,vrllOvať ncmieni kráTov
ská rada nikoho, keby aj boli schopní, bo tieto reholy samy 
nemajú dosť rudí pre svoje vlastné školy. Toto vylúčenic 
kancelária, ldorása ináče úplne pricláva k dovodolll kráTov
skej rady, neschvaT'llje: čím vačší výber, tým lepšie. DO' tc,ř 
doby, kým clefinitívny učehný plán tohotro preclmetu nehu
de vypracovaný, stačí pre gymnáziá, ,spnjené s akademiami, 
profesor spo,lnčný. Proti osohám nenamieta nič a n8Jvrhuje 
meno'Vať za profesoro'y ucháclzačo;v, navrhnutých kráTovskou 
l'adou na prvom mies,te. Tak sa dostal do Bratislavy Anton 
Gubernath, do V. Varaclína Valentín Zomhory, do Zahrebn 
Juraj Sugh (preto, že zná hOl'vatsky a že je známy v Hol"-
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vatsku je geometrom Požegánskej stolice), do Patikostolov 
lán Molnár, do I\:cošíc Daniel BO'ros. Rezolúcia (19. X.), ktorá 
vecne návrh kancelárie vo všetkom prijíma, formálne dbá 
1oho, aby v ničom nepot'vrdila názor kancelárie, že by vec 
platu profesorov atcl. patrila do právomoci stavov. štylizácia 

. je taká, že všetko toto závisí od vole panovníkovej!2 
O mesiac neskol' (26. VIII.) predkladá krárovská rada 

návrh na vymenovanie prO'fesorov na gymnáziá. Svoje po
d8Jnie odovodňuje takůo: V zemiach uhorských je spolu 51 
gymnázií, 30 z nich je vydržiavaných zo štúclijného fondu, 
ostatnésú spravované piaristami. Niektoré z týchto gym
názií sú v takých miestach, kde maďarčina je abcov,acou, 
rudovou a rodnou rečou. Mládež, ktorá tu študuje, bucHo 
maďarsky už vie, ale10 sa može Tahko naučiť proste vlivom 
rečových pomerov v škole a v meste. Na takýchto miestach 
by bolo zbytočné sriacYov,ať profesorov macfarčiny. Je preto 
len 18 gymnázií, kde takíto profesori sú potrební: Budín, Ko
šice, Kremnica, Osiek, Rjeka, Ráh, Levoča, Nový Sad, Ban
ská Bystrica, Požega, Bratislava, Rožňava, Žilina, Šopron, 
Trnava, Užhorod, Varaždín, Záhreb. Z gymnázií piaristických 
sem spallajú uko nic výlučne maďarské: Sabinov, Nitra, 
Peši, Podolin, Prievidza, Ružomberok, B. štiavnica, M. Si-
11Oť, Temešvár, Trenčín. K úspešnému šír~niu macTarčiny je 
nezhytne potrebné, aby jej vyučovali profesol'i zvláštní. Boli 
hy akýmsi semenišťoll1 profesorského sboru shec1oškolské-
110; z nioh by sa dopiňaly postupom obory ostatné. Jak z to-
11OtO, tak i z doyocloiY, uvedených už pri akademiách, majú 
io byť osoby úctyhodné, dostatočne vzdelané a platené: 
y úvahu možu prísť len osoby, majúce znalosť macTarske.Ť 
II irných rečí a viecl, absolventi filozofie. Plat navrhuje krá
rovská rada 350 zl. ročne (plat najmlaclšiehO' profesora gra
matiky). Len u piaristov, vzhTadoll1 na nedostat ok o'8oh, je 
prípustné, aby macTarčine vyučoval profesor iného predme
tu za zyláštnu od menu 100 zl. Tu mali hy byť pribraní pre
,dovšetkým tí, ČO nie sú riadnYll1i profesormi g'ymnázia. Pri 
yýhere pamaiala král'ovská rada i na to, aby profesor bol 
vždy znalý reči Tudu príslušného kraja, (lIby jej pomocou 
mohol mláclež, znalú len reči rodnej, učiť macTarčine. Mimo
riadnou pOiYinnosťou profesol'a macTarčiny hucle suplovať 
profesora latiny a hahilitovať sa týmto sposoboll1 na vyššie 
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katedry. Za suplovanie, trvajúce dlhšie, dostallú zvláštnu od·· 
menu. Týmto sposohom z dosavádnych 8 suplentmr na archi
gymnáziách može byť 6 prepuste!llých (ostane len 1 vo V. Va
radíne a 1 v Patilmstoloch, kde katedra maďarčiny nie je 
poirehná). Pri návrhoch velIlovala král'ovská rada konečnc 
zretel' i na dosavádné z'amestna!llie kandidáto:v. Nemá ešte 
kandidáta pre Záhreb a Rjeku .. Tu čalká návrh štúdijného 
direktora; pre RjelmpodTa možnosti bude žiadať i znalost 
italčiny. 

Kallcelária, kiorá v novom predosiretí na rezo,lúciu zo, 
dňa 19. X. vymohla schválellie platu pre týchto profesorov 
vo výške 350 zl. a pre seba potvrdenie dosavádnej zvyklosti, 
že profesorov na stredné školy menuje sama a dvoru ozna
muje len zmeny na začiatku každého Mwlského roku s nda
ním ich prÍčiny, schvaTuje všade narv~hovaných na prVOUl 
mieste ter!lla s výnimkou navrhovam.ých pre miesta, kde je 
akademia a kde budú profesori ustanovení až po vypraco
-vaní podrohného plánu štúdijného pre mad'arčiillU (5. XII .. 
1791). Po schválení vyhlasuje král'ovská rada sriadenie ma
d'ar,ských katedier (bez uvedenia mien menovaných) obež
nÍkom zo dňa 7. 1. 1792, kde ešte raz vyhlasuje súbeh na 
miesto profesora maďarčilllY v Rjeke (podmiellky: znalost 
maďarskej, latins,kej, illýrskej a ital,skej reči; abwlvované 
školy llUmfllnitlllé a filozofia). Do Záhrebu a Rjeky sú potom 
profesori (Baltazár PiHar, slúžny, a František Hoffmann) 
menovanÍ dekrétom za dňa 26. xi. 1792 po vypisaní nového. 
súbehu s lehotou do 15. X. 1792, platného i pre Bratislavu 
(vyžaduje ,sa znalosťnemčiny a slovenóiny) a Košice (pre
dovšetkým znalosť slovenčiny). Do Bratislavy bol menOV(l-
ný Jumj SzaHer dekréto'll1 za dňa 19. XI. ('slovenčiny však 
neovládal), do KošÍc Jozef Witkóczy.23 Va vačšine miest vy-
učovanie macTarčiny bolo hnccT i z~hájené. ' 

Král'ovská rada stará sa i o to, aby k pestovaniu maďar·· 
činy pridfžala aj ústavy súkronmé, majúce právoverejnosti, 
SvedčÍo tom jej zakročenie proti lyceu jágerskéhobiskupa, 
ktoré povodne mala byť zrušené, no na usilovné zakJ.'očo
vanie hiskupa, ,súsedných stolíc a král'lOvskej rady sa:mej 
holo ponechané (dekrétom kancelárie zo dňa 8. VIII. 1791) 
i naďalej s tou podmienkou, že sa v učehllej OSllove úplne 
prisposobí ostatným, verejným akade'll1iám. Kým sa ta:k ne-
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stane, štipendistom SCl návšteva tohoto ústavu nepovol'uje. 
Medzi výtkami, robené tomuto ústavu král'ovskou radou 
(10. II. 1792), je i tá, že niet na ňo'lll profesora macTarčiny. 
Biskup je vš:ak vraj ochotný pO'trebné za,r'iadiť. Nedostatky 
va všetkých smeroch bO'ly asi v krátkej dohe napravené, 
ba intimát král'ovskej rady zo dňa 28. XII. 1792 prístup 
štipendistoll11 na ústav už povol'uje. O zrušelllie tohoto 
zákazu ohrátily sa ku král'oV'skej rade aj nieHoré súsedné 
stolice. Liptovs,ká va svO'jO'm preclostretí ZO' dňa 19. X. 1791 
dovoláva sa predo.všetkým toho, že je to jediné blízke mie
sto, kde jej a súsedných s,tolíc mládež, ktorá dosial' doma ani 
nehfadala, ani nemala žiadnej príležitosti naučiť sa illlaďar
('ine, vedl'a štúdia filozofického a právnického može si osvo
jiť znalosť maďarčiny stykom s ohyvatefstvom. Vedl'a tejto 
prakticke,Ť možnosti bol však na lyceu ustanovený i zvlášt .. 
ny profesor macrarčiny, ako mažeme súdiť zo žaloby košic
kého š'iúdijného direktora v zpnlIVe z-a rOlk 1792-93,' že kle
rici nenwvštevujú prednášok macLarčilly na lyceu. Bi,skup ich 
ospravedliíuje tým, že sa učia macTarčine, ako aj inym re
čimu, v diecézi potrebným, v seminári,čo sa konečne berie 
(29. VIII. 1793) na vedomie uhorskou kanceláriou (proti vótu 
král'ovskej rady) s tým, že i klerici ma.Íú sa podrobiť z ma
cTarčiny verejnej zkúške na lyceu, ako tO' hQ110 už povoleflé 
kl er i kQ1m, štud ujúcim na akademii hra tisla vs ke j. 24 

Sriadenie macTarských stolíc na akademiách a gynmá
ziách vyvolalo v niektorých stoliciach radostnú ozvenu. Mo
šonská vo svojom predostretí zo dňa 29. II. 1792 nazýva ho 
ohromným a nesmrtel'ným dohrodinÍm, preukázallým pa
Jlovníkom národu, akého sa dožiť necholo lnu dosial' dovole
né ani O'd tých najlepších vladáro'V. Sú stolice, ktmé kladú 
súčasne i požiadavky cTalšie: No,vohradská a SabolČská žia
cla, aby sa maďarčine vyučovalo na všetkých školách bez 
rozdielu, Temešská za'se, aby i macTarčina hola predmetorn 
1'iadnym. Vo vačšine stQ1líc je však nariadenie proste len vy
hlásené a vzaté na vedomie.25 

V Mwlstve l'udovom trvá kráfovská rada na výkone vy
daillýeh už nariadenl jak o udržovaní, prípaclne zpaťuvede
ní zrušených škol, tak o pestovaní macTarčiny v nich. V prvom 
smere prichodilo v úvahu predovšetkým školstvo rusínske a 
rumunské, ktol'é, organizované z vačše.Ť časti až za J ozefa II., 
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prepadlo predovšetkým reštitučnej nálade, panujúcej v sto
liciach po smrti Jozefa rl., ale aj ,srbské. Tak uvádza kráfnv
ská rada v,o svojej zpráve kancelárii zo dňa 23. XI. 1792 
pocHa dát štúdijného direktora okoHakošického a vefkova
radín1Js'keho, že mnohé smluvyrusínskych škol, hoci boly už 
schválené, nemohly byť uvedené v život pre nedostatok bu
dny aleho z toho dovodu, že rodičia neposielajú svoje deti 
do škol. Kráf ovská rada ohrátilla sa o pomoc na komoru, po
Jdaf išlo 'o komoi'né majetky; c[alej na bi,~kupa mukačevsk:é
ho, aby vyzval k:ňazov, aby posobili na rodič ov. Narvrhuje 
d'alej prísne trvať na uskutočnenÍ plwtných smlúv. Do no
vého sria:denia školsiYa majú hyť zadovážené pre tieio škGly 
školské kni,hy, uživ,wné v ostatných rusínskych a rumun-. .. 
ských školách péckokatolíckych. V podaní zo dňa 27. V. 
1791 navrhuje kráfo'icská rada sriadenie ústavu pre prípra
vu učitefov pre .rusínske školy. Potreba takéhoto ústavu 
pre "vačšie vzdelanie národa (gentis) rusínskeho" je vefká 
a bolo preto už Toku 1789 prikázané štúdijnému direktOll'átu 
veTlmvaradínsrkemu podať návrh na sídlo, dotáciu a učitefov. 
Náyrh, podaný vtejto veci kráIovskou radou r. t?90, pre 
vteclajšie premeny zapadnI a vec zaos,tala. Tel~az navrhuje za 
sídlo tohoto ústavu Nagykároly, položený v strede prís1luš
ných stolíc. Je tu primárna škola a aj zvláštny profesor pre 
preparandov katolíckych, vydržiavaný z verejného fGndu. 
Za profesora rusínskych preparandov navrhuje J ána Molná
r'a, učiteIa miestnej školy, za ,ročnú odmenu 11)0 zl. Vyučoval 
by len po škole, od 10.-11. a 4.-5. hod. Kancelária tento 
návrh vo všetkom sdwafuje a vyzýva kráfo,vskú radu, ahy 
predlGžila návrh na ,sriadenie podohného ústavu v Užhoro
de aleho v M. Sihoti. Kráfov'ská rada vyhovuje tGmuto vy
zvuniu vo svojom podaní zo dI'ía 21. X. t?91, kde v súhlase 
so štúdijným direktGrGlll košickým navrhuje za sídlo nové
ho ústavu Užhorod. Profesor preparandov má hyť vyhraný 
v dohodes hiskupolll mukačervským (sídliacim v Užhorode) 
zpomedzi Rusínova má hyť znalý vedTa rusínčiny aj reči 
macťurskej. Ak hy sa ncnašiel vhodný kandidát, majúci po
trehnú prípravu k tomuto. úkolu, nech je vyhraná oSGba 'vy
slaná ciefom osvojeni a si pohehných znalostí do normálnej 
škGly preparandov do KoŠíc. V UžhorGde je v fudovej škole 
Točne asi 200 žÍakov, z nich skoro polovica Rusínov. Navrhu-

248 

je preto, aby tn bol ustanovený tretí učiteI, Rusín, ktorý by 
mohol byť súčasne aj učitefom pl'eparandov, v ktorom ohfa
de má hyť uzavretá smluv a s mestom a 80 zemským pánGm. 
Kallcelária všetky tieto návrhy schvaInje ako potl'ebné k vý
chove rusínskych učiteIov a šíreniu škol medzi Rusínmi. 

Nedosta,tok učite!ov je veIký aj v stalršom školstve kato
líclmm, a to aj v územiach, kde reforma fudo'Vého školstva 
bula vykonávaná už Gd dávr.na. Z týchto dovodo'V prijíma 

. kruncelária na návrh kráIoyskej rady nabídku riaditeIa 
prešpGllského sÍrotinca, aby 10 ll'ajlepších chovancov, llavšte
vujúcich latinské šk'oly, bolo vycho'Vané na učiteIov národ
llých škol, znalých nielen latiny, ale aj hudby.2G 

Podobné, ak nie vačšie nedos1tatky, vykazuje i pravosláv
né šk01stvo srbské a rumunské. StarGsť o ne pripadá predo
yšetkým novosl'iadenej ill ýrske j kancelárii, ldorá však je 
-viazuná postupovať v súhlase s uhor,skou,lmncelál'iou, pri
l)adne s dvorskou vojenskou radou a používať ich výkonnej 
pomoci v územiach ich právomoci podliehajúcich, čím sa 
agenda stávala prirodzelIle vefmi ťažkopádnou. Na miešané 
školy pr&voslávné a gréckokatolícke vzťahuje SCl právomoc 
obojakých dozoTcov; o spoločných úkonoch píšu sa clve zá
pisnice: jedna pl'e uhOl',skú, jedna pre illÝl'sku kal1celáriu. 
Kancelária illýrsk'a stará sa najprv, aby y každej diecézi 
bGla jedná hlaYllá (štydl'iedna) škola (chýba len v diecézi 
lmrloveckej) s potrebnými učebnicami v národnej reči. Po
tom hIadí do pol'iaclku dostať školstvo nižšie, kde prvým jej 
kl'OIkom je ustílJnoivenie školských inšpeldorov, závislých 
priamo na nej. (lch plat zo štúdijného fondu sa koncom roku 
1791 zastavuje). Od pravoslávnych ldíazov vyžaduje vysved
čenie o vykonanom normálnom štúdiu, bez ktorého nemožu 
byť ani l1;iestnymi školskými clozorcami člJni katechétmi. Sta v 
pra'i"oslávneho školsty;a pGdIa zpráv týchto clozorcov je pria
mo žalos,tný. Najlepš'ie sú pomery ešte v okolí patikostol
skollll: zo 63 škol nie je navštevovaných len 13, čiastočne 
preto, že niet budov, čia,stočne však preto, že obce, hoci pra
,·oslávni občania k ich potrebám daňujú, na pravoslávné 
školy a ich učitefov odopierajú prispievať. Horšie sú pome
ry v okolí vefkovaradínskom, kde v stolici Al'adskej, Bihar
skej, čanádskej, Békéšskej a čong,rádskej bolo predtým 89 
škol s uzavretými a schválenými smluvami, 66 so smluvou 
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uZilJvrctou síce, no ešte ncschválenou, 5 bez smluvy vobec .. 
Z prvcj kategorie zaniklo 59, z ostatných 71 takmer všetky. 
ČO sú učitelia, sú nezamestnaní, zemskí páni im odopierajú 
podporu, z detí chodí do školy miestami len 7-8-15%, v Uj- . 
laJm v Bihar,skej clolwnca z 500 detí len 6. Príčiny: stolica 
Aradská vyhlásila lUL slll'omaždení zo dňa 1. V. 1790 všctky 
smluvy za zrušené a obciam bolo ponechané právo, ustano
viť si učitel'a sposobom ohvyklým precl smlu nlým stavom; 
stolice odoprely clozorcom akúkol'vck a,sistenciu. V sioliciach 
T mneš, Krašov, Torontál je škol 341; Uil1Ji tu vš-ak všetky deti 
ncna,\cštevujú školu; zemskí páni podporu učitel'om odopie
rajú, mnohé školské budovy sú obsadené úraclmi, notármi, 
zemskými pánmi; inde urobili zo školy stajňu (na ro.·z·kuz 
zemského pána); inde zase dal slúžny odviesť učitel'a za V'O" 

jaka. V záhrehskom okolí zo 104 škol v skuiočnosti jestvuje 
len 17, ich stav pre nedostat ok podpory a ochrany so strany 
úradných a cirkevných medzítok je vel'mi bieclny. Lem kon
cOlm apríla 1790 bolo tu zrušených 44 škol naraz; pre zruše-
nie normálnej metody a školských smlúv zaniklo cfalších 40. 
Král'ovskej racle sa prikazuje, aJ)y nakázala politickým úra
dom uviesť všetky tido závady do poáaclku.27 

. škol,ská politika najvyšších úradov uhorských navazuje 
teda na celej čiuTe na pretrhnuté tradície jozefinské. P.re
klady normálnych učebníc do jednotlivých l'udových reči, 
sú zvEičša dolwtovovnné a zaváclzané do škol už teil'az!8 Ešte 
i platnosť inŠtrukcic. clanej 1'. 1789 školským dozorcom, kde 
sa neprotiví Ratiu eclucationlsa novším rezo.lúciám, trvá 
s niektorými zmenumi i nacfalej. Medzi hlavné zmeny patrí 
predoivšetkým nahradenie ústredného postavenia nemčiny 
macfarčinou. Tu král'ovská rada doslleclne pokračuje v poli
tike, zahájenej 1'. 1790. Intimátom zo dňa 3. VI. 1791 lHllria
ďuje v dosledku 16 :1791 hlavným štúdijným clirektorom, že 
v budúcnosti nesmie byť za učitefa prijatý uildo, Ido ma
ďarsky nezná, v dosledku čoho všetci kandidáti na učitel'
stvo nech sú pilne vzdelávaní v macľarčine. V intimáte zo dňa 
17. II. 1792 znova prikazujestoliciam, aby daly vonlcovské 
školy konečnc už clo pol'iadku a ahy aj zemskí páni robili 
v tomto ohl'acle s,coju povinnosť a prispievali tiež na tieto 
školy tým viac, že už opaiovne holo nariadené. uby sa na 
týchto školách čo najusilovnejšie vyučo,;alo macľarčine 
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v ,smysle intimátu zo dňu 20. IV. 1790. Liptovskej krárovská 
rada ,tiež prikazuje (3. II. 1792), aby na miešanú hlavnú ško
lu v Ružomberku ustanovila aj učitel'a evanjelika, znalého 
macľarčiny. Vzdelanie učitel'ov v macľarčine prikazuje (dňa 
22. VII. 1791) král'ovská rada šiúdijnému direktorovi záhreh
skému zvlášť (inak učitelia majú byť vzdelávaní poclTa "do
brého" a "opraveného" sposohu posledných rokov), na čo di
rektor žiadao učitel'a znalého tejto reči. KrHovská rada 
mu posiela 36 výtislcov mucľarskej gramatiky zdarma. (27.. 
VII. 1792.) . Na semesrtrálnu zprávu direktora ,-el'kovaradín
skeho o.kolia (za 1. semester 1790/91) prikazuje (15. VII. 1791), 
aby na hlavnú školu v Temešváre, kde medzi učitel'mi niet 
ani jednoho znalého macfarčiny, začiatkolll budúceho škol
ského roku boH ustmlO'vené aspoň clve sily, znalé tejto reči. 
Kancelária to schval'uje, pripomina jej však, že má dbať, 
aby ani reč nemecká nehO'la tam zanedbávaná. Ďalej jej pri
ka~uje, aby sa o učitel'o'Y, ktOl'ých pre neznalosť macľarči
ny bude treba preložiť, postarala iným vhodným sPOSOhOUL 
aby nedošlo k ponosám. V košicko'lll literárnom okolí vef
ký:rn propagátorom macľarčiny v nižších školách je prodi
rektor tohoto okolia barón Salhausen; v Trnave riaditel' ta
mojších normálnych škol Ján Dévay. 

Zaviesť macfrurčinu chce král'ovská Hldn ešte aj do. škol 
iHýrskych. Inšpekrtor národných š,kol YO veľkovaraclíns,kom 
okolí Jakub 1,Verncr zusiela zmienený intimát zo dňa 3. VI. 
t?91 aj illýrskelllu pl'oinšpektol'ovi a žiada od neho, aby 
vyhovel jeho ustanoveniam a naučil SR macľ.arsky, ahy v nej 
n~ohol cvičiť svojich prepara,ndov. ProinšpektOl' Vezelich 
ohrátil sa na svojho patriarchu Stratimirovicha, ktorý za
kročil (30. VrrI.) u illýrskej kancelárie 1:1 vymohol, že uve
dené nUl'iaclnie na pravoslávné školy nebOllo vzť.ahO'valllé. 
Vo svojom podaní poukazuje Stratimirnvich na to, že v iHýr-· 
skycll šk:olách hola len nedávno zavedená nemčina a usta,no
ve~LÍ učitelia tejto reči znalí. Výkon nového l'ozkazu zapríči
nil by pre nedostatok učitel'o,v len vel'ký zmatnk a ťažkosti. 
Nemčina je národu potrehhejšia jak pri vojsku, tak v ob
chode. Vzhl'adolll na to, že mimo nemčinu musia sa učiť 
ešte aj latinsky, žiada, aby lllacTarčina hola ponechaná kaž
dému na dohrú voru a nebo.la pO'YÍnnou. Illýrska kancelária 
obracia sa hnecľ na kanceláriu uhol'skú (9. IX.): t 6. z. čl. 
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Z 1'. t?91 ustano.vuje profesorov maeTarčiny len pre tých, čo 
sa tejto reči chcú učiť dobllovoTne, a to len na univerzite, 
akaelemiách a gYlllnáziách. Illýrske školy patria priamo do 
pravomoci pauO'vníkovej, vy kOlnávanej illýrskO'u kancelá
úou. VnariadClní kráTovskej rady niet ani slova o illÝT- . 
skych Mcolách, jde tu tedy len o o.myl inšpekr/:ora Wernera, 
ktorý nech je poučený 'o pl'avom smysle nariaelellia. Ma
d'al'ská reč illÝTskym školám nemože byť nakázaná, ale len 
doporučená za tým účelom, aby aj príslušníci tohoto národa 
mohli byť n~enovaní na úrady. Kancelária na to prikazuje, 
~1hy illýrske školy boly do tej dohy, kým panov:ník nena
riaeli niečo iného, ponechané v dosavádnom stave v každom 
ohTade, tedy i pok:íaT ide o reč mi.leťarskú (22. IX.). V školách 
illýrskychostala teda nemčina v dosavádnO'ln svojom posta
vení i naeTalej. MaeTarčinu podarilo sa zaHal' zadržať, nie 
však na dlho. 29 

3. 

Proti tejto politike kráTovskej rady urohiť maďarčinu 
do ~stej miery povinlliou na všetkých školách rudových v kra
jine, politike to, ktorá ešte vždy opierala sa o dekrét zo 
dňa 7. IV. 1790, hoc zásady v ií:om obsažené boly eTalšÍm vý
vojom a i ,samým zákonoul z r. 1791 - ako na to správne po
ukázala kanceUiria illýrska - dávno prekonané, neohradil sa 
mimo Zc3Jstupcov uhor,ských pravoslávnych Srbo.v nikDO. Na
opak, tátO' snaha luáfo'ícskej rady o čím účinnejšie šírenie 
Cl pesto'Vanie maeTarčiuy bola obyvatef,s'tvu, hlawne zemian
skemu - aspoň z počiatku - vítaná, predo,\ršetkým v kra- . 
joch nemaeTarských. Známe nám už snahy snemu z roku 
t?90-91 o maďarčinu a nálada, paumjúca v tejto veci na 
ňOlm, urohí nám pochopitefným, že zaveelenie maeTarčiny 
očakávalo sa v dO'be najbližšej, že dve slabé slovíčka zákona 
z r. 1791 "mmc adhuc" nebuelú mocť na dlho odolať snahám, 
ktoré z dovodov ft ,sposobmi nám už tiež známymi prejavily 
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sa tak ohnive. Pochopíme preto snadno, že v kruhoch zemiau
sha maďarčiny neznalého bola veTká snaha osvojiť si ma
el'arčinu, tento možný kTúč k všetkým úraelmu, čím skol'. Tou
to náladou si vysvetlíme, že na mnohých mie8'tach elejú sa 
súkromné kroky v prospech šírenia znalosti maeTarskej reči 
ešte pred záh~okmi úraelnými. Teko'íTská už '1'0 syojich do
daltočných pokynoch svojim poslancom zo dňa 28. VII. 1790, 
ukladajúceho im vymáhanie gymnázia v Leviciach, meelzi 
elovodmi, ktoré by holy v prospech ich žiadosti, uvádza 
i vhoelnú príležitosť, ktorú by tu mláelež, predovšetkým 
horných kraj ov, mala naučiť sa maeTarčine. žiadO'sť svoju 
obnovuje i v predostretí ku kráTO'vskej raele zo dňa 4. IX. 
1790 a o podporu v tejto veci oibracia sa i na súsedné stolice 
dňa 10. XII. 1791. Liptovská ·tie,ž už dňa 13. X. 1790 prika
zuje svojim poslaulCO'm, aby rohili kroky, aby maeTarčinu 
mohla byť bez odklaďu preelnúšaná v školách. Prejav je,Ť 
záujmu o maeTarčinll v súvislosti s jágerslcým biskupským 
lyceom už známe. lnou školou mad'arskou, navštevovanou 
v týchto rokoch hO'jne za účelom osvojeniasi maeTarčiny 
slovenskými a nemeckými prote,stantmi, je refOl'mátske kol
leg'ium v B. Potoku. TTenčianska s odvolaním sa na intimát 
zo dňa 20. IV. 1790 odmieta vyhovieť nariaeleniu pro.direk
tora prešporského Šrtúdijného. okolia Fleischhackera a nechce 
nazad prijať prepusteného učiteTa Tramschicza, bo llevie 
maďarsky. Šarišská (8. VIII.) prikazuje v closledku obež
níka kráTovskej rady zo dua 3. VI. 1791 cestou svojich 
slúžnych ešte aj dozorcom evanjelických škol, na ktorých 
poclfa zpráv nevyučuje sa maefarčine'takmer nikde, aby za
viedli túto reč na všetkých školách im po.driadených, aby 
neplnenÍm zákona z r. 1791 neosbbo,\rala sa jeho platnosf 
Cl stO'lica nebob olwiňovaná z nedbalosti. Nitrianska žiada 
v máji 1791 trnavský vikariát, aby cieTom pestoi'irania ma
ďarčiny do. obcí, letoré sú buďto úplnc aleho vačšinou ma
ďarské, posielal len kňazov maďarsky znajúcich. Stolica sa 
vraj po,stará aj o to, aby aj učitelia hoU uspósohilí tak, 
aby ani proti nim nemohla sa pO'llosovať "naša ,sladká reč, 
idúca rýchlym krokom k sláve a k Irózkvetu". V Kremnici 
učitelia tamojšej hla~nej školy pilne sa učia maeTarsky, 
jeden z nich, Martin Beke, ,rodilý Maďar, vidiac, že maeTar
činu bude čoskoro potrebná, zo. súkr0111nej pilnosti a mllllO 
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predmety, predpísa,né školskou vrchnosf'Ou, pustil sa - po
cHa nášho zprav'odaja (14. V, 1791) - do vyučovania tejto 
l'eči s takým zápalom, že ešte aj žiaci, ktmí dosiar o ma
d'arčine '[tni len nechýrovali, budú mocť byť ornecUho k úžit
ku svojej vlasti i v tomto ohrade. V B. Bystrici vyuČllje 
macYarčine súluomne u bezplatne od 4. 1. 1791 profesor ta
ll10jších latinských škol ]ozef Grigely, doldor svobodných 
l1mení a filozofíe, ahy mládeži miestnej a stolíc súsedných 
ušetril nákladný pobyt v cl'alekých krajoch macYrurských. 
Vyučuje dva razy týždenne, kým siohca mad'arčiny r,tebude 
,obsadená. Koncom januára mal už .. áaj na 80 žiakov. Za rok 
chce prehl'ať maďa:r:skú gramatiku. Macľarčine učil až do 
3. IV. 1792, kedy 'sa u,jal tejto reči jej nový profesor, Fral1l
tišek Gábor. Tohoto dila hola aj akási domáca zkúška žia
kov macľarčrny. Náš Izprávodaj chváli predovšetkým, že 
II Slovákoy pri vyslovovaní nebolo badať slovenského 
a,keentu. Po zkúške boli žiaei rozdelení pocHa úspcchu na 
2 .0delelel1ia: začirutočníkov a pokročilých. J ozef Grigely 
'Olleellho za odmellu dostal ll1'ic,sto po Halitzkom na a1'chi
gymnázÍu y Budíne (22. X. 1792). V Košiciach vyučuje ma
d'arčinc súkromne a zdarma minorita Anton Dudásy, de'll
ne od 2-3, od polovice mája 1791. V Trnave si otvoril 
súkromnú školu mad'arčiny už v augnste 1790 tamojší ma
rl'aDský l(1:1,ntor Michal Pápay. Na zakročeníe inšpektora 
Wengera (19. XI. 1790) mu to však mestský magi·sirát zakcl
zal. Kráfovská raela (16, IX. 1791) síce uznáva, že PáJpay 
konal ncsprávine, kecť vcc neoznámil štúdijnému direkto
rovi, svoru,je však, ahy Pápay mohol vyučovať macYarčine 
i nac[alej súkromne V'O SVO,jOIll byte po uk'Ončení vyučo,va
uia v škole. Súčasne žiada magi,strát o zprávu, s akým úspe
'ChOlU bola macYarčina vyučovaná na tamo,jších rudových 
školách behom minulého školského ro,ku. Tý1nto riešením 
král'oyská rada predišla žiadosť Pá:payho (21. IX. 91), kde 
žiada, ahy macľarčiue, ktorej začal vyučovať r. 1790 na žia
dosť mnohých mešťa110V a ka:pitulníkov, ktorí svoje deti 
chce1i dať učiť len čiste macľarsky a latinsky, mohol vyučo
yať i nacTale,j vo zvláštne,j macľarske,j škole, ako preeltým, 
ho ,jazykove miešané vyučovanie ua miestnej normálnej 
škole (mad'al'sky, nemecky, slovensky a latinsky) ,je pre 
lnad'arčinu bez významu. BO 
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VeelTa tohoto, povedali by sme, extenzÍ\rneho šírenia ma
cťarčiny, jej intenzívnemu pestowlJ.1:Íu venu,jú sa čiastočne 
len niektoré schuženia a, prirodzene, spisovatelia. Zo star
ší~h spoločností tohoto rázu, nám už známych trvá počiat
kom 1'. 1792 už len spoločnosť šoprol\lská, jejž olelllom stáva 
sa 1'. 1793 clokonca a,j sám Kazinczy. SpOIločnosť študellliská 
vo Verkom Enyede, ktorá po svo jom založení r. 1790 pre 
nezáu,jem lwofesOlrov čoskol'o upadla, oživuje tiež v tejto 
dohe (Magyar Társaság). V tejto dobe sa ustavuje i vzde
lávací krúžok Csokonaiho na l'eformátskom kolleg'iu v De
brecíne. Akousi náhražkou, lepšie rcčeno školkou učenej 
spoloonosti, ktorú sa nepocla'rilo založiť Révaill1l1 j'. J790-91, 
chce byť Peštia:l\Iska macTarská spoločnosť (Pesti Magyar Tár
saság'), založená Jeoncom 1'. 179J Vályim z niekorkých (13) po
slucháčov práv na univerzite. Poslucháči podra návrhu by 
mali horiť akosi len dOl'ast sp'Oločllosti a sú zatiar jaclrom, 
z ktmých má spoločnosť vyrásť. lch predsedom je mladý 
(18-ročný) gr. Anton Cziráky, poslucháč práv.Úpllle usta-

, I v ~, , ~ • trl t 1 t "Vt vena ,spo oonoSl lna UJlal U11n10 yc 1.0 "c ora,s encov es e 
členov činných (spi,sovaterov) Cl čestných (podporoov). Mla
dí zaklac1atolia vytyčujú si za cieť pracovať o po'krok vlasti, 
macľarskej reči, vied čl o pokrok svoj vlasúlÝ. členmi mažu 
byť všetci vzdclávatelia macTarčiny. Aby ieh nepriatelia 
čl inorečorví ohyva.telia neohvinili zo zaujatosti, vyzývajú 
svojich členova priatel'ov, ahy sa učili aj nemčine a ostat
llým vzelelaným rečiam. Tých 'Ohyva:tel'ov vlasti, čo pracu,jlL 
rečou lati.nskou, ncmeckou, horva:tskou, slo\ cnskou alebo 
srhskou, kecYže i oni sú ohyvatel'mi vlasti a svojou prácou 
osožiasvojiim súrodákom, sl'ubujú tiež prijať do spoloĎnosti 
a ich práce do Isvojej knižnice. Spoločnosť ohracia sa tla
čenými ';ý:zmumi (18. I. 1792) k stolicia:m Cl. významnejším 
o-sobnos,tiam o pomoc, ,inou výzvou (21. I. 17.92) povzhudzuje 
k vstúpeniu za členov, K vyhuc10vaniu spoločnosti na zmie
nenom širšol1l základe však nikdy nedošlo ll. aj spol'Očnosť 
clorastenská (ako jn volali) onecUho zanilda. a1 

. 

Záujem o macľarčinu, prejruvujúci .sa v dósledku hnuti<l 
z r, 1790 čl nádejL l'espektíve obáv k nemu sa pripínajúcich, 
nútil aj ostatných vyclržiavatel'ov škOl Je opaheuiam, umož
ňujúcim ,jej os'vo,jenie. V tomto ohl'aele zvlášť významné sú 
návrhy kultúrueho výboru evanjelicke.r synody z r. 17.91. 
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Na macTarčinu sa tu pa1l1atá už v ustanoveniach všeobec
ných. V rudových ško,lách má sa vyučovať síce všade v reči 
príslušnej obce, ale žiaci, chystajúci sa na vyššie školy, 
majú hyť všade vyučovaní aj v záldadoch reči latinskej 
a eventuálne aj reči maclarskej. Učebnice nech sú vydá-o 
vané vo všet,kých "troch rečiach vlasti". DosiaT užívané 
a osvedčené učehnice nech sú prispósohcné novým pome
rom, doplnené a poprekladané aj do ostatných ,;vlasten
ských" rečí. VecUa toho sú v prospech maclarčiny aj ustano
veniil zvláštné. V rudových školách macLarských má byť 
mládež vyučovaná len macľarsky; v školách ostatných ná
rodov, rudových i nižších latinských, nech je vyučované 
aspoll macLar,s·kému písaniu a čítaniu a mládež týmto spó
sobom pripravená k hlbšiemu štúdiu tejto reči. Na školách 
vyšších jedna z riadnych stolíc nech je zaplnená rodilým 
Maclarom aleho aspoll osobou, tejto reči dohre znalou, ktorá 
by mimo svoj úadny predmei vyučovala i reči maclarskej, 
a to všetkým tl"iedam spoločne. Tu by bolo najlepšie použiť 
k tomuto cieru reformovaných profesorov, ktorí by v smy
sle návrhu spoločnej kultúrlllej deputácie (a. a h. v.) prišli 
na výmenu na vačšie evanjelické ústavy. V macLarských 
miestach ireba sriacliť školy, ktoré by nemecká a slovenská 
mládež mohla navštevovať a naučiť sa tam macLarsky spó
sohom dosaváclnym. Tieto školy holy by síce ustavené po 
vzore osratných škól latinských, ale hlavným predmetom 
na nich bola by preclsa macLarčinn, nspoll v rovnakej miere 
s latinŮ'u. 32 PriQfesormi týchto škól hy nmli byť praví Ma
cLari. Dobrý je tu vraj i návdl miešanej komisie, aby takéto 
školy hOlly spojené s miestnymi školami reformátslcymi. 
}ruk pre rudo"Té, tak pre vyššie skoly nech sú učebnice písa
né čistou fl 'Sprá'i"llOU maclarčinou. Spósoh pestovania ma
ďarčiny hy bŮ'I tento: V školách ll1aclarsko-Iatinských re(~ 
latinská a všetky ostatné pl'edll1ety nech sú vyučované po
mocou reči ll1ad'arskej. So štľidioll1 latiny nech je vždy spo
jené i štúdium odpo'iTedajúcej časti rečového štúdia maclar
činy (lllluvnica, poetika, retorika nech je vždy preclnášaná 
l'ovnako v ohoch rečiach, cvičenia nech sú v ohoch). Mluv
nica reči latinskej a ostatné pomócky tejto reči nech sú 
spísané macLnrsky. Mládežtýchto škól nech je zavčasu illa
bádaná čítať lllacLarských klasikovo Aj niektoré iné pred-
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mety, na príklad domáce dejiny a zemepis vlasti, móžu byť 
v týchtŮ' školách prednášané maďarsky. Týmto spósobom 
by mohly, ba maly byť pestovallé aj ostatné dve "reči vlasti" 
tam, kde sú domácimi. 33 

Vačšina týchto návrhof\T ostala ovšem pre najbližšiu do
bu neuskutočnená. Usnesenia synody nebOlly panovnílwm 
schválené a boly držallé v 'smysle rozhoclnutia synoclálneho 
dokonca dlho v tajnosti. Až r. J804 bolo synodami oboch 
kOllfessií rozhodnuté, že majú byť jednotlivými dištriktallli 
uváclzané v ~ivot, pokiaT sa neprotivi'El platným nariade
niam. Týmito okolnosťami si vysvetlíme, že po intenzívnej
šom pesiovaní mad'arčiny v protestantských školách nena
chodíme v prvých rokoch po 'synode takmer ani stopy. Na 
lyceu bratislavskolll a levočskolll vedra latiny je pestovaná 
len nemČilla. Na školách banskobystrických v učehnej osno
ve zo septembra 17.92 sa síce .spomína vyučovanie macLarčinc 
spolu so ·slovenčinou a nemčinou, no v podrohnom rozvrhu 
učiva spomínajú sa len tieto dve reči posledne,jšie; pri vy
učovaní užíva sa nemčiny a slovenčiny. V štiavnickom lyceu 
vládne v podstate starý učebný poriadok z r. J7.84 s rudo
vými rečami nemeckou a slovenskou; prvšia je čiastočne aj 
rečo'll vyučovacou. Pomery nie sú lepšie ani u reformátov, 
kde reformy, nadhodené synodou, sú ešte dlho predmetolll 
sporoV. V zákonoch školy dehrecínskej z .Ťaúuára J7.92 Ha
clie sa taký clór'Elz na učellie sa latine, že pre hovoriacich 
macfal'sky (a to nieJen v triedach, ale eši:e a.Ť v izbách) urču
,řú sa pokuty (signum atcL.). Macfarčinasa tu pestuje spóso- . 
bom dosavádnym, v súvis!osti s latinou vo forme ústnych 
prekladova zvláštnych písomných c"Vičení. Vyučovacia 'l'eč 
je ocl 2. semestra II. triedy čia.stočne, od IV. triecly však 
úplne latinská. Podobný spósob vláclne i y školách, ktorým 
táto hlavná škoJa je vzorom (na pl'. v reformátskej škole 
v Kríži). O niečo ďalej pokročila hlavná škola v B. Potoku, 
kde zásluhou profesora Dávida Szabó (Baróti) je ocl po
čiatku školského roku J7.92/93 ma,tematika a fyzika predná
šaná maclarsky. V reformáiJskom koUegiu v Enyede uŽ roku 
17.91-92 traja profesori učia maclarsky.34 

Neuskutočnené ostaly.zatiar i reformIié návrhy kultúr
nej deputáeie krajinskej. Je ich však treba iíež nviesť, bo 
sú presvedčivým dokladomsúča,sného snaženia a ohsahujú 
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prirodzene i po stránke rečovej cenný materiál a sporalllivé 
svededvo o stupni súčasného národnostného uvedomenia ma
ďarského. Po tejto siránke nie menej cloležité sú i vyjadre
nia stolíc, poslané nimi v smysle nariadenia palatínovho zo 
dňa 24. VIII. 1791 deputácii. P.okiar ide o pesiovanie jed
notlivých ,l'ečí, predovšetkým však macTarčiny na školách, 
neobsahujú žiadosii stolíc Sriemskej, Krížskej, Požegánskej, 
Abovskej, Liptovskej vobec žiadneho ustanovenia. Stolica 
Šomoďs,ká, ktmá žiada, aJ)y '1'0 výchove bol zpa tu vedený 
stav z r. 1770, z'a hlavný úkol škol poldaclá prirodzene 
vzclelanie v latine, ktmá bola za,se uvedená clo úraclovania. 
Rozsal1 cvičení v macTarčine, bližšie neoznačených, naj
správnejšie možeme myslím tiež určiť poclra stavu z r. 1770. 
Prvé miesto má mať latina v gymnáziách i podra Vesprím
skej, ho je prostriedkom k osvojeniu si vied ostatných. Cie
rom je Z'l'učnosť štylistická, nie vychovávanie "vedátoríkov" 
(erucliiuli). Ahovská si praje zarYÍesť tereziánsky systém, 
má byť len menej predmetov. Stupňom, známym nám z Ra
tia eclucationis, clajú sa vystihnúť aj požiaclavky Zemplín
skej ohraclom pestovania macfarčiny v školách. Orava žia
da, aby záldaclom macfarčiny bolo vyučované už na školách 
ruclových; poclobná žiaclosť tanie na mysli i Turčianskej, 
kecT chce, aby učitelia ruclových škol boli macfarčiny :zmalí. 
Šarišská vytýka, že pri closavádnom systéme všetka starosť 
v školáchho,la venovaná latille, takže mláclež nemala kde 
nadO'budnúť znalosti reči macl'arskej, zákonom tak cloporu
čovanej. Mimo to hlavným ciel'om pri vyučorvaní latiny 
hola imitácia vyššieho štýlu cicerónskeho; príprava mláde
že na úrady bola zanedbaná. Stolica chce preto, aby mládež 
od malička bola vzclelávaná v "reči vlasti", a to so zvláštnym 
zreterom na potreby úraclovania a úraclného štýlu, ktorý 
zretel' nech je uplatňovaný aj pri vyučovaní Jatine, kcle na 
miesto násilného štýlu nech je vyučované sp6sobom, prispó
sobenýni potrebám úraclným a súkroillným. V pripojenom 
vyjaclrení gymnázia sabinO'vs·kého sa navrhuje vyučovanie 
záklaclom macTarčiny na školách l'udových; na gymnáziách 
pristúpily by k tomu len cvičeuia z maďaDského osnovUlnia, 
ako sa výslovne podotýka, podl'a starého sp6sohu. 

Len vel'mi málo, alebo vobec nič sa nelíšia ani požiadavky 
ostatných stolíc ohl'aclom pestovania macTarčiny ocl sp6sobu 
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starého. Bar.anianska pokladá síce pre vzdelanie národa za 
dostatooné, keď v jeho školách po vzore ostatných vzdela
ných národov, učiacich sa zvačša len jednej cuclzej reči, 
bude sa mimo reči rodnej vyučovať len latine, v praktic
kých pokynoch však pre vzclelávanie macTarčiny udáva len 
torko, že toto vzdelávanie má sa cliať pO'mocou úlmlov (kom
pozície) a preldaclov v trieclach nižších, cvičením v macfar
skom úradnom štýle v hieclach vyšších (posleclnou grama
tikou počínajúc) a na akaclemiách a uni verzite, vzhl'adom 
na ustanovenie posleclného ·snemu o jej uveclení (časom) clo 
úraclov. Základy macTarčiny buclú prednášané už na školách 
rudových, takže i macfarčiny neznalé cldi buclú v tretej gra
matike oboznámené už natorko s macl'arčinou, že tieto šty
listické cvičenia nebudú im robiť už žiadnych ťažkostí. vÝ-' 
slovne vylučuje táto stolica vyučovanie nemčine, ktorá má 
byť ponechaná súkromnému štúdiu. Toto vylúčenie odovocl
ňuje tým, že v opačnom prípacle by aj ostatné národy Uhor
.ska a častí pripojených (Illýri, Slováci, Rusíni, Poliaci, Ru
nmni, ba i Gréci) týmže právom mO'hly žiadať, aby aj ich 
reči boly preclnášané verejne na školách, čím by mláclež bo
la páliš zaťažená. Na miestach, určených krajinou, nech sú 
sriadené zvláš,tné dievčenské ústavy. lch profesorkami nech 
sú domáce O'soby, ktmé by svoje žiačky vyučovaly nábožen
Slvu a mravom, preclovšetkým rečou macTarskou. I Rábska 
chce na všetkých školách vzdelávať len latinu a macTarčinn, 
ostatné reČl pOillechať štúcliu súkrolllnému. Bližšieho o mie
Te pestova:nia maďarčiny neudáva však nič. Podl'a Tren
čianskej majú hyť ohe reči, latina i macfarčina, pestované 
na všetkých gymnáziách rovnako tak, aby po ahsol,"ovanÍ 
humanitných Í1'ied mládež vedela oho'l11a clohre rozprávať a 
mala zručnosť v epistolárnom a narratívno'l11 štýle, potreb
Hom v OlsnovanÍ žiadostí a potvrclení. V týchto clvoch rečiach 
chce mať preclnášané všetky preclmeiy i Šopronská, ktmá 
dosavádnej výučbe školskej vytýka preťaženie pamati a 
zaneclbávanie súdnosti, plamý verbalizmus (psiHacismus). 
Z gréčtiny majú byť na gymnáziách prednášané len zálda
cly, reči samej má byť cl6kladnejšie vyučované až na ško
lách vyšších. Grécka vzdelanosť je prenesená do latiny, 
k úradovaniu jej tiež lletreba, takže pre shedné šImly je 
gréčtina nie IJotrebná. Na vyšších školách v mimoškolských 
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hodinách by maly byť preclnášané ešte reči: fl'ancúzska, ne
mecká, slavianska a italská. Na gymnáziu hlavným predme
tom je latina. Jej štúdium nech nepozostáva len v suchých 
pravidlách gramatických a retorických, ale predovšetkým 
v četbe a interpretácii klasických autororv. Na ústavo ch nech 
sú čítané aj noviny, ich pomocou nech sa dejú každodenné 
cvičenia z latiny i z macrarčiny. V gramatických triedach 
nech je mládež cvičená v prekladaní l'ahších klasických 
autorov do, macrarčiny.33 

Celý elaborát o 144 § preclklaclá o výchove stolica Že
le~ná. Za vzor jej slúži Ratio ecluca,honís, i pokial' ide o po
stavenie maďarčiny v školstve. Tu jn closadzuje proste n8 

ústredné miesto, ldoré zaujímala predtým nemčina. Učebni
ce rudových škol majú byť mad'arské; tam, kde je v uží
vaní iná reč, nech sú spísané rečou touto a maclarskou R 

mládež nech je vyučova,ná aj macrarčine. Vo vačšÍch me
stách žiacla pripojiť k l'uclovej škole zvláštné behy (školu) 
pre ohchoclné a hospoclár,ske nauky s vyučovacou l'ečou ma
cľarskou a nemeckou. V gramatických a humanitných trie
dach bude sa pokračovať v štúcliu latiny, ku ktorému zá
klady ireha pOlložiť už na školách ruclofvých. Znalosť latmy je 
potrehná k známosti vied, domácich zákonov, k zaradenin 
do triecly vzclelanco'y, nehradiac ani k tomu, že len v nej je 
možný styk s panovníkom, s cuclzími a i ostatnými ohyva
termi domácimi, neznajúcimi macrarsky. Učehnice pre triedy 
gramatické fl humanitlllé majú hyť (s v)7'nimkou povocl
ných príldaclov) qsnované na jeclnej sirane latinsky, na dru
hej maďarsky. V týchto clvoch rečiach majú byť aj všetky 
školské cvičenia. Za profesorov nech sú ustanovovaní ru
dia domáci a macrarčiny znalí. Pre vzdelanie dievčat tl'eha 
sriacliť ústav zvláštny, 'kde hy žiačky rečou maďarskou a 
nemeckou holy ve clené k náboženstvu, čítaniu, písaniu. po
čtom, k vzdel~nosti a k poirehá1l1 clomácnosti. 

Z jozefinskej ge1'1l1anizačnej politiky berie si. námety pri 
určení sposobu šÍrenia a pesto'Yania macral'činy v školách 
siolica Báčska. Maďarčine, o ktorej vraj i 16 :1791 ustanov u·· 
je, že má byť rozšÍrená 1l1eclzi všetkých obyvaterov vlastí, 
má byť vyučované už na školách rudových, Cl to sposobom, 
predpÍsaným predtým pre reč ne1l1eckú, a v takej miere, 
aby mládež, oclbavivšia irojročné školy v mestách a v me-
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:stečkách, pri sfvojmn vstupe na školy latinské ovládala 
.1l1acrarčinu natorko, aby rozumela macrarskému pl'eclnáša
niu. Tohoto ciera hucle možno najrahšie closiahnuť tým spo
sahom, kecr v miestach, kcle vačšina žiadva je tejto reči 
znalá, buclú 'všetci nútelllÍ hovoriť maďars,ky. Útly vek, jak 
jemnosťou pamati, tak sldonom k hovoru, je na tento účel 
najvhodnejší. Ťažšie pojde vec tam, kde len malá čalsť žia
kov alebo vobec nikto nevie macrarisky. Nemožné to však 
nebucle ani tuná. Bolo-li možné za minulej vlády, že mládež 
ešte i na cledinách, bol-li učiter usilovný, naučila sa zá tri 
roky nemecky, tým rahšie to bude v Uhorsku s macrarčinou. 
V huclúcnosti preto nemá byť pripustený do latinských škol 
nikto, Ido nepreukáže istý preclbežný- pokrok z macrarčiny. 
Vzhl'adom na to, že hnecl na počiatku to nehude možné, bu
de treba v prvých clvoch-iroch rokoch venovať časť hoclíu 
y gramatických irieclach macrarčine. Ohraclortu ostatných l'll
dO'vých rečí treba sa pridfžať ustanovClní Ratia eclucationis 
s tým výslovným clodatkom, že ani vzclelávanie nemčiny ne
má hyť zanedbávané, predo'všetkým v mestách a v mesteč
kách, bo znalosť te.jto reči je prepoirehná ohyvateroll1 Uhor
slm ktoréhokorvek stavu. Hlavným cierom gramatických 
triecl je i tejto stolici aktíyné zvládnuiie la;tiIllY, krúča to ku 
detkým vedám. Zdorazúuje čítanie autmov a preklady do 
materčiny i naopak. Latinské vyučovanie začne až v prvej 
il'iede humanior, v triedach nižších konajú sa prednášky 
macťarsky. Pri closaváclnej úraclnej reči latinskej holo treba 
mať i výberom preclll1etov verký zreter na tých, ktorÍ po 
odhavení siredncj školy vstúpili clo úradov. Zamýšraný:m 
zavedením macrarčiny clo úraclov táto poireba prestane a 
niektoré predmety bucle možno preložíť na školy 'íryššie .. Kto 
nejde na vyššie školy, nemal by chodiť do škol latinských 
~vohec, ale len clo rudových, a to tak cllho, kým mimo ma
cl'arčiny nenaučil by sa i nemecky. Vyučovaním macrarčiny 
y školách ruclocvých a macrarským vyučovaním v hieclach 
gl'amatických huclú si žiaci mocť naclobuclnúť dostatočnú zna
losť tejto reči, takže pre iriecly humanitné zbude len zclo
konálenie v nej, čítanÍm lepších autorov, pl'ednáškami o vyš
šom slohu, čomu by mohlo byť venované niekol'lm hoclín 
týžclenne. Mládeži nech sú clávané ča'sté písomné úkoly 
z· ll1aďarčiny, ďalej krásné cliela na čítrunie, ktoré nech sú 
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im niekedy predčÍttalllé aj v škole profesOTom. Vo všetkých 
gymnáziách nech je preclnášané macTar'ské krasorečníctvo. 
Na akademiách má byť ustannvený prnfesor reči nemeckej 
a macTarskej, na univerzite mimo to ešte i profesor rečí ital
skej, francúzskej, anglickej a rečí výchnclných. Na akademii 
výtvarných umení nech sa pl'ednáša to isté, čo na vieden
skej, ale rečou domácou. V štiavnici na banskej škole nech 
sú prednášky macTar,ské a nemecké, aby aj do 'banských 
úradov mohli sa dostať domáci. 

Nitrianska si pestovanie maďarčiny, záklac10m ktorej 
chce vyučnvať už na školách ťudo'vých, v :triedach grama
tických a hun1alnitných predstavuje tým sposobom, že by 
v kaželej triede dve hodiny týždenlle boly venn,na.né výlda
dom z mluvnice, neskol' čítaniu povodných spisovateťov. 
K tomu by pristúpily rozné ngnovné a s,loho,ré ewičenia. 

Nemčina je potrebná síce pre styk s dedičnými zemami, mo
že byť však ponechaná súkromnej pilnosti, ako dosiať, iha 
ak b;T jej nemalo byť vyučované z' dovodnv vzdelanostných 
spolu s francúzštinou, italštinou a angličtinou. Základy lati
ny treha si osvnjiť už v školách Tudových. V gramatických 
školách nech sa pokračuje podTa s'vetochýrnej učebnice 
Alvariho, z ktorejsa ich predkovia a oni sami učili svojej 
materčine ešte pred jej zavedením clo škol a ktorá obsahuje 
aj vyšší stupeň vzdelania v lrutine, takže nákladné chresto
matie lluvšie boly len zhytooným vyčerpávalllím peiíazí 1'0-

dičov. Tento autor nech je rteda zase zavedený všeobecnC', 
ako aj ,staTÍ autoTi ostatní, užívaní predtým v triedach hu
manitllých. (Ideálom stolice je aj 'ináče stav výchovy pred 
r. 1773, precl zrušením jezuitov.) Nech je nie zanedbávUJmí 
ani metrika a poetika latinská a macTal'ská. Ženskú výchovu 
treba sveri ť mníškam. 

Prešporská odkazuje vzdeláva:nie reči národnej (vzdela
nosť národa záleží predovšetkým vo vzdelaillosti národnej . 
reči) učenej spoločnosti, jejž platení členovi a by vzdelali 
reč národnú vydávaním cliel preložených i po.vudných. Ni
trianskej je vzdelanostná úroveií Uhor,ska následkom dosa
vádnych nedostatkov vo výchove' tak malá, že nevie, z ,čollO 
by bolo možno utvoriť akademiu vied a umenia. Potrebn 
týchto ústavov pre vzclelanie národa uznáva aj Železná. Ná
klady sú však priveťké (len spoločnosť na pestovmlie reči 
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by vyžac1ova,la pndTa vlastného doznania 27.000 zl. ročne). 
Tu bude najprv tI'eba hTaclať pramene. Do tej doby, kým 
sa táto spoločnosť neuskutočmí, bude povinnosťou kapitúl a 
reholí, zvlášť vyučujúcich, vzdelávať macTarčÍnu a vedy, vy
dávať knihy atcť. Učenú spoločnosť nech tvoTia učení nlUžo
via svetského i cirkevného stavu, zvlášť profesori. Každý 
profesor nech je povinný vydať ročne jeclno dielo. Zvlášť sa 
však majú títo vzclelanci snažiť o vzdelall1ie reči maďar,skej 
a prekladať najlepších autorov z rečí iných. Účelu tomuto 
by veTmi prospelo, keby na cirkevné obročia a svetské úra
dy boly dosadzované len osnby domáce, znalé macfarskej 
reči, ďalej keby táto reč bola viac užívaná v styku spolo
čenskom a na divadlách. Aby reholníci nahradzovali dočas
ne prácu učenej spoločnosti, navrhúje i Vesprímska. 

Ostatné stolice v otázke refmmy výchnvy zvláštneho sta
noviska nezaujaly a SlJO'kojily sa tým, čo už boly claly ako 
úpravu svojim poslancom na snem 1790-91. PríSllušné usta
novenia inštrukcií boly sobrané v spoločnej schoclzi vše
tkýcb 4 okolí diía 6. XI. 1790 a oclovzdané cleputácii (43 bo
dov). žiada ,sa tu reštitúcia k roku ln3. Vo všetkých školách, 
nižších i vyšších, má sa prednášať v reči latinskej Cl macfar
skej. Mimo tieto dve reči má sa ešte vyučovať počtom, zeme
pisu a dejinám vlasti. Mládež predmetmi nemá byť preťažená. 
Svoboda tlače. Učelllá spoločnosť a spoločnosť na pesto,runié 
l'eči macfarskej. Z l'eči nech je preclnášalná Ju,tina, macfarčina 
a slaviančina. 

Bolo-li Ratio educatiolllis už vzorom, zvačša nedosiahnu
tým a len málokde prekonaným, stoličných elaborátov vý
chovných, i pokiaT išlo o požiadavky pestmrania macfarčiny 
na školách, bola kultúrnej cleputácii pri určení novej učeh
nej osnovy priamym východiskom a podkladom, nakoTko 
elaborát tejto depl1tácie spokojuje sa len revíziou Ratia 
z r. 1n7 a zmenami, potrebnými vzhTadom na zmenené po
mery. Tieto zmeny týkaly sa prirodzene preclovšetkým po
stavfmia macTarčiny v celku učebnej osnovy. Úkol deputá
cie určuje tu jej predseda tlrményi v zahajujúcej reči 
(12. VIII. 1(91) v ten smysel, že pestovanie reči vlastenskej 
má sa napomocť v smysle posledp.ého zákonného článku; 
(Podobne sa vyslovuje aj Prónay '1'0 syojich zásadách ná
rodnej výchovy.) Zmenu túto najlepšie mohli by sme vy-
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jadriť tak, že macľarč:Lna zaUJlmCl v novej osnove vcelku 
úshedné miesto, ktoré v osnove staršej vykázané bolo nem
čine, pri čom Y lllnohom sú vzorom i nariadenia, vydané 
v jej prospech za gerlllalllizácie jozefinskej. Nemčilla pri tom 
neklesá však do radu ostatných rečÍ rudových; i nacľalej jej 
ostáva vykázané llliesto zvláštné, akosi povedfa muďarčiny 
a latiny, bo sa prikazuje pestovať ju aj tam, kde nie je do
máca. Ďalej možno vo všeobecnosti poznamenať, že povodné 
elaboráty niektorých pododdelení literárnej deputácie, ldo
rým boly prikázané jednotlivé predmety alebo druhy škol, 
ídú v prospech lllacľarČ:Lny cľalej, než konečný elaborát de
putácie celej. Podvýbor vo veciach škol rudových, v)'cho
cliac z nepopieratefnej potrebnosti maďarčiny pre mládež 
uhorskú, pokladá za pohehné, ahy, zvlášť v šlmlách l'udo
'i'ých celej krajiny, bol a venovaná jej vyučovaniu pozor
nosť zvláštna, a to v král'ovstve hnecľ, v Horvatsko-Slavon
sku však, akonáhle tam budú učitelia, znalí mimo svoju reč 
materinskú i lllaďarčiny. Vo viičších mestách a mestečkách 
Horvatska nech je dávaná takýmto učitel'om prednosť. V ko
nečnej úprave ostáva pre Horvatsko len teuto posled.nejší 
predpis. Pre Uhorsko vyslovuje sa však i tu želanie, aby 
všeobecné vyučovanie macľarčine začalo čím skól" Všeobec
ne sa ešte dodáva, že tam, kde všetci žiaci vedia macľarsky, 
vyučQlvanie má byť len macľarské; kde nie, tam sa má 
vyučovanie maďarčine diať pomocou reči materinskej. Po
dobne upúšťa deputácia od návrhu podvýboru, aby všetky 
učebnice pre školy l'udové boly dvojjazyčné (macľarsky 
a druhou rečou Judovou) s pripojeným slo'iTníčkom oboch 
rečí a podržiava tento predpis len pre abecec1ár. Km,sopis 
a pravopis má byť 'i"0 všetkých školách C'iTičelllÝ jak v reči 
latinskej a macľčll'.skej, tak materiJ1Js·kej. V rudových školách 
viičŠích má ,sa mimo to vyučovať aj základomlatiny a nemči
ne. V l'udových školách dedi,nských učia sa deti čítať a písať 
v obodl rečiach. V školách vi:ičších mestečiek a menších llliest 
pri,stupuje k tomu lllacľarská mluvnica, predovšetkým tam, 
kde táto reč nie je domáca. Podolme mluvnica llemecká. Žiaci 
lnajú tu byť mimo to cvičení i v osno·vaní rozlIych písomno
stí, potrebných pre praktický život, a to v roči lllaďalrskej 
a materinskej. Schopnejší nech sú vyučovaní i v základoch 
latiny. Podobné sú predpisy i pre školy mestské a pre ško-
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ly hlavné. 3u čítanie a písanie v reči mate.tinskej .a macľaT
skej (pre vznešenejšie chovanky macľarskej, llemeckej, 
francúzskej) l)Tedpisujesa aj pro školy dievčenské. Vypra
cova:ná I(podvýborom) inštrukcia pre stoličných školdozor
cov vo Isyojom X. bode úplne aplikuje na macľarčinu usta
novenia ~námej nám už i.nštrukcie z 1'. 1789, ldorú aj iuuk 
sleduje, o vyučo'VanÍ nelllčiny. DeputáCÍ'a však túto inštruk
ciu neprijíma; do inš,trukcie ňou vypraoovanej prichodí len 
všeobecné napomenutie, aby dozorca clozeral na vyučova
llie lllacľarčiny, predovšetkým v miestach, kde táto reč nie 
je materinská."7 

V školách gramatických ZclUJlllUl hlavné miesto i na
cralej latina, jejž potrelmosť háji sa tu dovodllli Ratia z 1'0-' 

ku n??, pozmenenými len nepatrne po stránke slohovej. 
Na rozdiel od spomÍnancj osnovy druhé miesio po latine za
~l1jÍma tu nie reč llelllecká,ale maďarská. Toto llás·tupníctvo 
nachodí i po stránke zovňajšej svoj výraz v tom, že oddiel 
Ratia (§ 102) z 1'. n?? o zvláštnej užitočnosti nemčÍny je te
Taz prepracovaný na maďarčinu a nemčine sa ponecháva len 
odstavec nasledujúoi (§§ 38, 39). SúčaJsne (20. IX. 1791) sa 
výbor usnáša, aby v budúcnosti nikto nebol pripustený do 
škOl latinských, Ido by nebol mad'arčillY aspoií či<a,stočne 

znalý, bo v budúcllosti bude sa latine vyučovať pomocou 
tejto reči (v príslušnom odstavci Ratia 1793 sa síce hovorÍ, 
že ňou budú prednášuné všetky predmety, ale ako z jeclna
uia o § 103 vidno, ide tu o túže vec). Vyučovanie macľarčiny 
holo v rudmTých školách vraj opiitovne nakázané a oň posta
Tané, do konečného schválenia novej účelnej OS110'i')' bude 
mať tedy lmžcl)T dosť možnosti, aby ,si macľarčilnu oS'inojil, keď 
i nie úplne, tak aspoň v záldadoch (Rart:io 1793 sa tu odvolá
va na to, že od nariadenia macľarčiny - 20. IV. 1790 - v ško
lách rudových uplynuly už hi roky). Toto ustallovenie 
llevzťahujesa na Horvatsko-Slavonsko, kde uiet +akej príle
žitosti osvojiť si macľarčinu, hoc jej znalosť očakáva sa aj 
od stav ov týchto zemÍ. (Konečná osnova tu má, že je nádej, 
že macľarči~a zdomácnÍe postuplle i v týchto zemiach.) Tie
to ustanovenia výboru boly pojaté do osnovy Ratia so štyli
stickými zmenallli, na ktoré sme tuná už poukázali, a s úvo
dom '0 potTebnosti vzdelávania maďarčiny po vzore iných 
národov europských. Bolo by dokazom oclrodile,j a ZáUjlllOV 
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vlasti,v ktorej žijeme, nedbalej povahy starať sa o rodnú 
reč až na poslednoll1 mieste - hovorí nové Ratio. Bude pre
to treba urohiťopatrenia, aby vzdelávanie v macTarčine po
stupovalo rovným krokom s ostatnými predmetmi. 

Verká je i užibočnosť nemčiny, a to jak v obchode clomá
com, tak zahraničnom, cTalej pre svazok s rakúskymi zema
mi, daný spolločným panovníkom, ako aj pre hojný počet 
užitočných kllíh, spísaných v tejto reči. Pri výbere profe
somv hude preto treha podra Ratia dhať na to, aJ)y hol me
dzí nimi vžd)~ niekto, kto hy vedel tejto reči vyučovať tých, 
ČO by sa jej učiť žiaclah. (Výbor povodne chce!, ahy nemči
ne bolo vyučované i v gramatických triedach sposohom, na
značeným u škol rudových, tedy akiQ predmetu riadnemu.) 
Nakoniec nemajú byť zanedbáva.né ani ostatné v Uhorsku 
obvyklejšíe reči rudo'vé. Zreter na tíeto ostatné rečí rudové 
pri výbere profesorov, ako tomu ho10 v Ratio 17.7.7., sa však 
už nepreclpi,suje. Vysvetlenie nám podáva záplsnica výboru, 
kde sa vynechanie tohoto ustanovenia oclovodňuje tým, že 
v budúcnosti hude naukosdernou rečou všade macTarčina, 
holo hy tedy zhytočné zavazovať profesorov k alternatívne.Ť 
znalosti ostatllých rudových rečí.38 Už v druhom semestri 
druhého roku má sa v škole pripustiť len hovor latinský 
aleho macTar,ský. Písonmé cvičenia sú latinské a v rečiach 
rudových. 

I toto< Ratio pri tom predpokladá, že mládež, odhavivšia 
školy gramatické, pri svojom vstupe do tried humanitných 
bude vzdelaná v latine a y rečiach domácich. V týchto trie
dach pokračuje vzddanie v latine v roz,sahu, známoll1 nám 
už z Ratia t 7.7.7.. O rudových rečiach robí sa spomienka len 
tam, kde sa doporučujú 1Lstné a pí,sonmé prekLady do nich, 
aleho naopak, z nich do lalti'ny. Od ahsolventa gymnázia sn 
však očakáva, že bude vedieť pekne, správne a rýchle písať 
a svoje myšlienky vyjaJClrovať slovom i písmom v reči la
tinskej a v ostatných rečiach rudových. Pozornosť má byť 
venovaná aj latine uhor,skej. Gréčtina, mimoriadna na ško
lách gramatických, stáva sa tu predmetom riadnym. Medzi 
mimoriadnymi predmetmi vys,kytuje sa čítanie no,,"ín, ma
eTarského to výťahu o pOlkrokoch v zemedelstve, priemysle, 
obchode a v literatúre z Ilovín domácích a zahraničných,. 
sostaveného profesorom maeTarčiny na univerzite a vydáva .. 
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ného univerzitnou kníhtlačiarňou. Na akademiách známy 
nám odstavec (168.) o vzdelávaní rečí rudo'Vých je zmenený 
len v pl'ospech maeTarčiny (§ 125g'). Poukazuje sa tu lIla to, 
že pl'Í každej akademii je i l'Íadny profesor macTarčiny, kto-

. rý má tých, čo by prišli v nej ešte nevzdelaní, vyučovať jej 
mluvnici, ostatných však v nej zdOllwnarovať. MacTarčine 
majú byť vykázané hodiny tak, ahy nekolidovaly s precl
náškami ostatnými. Podobné opatrenie predpisuje sa i pre 
maeTarské prednášky na univerzite. Predmety, určené pre 
vzdelanie chirurg'ov, vzhradom na rečo,,"ú roznosť posluchá
čov, musia hyť tiež latinské, profesori však budú maf z tých
to preclrneto,,\r súkronmé bezplatné prednášky macTarsky pl'C 
kandidátov, latiny neznalých. sD Na banskej akademii v štiav
nici majú byf prednášky konané aj latinsky. 

Výbor dOpoi'učuje aj ,sriadenie učenej spoločnosti maďar
skej, pre počiatok len ,s niekorkými odbormi: prírodovedec
ký I(účely predorvsetkým praktické: zveradenie zemedeJ.stvH 
a ,lepšie zúžitkovanie prírodného hohat'stva UhO'l'ska, ze
mepis) a his.fmický (dejiny vlasii, numizmatika, diplomati·· 
ka). Ďalej doporučuje slriadiť a.kademiu umení (pripojiť 
prÍ<slušné umelecké ohory k univerzite) a s'riadif zvláštnu 
spoločnosf na pestorv:a:nie a vzdelávanie macTarčiny. Bo nič 
neslúži národu viac ku cti ako vzdeJunie vlast,ného jazyka. 
MaeTarčÍ1na je reč ohzvlášť krásna II nežná, hohatá na vy
jaclrovacie možnosti, neobyčajne výrazná,. takže len nebla
hým pomerom treba pričHaf, že ostala dosiar nevzclela:ná. 
Preto by bolo treba hnecT položif základy spoločnosti sčí
talých mužorv, ktorí by sohrali všetko, ČO bo10 kedy nmeTal'
sky krásne napísané, sosiavili mluvnicu, pravopis, prozódin 
tejto reči IS pi'eskÚl11aním všetkých dialektov; vypraco'V'ali 
frazeologiu a slovník a napísali diela, potrebné roznym 
triedam občanov, buďto sami aleho ich preložili z rečí 
ostatných, slovom vykonali všetko, aby macTarčina hola 
usposobená na vedecké, umelecké i praktické potreby. 
O sriadení týchto troch posledných ústavov predkladá vý
hm zvlášimé návrhy.40 Návrh na' spoloonosf reči macTarskej 
pridiža 'sa vcelku plánu RéV'aiho. Vedra macTarčiny chce vý
bor vzdelávaf aj reči iné, ktorými hovoria súsedné alebo 
vzdelallejšie ná,rody. Za týmto účelom je ustanovený na uni
verzite profesor nemčiny. Doporučuje sa ešte učiter turec-
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kej a novogréckej reči, vzhl'ac1om na ohchodné styky s tý~ 
mito zemami, a učitel' francúzštiny a italštiny, ktmí vedra 
odmeny z vel'ejných peňazí hudú mať povolené vyherať si 
školné od poslucháčO!V (1 zl. mesačne). UčiteTa angličtiny 
(žiadaného PeštiaI1Skou a Zalánskou) nepokladá deputácia z~ 
potrehného. Podojme zamieta žiadosť Báčky, Ilby aj na aka~ 
demiách l?oly ustanovení zvláštni profesol'i nemčiny, hci jej 
2Jnalosť si je možno osvojiť aj súluomne a vzclelávať tMo 
reč už netreha; .Ťe vzdelaná už dosť. 

Týmito námdami poldadá deputácia ,svoju úlohu, pokiar 
išlo o rečové ustanovenie prÍslušného 67.. z. čl. z 1'. 17.91 (vzde
lanie l'eči vlastens,kej, ako aj rečí iných, potrebných k vzde
lanosti národa), za skončenú. Pokial' ide ,o macľarčinu vo 
svojej zpráve zo clňa 12. II. 17.93 zvlášf podotýka, že vzil1a
dom na 7.. z. čl. z ,1'. 1792 a nariadenia, vydané na jeho usku
toooenie, viac v tejto ved urobiť netreha, než sa v je.Ť 
elaborátO'ch iIHwrhu.Ťe. V zákonnom článku o "národne.Ť vÝ
chove",navrhovanom deputáciou, uvádza sa v bode 7.., al;y 
latine na všetkých školách gramatických holo vvučovalll{; 
pomocou macľarčillly, ktmá reč má byť riadne v~deláv-aná 
v smysle 7. :17.92 aj na ústavoch ostatných. Zvláštné ustano
venia v prospech lllacľarčiny poškodily tedy ostatné reči nie
len priamo, ale aj nepri-amo tým, žev dosledku týchto usta~ 
llo.vellÍ stalo sa zbytočným ustanovovať ešte lliečo zvlášť a.Ť 
v Ratio, v dosledku čoho mohly tu byť opomenuté aj ostat
né reči talnner úplne.41 

Ratio educationls v tejto fOl'me, navrhovanej krajinskou 
deputáciou. ,neb010 niJuly uvedené v život. Zvlášť v otázke 
rečovej stálo dielo toto príliš pod vli"rom revolučných snáh 
z l'. 17.90, letoré síce stlumilo, no úplne sa z nich vymaniť ne
vedelo, takže už pri svo.Ťom dokončení (17.93) 1;eho1o pr,a
vým výrazO'm nálady, panujúcej vtedy v Uhorsku v otázke 
re~?ve} (~7ysvetrujesa to tým, že hlavné zásady Ratia boly 
prlJate uz roku 17.91). Týmmenej odpovedalo pravda po tej
to stránlce vedúcim zásadám novcj vlácly, ktorá i otázJ!cn 
llove.Ť učehne.Ť osnovy na.Ťprv ócUdadá a vydáva so značný
mi zmenami až l'. 1806 hez akejkol'vek účasti snel1lU al~o 
nové Ratio eclucationis. Zmeny dotýkajú sa predovšetkým 
ustanovení o pestovanÍ l'ečí. Ústredné postavenie macľal'
činy sa tu síce zachováva, no l;redpisy o .Ťe.Ť vyučovaní sa 
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značne zlllierňujú a zdorazňuje sa znova i zreteľ na ostatné 
nelllacľarské reči l'udové.42 

V tejto súvislosti nehude sIlácľ IlezaujÍmavé spomenúť 
aj l'ečové námety niektol'ých iných reformných náYl'hov 
"', tejto doby, úradných i súkro.mných. K prvšÍm možeme 
počítať návrh direktora normálnych škol v Bratislave, Bo
humíra Straussa (22. VI. 17.90), na zlepšenie národného škol-o 
stvu. Záldaelo'lll má hyť pocll'a .ueho vzdelanie v reč,i mate
rinskej, v ktorej má každý vedieť správne hOVOl'iť, čítaf, 
pÍsať a počtovať. V mestských školách má k tomu pristúpiť 
čítallie a rozumenie ostatným užívaným rečiam krajinským. 
Učebnice majú byť vo všctkých l'udových rečiach. Namie
sto normálnych škol nech sú zavedené školy reálné pre 
výchovu učitel'oy, vedcmr a. umelemr. Pri nich majú byť 
s,riadené zvláštné 'semináre pl'e výchovu učitefov. Medzi 
preelmetllli týchto selllinárov vyskytuje sa aj mluvnica llla
terinskej reči. Všetky krajinské reči hudú tu vyučované 
metodou priamou (hovorom); llajviac hude však pestovaná 
l'eč príslušného kraja. Plán Shaussov bol kanceláriou posla
ný.(1. VII. 17.90) kráTo,,"skej raele, ktorá ho zase dávu k dišpo
zÍcii kultúrnelllu výboru snemu, jehož podvýbor pre škol
stvo rudové sa zaoherá s ním clňa 16. XI. 17.92 s poclrva1ou.43 

Ešte vačší doraz nu zrO'vnoprávnenie rečO'vé vškolstve 
vohec ldadie F'. J. Fuker, doktor medicíny, člen kultúrneho 
výboru synody evanjelickej z roku 17.91. vo svojom tlače
uom dielci O záldadoch výchovnej sústavy z r. 17.91. Práca 
jeho chce nahradiť nedostatky closavádnych systémov, pre
dmršetkým pokial' ide o rovnomerný zreter na všetky 
zlvláštnosti o.sobné, miestné a stavovské.44 V zclelanie rozde
l'uje na všeobecné, potrebné každému, a zvláštné, potrebné 
len určitým stavom a povolaniam, akýeh i'ozoznáva šesť: 
zemede1stvo, remeslo, veela a úrady verejné, statkári u lm
pitalisti, vo'.Ťaci. Takéto všeobecné rozclelenie štúcl.ií by vy
hove1o celému národu, keby neholO' roznosti, ba nenávisti 
I'ečovej a náboženskej. Prameň jazykovej nenávisti nie· je 
snácr v povýšenosti jednej reči nad druhou, ale y híbkach 
nenávisti národnej aleho náboženskej a v neveclomosti a zá
visti. Akn je na jednej strane .nesporné, že treha jednej 
medzinárodnej reči vzdelaneckej, práve tak Je nepochybné 
na strane druhej, že každý chce, aby v ,jeho reči bolo ohsa-
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žené vzdelanie všetko. Preio je nezbytné, aby všade v ško
lách rudových a shedných hola vzdelávaná reč národná, bo 
učia-lisa žiaci naraz viacerým rečiam, stáva sa obyčajne to, 
čo vidno v Uhorsku, že žiaci vačšinou vedia síce viac rečí, 
ale ani jednu poriadne. Tu však je nová otázka. V ríšach, 
kde býva viac národov a kde charakter, vzdelanie, zvyky 
a náboženstvo je to najroznejšie, ldorá rec: je rečou národ
nou (rozumej štátnou)? Tá snácT, ktorú starší ohyvater kra
jiny za čína vyťahovať zo zabuduutia a ldorú ostatné vzde
lauejšie reči už dávno predhonily? či rtá, ktorou hovorí 
vačšina ohyvaterlstva? Alebo ktorú uŽÍ'ina panovník? Či tá, 
letmá vládne v jednej alebo druhej koruessii? Tu stačí odpo
veeT, že vzdela'llejšiemu človeku je potrebná znalosť viac rečí. 
Proti nej' by mohol niečo llamietať len človek uespratný 
a lenivý. PodoJme je to s náboženskou uenávisťou. Vyjmúc 
teologiu a uieldoré otázky cirkevuého práva, všetky ostat
ué vedy sú vo všetkých lláboženstvách rovuaké a mohlo by 
sa im V)Tučovať spoločue, keby bola akákorvek siranníekosť 
zamedzená. Fuker sám však uZ'lláva, že je to len pium desi
derium ešte na eUhú-dlhú dobu, a navrhuje, aby aspoň vše
obecné zásady boly všade spoločné. 

Úplne pre nadvládu maeTarčiny v školstve každého dru
hu vysl.ovuje sa naproti tomu Szluha, expaulín, vo svojich 
Bodoch a poznámkach o výchove, vydaných roku 1790.45 Žia
da vzdelanie pre každého, zemana i nezemana, bez rozdielu. 
Len znalosť latiny k vzdelanosti nestačí a naopak i bez jej 
znalosti je možno hyť vzdelaným. Je prELIvda, že do nedávna 
platil v Uhorsku opak, následkom čoho bola verká zanedba
nosť uhorskej o ostatných rečí a vied. Hlavná reč v Uhor
sku, hlavná preto, že je rečou národa panujúceno, má byť 
zavedená do nižších škol v Uhorsku a v častiach pripoje
ných v smysle zákona posledného Sllemu, podra ktorého 
y Uhorsku hned', v ostatných krajinách však časom celé 
vyučiovanie má sa diať macťarsky. Úplné maďarské vyučo
vanie hude mocť byť, pravda, zavedené i v Uhorsku len po
stupne. Najprv v školách rudových, kde všetky učebnice 
nech sú maeTarské. Až sa to postupne uskutočuí v krajine 
i v zemi ach vedrajších, uvidí vlasť, že behom niekorko 1'0-

kov maeTarčina skvitne a sa rozšíri. Bo nebude dozaista 
nikto taký nevďačný voči svojej vlasti, aby zanedbával jej 
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hla:vnú reč. Vedra maera·rčiny treba na školách rudových 
vyučovať aj základom latiny (rečou mad'arskou), ďalej kra
sopisu a pravopisu, a to v troch rečiach: maeTarsky, latinsky 
a nemecky. Po takejto príprave stačia na naučenie sa lati
ne štyri roky. Banské predmety 'ua škole v štiavnici uech sú 
prednášaué latinsky a maeTm'sky; profesori lekál'stva nech 
vydávajú svoje predllášky maďarsky. Medicína inaik nech 
je prednášaná latinsky, len chirurg'ia macTarsky. Nech sú 
iiriadené dve učené spoločnosti: púrodovedecká a filologic
ká. Úkolom tejto druhej hy bolo len pestovanie a vzdelá
vanle maerarčiny. 

Podobné asi stanovisko zmljíma Benyák vo sv.ojej ruko
pisnej Theorii scholarum (1790), kde ako konečný cie!' 
udá'm, že všetky prechnety na všetkých školách majú byť 
preclnášané macťarsky. Pre počiatok spokojuje sa však s ma
ďarským vyučovaním na ruclových školách a s maďarským 
prednášaním aspoň niektorých preclmetov na školách vyš
ších (dejiny, zemepis). Niektoré predmety hy maly byť ma
d'arsky prednášané i na akademii, niektorá akaclemia hy 
mala byť vobec macTarská ciefom zcIokonálenia maeTarskej 
výrečnosti. Vedra macTarčiny chce pestovať a,j latinu. 

K miernejšiemu postupu nárádza Vályi vo svo,je,j Reči 
o nárocľne,j výcl1O've .. Národné vzdelanie (r()Zume,j vzdelanie 
celoštáiné a všeobecné) je záldaclOlU všetkého. Každý národ 
musí mať vzdelanie, prisposobené svojim pomerom a pofre
bám ,jednotlivých tried. Školy nižšie vychoyávajú občanov, 
školy yyššie úradníkov a vedcoy. HlavllÝ zreter v rudových 
a národných školách musí byť venovaný národnej reči, nie 
latine, ako tomu holo do si ar. Ostatných rečí však nechce vy
tvoriť. Kým sa nena,jde iný vhodný sposob, každému treba 
ponechať jeho reč, a naučí sCl dohrovorne nielen m[lcTarsky, 
ale a,j nemecky.4G 
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Pomel' panovníka a iIlároda pri nastúpení Františka L 
b0'l úž v podstate iný, ako tomu bolo pred dvoma rokmi pri 
nastúpení jeho otca. Dva roky ústavne,j vlády, posobenie 
palatínovo v Uhorsku, v neposlednom rade všnk i vliv porme
r0'V zahraničných (predovšetkým revolúcie francúzske,j 
a obáv z nich plynúcich) takmer úplne roztavily stavovská 
opozíciu z r. 1790. Vláde nového paJIlovníka hradí sa v ústre
ty 810 všeobecnou doverou, tým viac, že prvým jeho krokom 
,je svolanie snemu, hla-vn")TJn úkDlom ktorého má byť jeho 
korunovácia, na deň 20. V. 1792 do Budína. Ohrad na vofbu 
a kDrunováciu za cisára nemeckého uplatnil sa zase (te1'a7: 
ovšem v opačnDm smysle) a vlíval jak na rýchle s'yolanie 
snemu, tak na jeho krátke frvanie. Stolice očakávaly ovšem 
snem cllhší a podfa toho sa naň i chystaly. Vcelku možno 
povedať, že v ·sneme z r. 1792 vÍclia len akési pokračovanie 
snemu z r. 1790-91, ČO vidno i z toho, že značná ich časť 
vn0'vých inštrukciách, obyčajne dosť stručných, odkazuje 
svojich poslancov proste na úpravy z ,1'. 1790, pokiar neboly 
už vybavené na Slleme predošlom alebo odkázané na depu
tácie. I posla/nci stolíc sú vo vačšine pl'Ípadov ti istí (Mara
marošská to vo svojormobežníku k stoliciam výslo'vne na
vrhuje ako najbezpečnejšiu záruku kontinuity). Deputácie 
kr.ajinské nie sú 50 svojimi prácami ešte úpllle hotové, sto
lice obmedzujú sa preto vo svojich po,kynoch zvačša len na 
otázky, deputáciám neprikázané. Vačšina z nich však pri
kazuje svojim poslancolll na &neme vymoci, ahy elaboráty 
deputácií boly pred pojednávaním na s~leme dané stoHciam 
na vyjadrenie. Obavy z reforiem, chystaných cleputáciami, 
preju'ITujú &a aj v tom, že sa v stoliciach agituje, aby za 
poslO'v neboli volení členovia deputácií, zaujatí osvojil 
ylastnú prácu. (Oravská chce, aby jej boly dané na precl
bežné vyjadre/nie dokonca ešte i luáfovské propDzície!) 
Zvlášť Sčl ohávajú stDlice reformy snelllU a verejnej správy. 
zvlášťstolíc, týchto "zretefničiek našich očí" (J ezerniczky 
v Isnenl'ovej reči 2. III. 1791). Medzi hlaynejšími gruv1Umina
mi sa vyskytuje i otázka korešponelencie a precUdadania 
protokolov. Takmer všeobecná je žiaclosi o zrušenie illýr
skej kancelárie. Vyskytuje sn i požiadavka lepšieho zabez-
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pečenia cliplonlO'vého, výtka, že palatín ešte vždy nevyko
náva vojenskú moc, žiadosť o inkorp0'ráciu Seclmohradska, 
ba i Haličska a Vladimírska. To sú však len ojeclinelé vý
nimky. Vcelku je duch inštrukcií z r. 1792 yeYmi mierny. 
Rozcliel ocl r. t?90 vidieť predovšetkým v tOUl, že vačšina 
stolíc uldaclá sV0'jim p0S110m za prvú povinnosť SlleUlU po
zvanie panovníka. Kým panovník nie je pozv;aný, nemajú 
sa púšťať do žiaclneho iného jednania. Zkúsen0'sti zo snemu 
z r. 1790 oclovodňujú častý príkaz inštrukcií, že otázky ná
bDženskej nemajú sa dotýkať. Inak sa opaku.jú známc nám 
už príkazy na zabezpečenie ústavy, úraclov atd'. 

Zaujímavosťou p6kynov na snem z r. 1792 .je i verký 
úpaelok záujmu o macYarČinu. Výslovnc otázky macľarčiny 
clotýka sa v nich len Ča,nádska, Sabolč,ská a Maramarošská. 
Všetky tri sÍ želajú, aby ustmlOivcnia 16. z. čl. z r. 1791 boly 
uskutočnené čím skol', aj pokiaf ide o úrady úsiredné. Ge
merská a niektoré iné stolice prikazujú svo,jim -poslaneolll 
vyrieš,iť na sneme otázku macľal'ských zápisníc stoličných, 
priroclzene v smysle stoHciam priaznivom. Tekovská si zase 
želá, ahy uvedenému zákolllnému článkn hol daný snemom 
výklad, že CUclZiOU rečou v ,jeho smysle je i nemčina, nie 
však latina, letorá je vlustenská a zákollná. Liptovská žiada 
o zakročenie prQlti nellleckým prílohám, Čelisto len nemeckýlll 
kUl'endám a proti nemecIcej korešponclencii vojenského sta
vu, ktorá nech je v hudúenosti lllucľnrská alehD latinská. 
"Ani pasívna korešpondcncia v cuclzej reči nie je želatef
ná". Svoju žiadosť o povolenie štúdia štipenclistom nu hi
skupskom lyceu v Jágri pl'ednáša i vo svoji ch pokynoch. 
Ciefolll uskutočnenia 16 : l?91 boly síce už položené zálda
cly - hovorí tam - no zo zkúse:nosti vie každý, že reči srr 

I možno naučiť najlepšie cvikom, k čomu má stoličná mládež 
najpohodlne.jšiu príležitosť v J ágri. 

K stúpenColll cYalšieho zvefadenia macYal'činy mozeme 
snácY počítať i stolice Turniansku, Spišskú, Šopronskú, Pre
šporskú čl. Abovskú, nakofko ich pokyny z 1'. 1790, ktoré 
teraz prikazu,jú uskutočniť aj v tých hodoch, kde sa tak 
eMe nestalo, obsahujú ustanovenia v prospech macľarčiny. 
Je otázka ovšem, či tieto body pokyno'v nepoldadally stolice 
samy za vybavené 16. z. článkolll z r. 1791. Zo záverečných 
zpráv poslancov niektorých z nich o snehle z 1'. I 790~91 
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(na pl'. Turnianskej) by setne na to Illohli súdif. Na každý pád 
však okolnosť, že stolice tieto nevyslo'Vujú sa o veci výslov
ne, nie je možno výložiť si Ílnak, ako úpaclork ieh záujmu 
o mad'arčinu: Viac stolíc (Zvolen, Šariš, Heveš, ŠOlllocT, Zala, 
Turiec, Trenčín, Aracl, Ostrihom, Orava, Ráb) neclotýka sa 
reoovejotázky vohec (ani pdamo, ani nepdamo, oclv,olanÍm 
sa na svoje pokyny z r. 1790). PodoJme tomu halo asi aj vo 
vačšine stolíc ostatných. Tento úpaclork záujmu v pokynoch 
je tým nápadnejší, ž~ otázka úradnej reči macTarskej ne1.ola 
prikázarná ani jednej cleputácii, takže nezáujem stolíc v tej
to ved nie je možno vysveHovať si tým, že sa nechcely za
oherať vecami, prikázl:lnými cleputáciáin. 

Inštrukciez r. 1792 sú len ďalším potvrclenÍm pozorova
nia, doloženého už ,súčalsníkmi, že ohrE\Jt. ocl macTarčiny k la
tine, začínajúci už na sneme z r. 1790, trvá a postupuje. 
Latina sa teší vzrastajúcej obTuhe. uielen z clovodov lHe
rál,nych (vzor štýlu atď.) a kultúrnych (prameň všetkého 
vzclelania), ale čím cTalej, tým viac množin sa aj ohavy 
z jej možného vytvoreIliia z úradov. Oswald vo svojej h1'O
žúrke o Pravol1l vlastencovi sám si je vedOl'ný, že jeho ná
vrhy na z'avedenie macTarčiny clo úraclov a vied je marné, 
bo Uhri natoľko uctievajú všetko clochované, že sa hoja 
každej zmeny II ktorúkoT"rek inú zmenu dopustili hy skol' 
ako túto. Baróti Szahó v poznánike k svojej po'zdravnej 
básni, písanej k inštalácii nového hla vného išpá:na Saholčskej 
Františka Splényiho, kde sa zasadzuje za' práva reči maďar
skej, poldadá za poirehné dóclať hned' na uspokojenie za
stáncov latiny, že prirodzene nikto nepomýšl'a na to vy
tvoriť latinu hned'a úplne. Poclolme utišuje tieto o;bavy 
i výzva k preclplatelllÍu na M. Museum (1791), jejž pisatel' ne
poklaclá vytvorenie latiny za možné už ani z toho dovoclu, že 
macTarčina nie je ešie clostatočne vzdelaná. Istý dopisovatel' 
owsopisu Ephemerides Budenses priamo úpo'Zorňuje jeho 
reclaktOll'a, že márni ča,s čl prácu poclporovanÍm šírenia ma
cl'arčiny (ktol'é pisatel' ináče schval'uje), keďže tí, ktorýnl 
hy malo na tmu zaležuť predovšetkým, o vec sa nezaujíma~ 
jú a ncstarajú. Vytvorenie latiilY je podl'a pisatel'a vec t,ak 
,spletitá, že sotva ho hude mo·žno riiekedy uskutočniť. V tom
to ohl'ade niet snácT presveclčivejšieho dokladu ako ten, že 
Minclenes Gyiijtemény. najhorlivejší to pmpagátor macTal'-
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cmy 1'. l790, ahy nezanikol, je nútený ocl r. t791 tento svo,Ť 
smel' zmeniť úplne a VeIlovať sa viac článkom ohsahu ve
decky-poučného a pl'aktického, takže z dosaváclneho časo
pisu viac-menej l'udového mClllí 811 v učený magazín.47 

Na tomto našom zi,stenÍ nič nemožu zmeniť niektoré do
klady záujmu .stolíc o macTarčinu v úradoch a snaha jed
notlivcovo jej pestovanie a učenie sa jej. Zápals o zápisnice 
a macTarské predostretia má pre stavy uhorské viac význam 
poWický ako rečový, je to len Íná stránka starého zá
pasu medzi panovníkom a stavmi o výklad zákona, iný spo
sob preji1vu oclvekého antagonizmu medzi zprávou úsi:ťed
nou a správou mÍestnou (samosprávou). A i Heio prcstrelky 
yýznamu viac-menej verejnoprávneho ostávajú obmedzené 
skutočne len na niekol'ko stolíc. (Že sú to stolice najopozič
nejšie, nie vš'ak vždy aj najmacfarskejšie, nie je iste ná
hoda a svedčí len pre správnosť nášho postrehu.) Zápal 
o osvojenie si maďarčiny, plynúci zvačša tiež len z motívo'v 
zovňajších, poklesol čoskoro tiež takmer úp1ne. Zprávy 
o návšteve maďarských hodín v školách, s ktOl'ými sa na 
inom mieste soznámime, nám to potvrdia najlepšie. 

Touto náladou vy.svetlíme si aj okolnosť, že spisov alebo 
čE\Jsopiseckých článkov, povzhudzujúcich k zavedeniu ma
crarčiny do úradov, 'vyšlo v tomto období len niekol'ko II aj 
tie sú zvačša len opozdenými lastovičkami pohybu z roku 
1790. Vysvetľovať ju poukazom na zostrCillÚ cenzúru neclo
yol'ujú ani predpisy ani prax cenzúl'na, takže Kazinczyho 
mdosť, prejavená v dopi,se Ara:nkovi zo chla 21. VII. 1792, že 
na sneme 1792 nevyšla ani jedna brožúrka na obranu latiny 
tl proti macTarčine, hoc je vecne oprávnená, nie je dosf dobl'e 
podložená psychologioky: okohlOSť, ním lLvádzaná, nedoka
zuje totiž nijako, že vec mad'arčiny už úplne zVÍťazila, ale 
skol' opak, že postavenie latiny upevnilo sa už zase 11'atol'ko, 
že nikto nemal o jej d~alšie tnnmiie vážnejšÍch oháv.48 

N ajobšÍl'nejšie ,sa Z'aoberá s otázkou macfarčiny pred 
snenwm Žigmund Oswald vo s\rojej knihe O pravom vla
stencovi. Ciel' tohoto diela je určiť pravé náležitosti vlasten
ca a zameclziť tak zneužívanie tohoto označenia. Úvoclom 
hovorí o častiaeh ríše uhorskej, ktoré pri všetkých syojich 
protivácll tvoria ~elok. Tieto časti sú: Vlasť a národ, krár, 
klérus, magnáti, zemani, úradníci a vojaci: mešťania, i ob-
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chodníci, remes~lníci,/ovárnici i zemedelci. Spájaj úce ele
menty sú: zákony, nábožens{vá, právo svedomia, reči, ducha, 
,ied a vedcov. Súhrnom síl je král', po ňom nasled uje v tele 
spoločnosti klérus, zastupujúci posla Pána k l'ucl'onl. Mag
nátsky a zemiansky stmT je modzgom tel esa vlasti; zacho
váva rovnováhu medzi král'om a l'udom. VO,jsko je bašton 
spoločnosti; .' mestský stav jej skladišť om, dielňou. Zeme
delci sú základom spoločnosti, 2l1atá baňa 'čl k01l1O'ra vlasti. 
Doporučuje sa s týmto stavom rozumne zachádzať: ovce 
pre vlnu sa nederú, ale len strihajú. 

Najviac miesta venuje Os,vald pojmolU vlasť a národ. 
ktoré mu vo vačšine složiek splývajú. Národ je dedičolll 
vlasti, bez neho nemože vlasť vykonať nič dobrého. Národ 
je šafárom vlasili. Preto povinnosti k ohom sú takmer rovna
ké. Zvláštné povinnosti voči národu máme, len pokial' ide 
o zachovalllie jeho 'starodávnych 1111'a'VOV a zvykov, jeho reči 
a ohleku. Ostatné pO'vinnosti voči národu sú vačšinou vnú
torného 'rázu a len zriedka .sa prejavujú zovňajšími skutka
mi. Uvedené zvláštnosti sú však zovňajšími znameniami IlUl
rodných vlastností. Pokial' ide o zvyky, mra qr, kde počí{a 
i oblek, drží sa spi'sovatel' zásady. že v tomto ohl'ade treha 
sa vždy dl'Žať miestnych pravidiel toho-ktorého národa; cu
clzinec a prišlý má sa prisposohiť domácim. Z toho vidno, 
ako sa prehrešujú proti s\'ojmu národu tí domáci jeho čle-
11ovia, ktorí ,sa opičia po zvykoch cllc1zÍch. S cuclzími zvykml 
šíria sa i cudzie hriechy, V reči je najdrahší a najcen~lejší 
poklad národa. Len v :materilllskej l'eči može národ dojsf 
pravého vzclelan:ia. Latina je pre Uhro\' sícc kl'účom vied. 
ale ciel'om života nemože byť predsa robiť kl'úč a zomrief 
pred poldadnicou. Reč národná ,je záklac10lU a prameňom 
vzdelanosti a,j u národov ostatných. Vedái.ori sú aj 'v Uhor
sku, ale p,ri latine ,je cesta k veelám tak ťažka, že len málo 
dostwne sa ich k nim, ostatní úpia v nevec1omosii a hrubosii, 
Latinu nechce vyhostii úplne. Nech sa jej žiaci učia vo 
veku pokroči,lejšom a len v miel'e, poirehnejk porozumeniu 
latinským autOl'om a písomnostiam, a k styku s cudzími Illá
rochni. Macl'arčinu heha zaviesť i do úradov, Bucle-li vlác1-
nuť vo vedách i v úradoch, budú cudzinci z úradov vytvo
rení sami od seba; llehezpečie zavedel1ia cudze,j reči bude 
vonkoncom zažehnané.' Zvel'adenie macl'arčiny prispeje 
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k sláve národa a k zachovaniu ,jeho stul'oclávnej udatnosti. 
Pre zanecUJávanie macl'arského ohleku a macl'arskej reči po~ 
klesla u ostatných nároclov vážnO'sť uhoI'ského nárO'da, ldo~ 
rý už nepokladajú ani za zvláštny národ. Tých málo Maďa~ 
1'0\', ČO sú ešte vo vlasti, z vačšej časti sa už tiež odrodilo. 
Kto sa za svo,ju reč a oblek, za ,svoj povod a kry hanbí, ne
zaslúži mena vlastenca. Na poukaz zastáncov latiny, že 
v slovenských (tótos) stoliciach l'ucl ,riemacl'arsky len vermi 
málo aleho vobec nič, pó'Vodca odpovedá, že niet ani jednej 
iakej stolice, kde by úraclníei a magnáti nevecleli macl'arsky, 
ba i v Tude sa na,jdú mnohí, čo touto 'rečou rozume,jú. Kto 
má rád uhorský chlieh, nech milu,je a si uctí i uhorskú reč 
11 tým i uhorský národ. Každý je pO'vinný podrobiť sa záko
Hom zeme, do ktorej príde. Prečo by nebolo možno prinútiť 
obyvateTov Uhorska, aby sa naučili reči zeme, tuk ktorej 
ich živÍ. Macl'ari majú v UllO'rsku a Sedmohradsku vačšinu; 
menšina nech sa teda prispósobí. N emeeké a slovenské s{o
lice a mestá hO'lo by kO'nečne možno po i'stú dobu ešte vyňať 
z platnosti tohoto zákona; Horvatov však, budú-li tak choieť, 
zpod neho osvobodiť vobec a ponechať ich pri ieh rodne,Ť 
l'eči. Pri spoločnýeh súdoch by boly ,sice ťažkosti, bo aj 
Horvati patria clo uhorskej vlasti. Bali by tam však vždy a,j 
horvatskí sudcovia, ldorí by horvatské spisy v ,senáte vy
svetlili a senát by súdil pocHa toho. Vyššie nariaclenia, iclúce 
clo týcMo zemí, mohly by byť písané ich rodnou rečou. Zá
kony, svobody a práva neztratia svoju platnosť ani pri reči 
macl'arskej. Duch zákona, o ktorý sa tu mnohí oháva,jú, nie 
,je v reči, ale v clovodoch, z ktorýeh zákon vznikol. Macl'ar
čin a nie ,je tak chudobná, aby neveclela vy,jaclriť dovody 
.n. smysel zákonov, Odborné názvoslovie bude síce robiť ťaž
kosti, ale do doby, kým nehude macl'ar,ský slovník, bude 
možno použiť termínov latinských. Bez s'vojej reči a svojho 
obleku Macl'ar vo svojej vlasti ,je nie pánom, ale len prišel
com bez vla·sti a národa. Je taký, ako kráT bez krajiny a bez 
rudu, ako strom bez listia a bez ovocia. 4H 

Za luacl'arčinu stavia sa, zvačša ovšem Ion citátmi z agi
tačných bl'ožúr T. 1790, vo svo,jom Popise Uhorska a Sedmo
hradska a,j servita Lev Szeitz, schvaTujúc úsilie o zaveclenie 
macl'arčiny do škol i úradov ako hlavný prosiriedok na zve
Tadenie národa a vytvorenie cudzilllcOY čl snahy o je,j vzde-
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la.nie. Karhá Tahostajných a b:ráni MacYal'ov proti skrivodli
vým výtkam iných národ ov, domácích i zahraničných. Sna
ženie o maďarčinu ,je snaženie oprávnené, tým -víac, že 
neplynie z nenávisti k národom ostai.ným, ako by to chceli 
s.,rctu nahovoriť razni, Maďal'Om nepriatefskí spisovatelia.50 

Daraz na vzdelanie mad'arčiny ako na podklad národnej 
vzdelarnosti kladie profesor macfa,rčiny na univerzite A. Vá
lyi '\,10 svojej nástupne,j reči, vydane,j i tlačou, O výraZD:o-stl 
maďariskej reči. V úvode, pridanom len v tlači, chváli usilov
nosť Mudujúce,j mládeže v maďarčine. Všetci cítia vraj, že 
pestovanie mad'ar,s,kej reči ,je povinnosťou každého vla,sten
ca: každý, kto je uhorského rodu, musí dostatočne vedief 
písai i čítať 'y reči krajiny. Cítia i to, že byť členmi uhol'
ske,j vla,sti a nevedieť ,je,j reč, bolo by nielen nedostaHm'lll 
lásky, ale aj nevcYaČnosťou. Medzi znakmi, ktorými sa deH 
národ od národa, na,jhlavne,jším ,je národný jazyk. Jed
notlivcov a národy posudzujú poclTa toho, nakorko si všÍma
,jú svo,jej rodne,j reči. Vzdelané národy za svo,j blahobyt 
ďaku,jú len pestovaniu nfirodnej reči. Nie všetci, čo maďar
sky nevedia, sú zlí vlastenci, ale len tí, ktorÍ úmy,selne opo
vrhujú národným ,jazykom a nehanbia sa ponižovať reč~ 
krajiny, na ,je,jž vzdelaní závisí dobré meno celého národa, 
prospeeh občanova blaženosť eele,j vlasti. 51 

Macrarčinu odporúča i SzaJbó v slávnostne,j l'eči, nám už 
známe,j, k llovoinMalovanému hlavnému išpánovi Saholč
ske,j Splényimu. Ak ztratia MacYari tento najcenne,jší svoj 
poklad, po'Zostalý im po otcoch, sú ztratenÍ a,j sami. Nech 
Splényi nenasleduje tých, čo ešte i dnes žijú Cl l11rú za pri
jatý jazyk. V pripojenej vysvetlivke dodáva, že nikto roz
umný nechce vytvoriť lat,inu hnecr a úplne. Ale rozumný 
človek nijako nemaže súhlasiť ani s tým, aby uhol'ský ná
rocl vo- svo,je,j vlasti bol bez vlastného jazyka čl aby na ,jeho 
miesto postavil reč cudziu a tak po-zbavil sám seba dávno 
želanej blaženosti, keďže v cudzej reči celý národ nikdy ne.
maže byť vzclelaný a nikdy nemaže ani prijsť k poznaniu 
svo,jich pravých záujmov a práv. Príčinou zaostalosti uhor
skej ocl viac storočÍ je rozmanitosť a r,ozclielnosť nábožen
ství a l'ečÍ, z ktore,j pošly všetky nesvornosti minulosti. 
Obidve tieto prÍčiny snažili sa otcovia vlasti odstrániť na 
minulom sneme. Náboženským zákonom zHmedzili rozbro,je 
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náhoženské, zákonom o macrarčine ehceli dosiahnuť, aby 
je,j zpatuvedením do jej prirodzených práv stali sme sa 
v Uhorsku konečne Uhrami. Miesto toho vmítornÍ nepriate
lia našej blaženosti chápu sa všetkých možných zámienok, 
aby i naďalej mohli os,tať pri latine. Jedni sú za ňu z obáv 
o nábožensiYo, iní však lern z obáv o ,svoje úrady. K týmto 
sa ohracia Szahó a vyzýva ich, aby neprekážali šťastiu ná
l'oda a nenútili svojim latinským frflanÍm múdrejších svo
jich spoluobčanov, latinsky neznajúcieh, k mlčaniu.52 

Vo všeohecnosti mažeme tedy po,redať, že opad refV1oluč
Dosti v smere pohiiekom ,javí sa i v otázke rečovej, nartoTko, 
že pozirtívDé výsledky snemu z r. j 792 v pruspech macYHlr
činy majú ,svoje korene mimo stolice a čiastočne i mimo sám 
snem. Ponechajúc Isi zis-telllie priamych vlirvov, uplatnivších 
sa v tomto smere do pojednávavania o sneme samom, tu 
chceme si ešte pO',rŠÍmnút úspechov sedmohradského snemu 
z r. 1790-91, krtoré a,ko prHdacl a precedenčný prípacl po
vzbuclzujú i snem uhor,ský z roku /'(92 k snahám podohným. 
Po zkúsenostiach doby jozefins,kej stavy i tu sa chcú zabez
pečiť proti možnosti ich návratu uzákonernÍm úradnej ma
d'arčilly na sneme. V iomto smysle znejú úpravy vačšiny 
maďarských s,toHc a značnej časti sikulských vidiekov na 
snem. Vecll'a vola:llia po uzákollenÍ macfarčiny vY'skytujú 
sa i hlElJsy, ,aby snem uzavrel založenie učenej spoločnosti 
na vzdeJanie mucfarčiny. Za týmiio snahami stojí predovše
tkým sedmohraclský spisovater Al'anka, ktOl'Ý v prospech 
učenej spoločnosti ohracia sa zvláštnYlll podaním aj na 
snem, ,jehož je členom. Zápisnica snelllU, zahájeného dňa 
21. XII. /'(90, ,je v smysle usnesenia z tohože clňa maďarská. 
PodTa súča,sného zpravoclaja pri jej. sosiavovanÍ dbajú vel'
mi na to, aby užívali len pravé maďarské výrazy llliesto 
dosiaT ohvyklých latinských, ČO im vraj často zapríčiňuje 
veTké lámanie hlavy.ou Aranka vo sv'Ojom podaní (18. III. 
'(91) ž,iada, aby snem osvojil si námety, ním prednesené vo 
zvláštnom dielei a vydané tlačou r. /'(91 54 o sriadenÍ spoloč
Hosti na vzdelanie macrarčiny. Snem sveru,je (15. IV.) vee 
zvláštnej cleputácii, na ,jejž návrh (20. VII.) potom sa usnáša 
(2. VIII.) predO'str,ieť panovníkovi zvláštny zákonný článok 
v tejto ve ci, ku ktorému pripoju,je plán učenej spoločnosti 
vcelku poclra návrhu Arankovho, ktorrý sám bol členom sne-
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movej deputácie a takto pozmenený svoj návrh vydal znOVa 
tlačou. 55 Plán v mnohom shoduje sa s Plánom Révaiho. Cie
l'om spoločnosti je i tu pestovaluie macLar<skej reči a šírenie 
potrebných vedomostí v n~j a tým sposobom aj šírenie rečj 
samej, ahy sn stala v krajine obecnou. Bo macLarčina, hoc 
je hlav\Ilou .národnou rečou arcikniežat.stva, je vačšíne oby
v1:1Jtel'stva neznáma. Deputácia <si je pIne vedomá, že úkol je 
ťaž.ký a dosialmuC ho bude možno len po dlhšej dobe usi
lovnou práoou a s pominutím akéhokol'vek násilia. Pro
strieclky sú i tu mluvnica a slovník. V zhl'aclom na roznosť 
ohyvatel'<stva mluvnica musí byť pre každý národ zvlášť 
(nemeoky, <1:1rlllénsky, rumunsky, grécky, ba vzhl'adom na 
Uhor<s<ko aj sloven8,ky). Šíreniu mácrarčilly by vel'mi prospe-
10, keby miesto bývalých nemeckých škol normálnych boly 
sriaclené macLarské školy národné. Ďalším prostriedkom ší
renia maďarčiny by bolo jej zavedenie, nakol'ko je to mo~
né, do všetkých škol, nižších i vyšších, ako reči vyučovace.j. 
Na pomoc "cudzincom", macLarčiny neznalým, bude na vyš
ších školách zvláštny profesor macLarčiny. Mládež nech S1:1 

učí aj illým rečiam (francúzsky, grécky, latinsky, židovsky; 
nemecky, italsky), ale len vedra macrarčiny, ktorá má byť 
v smysle rezolúcie za chla 2. XI. 1790 (shoduje sa v podstate 
s rezoluciou pre Uhorsko za ch'ía 7. IV. 1790) jedinou rečou 
naukosdelnou. ĎalšÍm a najhlavnejším proshiedkom vzde
lávayania a šírenia macLarčiny bude jej za:vedenie do vše
tkých úraclov akéllOkol'vek druhu (i komorných, banských, 
]Joštových, colných). To však patá snemu. Ďalej sriadenie 
mad'arskej divadelnej spoločnosti. Veclľa šírenia a vzdelá
vania macLarčiny sposobmi uvedenými bolo by cicl'om spo
lačnosti aj sjednotenie. reči v Sedmoluadsku a v Uhorsku, 
sjeclnotenie roznych dialektov, navzájom dosť odchýlnych. 
Tretím úkolom spoločnosti by bolo rozhojňovanie reči spo
sobmi, známymi nám už z Révaiho Plánu (nové slová tvorif, 
staré oživovať, dialektické uváclzať a sjednocoyať, provin
cializmyvylučovať, zlé sTová zamietať). Miesto zdomácnelých 
už slov cudzích robiť a zavádzať nové, pokladá sa za zbytoč
né. Pohal' ide o šírenie vedomostí (2. Časť), úkolom sp~},oč
nosti nehude vydá vanie kníh, ale len príprava ohecenstva 
n odshaňovanie prekážok šÍl'ellia vzdelanosti (predsudkov, 
povery atcť.), hoc spoločnosť bude vyclávať aj lmúhy, 
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zvlášť školské a príl'učky. Jej úkololU má byť aj vlastiveda 
v najširšom slova <smysle, ako aj vydávanie potrelmých ča
sopiso<v, s1'Íadenie vlastného kníhkupectvaatcL. V 3. časti sa 
jedná o ústrojnosti <spoločnosti. Potreby spoločnosti budú 
hraclené z roznych lwameúov verejných i súkromných (po
platky za indigenát, podpora pano'vníkova, dary. atcL). 

Návrh zákonného článku (45.), pálohou ktmého bol plá:n, 
hOVO'l'í už '1'0 svojoall nadpise o prednostnom postavení ma
ďarčiny ako hlavnej nároc1nej reči v Sedmohradsku, a dovo
lávajúc sa zmienenej už rezolúeie Oej citácia je tu správ
nejšia potial', že o macLarčine hovorí s<a tu ako o pomocke 
len pri vyučovaní latiny), ustanovuje, aby macLarčina 
meclziostatnými rečami, užívanými v kniežatstve, bola po
kladaná jak v školách, ako aj mimo nich za reč hluvnú 
a takzvanú nároclnú. Na jej vyučovanie nech sú ustanovení 
pri vyšších školách profesori; za škOl nižších však školy 
t<akzvallé nO'l'llláLné nech sú zmenené úpllle v macLarské, tým 
sposobom však, aby ani ostatllé reči, mrtvé i živé, pohebné 
k vzdelaniu školskému alebo .clo kažclodel1ného života, pre
cLovšetkým 'však latina Cl nemčina, neholy zanedbávané. žia
cla sa cLalej o poivrdenie a ochranu spoločnosti, ktorú stavy 
majú y úmysle sriadiť na pestoyallie macLarčil1y. Va zylášt-
110m zákollnom článku zabezpečujú si stavy cfalej zaveclenie 
macLarskej reči clo úradov a vytvorenie cuchej. Najvačšou 
ozdobou národa - hoyorí sa tam - je yybavovanie vere.j
ných vecí yovlalstnej reči. V Sedmohradsku bola macfarčina 
l, žívaná s úspechom už precltým jak u nižších úrado,T, tak 
II gubernia. Uzaviera sa teda so súhlasom panovníkovým, 
aby v Sedmohradslnl u všetkých clikasterií, úradov Cl súclov 
bola užíyaná macľarčina; latina sa ponecháva len y styku 
s clvorom a s úradmi mimo zeme. V uistení o nezavedení reči 
cudzej spomína sa nemčina vÝ.slovne. V 47. článku oclkazu.jú 
stavy konečne yec výchovy na krajinskú cleputáciu. 

Stavy preclložilysvoje návrhy na zákonné články y pre" 
dostretí za ch'ía 9. VIII. 1791. Na hájeníe týchto článkov a na 
riešenie proHv, ktoré vznikly ohľadom niektorých z nich 
meclzi nároclmi (proti článlwm o macLarčine protestovali 
Sasi, žiadajúci, aby spoločné úrady úradovaly latinsky), 
vyslal snem zyláštnu cleputáciu. V pokyuoch, dane.Í tejto 
cLeputácii mimo opatovné zdorazllenie. že maďarčilla v Seel-
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mohrad~ku v úradoch užívaná už bola, Saso'll1 ponechávCl sa 
právo užívať vo vlastlllom obvode vla.stmej reči. 

Zákonný článok 45. Cl 47. (tento s výhradou panovníko
vých práv) bol odkázaný panovníkom krajinskej deputácii 
s odvolaním sa na reznlúciu zo diía 2. Xl. 1790, ktorá vraj 
cločasnc hadosHam stavov v tÝChtlO veciach už vyhovela.5

r. 

Tým lIlámietky g'r. Roselllfelda, saského mdcu sedmohrac1skej 
dvol'skej kancelárie, proti nim staly sa be:zpredmetnými. 
Rosenfeld s myšlienkou sÍ)oJoČinosti súhlasí, ohracia sa len 
proti ustanoveniu Plánu, že dávky z incligelnátOlv majú byť 
venované tejto spoloónosti. Tieio dávky prislúchajú rovlným 
dielom všetkým trom národnm sedmohradským, preto tretina 
saská nech .Ťe venovaná sa.ským gymnáziám. Námietky iná 
i proti tomu bodu Plánu, ktorý predpisu.Ťe, že snaha, urobi f 
macťarčinu v Sedmohradsku obecnou, má byť všetkými sila
mi podpornvaná. Toto ustanovenie má vzhl'aclo'l11 na ostatné 
"vlastenské" reči ráz i.ste.Ť prednosti, tak'l11er násilia. Nielel1l 
nemecké zellle dedičné, ale i v Uhorsku vačšina ohyvatel'ov 
zná vzdelanú reč nemeckú, a ťažko.by ich bolo prinútiť, aby 
.Ťu zamenili za macl'árčinu, vzdelávanie ktorej ešte lem začí
na. Z týchto dóvodov žiada, aby oiel' a činnosť spoločnosti 
boly zúžené. 

O 46. z. článku, ktoL'Ý takto zbýval, .jednala dvorská cle
putácia pod preclsedníctvol11 b. Reischacha Mw. 16. IV. 1792. 
V dobrozdaní kance1árie, ktowé bOllo .Ťednaniu podkladom. 
pouka~u.Ťe sa opatovne na to, že tento zákonný článok ne
žiada nič nového, bo l11acl'al'čil1la v Sedmohradsku úradnou 
už bola. Ost'aJl:né národy ju zna.Ťú tiež vačšmi ako latinu. Ťaž
ko by bolo na.Ť1sť a.Ť medzi Sas'l1li člnveka, schopného nq. úracl 
a nezna.Ťúceho lllacl'arsky. Macl'arské úradovanie .Ťe v Sed
lllohrachku odóvodnene.Ťšie a.Ť po stránke vecne.Ť, bo latina 
nie .Ťe tu tak známa ako v Uhorsku. KaJncelária navrhu.Ťe 
preto tento článok s niektorými zmenallli potvrdiť. Bánffy, 
sedmohraclský guhernátor, tiež doporuču.Ťe vyhoveC Z la
tinského úradovania vznika.Ťú ča·sto neclorozumellia. Ma
ďarským ohežníkom rozume.Ťú aj Sasi, ostatné prípisy budú 
clostávať latinsky. Kancelária poukazuje tu na to, že oh
medzeníl11 l11aďarčilllY, ňou na"\nrhoíYaJll")TJn, na Maďarova Si
kulov, vyhovu.Ťe sa nepriamo požiadavke Sasov úplnp čl po
necháva sa im voTnosť užívať i naďalej reči latinske.Ť alebo 
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nemeekej .. 1'0 holo však pravda, len po.kial' išlo o úradova
nie v obvode Salso.v. Sasi vŠak žiadali, aby a.Ť úraclovanie 
ústredných úradov bolo latinské. Návrh Rosenfeldov, uro
bený .separátlnym vótom v tQllutosmysle (každý národ vyba
vu.Ťe ~vofe veci v reči vlasillle,j, spoločné úracly úraclu.Ťú 
latinsky), bol však vačšinou deputácie s uvedeným už ocló
voclnoním zamietnutý a zákonný článok bol schválený 
Y O'S'nove navrho"\rane.Ť kanceláriou: Užívarnie macral'činy, ob
vyklé i precltým; nech je v Ione národa mad'arského a sikul
ského, cl'ale.ř uvšetkých dika,srterií, úradov Cl súdov zachované 
i naďale.Ť. Vo vyhotoveniach dvorských, komorných, v gu
berniálnych záp~sniciach a v pÍson1alom styku s vo.Ťenským 
velitefstv,om a s úraclmi mimo zem nech .Ťe užívaná latina. 
Vybavenie týchto zákonných článkov holo za.slané snemu 
z roku 1792 rCiskriptom zo clňa 26. V. f 792. člálfiok 46. dostal 
tu pOl'aclie 31.(;7 
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x. 

DRUHÝ ZAKON MAĎARIZAČNÝ. 

1. 

Snem z r. 1792 trval len niečo málo vyše mesiaca. Jeho 
hlavným úkolol11 hO'la korunO'vácia nového panovníka a je
ho choti, hlavue však povolenie nO'váčkuv a hmotnej po
moci pre neoclvratnú vojnu s FranciDu, ktDrá na notu KDu
nicovu vYPDvedala (20. IV. 1792) Františlwvi I., krárDVi 
česko-uhorskému, spolčenému s Pruskom, vo.Ťnu. Celý ráz 
osO'bnosti Františka 1. a jeho počiatDčnéhD pomeru k Uhor
sku, nie menej však iohavy stavov samých zo šhiacej sa 
vlc'icly demokratických zásad francúzskej revDlúcie, nám clo
statDčne vY'svetha Dchotu stavov, s ktorou vyhDvely žiadosti 
panovníkovej o pomoc. ObnDvujú sa heslá z r. 1741 s tým 
l'ozdielom, že tento raz nejde len o podclanské pri,spenie i)a
nDvníkovi, postavivšieho sa úplne na podu uhurskej ústavy, 
ale aj o obranu vlastmi, o obranu starého verejlloprávnehD 
a sociálneho poriadku voči novým zásadám a ieh zbrDj
ným hlásaterom, usilujúeim o jeho zvrátenie. Vecll'a: osob
ných vlastnDstí nDvého panovníka a jeho pDclmaiíujúcej 
politiky, ,sledDvanej voči Uhorsku ocl počiatku jeho vlády, 
predovšetkým však na sneme, táto druhá okDlnosť je to 
predovšetkým, ktorá na sneme z r. 1792 vedie k úplnému 
smieru panovníka a stavov a k ieh spolčeniu k obmne proti 
flpoločnému nebezpečiu. 
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I pri krátkosti snemu poclarilo sa stavom closiahnuť od 
panovníka, snažiaceho sa získať náklonnosť a povzbucliť 
obetavosť národa všetkými možnými sposohmi, cloležité 
zábezpeky. V!ivollll palatínovým odstupujú sice v pozýva
,cej reprezentáoii od žiadosti po zabezpečení práva meniť 
diplom, no na zakročenie palatínovD panovník vo svojej 
odpovedi "z vlastného popudu" pripúšťa v diplome nie
letoré formálné zmeny. Z nich najdoležitejšia je dovolalIlie 
sa 3. z. čl. z 1'. 1791 ( panovník sa zavazuje clať sa kDrunovaf 
do 6 mesiaeov po smrtí svojho preclchDclcu; clo korunováeie 
má panovník všetky výsostné práva ústavllé,.vyjmúc právo 
uclerDvať privilegiá) pri potvrdení korunovačnej povinnosti 
nástupeO'v nail'ón. Aj Dstatným závažnejšÍm žiaclostiam 
a pD'llosám stavov (menej závažné a pilné veCL boly i tu od
kázané clO' deputácíí) hradel panovník prijatim zákonných 
článlwv alebo rezolúeiami vyhDveť. Tak srubuje zrušif 
(a diía 29. VI. aj skutočne zrušuje) illýrsku kanceláriu a ro
bí koniec zvláštnemu posta"reniu Srbov, "štátu v štáte". Vo 
veei urbárnej obnovuje sa do budúceho snemu platnosť do
časného zákona (35.) snemu minuléhO', v ohl'acle súdnol1l 
Zyačšuje sa však právomoe zemských pánov nad pDddanými 
už teraz. Ostatné zákO'nné články ohsahujú príJSYuby liečif 
stále sa opakujúce ponosy snemDV (srub ustanovovať za mi
nistrov aj Uhrov, banská konwra má byť podriadená ko
more uhorskej, na viedenskej nezávislej; pri zapíiíaní ban
ských úraclov má byť pri rovnakých schopnosHach dávaná 
preclnosť Uhr Dm ;' Uhri majú byť ustanovDvaní aj pri 
vojenskej racle, vojenslwm veliterstve a pri vojenských ko
misariátoch, akD aj osiatných menších úracloeh vo,jénských; 
Uhri majú mať preclnosť aj v clostojníckych čl majitel'ských 
miestach uhDrských a hraničiarskyeh plukov; srub clonácií). 
Otázka únie so SeclmohraclskO'm, kde konečné usnesenic 
snemu seclmohraclského znamená len utvrdenie closavád
neho stavu, bola oclkázt1ná clo deputácií. 

Z rezolúeií, vyclaných na liečenie niektorých ponos sne
mu, freba predovšetkým spmnenúť rezolúeiu O' meclzistolič
nej korešpDndenoii a o predbežnom vytlačení niektOl'ých 
deputacionálnych elahorátov. V prvej ubezpečuje panov
ník stavy, že nedovolí, aby zákonllej (~illnosti stDlíc, tedy a,j 
ich vzájDmne.Ť korešpondencii, zakladajúce.Ť sa y zákonoch 
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a vo z'vyku, boly kladené prekážky. V mene dO'very však, 
ktorú stavy k nemu majú a ktorú od nich právom očakáva, 
ieh žiada, aby sa so svojimi pO'llosmni obracaly ku král'ov
skej rade, k palatínovi alebo priamo k nemu, bo prípuslnosť 
požiadavky nehude nikdy posudwvať pocUa počtu súhlas
ných predostretístolíc vzájomne si dopisujúcich, ale lcn 
podl'a spravedliv10sti veci samej. (V tomto smysle' znie aj 
intimát kl'áfo,cskej rady zo dňa 3. VIII. 1792, upravelllý 
v tejto ve ci na stolice.). žiadosti snemu, aby aspoň elahoráty 
deputácií o reforme snemu, stolíc, súdov a o verejnom fonde 
holy vytlačené pred pojednávaním na ISlleme, vyhovuje pa
JlOvník tiež ciel'om "získani,a dóvery" stoMc s výnimk6,u 
elaborátu o sneme. 

Otázku výchovy a učebnej osnovy snem z 1'. 1792 odložil 
na snem budúci jednak pre nedostatok času, jednak však 
j z toho clovoclu, že k,rajinská deputáeia nebola so svojou 
prácou ešte úplne hotová. Obrátil sa však na panovníka vo 
zvláštllom preclostrctí (22. VL), kde žiadal, aby clo tej doby, 
kým hudúci snem nebude mocť mu predostrieť osnovu vý
cllOvy, sám dočasne zariadil po vypočutí kultúrnej depu
tácic, čo do tej dohy neodkladne hude potrebné. Panovník 
vo svojej odpovedi z tohože chla, dovolávajúc sa z. čl. 70 
z 1'. 1723 a plnej moci, damej mu ním v ohore výchovy, 
í-ifuhuje, že potrebné zariadi cestou kráTovskej rady (vyžia
danie mienky c1eputácie však nespomílla).l 

Zvláštnej hlahovoli panovníkovej, zc1orazňovanej na snc
me r. 1792 takmer okázale, aIm a,j okolnosti, že pri jednaní 
bO snemom opicral sa panovník predovšetkým o radu svo
jich uhOl',ských hodnostárov, d'akuje i otázka macTarčiny za 
cl'alší pokrok na tomto Isneme, vyjmlrený z. čl. 7. z 1'. 1792. 
A ko na snemc sedmohraclskom z r. t 790-91, tak i na sllleme 
uhorskom z tl'. J792 vlast;nýa rozhodný popud k zaujatiu sa 
snemu o vec maďarčiny - odhliadneme-li od neurčitých 
l)o1<:"ynov niekol'kých stolíc o jej zavedenie do dikasterii 
v ,smysle sl'ubu v 16. z. čl. z 1'. J79J a želania niektorých sto
líc, prejaveného v predoshetiach proru maďa,rsko-nemeckej 
kateclrc a opakované snád' ajv ieh pokynoch na snem, 
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aby maďarčiul'a hola na vš~tkých školách prechnetom riad
nym - prišiel vlastne z vonku. Je to preclovšetkým poclanie 
Andreja V ályiho, profesora macTarčiny na univerzite peštian
skej zo dňa 31. V. 1792, v ktorom úplne po sposobe Aranky 
~iada o pósobivejšie opatrenia v prospech mad'arčiny. Poso
bivosť tohoto poclania mala byť zvýšená tým, že bolo súčasne 
vydané aj tlačou. Mnoho dobrých zákonov doniesly už aj 
snemy staršie - hovod sa tam. Vezme-li sa však y úvahu 
hlavllÝ predpoldacl pokroku a blaha národa i jednotlivých 
synov vlasti, ktorý može byť len náležitý zretel' k národné
mu jazyku, tu prvý zákon je zásluhou ~ž snemu minulého. 
Ďakuje za to snemu ,; mene Peštianskej maďarskej spoloč
Hosti a v mellle profesor ov mad'arčiny. Od prítolllJného snemu 
očakáva lepšiu úpravu stolíc maďarčiny tým Ispósohom, že 
maďarčina bude yyhlásená za predmet riadny aleho (akby 
io neholo možné) krajinským usnesením (snem a král') hude 
vypovedané, že každý, Ido sa chce dostať do akéhokol'vek 
úradu, musí predložiť vysvedčenie o zkúške z maďarčiny 
ako doklad, že ahsolvov'al maďarské kurzy. lnak ná
eleje na pokrok macTarčiny sú márné. Bude-li 'však splllená 
jedna alebo druhá uvedená podmienka, prestane hneď i ne~ 
jasnosť v' macfarskom úradno'lll štýle. Druhá žiadosf, ktorú 
pl'edostiera Vályi snemu, ,je vymoženie potvrdenia pre me
novallú spoločnosť, vl,a,stné predostretie ktorej sa tu tiež 
pripoju.je. Z neho sa dozvedáme, že na jej výzvu o podporu 
k st.oliciam z počiatku 1'. 1792 vyhovela len Sabolčslcá. Teraz 
sn ohracia k zástupco'lll všetkých stolíc a dúfa, že po príkla
de menovanej stolice Cl sedmohradských vlast.elllcov (dary 
na Spoločnosť na pestovanie reči a na spoločnosť Rukopis
llÚ v Sedmohradsku) pOSkytillÚ jej svo,ju POdPO>rl1 aj Zcl.
stupcovia stolíc ostatných. Ak t'lÍto podporu dostane, ukáže, 
že nielen ostatné národy europské, zvlášť najbližšie, česi a 
Poliaci, ale aj Macfari (Ulll'i) pestu,jú vedy a reč. Šťastný 
cleú p1'e spoločnosf hude, kecf do svojej knihy hude mód 
zapísať d'alších darcov. V pripo,jenom 'Vy,jadrení členovia 
spoločnosti sdel'ujú, že' chceli pred snem pJ'edstúpif povocl
ne s prvým svazlwm sv;ojich prác, no neholo to možné. Za 
cier a predmety, s ktorými ,sa spoloonosť mieni zaoherať: 
udávajú: Výchovu a jej nápravu, ktorý preclmet chcú pe
stovať preklaclmi a povodnými prclcami. Príklacly vzclelá-
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\ania reči a jeho sposooy. Sposohy hospodárenia II ich ná
prava. Dobré mravy a ich náprava; udel'ovanie oclmien spi
sovatel'olll, bojujúeim proti nemravným spisom. Kritiku, za 
ldorým účelom hocllajú vyclávať časopis s recenziami. Do
stanú-li potvrclenie, buclú vydávať l'očne i kalenclár s ho
spoclá1'skymi a belehistic.kými článkami.2 Vel'ký vliv na 
oasť snemovníkov z 1'. 1792,' bojujúc.u o práva n;aclarči1ny, 
maly úspechy seclmohraclského snemu z .1'. 1791, vtelené v z. 
(:1. 3 L, v neposlednom 1'acle však i vliv niektorýeh jej zastán
cov z kruhův spisovatetských, prítomných na sncme, pre
clovšetkým Kazinczyho. 

V opačnom smysle, v. pl'ospech podržania closavádnej 
úradnej reči latinskej, snažilo sa posohiť na snem podanie 
niekol'kých jurátov král'ovskej tabule v mene všetkých 
vzdelancov Uhorska a častí pripojených" aby úrady boly 
dávané len domácim. K podaniu bola pripojená i tlačená 
brožúrka: Hlas vzdelancov Uhorska k S'llemu Zl'. J792, rozvá
clzajúca myšlienku podrobnejšie.3 Spis zaoberá sa všeobec
ne preclovšetkým verejnou správou a otázkou c.uclzincov. 
zaujímajúcich postavenie v nej. P1'e ,us·tanovovanie len do
mácich uvádza nielen zákony, ale aj clovodmiestnej znalosti 
tl znalOisť domácich rečí. Preskúmajú-li sa rečové veclomosti 
cuclzích úradníkov, posobi.acich v Uhorsku už roky, ukáže 
sa, že mimo nemčiny ostatné reči neovládajú buclto vobcc 
alebo len podpriemerne, hoci znalosť týchto rečí, vzhl'adom 
ua viacero národov, v Uhorsku obývajúcich, je prepohebná. 
Títo úradníci chcú, aby i llacl'alej trval pre nich zla:tý vek 
keCL sa snažili o to, aby ullO'rský národ, odvoclzujúci svo,j 
pavod z dob .T afeta a tvoriaci po tol'ké storočia až clodnes 
národ osobitý, premenili zavedením cuclzej reči, ohleku, 
mravov á zákonov v národ iný proti zrejmej voli Stvo
ritefa, ktorý clozaista ani rozclielov nároclnvch nevytv'oril 
bez účelu. Je preto nepochopitel'né, ako mohÚ cudzin~i, znn
,júci len ,jednu reč, dOlsiahnuť úradov bez znalosti rečovej. 
preclovšetkým však bez znalosti reči latinskej, kt0l10U majlÍ 
byť všetky ve,rejné veci pojednávané. Mnohí si pomáhajú 
fak, že si prillášajú so sebou do úraclu pomócky. Musí byt 
trapné každému ohčanovi, kecl' v úracle nemóže sa cloho
voriť s úradníkolll, ktorého platí, v reči rodne,j. Neznalos{ 
rečí u vonkovských lekál'o\' zavinila dokonca mnoho ne-
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šťastí. Závady sú z tohoto clóvoclu aj u vojska. Zákony proti 
cudzincomsú už Sv. štefanom počínajúc. lch ustanovovanie 
by po J6. z. čl. posleclného snemu malo prestať úplne. Je-li 
zakázané zaviesť clo úraclov cuclziu reč" nemožu byť usta-

, novovaní ani cuclzí úraclníci. Z týchto dovoclov žiaclajú vzde
lanci Uhorska, aby všetci cudzinci, tedy všetci, ldorí sa 
nenaroclili v Uhorsku alebo v častiach pripojených, alebo 
ldorí nezavršili v službe 20 alebo aspOJl 15 rokov, boli z úra
dov vytvorení zákonom. Do úraclu nech sú dosadzovaní len 
domáci. Podobne nech' je zákonom zamedzený vliv cudzích 
úradov na zapíňanie úraclov uhorských. Všetky osoby fyzic~ 
ké i morálné, čo ustanovujú alebo kanclidujú na úracly. 
nech sú povinné predložiť vždy nasledujúcemu Slnemu 
soznam osob, ustanovených medzi časom v úracloch. 

Na elaborát miešanej snemovej cleputácie, poverenej vy
praoovaním odpoyecli na král'ovské prednesenia a požiacla
yjek krajiny, posobily, ako z jeho znenia móžeme zistiť, PO,
dania ohe. V tomto elaboráte, predloženom snemu clňa 18. V 1., 
opakuje sa predovšetkým požiadavka Vályiho, aby maďar
čina siala sa predmetom riaclnym. Zo stoličných úprav sa 
clodáva len zákaz nemecke,j korešponclencie so strany clvor
skej komory uhorskej k úraclolll jej poclriadeným, ale aj 
iným. Panovník sa žiada, aby v smysle 16. z. čl. z r. le9L. 
ustanovujúceho, že úraclnou rečou clikasterií je ešte nateraz 
latina, dal jak svojej komore, tak aj ostatným clikasteriál
nym úrac10m úpravu, aby veci vybavovaly "nateraz ešte« 
latinsky. Deputácia sa tecly· prildáňa zatial' úplne k stano
visku "vzdelancov" o zachovaní latinskej úradnej reči i na
ďalej, ponechávajúc otázku a sposob postupného zavedeni:! 
maďarčiny clo úradov na vypracovanie riaclnej krajinskej 
deputácii. Ďalšími návrhmi zákonných článkov, nám už zná
mych, o zabezpečení úradov Uhrom, vyhovela aj ostatným 
žiaclostiam vzdelancoy. 

Tento elaborát narazil v clolnej snemovni na značný od
pOr u niektorých horlivejších zast~ncov macLal'činy, ichž 
túžby nijako neuspokojoval. (Po tejto stránke je iste prí
značným už to, že miešaná cleputácia nevenovala návrhu 
o maďarčine zvláštneho precloshetia, ale ho pojala, ako me
nej cloležitý, spolu sinými preclmetmi do preclostretia hro
madného.) Ako vel'ká vada, yzhfaclom na nedáyny zápas 
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niekíorých síolíc o maďúské síoličné zápisnice s vládou 
ti madarské preelosheiia ku kráTovskej raele, bolo pociťova.,. 
iié, že návrh neohsahuje žiaelneho usíanovenia ani o jednej', 
arii o elruhej ved. Preto zvlášť niektoré stolice potisské vdmi 
ohnive dožadovaly sa toho, ahy zápisnice a celé úraelovanie 
stolíc, majúcich dosť úradníctva madarčiny znalého, dialo 
sa maclarsky a stohciam, v ktorých z dovodu neznalosti ma
darčiny nie je to hnecf možné, hola určená k tomu účelu ne
prekročiteTná lehoia troch rok ov. Žiadaly cľalej, aby stoli·· 
ciam, ktOl'é dosiaT dopisovaly kráTovskej mde maďarsky, 
bolo toto právo, ako aj právo moct predkladať svoje zápis
Dice maďarsky, zákonom zabezpečené i nacľalej a kráT ov
skej mele uloŽené, aby týmto stoliciam odpovedala tiež ma
clarsky. Poslanci stolíc iných, zylášť podunajských, ale aj 
tých z potisských, kde rud mucfarslcy nevie, br~nili sa ~ým, 
že od zvyku torkých storočí nie je možno upustIť tak nahle, 
a žiadali, aby ich stolice boly zpod tejto povinnosti Qosvo
bodené. Poukazovali súčasne aj na to, že ešte aj stolice 
v strede krajiny, ohývané samými Maďarmi, píšu svoje zá
pisnicea predostretia latinsky. J ezerniczk)T, poslanec ~i-.. 
trianskej, dovodí proti lehote tým, že hy to holo svobodneho 
národa nedóstojné a sl úžilo by aj k posmechu národom 
ostatným, keby sa roznieslo, že Ulll'i museli donútiť samých 
seba k naučeniu sa vla.stenskej reči neprekročiternou 
lehotou. Radí, aby sa stavy spokojily s maďarskými odpo
vech~lÍ krárovskej rady na macľarské prípisy stolíc. Aj inÍ 
zdórazi'íujú, že pokrok v reči muďarskej nie je možno očaká
vať od prostriedkov donucovacích, ale skol' od prirodzenej 
niiklonnosti jednoho každého k svojmu národu, a radia. 
ahy celá vec bola ponechaná dobrej voli a vrodenému zá~a: 
lu uhorskej hrudi pre naučenie sa reči národa a pre Jej 
d'alšie zdokonarovanie. Karol Prileszky, poslanec Trenčian
skej, sa osvedčuje, že jeho stolica expeduje a dopisuje si 
sÍce latinsky, že sa však snaží zo v-šetkých síl, aby macl'<u
čina bola postupne zavedená aj do jej vydanÍ. žiada stavy, 
aby jej' po'volily času na úplné a dokladné osvojenie si ma
ďarčiny. V tejto súvislosti b010 navrhované, aby nielen na 
všetkých gymnáziách, akademiách a na uni verzite, ale a.Ť 
na školách l'uclo-vých holi ustanovení všade riadni profesori 
maďarčiny s dostatočným platoll1 a predpísaná normatívna 
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metoda, -aby tak uvedeného cida bolo možno čím skol' 
dosiahnuť. Bo, nebude-li pl'íležitosti k stálemu cviku v mu
ďarčine, l'ahko každý zabudne, ČOll1U sa za detsiva znej 
naučil. Poslanec Satmárskej Luby k tomu dodáva, ahy vše
otky vedy v školách a na gymuáziách boly v Uhorskll 
prednášané macľarsky. Iní zase chcú, aby neznalosť maďar
činy bola zákonom určená za prekážku pri uchádzanÍ sa 
o úrady, z čoho prišlo zase k požiadavke, aby bol určený 
neprekročitel'n Ý termín v tomto smere. 

Na tieio požiadavky predseda dolnej tabule, personál 
Urményi, podotýka, že miešanej deputácii v prítonmom ná
vrhu šlo len o to, aby mimoriadni profesori maďarčiny boli 
nahradenÍ riadnymi. Vec maďarských expedícií bola odká
zaná jednak deputácii literárnej, jednak správnej. Pokiaf 
ide o maď-ul'ské zápisnice, bolo už rozhodnuté najvyššou re
zolúciou, že mažu byť macfarské a len exemplár, predldá
daný panovníkovi, má byť preložený do latiny. K tomuto 
poslednejšiemu výroku personálovmu pripomÍna Vavrinec 
DO'lllokos, poslanec Békéšskej, že panovník zápisnice do
zaista nečÍta ani nepreze:rá sám, ale cestou a pomocou svo
jich úradov, v ldorých predsa musia byť Tudia, mad'arčiny 
znalí. Barón Mikuláš Vay k tOUlU dodáva, že pl'ekladanie 
zápisníc vyžaduje zvláštnych síl. Nech sa im tedy vláda po
stará o platy. 

Zástup ca Horvatska harón František Skerlecz opakuje 
dovody, pre ktoré nebolo v troch kráTovstvách dosiaT mož
no macfarčinu zaviesť. Žiada, aby bolo nal'iadené, aby aj na 
školách v Horvatsku holi ustanovení profesol'i maďarčiny, 
,aby táto reč mohla hyť časom zavedená d0 úradovania aj 
v týchto zemiach. Do tej doby však nech sú nic nútené k ma
d'arským expedíciám. 

Na tomto základe rozvinula sa debata s novou silou. Nie
ktorí chceli, aby leh ota nebola určovaná vohee, iní, aby bo
la troj-, piH-, šesť- až desaťročná, inÍ zase, aby pre tých, čo sa 
-chcú učiť maďarsky, lehota stanovená nehola, tým však, čo 
tak urohiť váhajú, hola uložená lehota trojročná. Poukazo
valo sa i na to, že hy nebolo primerané, aby starší Tudia, 
y úradoch už ustanovení, holi nútení učiť sa iejto reči, ale
ho vzdať sa úradu. Personál radí preclížiť lehotu na šesť 
rokov: starší nehudú sa mocť reči, zvlášť štýlu expedícií, 
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za tri roky nijako naučiť .. Krárovskú radu však nie je mož
né podra neho nútiť, aby si s maďarsky úradujúcimi stoli
cami dopisovala maďarsky. Vznikol by z toho zmatok v ma
nipulácii, keďby rada 111usela pisať jeclnej stolici maďarsky, 
druhej latinsky. Biskup Zabraczky poukazoval na to, že 
možné by to bolo tak, keby boli ustanovení v každom 
departemente dvaja konceptní' úradníci, jedon pre latinské. 
druhý premaďarské osnovanie. 

Debata trvala už skoro dve hodiny a stavy neholo nijako 
možno prÍIúať Je odstúpeniu od požiadavky maďarských 
expedícií a určitej (trojročnej) leh oty pre ich počiatok, 
takže nakoniec bolo heba pozmeniť reprezentáciu, vypra
covanú miešanou deputáciou, v tomto smysle. Horná tabula 
však, ktorej usnesenie bolo hneď sdelené, k maclarským 
odpovediam krárovskej rady pristúpiť odmieta. Zvlášť kra
jinský sudca je proti nim. Gráf František Esterházy, 
hlavný išpán Mošonskej, odpiera mu tak ohnive, že Zichy 
úplne zachrípol. Všetky dovody o nemožnosti tejto požia-
davky vyvracal Esterházy poukazom na príklad jozefin
ský, kde úradníci, nemčiny neznalí, boli z úradov pr'Ostp 
prepustení. Sudca však stále opakoval, že sú tu verké ťaž
kosti, že vec musí do krajinskej deputácie atď., takže na
koniec zvíťazil, hoci na jeho priame apostrofovanie ,Palatí
na, ako vraj bude "Jeho výsost' podpisovať intimáty, bolo 
prívržencami maďarčiny pohotove odpovedané, že maďar
sky, k ČOlllU sám palatin mobil vraj priaterskú tvár. 

Hlavný dovod posolstva hornej tabule, vyslaného v tej
to veci k tabuli dolnej, je tiež neprevediternosť návrhu 
v celku. Niet ani úradníkov, kt01'í by boli schopní maďar
sky úradovať, a ani reč sama nie je ešte tak vzdelaná, aby 
holo možno jej pomocou tlumočiť rozmé vecné i právné 
pochopy. Zdorazňuje sa i ohrad na úradníkov už ustanove
ných a poukazuje sa na náklady nutného zdvojenia úrad
níctva, bude-li treba úradovať dvojrečove, čím by sa 
zdržovalo aj úradovanie samo. Len torko by bolo snáď možno 
podra nej povoliť, že stolice, kt01'é predkladaly svoje zápis
nice a predoshetia dosiar maďarsky, budú mocť tale robiť 
i naďalej. lnak však myslí, že celú vec by bolo treba po
nechať krajinskej deputácii, pracujúcej o reorganizáciu 
verejnej správy, ktorá vypracuje vhodný návrh na zavede-
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nie maclarčiny v stolici ach i v dikasteriách bez zapríčinenia 
zmatkov. Návrh zákonného článku obsahuje i po vypustenÍ 
týchto miest dosť zábezpiek pre ďalšie vzdelávanie a šírenie 
maďarčiny. Až pomooou prostriedkov tu navrhovaných bude 
,niaďarčina obecnou, bude ju možmo predpísať aj krárovskej 
rade. Po odchode deputácie hornej tahule stavy hromadným 
zv-olaním prehlál?ily, že od svojho usnesenia o trojročnej 
li:~hote pre počiatok maclarských expedícií 'u kráTovskej 
rady neustúpia. U kráTovskej rady je dosť členov znalých 
rnaďarčiny, aby v každom oddelení bol ustanovený niekto, 
kto by vybavoval l'l1aďarské vydania. Vyslaly hnecl aj 
deputáciu k tabuli hornej v tomto smysle, odkiaT im však 
bola daná odpoveď, že o veci sa magnáti hudú mocť vy,. 
jadriť až 20. VI., nakoTko palatín ju chce driev predniesť 
panovníkovi. 

Mienka panovníkova bola asi odmietavá, bo deputácia 
hornej tabule; prišlá do dolnej snemovne dňa 20. VI., trvala 
pri povodnom odkaze: keby úradovanie u kráTovskej rady 
ma10 byť clvojrečové, museli hy byť v každom oddeleu'í 
~ radoovia, 2 tajomníci a 2 osnovníci, čo hy znamenalo znač
né nové výlohy, nehTadiac ani k tomu, že vec hy vyžadovala 
mnohých holestných zmien osobných. Poveriť touto činno
sťou osohy už ustanovené a maďarčiny ~malé; znamenalo by 
ohroziť ag'endu v iných oh01'och. Mnoho ťažkostí a zmatkov 
povstalo hy ~ z toho, že by bolo trebav tejže veci písať 
jednej stolici latinsky, druhej maďarsky; HOT1Uá sme
niovňa preto žiada, aby stavy od tejto požiaclavky upustily. 
Inaclalej pripúšfajú dvojrečovosť len v podaniach stolíc. Ak 
dolná tabula nesúhlasí, nech je vec pl;edložená k roe;hod;.. 
nutiu panovníkovi. Personál sa pripojuje k týmto dovodom 
a dodávak nim ešte aj to, že Horvatsko a vermi mnoho sto~ 
líc by potrehovalo na maďarské expedície vermi milOho ča
su, čím by úradovanie viazlo. Jemu odpovedá J ezerniczky, 
poslanec Nitrianskej. Guberniu sedmohradskému bolo po
volené korešpondovať 80 stavmi maďarsky. NeboJo by to 
tedy nemožné ani kráTovskej mde. ČO sa týka Horvatov, 
nikto nežiada ocl nich, aby úradovali maďarsky, ktorí túto 
reč nevedia. I tu je však možno ustanovovať rudí, ktmí ju 
ovládajú. Poslanec Peštianskej dovoláva sa pl'íkladu joze
finského: to isté možno teraz právom žiadaf v súvislosti 
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s maďarčinou. Mnohí prnste chceli magnátom oznámiť, že 
trvajú pri svojom. lní však bnli shovievavejší. Tak Spissich, 
'poslanec Zalánskej, ďalej Mikuláš Vay, poslanec Boršod
skej, a štefan Vay, poslanec Brežskej. lch mi enka bola, že 
stolice netreba nútiť k maďarským expedíciám, ale tr~ba to 
ponechať len ich dohrej voli. PodoJme netreba nútiť, aby 
dikasteriá ndpovedaly macl'arsky; možno však o. ,to kráfa 
prosiť a dúfať, že prnsbu splní,-kecTže sám si maďaJ'činy vef
mi váži a sámkancelár v mene jeho hovorieva k snemu ma
ďarsky. Niektoré mestá žiadaly, aby v naVrhOYHnOm zákon
nom článku boly výslovne spomenuté, aby aj ony mohly 
maďarsky písať kráfovskej rade. lch žiadosti bolo vyhove
né a za slovo ",stolice" bolo vsunuté "a právomocnosti". Per
'sonál, ahy urobil rozrastajúcej su debate leoniec, navrhuje, 
aby k hornej tabuli hnla vyslaná deputácia s týmto vzka
zom: Stavy nechcú, aby úradnícke miesta boly obsadené
dvojmo, a~i aby kráfovská rada bola nútená macl'arsky úra
dovať. Kecfže však medzi jej členmi je len vefmi málo ta
kých, ktOl'í by nevedeli maďarsky, možu si veci rozdelif 
tým sposobom, aby nebolo ireba ani zvačšenia personálu 
a aby ani agenda netrpela. Kecl' je to mnžné v Sedmo hrad
sku, 'bude to možné aj v Uhorsku. Bude-li táto požiadavka 
stavov splnená, uroM to vefký dojem na Ílárocl a zvefadí 
jeho doveru k panovníkovi a jeho ochntu k pomnci. Nech 
tedy pristúpi k tejto požiaclavke i horná tabula a nech spo
lu žiadajú palatína o zakročenie u panovníka. 

Návrh tento bol jednomysefne prijatý, vzkaz v tomto 
smysle poslaný hOl'uej tabuli písomne a schválený tento raz 
aj ňou. Zás,luha o t'Ů pripadá predovšetkým palatínovi, re
spektíve zručnej režii a pohotovo&ti niektorých prívržell
cov maďarčiny v hornej tabuli. V debate o posolstve dolne,j 
tabule dovolával sa knieža Grassalkovich mimo iné dovody. 
uvádzané proti maďarčine, aj ohfadu na palatína. Krajin
ský sudca Zichy k tomu poznamenal, že palatín vie maďar
,sky. Prítomný Kazinczy nato zavolal vivat a celá tabula 
.opakovala ho 'po ňom desať ráz, nač o sa palatín vyjadril. 
že rozumie a aj hovorímaďarsky; čo mu ešte chýba, sa 
'l'ád doučí. Nato zHvznely nové viváty a maďarčina mala 
vyhraté. Do' elaborátu' miešanej ,deputácie holo dodané 
v smysle návdlU personálovho. aby kráfovská rada tým 
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právomoplOstia~n, ktmé sa obrátia k nej v maďarskom pre
d6shetí, odpovedala v tejže vecitiež maďarsky (prakticky 
to znamenalo, že nariadenia budú vydávané i týmto stoliciam 
i naďalej latinsky; maďarský styk sa ohmedzuje len na vy.
bavenie macl'arskéh.opodan,ia tej-ktorej stol~ce). O veľa do~ 
ležitejšia bola zmena v z~vere predostretía, kdeua žiadosť 
snemu miesto zabezpečenia latinského úradovania dostá:~a 
sa veta, že panovník má zariadiť všetko, aby v smysle 16. 
,? čl. všetky clikastcriá úraclovaly čím ,skol' maďarsky. 
V smysle žiadosti Skerleczovej holo ďalej ,clo návrhu doda
né, že macl'arčina má ostať v Horvatsku preclmetom mimo
l'iadnym. 

S týmito požiadavkami snemu zaoberula sa dňa 21. VI. 
konferencia v Budíne pod predsedníctvom panovníkovým. 
Debata týk a sa takmer výlučne len macl'arského úradovania 
ústredných úl'aclov. Zichy tu poukazuje na to, že sedmo
hradský zákonný článok ltrobil stavy neústupnými, a radí 
vybaviť žiadosť stavov v ten smysel, že panovník dá si kra
Jinskou cleputácíou lJredložiť návrh na vhodné prostriedky, 
letmými by bolo možno macl'arskú reč ,vzdelať. Konkrétne 
spomína, že snáď stolice by mohly svoJe domáce zápisnice 
písať macl'arsky. Panovník poukazuje na to, že v Sec1mo
hradsku vie každý maďarsky, nemá však nič proti Zichyho 
lIávrhu o prikázaní celého predmetu deputácii. Uskutočne
nie podfa neho bude i tak ,možné snáď až za 200 rok ov. Kar
dinál chce sa pridřžať úradného návrhu kancelárie, ktorý 
celú vec pnnecháva na riešenie do budúcna. lný projekt 
vypracoval Pászthory, ktmý mimo odkázunie veci deputácii 
určoval, že veei, iclúce k dvoru, majú byť i naďalej latinské. 
Podl'a vyjadrenia Zichyho, ktmý sa prihováral za návrh 
Pászthoryho, bucle možno v deputácii rozsah maďar,ského 
úracLovania určiť tak, že z neho nezbude takmer nič. Toho
to llámetu sa chápe Spielmann, ktmý predtým, v súvislosti 
s požiadavkou Uhrov o ustanovovanie do. spolnčných úra~ 
clov, videI v zákollnom článku prntirečenie zmienenej po
žiadavke, respektíve poukazoval nml ako na najlepší spo
sob vytvoriť Uhr o"',' z úrac10v ríšskych, a chce obmedzenie 
dať už clo odpovedi na požiadavky snemu, vypočítanÍIU nbo
rov a vzťahov, -kde latina budemusieť ostať nezbytne i na
cfale.ř -(všetko, čo ide k dvoru;:siyk s dvorskouyojeJ!skou 



radou a s úmdmi cudzími). Obor maďarčiny má byť ohme-' 
dzený na najužšie hranice domáceho užívania. Pel'sonál hi 
znova pripomína, že sedmoluadské výdobytky rečové do~ 
týkajú sa stavov veTmi žive, zvlášť z toho dovodu, že ne~ 
úspech obdobných snáh uhorských pripisujú vlivu kléru. 
Že však styk ,s ostatnými dedičnými zemami nebude mocť 
byť maďarský, iste uznajú. Celá konferencia kloní sa k mien
ke Spielmannovej, len Pászthory ešte navrhuje, aby holo 
stavom mimo to povolené, že svoje predostretia zo snemu, 
budúcim snemom počínajúc, možu predkladať dvojstípcove 
latinsky a maďarsky,čo ako z-dáštny prejav dob rej vole 
(mikuláš a osladenie horkej pilulky podTa Spielmanna) so 
strany panovníkovej prijímajú aj ostatní členovia konIe
l'enCle. 

podra týchto smerníc bola potom vypracovaná kancelá
riou príslušná odpovecL, ktorá (s dátom 22. Vl.) spolu s iný
mi hola snemu doručená dňa 23. VI. a ním hnecL po pi'ečí~ 
taní odkázaná miešanému výboru, vyslanému na sostavenie 
zákonných článkov. Reskript vedTa ústupkov faktických má 
i povahu zásadnú, nakoTko vo svojom úvode na dlhé roky 
určuje smernice politiky ,rlády 'v otázke úradnej maďar
činy. Panovník - hovorÍ sa tam - nielen že nemá nič proti 
pestov'aniu a šíreniu maďarčiny, ale práve naopak chce po
užiť všetkých možných prostriedkov, aby táto túžba stavov 
bola čím skol' splnená. Má sa to však diať bez akéhokorvek 
nútenia a bez újmy riadneho chodu administratívy. Súhlasí 
preto s tým, aby macLarčina v hraniciach kráTovstva hola 
,i-šade v školách pi'edmetom riadnym, v zemiach pripoje
ných však i naďalej ešte (pono adhuc) mimoriadnym. Z to
hoto opatrenia mažu stavy čerpať istotu, že po uplynutí 
určitej doby (tu hola z návrhu ka,ncelárie vynechaná časť: 
,.,ktorú vopred určiť velí dovod spravedlnosti"), dostanú sa 
y kráTovstve do úraclov len znalí macLarčiny. Z toho plynie 
súčasne, že cudzinci, študujúci na uhorských školách a ne
mieliiaci tu zastávať úrady, nemajú byť k macLarčine núté
ní. Žiadosť stavov, aby kráTovská rada stoliciam, dopisujú
cim jej maďarsky, v tejže veci maďarsky ajodpovedala, 
odkazuje panovník na krajinskú deputáciu, ktorej sa ulda:. 
dá, aby do budúcehci snemu vypracovala návrh a označila 
obol;y, -v ktorých by maďarské odpovedi kráTovskej rady 
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stoliciam boly možné bez zapríčirieuia znúitkov v úradova
ní. Za týmto účelom prehlasuje panovník už teraz, že 
všetky veci, predostierané jemu kráTovskou radou a právo
mocnosťami, cLalej všetky veci, majúce akýkoTvek súvis so 
správou dedičných zemí, tedy predovšetkým veci obchodné 
a podobné, ako aj ve ci vojenské, musia byť vždy vybavova
né latinsky, takže maďarská korešpondencia bude obmedze
ná na správnu agendu, ktorú bude možno vybaviť v hraní
ciach kráTovstva. Súčasne dMa Jeho Veličenstvo, že budúci 
snem vo svojich úvahách o tejto ve ci najde sposob, aby 
z šírenia maďarčiny nevyplynula pre bratské svazky uhor
ských zemí s dedičnými, ktoré si panovník želá udrž ať i na
ďalej, žiaclna škoda a pilné pestovanie nemčiny, potrebnej 
z toTkýchclovoclov, neutrpelo v krajine žiadnej újmy. Po
voTujú sa cľalej snemu dvojrečové predostretia k panovnÍ
ko,ri. Dirimujúci text bude však latinský a odpovecL panov
níkova tiež. Až bude u soTných a komorných úraclov dosl 
úraclníkov, znalých latiny, na čo bucle panovník dbať pri 
buclúcich vymenovaniach, budú urobené poriadky, ahy zá
konu bo10 vyhovené, aj pokiaT ide o úradné prípisy komo
ry k úraclom podriadeným. 

Výbor snemóvý ~o návrhu zákonného článku pojal len 
ustanovenia o ruaďarčine ako riaclnom, respektíve mimo
l'iaclnom predmete s osvobodením cudzincov zpod povinno~ 
sti učiť sa macLarčine a o odkázaní prípravných prác, po
trélmých k macLarskej korešpondencii kráTovskej rady so 
stolicami, cleputácii. V schodzi clňa 24. VI. plénu zdalo sa to 
málo. Návrhu 'sa vytýka, že je veTmi stručný a že nevyčer~ 
páva rezolúciu. NiektOl'í preto chcú zákonný článok vyne.:. 
chať vobec a vypracovať obšíruejšie až na budúcom sne
rue, kecl' deputácia predloží svoje práce. Vačšina sa však 
usniesla, aby zákonný článok ostal. Jeho stručnosť odov-ocl
ňuje tým, že je lepšie, keď článok nejde do podrobností 
a ostáva vo všeobecnostiach (návrh nemá na pl'. výčet 
preclmetov a vzťahov, vyhradených latine, a hovorí o ma
d'arskom vybavovaní všetkých vecí v hraniciach krajiny). 
žiaclosť niektorých, aby do článku bolo pojaté povolenie 
dvojrečových predostretí snemu k panovníkovi, bola za
mietnutá s poukazom, že povoclnouhy bola i v tomto prípade 
len osnova latinská. Podojme nebola po.Ťatá do návrhu na 
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zákonný článok časť rezolúcie o nemeckej reči, hoc niektorÍ 
snemovníci si žiadali, ahy jak táto, tak aj niektor~ iné reči, 
potrehné k ohchodu a k vzdelanosti, holy zavedené do škol 
ako predmety mimOTiadné. K slovu sa prihlasujú zástupci 
Horvatska a zástupca záhrehskej kapituly kanovník Ferk 
a žiadajú, aby slovká "pono adhuc" boly z časti, vzťa
hujúcej sa na nich, vynechané. Neboly vraj ani v predo
stretí snemu. HOl'vati chceli sa tým vyhnúť ešte i len zda
niu, že ide o dajaký dočasný ústupok a že by mohlo byť 
ponechané Uhrom kedykoTvek na voTu zaviesť maďarčinll 
na niektorom budúcom sneme aj v Horvatsku. Len takto 
vieme pochopiť, že o týchto dvoch slovciach mohla vznik~ 
uM veľmi pohnutá dehata a trvať takmer hodinu. Vačšinn 
potisských po.slanco'V je proti vynechaniu s odovodnením, 
že holy v rezolúcii a že sa to nesluší (hoci boly vrnechané 
dO;}Jl'é jej tri štvrtiny). Podunajskí poslanci, ale aj niektorí 
z potiss.kých (na pl'. 19'nác Almássy, po,slanec Hevešskej) 
pridali sa k Horvatom. Personál radí nahradit najprv slov
ko adhuc obratom etiam, ale Horvati nesúhlasia. Potisskí 
tiež nechcú popustiť a peisonálovi nakoniec nezhýva, než 
sa priclať k ich mienke a s odovodnením, že z rezolúcie ne
sluší sa vynechávať, navrhnúť, ahy vec bola pOl~lechaná na 
koncertáciu zákonných článkov a na rozhodnutie panovní
ka samého. 

V dosledku tohoto l'ozhodnutia obracajú sa HOl'vati ešte 
tohože dňa so zvláštnou prosbou k panovníkovi. Tu pouka
zujú na to, že pridaním slov porro adhuc do rezolúcie chce 
panovník nútiť Horvatov k maďarčine viac, než to robil sám 
snem. Ostanú-li tieto slovcia v zákone, bude ponechané sne
mu na voTu, určiť kedykoTvek dobu nahradenia macfm'činv 
a:ko predmetu mimori~dneho predmetom riaclnym, Dúfajii. 
že panovník, ktorý sa chová s rovnakou láskou ku všetkým 
sv-ojim národom, nevydá pripojené časti nikdy absolutistic
kému režimu v tejto veci, tým menej, že ich ubezpečil, že 
zo zavedenia macTarčiny nesmie pre nich vyplynúť žiadna 
ujma. Žiadajú preto, aby označené slovíčka, ako pripoje
nym častiam škodiace, holy pri koncertácii vynechané. ' 

Spomenutá koncertácia hola dňa 24. VI. oclpoludnia o pia
tej hodine. Kancelária žiada o úpravu, ako sa má úwhovať 
k zmenám, žiadanym alebo navrhovanýni ňousamOll.v osno~ 
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vách k roznym zákonom. Panovník jej posiela predostreté zá·
konné články nazad po Spielmannovi s tým, že jemu dal i' po'
trehné úpravy. Pri koncertácii dostal článok o macfarčine 
číslo siedme. Na zakročenie Spielmannovo holy slovká "por
TO adhuc" z neho vynechané a jeho § 2. prisposobený smy
slove rezolúcii zo dňa 22. VI. v tom smere, aby bolo jasné. 
že ide len o macfarské odpovedi kl'áTovskej rady stoliciam 
v tých veciach, v, ktorýohsa.k nej· stolice maďarsky obráti
ly, a lenvo veciach domácich, vyhavovaných v hraniciach 
krajiny. Takto osnovaný zákonný článok hol dňa 25. Vl. 
po márnej námahe niektorých o vtelenie známych nám už 
požiadaviek v prospech úradnej maďarčiny a v'neprospech 
Horvatov (stanovisko ktorých za súhlasu mnohých háji zase
Skerlecz a kanovník Ferk) v miešanej schodzi prijatý i sne
mom (zmeny boly odovodnené krajinským sudcom tým, že 
sa halo treba pridřžať rezolúcie a vyhoveť Horvatom), pre
dložený ešte tohože dňa k sankcii a sankcionovaný panov
níkom dňa 26. VI., ktorého dňa v.o ve černých hodinách hol 
skončený aj sám snem. Konečné znenie 7. z. čl. z r. 1792 
"o štúdiu a užívaní jazyka macTarského" je toto: "CieTom 
l'ýc.hlejšieho dosiahnutia účelu 16. z. čl. z r. 1791 usniesly S8 

stavy a rády so súhlasom Jeho Veličenstva, ahy štúdium ma
ďarčiny bolo v hranici ach kráfovstva v budúcllosti predme
tom riadnym, ahy týmto sposohom po uplynutí istejcloby 
do verejných úradov holy postupne nstanovovruné len osohy. 
čo sa vedTa ostatných riadne skončených štúdií vedia v)r
kázať i vysvedčením profesorO'v o znalosti reči vlasti. V ča
stiach pripojených nech ostane predmetom lllillloriadnym., 
Cudzinci, ktorí prichodia na uhorskú univerzitu a akade
mie za účelom štúdií a nijako nemiellia sn uchádzať o usta
novenie v krajine, nech sú od povinnosti štúclia reči lllacfnr
skej osvohoclení. Na žiadosť, aby kráTovská rada stoliciam. 
ktoré svoje predostretia pl'edložia jej v reči maďarske.Ť. 
.Gdpovedala v týchže veciach maďars,ky, nariadi Jeho Veli
čellstvo, aby deputácia, vyslaná na vypracovanie novej 
orga:nizácie král'ovskej rady, uvažovala a budúcemu snemu 
podala svoju mienku o sposohe, ako by kráTovská, rada 
v smysle zásad, určených Jeho Veličenstvolll v rezolúcii 7.0 

dňa 22. VI., danej stavom a rádom, v ohOl'och vnútrokrajin
sleej, v hraniciach kráTovstva vybavovane,j vere.Ťne.j sprá-
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vy jurisdikciám kráToystva uhol'ského,'píštlcím jej jazykom 
maďarským, mohla odpovedať v jazyku maďarskom". 

Otázka predostiel'ania stoličných zápisníc vobec, zvlášť 
však ich prekladu do latiny, bol a snemom odkázaná krajin
skej deputácii. Deputácii sa prikazuje súčasne (23. VI.) aj 
žiadosť stavov, aby bol donesený zákon s trestnou sankciou 
o poviIinom nosenÍ uhorského obleku oboma pohlaviami/ 

žiadosť Vályiho a Peštianskej macfarskejspoločnosti 
o podporu vybavily už okolia odkladave. Stavy ~ hovorí 
cirkulárné uSlllesenie - nič by si neželaly vačšmi ako mocť 
vyhoveť očakávaniu k riim upretému. Sú totiž presvedčené, 
že práve tak, ako podkladom spoločnosti je spoločné 'právo, 
tak spoločnosť jazyková je jediný základ, na ktorom mož
no vybudovať bytie, silu, charakter ci dostojnosť národa a 
pomocou ktorého bude možno priviesť národ na úrove{l 
ostatných národov europských. To však, ČO by mohly na 
SpOJOČllOSť prispieť z vlastného, by nestačilo, do pojednáva
nia vyskytnuvšieho sa návrhu, aby lni každej zlatke l~ojed
návaného dobrovoTného príspevku na obranu vlastI (bol 
ustálený neskol' 4 milionmi zlatých) boly k tonnrDO účelu 
prirazené 2-3 krajciare, bez' výsb·,Ttlého svolenia svojich 
poverovatefov pustiť sa nemožli. Usnášajú sa prdo, aby po
slanci obrátili sa v tejtó veci o úpravu na stolice a d'alšie 
pojeclnávanie aby holo odložené až na dobu, keď pokyn)" 
stolíc prídu.' . 

O ve ci na sneme však už viac jednané nebolo, a to nie
len pre jeho rýchle ukončenie, ale i preto, že niet vobec 
stopy, že by sa niektorý z poslancov bol obrátil na svoju 
stolicu o úpravu v tejto záležitosti." 

Tento sposob vybavenia veci, tak doležitej pre cfalšie 
vzdelanie a napomoženie maďarskej reči, padá tiež značne 
na váhu pri pokuse o správné zhodnotenie snáh snemu z ro
ku 1792 v prospech mad'arčiny. Shrnieme-litotiž pohyb za 
macfarčinou na tomto sneme kriticky, neubránime sa dojmu, 
že úradná maďarčina, o ktorej sa ~rlastne jednalo, bola do 
istej miery len vedfajším plodom a dozvukom zápasu stolíc 
s vládou o predkladanie zápisníc vobec a zápisníc maďar
ských zvlášL Aby 'stolice, pÍšuce svoje zápisnice maďarsky, 
neboly nútené v tejto ve ci ustúpiť a prekladať svoje zápis
uice a predostretia (z nich vyplývajúce) do latiny. chcú na 
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sneme dosiahnuť toho, aby radšej sa zmenila úradná reč 
vyššich miest v maďarskú. Záverečná zpráva poslancov Ce.., 
merskej o sneme dotýka sa zápasu o maďarčinu výslovne 
ako prívesku zápasu o maďarské zápisnice a medzistoličné 
dopisovanie. 7. z. čl. z r. 1792 je i po tejto stránke viac do
plnkom 16. z. čl. z r. 1791, sporný výklad ktorého snaží sa 
(nie s úplným zdarom) riešiť v prospech pojatia stolíc, než 
d'alším sam0statným krokom k zabezpečeniu práv a mie
sta maďarčiny vo verejnom živote uhorskom, nezapaclajú
cim nijako do vzmáhajúcej sa Tahostajnosti vačšiny uhor
skej verejnosti v tejto otázke. I zápasníci v tomto spore sú 
takmer tí istí akona sneme r. 1790-91. U mnohých z nich sa 
prirodzene uplatňovala aj otázka dosleclnosti a prestyže, 
takže i po tejto stránke možeme ponímať vec viac-menej 
len ako akési okamžité opatovné vzplanutie politických 
vášní z 1'.1790. 

2. 

Zákonný článok 16. z r. 17.91 a 7. z r. 1792 tvoria tedy 
jedon celok. Prvý i druhý obsahuje vlastne len srub ne
skoršieho zaveclenia maďarčiny clo úraclov (pri čom nie j~ 
bez významu, že clvor a vláda oclhacluje dobu jej zavedeni.a 
na st~ročia, v najlepšom prípade na viac generácií) a isté 
prostriedky príp1'avné k closiahnutiu tohoto ciera. Zákonný 
článok poslednejší znamená v oboch smeroch len určitejšie· 
zdo1'aznenie prvkov, obsažených už v zákone prvšom, avý
vojove je len akýmsi posledným vzbíknutím vatry, nalda .. 
denej stavovským pohybom z 1'. 17.90. Vliv zákonného člán
ku 7. z r. 1792 na cfalšie šírenie úradnej maďarčiny je preto 
nep~trný a zapadol čoskoro takmer úplne. Kancelária 
uhorskásíce podive sa snaží o výkon tohoto zákonného 
článku, respektíve rezolúcie ZD clňa 22. VI. 1792, slúžiacej 
mu za podklad, a žiacla jak palatína (23. VII.) ako preclsedu 
krajinských deputácií, aby deputácii politicko-správnejc 
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uložil vYPI'acovanie spósobu pre maďarské odpovedi krá
I'ovskej rady stoliciam podfa zásad zmieneného zákonného 
článku a rezolúcie, tak dV01'skú komoru, aby v smysle uve
denej rezolúcie uprázdnené miesta u soTných a iných ko
morných úradov zaplňovala osobami, znalými aj reči latin
skej, aby tak časom i dopisovanie medzi dvorskou komorou 
a úradmi jej podriadenými mohlo byť lat.inské, no žiadaný 
výsledok nedostavil sa ani tu, ani tam. V elaboráte zmiene
nej deputácie nenajdeme o používaní maclarskej reči v sty-o 
ku so stolicami ani zmienky a vzájomný styk dvorskej 
komory uhorskej a úmdov ,je,j podriadených ,je i nadalej 
nemecký.6 

K stoliciam, píšucim svoje zápisnice mad'arsky, pristu
puje po sneme z r. 1792 stolica Komárňanská (ocl 12. XI. 92), 
Zala a Turnianska (od poč. r. 1793). U všetkých troch sn 
uplatnil len vliv príldadu stolíc ostatných a umdný výklad 
rezolúcie zo diía 9. XII. 1791, daný predsedom snemu z r. 1792 
(zápisnice stoličné móžu byť písané maclarsky, len exemplár, 
predostier'aný dvoru, musí byť latinský). V najhližšÍch me
siacoch po sneme z r. 1792 dohára konečne i boj niektorých 
neposlušných stolíc, predostierajúcich svoje zápisnice i na
ďalej v maclarskej osnove a 'odopierajúcich 'prijímať ne
mecké prípisy vojska i po rozhodných a známych nám už 
úpravách z konca r. 1791 a z prvej polovice r. 1792. Tak i na
ďalej predldadá svoje zápisnice maclal'sky stolioa Biharská, 
Gemerská, Saholčská. Táto poslednejšia začala predostierať 
svoje zápisnice latinsky (30. V. 1792), no vlivom Gemerske,j 
Hacia sa zase k predldadaniu zápisníc maďarských (11. X~ 
t(92). Kancelária v každom prípade zIiova pripomína krá
rovskej rade, aby nariadila hlavným išpánom príslušných 
stolíc, aby už raz s,jednali nariadeniam, vydaným v tomto 
smere, platnosť. Často sú to však hlavní išpáni sami, ktorí 
sa síolíc v tejto veci ujímajú. Tak hl. išpán Biharskej do
poručuje žiadosť svojej stolice o dišpenzáciu v tejto ve ci 
a radí, ahy vec hola do re01'ganizácie sioličnej správy na bu
.diícom sneme odložená. Proti prekladaniu zápisníc do lati
ny reprezentuje i Saholčská. J ejdóvody: Svoje zápisnice 
píše mad'arsky v smysle zákonov uhorskej ústavy a po prí
klade snemov. Proti. preldadu hovorí predovšetkým okol.:. 
nosť, že nemóžu hyť dva originály. Aby však povodná zápis-
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nica bola písaná maďarsky, to velí jak smys~Lzákona, .tak 
láska k národu, čo vlastne je jedno a to isté, ako aj dóvody 
práva vlastníckeho, podTa ktorého móže každý vorne nalda
dať so svojím majetkom. Dosavádni notári na preldady ne
stačia; na nové sily stolica nemá peňazí. Preklad nikdy ne
móže hyť presný. Kancelária však trvá pevne pri vvdanej 
už úp.r~ve, ktorú nariaďuje (4. X. 1792) znova pripo::m~núť aj 
ostatnym neposlušným stoliciam. Tu sa ujíma stolíc samu 
kráT ovská rada a sám palatín, kt01'Ý vo zvlá,3t.nom dopise 
k svojmu kráfovskému bratDvi (27. X.) vopred mu sdefuje 
názor svoj a celej kráTovskej l'ady, mdiac vec dissimulovať. 
Názor tento je obšírne vyjadrený v predostretí kráTovskej 
rady zo dňa 23. X. Otázka predldadania zápisníc bola me
dzí hla vn ými gra vaminami posledného snemu. Vec hola po
stúpená na riešenie deputácii. Niektoré stolice predostrely 
už viac ráz maďarské zápisnice, teraz sa im to zakazuje. No
tariáty stoličné na preldadanie zápisníc do latiny nestačia. 
KráTovská rada myslí, že do rozhodnutia hudúceho S!nemu 
by snácl bolo mdnejšie stoliciam, ktoré užívajú maďarčinu 
vo S'vojich zápisniciach a "horia najvačšou túžbou po vzde
!~ní, svojej reči vlastenske(, povoliť, aby smely syoje zcí
plS111ce predkladať maclarsky. Kancelária vo svojom dobro
zdaní rekapituluje celý vývoj otázky až po zákonný článok 
z 1'. 1792 a dóvodí, že zápisnice musia byť predkladané la
tinsky. Preklad je síce ťažký, ako to však príldad niekto
r,ých stolíc, ukazuje, nemožný nie je. Budú-li zápisnice la
hnsk,~-~adars~(é po vzore snemových predostretí v smysle 
l'ezolucIe zo dna 22. VI. 1792, ako predostiem svoje zápisnice 
na pl'. Zala, budú riešené j ťažkosti ohl'adom hodnovernosti. 
IÍlak je poclra lmncelárie pozoruhodné, že kráTovská rada, 
kiorá je povolaná, aby strážila nad plnenÍm zákonov, sama 
J'aclí, aby boly obchádzané a napomáha stolice ktoré chcú 
túto nezákonnú vec vynutiť. Radí preto, aby j~j bo10 ude
lené v odpovedi napomenutie. Rezolúcia zo dňa 12. XII. 1792 
\yslovuje úplný súhlas s náz.ormi kancelárie. 

Výtka, udelená král' ovske j rade (dekrétolll ZD diía 17. XII. 
L 792), dotkla sa tejto veTmi živo. V predo<stretí, kde hlási vý
kon vydaného nariadenia a pripojuje opis svojho intimátu 
k hlavným išpánom, odovodiíuje aj svoj postup, pri čom 
opakuje čiastočne i dóvody zo svo,jho predostretia preclo-
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šlého. Podl'a jej mienky latinské musia byť len veci, kde 
ide o rozhodnutie panovníka; ostatné by bolo možno dissi: 
mulovať. Od viac stolíc nie je možné dostať zápisnice vobec, 
Legalita prekladom trpí. žiadosť stolíc na poslednom sne
me, aby nenlUsely zápisnice predkladať, bolaodkázaná de~ 
putácii. Energickým postupom v tejto veci dovera, ktorá sa 
na poslednom sneme ustálila medzi panovníkom a národom, 
bola by porušená. Dissimuláciou vyhlo by sa nemilým hád
kam o výklad zákona. Práca deputácie, ktore,Í holo odo
vzdané viac žiadostí o macrarčine, hude znesnadnená pred
časnými usneseniami stolíc. Toto boly d6vody, ktoré ju 
'viedly k predostretiu. Zlého úmyslu nemala. Kancelária to 
berie na vedomie (18; II.), no od vydanej smernice neustu
puje ani na niektoré novšie žiadosti stolíc (Biharskej, Bor
šodskej, Gemerskej, Komárňanskej) a hlavných išpánov 
lliektorých z nich. Posledný odmietavý výrok v tejto veci, 
daný na predostretie hlavného išpána Boršoclskej, je zo dňa 
17. VI. 1793. Vlivom energického postupu kancelárie nie
letoré stolice vl'acajú sa dokonca k latinským zápislliciam, 
aby si ušetrily prekladanie. (Sem patrí na pl'. Zala.)7 

Ďalší zápas niektorých stolíc (hlavne Gemer a z jej po
pudu aj Maramaroš, Boršod, Baraňa, Tekov, Ugoča, Torou
tál, Zvolen, Orava, Trenčín, Turiec, Liptov, Satmár, Novo
hrad, šariš) smeruje už len proti predkladaniu zápisníc 
vobec a proti ich revízii, prípadne proti zmenám usnesení, 
nariadených král'ovskou radou. I tento zápas končí r. 1795 
podrobením sa stolíc. Jeho ráz je len ďalším potvrdením 
správnosti nášho postrehu, že v tomto zápase o zápisnice 
ide predovšetkým o ciele politické, nie rečové.8 

V smysle vydaných nariadení chová sa král'ovská rada 
konečne aj vo ve ci korešpondencie stolíc s vojskom, zru
šujúc novšie usnesenia niektorých stolíc (Sabolč, Satmár), 
smernjúce proti prijímaniu nemeckých prípisov so strany 
vojska. Len vojenským súdom nariaďuje r. 1794 prijímať 
i podania latinské. Mad'arské dopisovanie niektorých stolíc 
(akiste vlivom palatínovým) však trpí, ba usnesenie Novo-

. hradskej (21. VIII.), že všetka jej úradná korešpendellcia, 
ha i predostretia ku kl'. rade, majú byť maďarské, dokonca 
pripúšťa ako zakladajúce sa v 7. z. čl. z r. 1792 a v rezolúcii 
zo dňa 22. VI. 1792, v čom súhlasí s ňo'U i kancelária. 
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Stolica Peštianska je jediná, ktorá ostáva lišetrená na
máhavej povinnosti prekladať zápisnice do latiny. Zase len 

. zásluhou a blahovol'nosťou palatína, hlavného to išpána 
tejto stolice. V dosledku rezolúcie zo dňa 9. XII. 1791 palatín, 
ako hlavný išpán, prikazuje i tejto stolici, aby mu v budúc
nosti svoje zápisnice predldadala latinsky, Horému príkazu 
stolica - hlavne zásluhou vicišpána Szilyho, získaného mc
dzitým dvorom - v shromaždení, konanom dňa 7. II. 1793 
aj vyhovuje, ustanovujúc k tomuto účelu osobitnú silu so 
zvláštnou orlmenou 100 dukátov na rok, ktorá bude platená 
z peňazí, stržených za potulný doby tok. Ustanovenietoto má 
predbežne platiť len do llajbližšieho snemu (o ktorom, prav
da, vtedy stolica ešte nemohla vedieť, že bude r. 1(92). Sú
časne dáva .stolica výraz nádeji, že palatín bude sa snažit 
zo všetkých síl, aby sa čím skol' naučil tomuto "slávnemu" 
jazyku a v smysle 16. z. čl. z r. 1791 prinúti nielen všetky 
stolice, ale aj úrady ústredné, aby úraclovaly maďarsky, II 

prispeje tak k closiahnutiu ciel'a, želaného už od dávna vše
tkými pravými vlastencami. Kecl' však palatín na známej 
nám už schodzi hornej snemovne z r. t?92 prehlási, že roz
umie, píše a čÍta macrarsky, usnáša sa stolica (16. XI. 1792) 
z príležitosti vyhlásenia nových zákonných článkov, aby pa
laHn bol zvláštnou deputáciou dotázaný, či si, vzhl'adom na 
svoje osvedčenie na poslednom sneme, i nacľalej praje, aby 
mu zápisnice stoličné boly predldadané v latinskom pre
klade, nač o palatín, viazaný svojím osvedčením a odovod
nením svojej žiadosti o predkladanie latinských zápisníe 
(ohrad na svoju osobu a svoje jazykové znalosti), nie mene,j 
však i v snahe ,o zvýšenie svojej obl'úbenosti svol'uje a vy
hovuje žiadostistolice s platnosťou ocl r. 1793.9 

BlahoV'ol'né cl1O'vanie palatínovo ,"oči mac1'arčine na sne
me r. 1792 povzbudilo i Zalánsku, aby sa obrátila na nellO 
vo zvláštnej reprezentácii, kde mimo požiadavky, aby kra
jinské deputácie zaslaly svoje elahoráty najprv siohcialll 
na vyjadrenie, mu crakuje, že sa zastal macľarčiny v otázke 
je.Ť zavedenia do úraclov a clo škol. Zákon, donesený na po
slednom sneme, ieh síce neuspokojuje, dúfajú však v jeho 
ďalšiu podporu na hudúcom sneme. Svoje predosiretie (18. II. 
1793) posiela stolica aj stoliciam ostatným so žiadosťou o pod
poru. Z doprevádza,júceho .Ťe.Ť príp.isu vidno. že má na mysli 
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macťarské odpovedi kráTovskej rady stoliciam, píšucimra
de maďarsky; Zo stolíc, na ktoré sa Zalánska obrátila, Tur
čianska necháva '1'0 svojej (macrarskej) odpovedi rečovú 
~asť prípisu bez poznámky a podolme jedná aj Oravská.' 
Trenčianska jej sTubuje, že na budúci snem dá svojim po
slom priuznivú úpravu, ho zavedenie "národnej. reči, ktorej. 
si vždy vážili," do úradovania prajú si jej stavy svorne a 
bez výnimky. Na snem odkladá vec aj Gemerská, sTuhujúca 
ináče trvať pri maďarčine i naďalej a nevzdať sa jej užíva
nia nikomu k voli. Púaznivej odpovedi dostáva sa stolici aj so 
strany Zvolenskej, ktorá, aby napomohla zveTacrovanie "na
šej reči materinskej" a jej zuvedenie do úradov, sa usnášu, 
uby vzhTadom na to, že v okolí býva viičšinou slovenský ná
rod, v mestečkách a viičšÍch obciach boli hneď ustanovovaní 
len takí učiteli a, ktorí vedTa vedomostí iných znujú aj mu.; 
ďarčinu natoTko, že jej možu de ti vyučovať. V ostutných 
obciach má sa pri novom ustanovovaní učiteTa tiež dbať to-

, hoto predpisu, ktorý nasledovať doporučuje stolica aj prí
tomným zástupcom svohodných a král'ovských miest a o na
pomoženie ldorého žiq.da aj riaditel'a miestneho gymnázia, 
kanovníka ,a leki.ora Mateja Plathyho. K reprezentácii Za~ 
lánskej úplne sa pripojuje len Hont, ktorý so svojej strany 
rozvíja novú agitáciu v prospech veci v súsedných i cralších 
stoliciach. No bezúspešne. Jediná stolica, ktorá jej odpove
dá (Ugoča), súhlasÍ s ňou síce v požiadavke, no radí vyčkaí 
návrh krajinskej deputácie.10 

Význam viac-menej len manifestačný má obežník Sa
bolčskej zo dňa 27. V. 1793, v ktorom sa ohracia na stolice 
so žiadosťou, aby podporovaly jej zákrok u panovníku, ldo
rým vedTa blahoželania prosí, aby novonarodený dedičl.róml 
(arciknieža Ferdinand) bol od prvých počiatkov vyučova
ný maďarčine, aby sa tak lepšie mohol obozillámiť so zvyk
mi, mravmi a zákonmi národa a mohol aspoň vypočuť po~ 
nosy ohyvatel'ov v ich reči. Zo stolíc, ichž mi enku v tejto 
veci podarilo sa nám zistiť, podporuje Zalu zvláštnou repre
zentáciou k panovníkovi len Gemerská: Nič nespája človeka. 
s človekom a národ s panovníkom viac ako reč. Uhorsko je 
jak svojou rozlohou, tak i v mnohých iných ohl'adoch medzi 
ostatnými dedičnými zemami prvé, preto 'si zaslúži, aby 
následník znal jeho reč. Spišská odmieta pripojiť sa k žia-
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dosti Sabolčskej s tým odovúdnením, že panovník, ktorý dal 
nu Javo toTko dokazov svojej blahůvole voči národu, urobí 
tak iste z vlastného popudu. žiadať ho však o to, nepokladá 
stolic a za prípustné. l1 

Týmito ojedinelými vzbíknutiami bol vel'ký zápal uhor
ského zemianstva z 1' •. 17900 macľarskú reč ukončený na v~ac 
ako na jedno celé de,saťročie. Oheň dohorel a vietor roz
fúkal kde akú iskričku, zbylú ešte v pahrebe. Pre~né vy
stopovanie priebehu tohoto pohybu ukazuje, že tu ide 
o prirodzené ochabnutie nadšenia, vybičovaného odporom 
proti jozefinskému absolutizmu a neseného ciel'mi predo
všetkým politickými (ako na to budeme mať ešte príležitosf 
poukázať). Opad tohoto nadšenia začína už v druhom období 
snemu z r. 1790-91, posledné jeho' ozvuky, povzbudené do 
istej mim'y snemom z r. 17.92, doznievajú v prvej polovici 
1'. 1793, takže celý pohyb, vykazujúci všetky známky a stup
ne hnutí odvetných, zaspal driev, než nastalo reakčné údo
bie vlády Františka 1. (1795). HTadať medzi týmito dvoma 
zjavmi súvislosť príčinnú bo10 by preto omylom. Utuženie 
absolutizmu a nástup reakcie mohol tu mať dosledky len po 
stránke politickej, že otázku pozdvihnutia macrarčiny ne
bolo možno viac zneužívať k účelom politickým, nemohol sa 
však dotýkať zvel'aďovania macra,rčiny samotného, kde vlá
da opiitovne prejavila svoju dohrú voTu, keby v stoliciach 
a v uhol'skej verejnosti bola bývala pevná' voTa k nemll 
i nezávisle na politike a jej ciel'och. Takejto vole, výjme
me-li spisovateTov, ktorí i nacralej pracujú na zdokonalení 
reči mucrarskej a predstavujú pravý a prirodzený vývoj 
v' tejto veci, nebolo však v súčasnej spoločnosti uhorskej 
takmer vobec. Osudy maďarského štúdia na školách pre
svedčia nás o tom snáď najlepšie. 

Král'ovská rada už '1'0 svojO'lll podaní zo clňa 31. VIII. 1792 
oznamuje kancelárii, že v closleclku 7. z. čl. z r. 1792 naria
dila všetkým štúclijným clirektorom, aby všetci žiaci, ma
ďarčiny neznalí, s výnimkou cudzincov a hostí, holi hneď 
na počiatku roku riaditeTomústavu a profesorom macrar-
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skej reči oddelení a zaradení podTa svojej znalosti maďar
činy'buďto do behu začiatočníkov alebo do behu polu-oči·. 
lých. Na konci každého semestru majú byť žiaci podrobení 
zkúške a o ich pokrnku v macTarčine podaná kráTovskej 
mde zpráva. Rozvrh hodí~ na gymnáziách, kde zvláštny 
profesor mad'arčiny nie je potrebný, ostal nezmenený; na 
ostatných budú latinské prednášky len po 2-2 hodiny do 
obeda i po obede. Do týchto 2-2 hodín ntá byť vradené aj 
náboženstyo, ktoré malo dosiaT po dvoch polhodinách 
(v stl'edu a v sobotu) týždenne. MacTarčinc má byť venované 
týždenne 5 hodín do obecla a 4 po ohecle. Všeobecne bolo 
prikázané všetkým latinským profesorom v hraniciach 
Uhorska, aby mládež sebe svel'enú vieelli k užívaniu maďar
činy a ju v ,nej vychovávali, a to v slove i v písme, pri pred~ 
náškach a ,výkladoch všetkých predmetov, predpísHných 
pre gymnáziá. Miestni riaditelia boH povzhudení, aby tejto 
veci venovali na svojich ústavoch všemožnú pečlivosť a sta
rali sa o to, aby všetci profesori pracovali na zveTadení reči 
vlastenskej. 

O učebnej osnove maeTarčiny nechce sa kancelária (1. X.) 
zatiafrozširovať. Až zkúsenosť ukáže jej hodnotu. Len proti 
počtu maďarských hoclín má námietky. Mládež by musela 
sedeť V škole 3 hodiny do obeda a tri po ohede, čo je roz
hodne moc. Pokladá za dostatočné, kecY na gymnáziách budú 
venované maďarčine clve hodiny týždenne pre začiatočnÍ
kov a práve toTko aj pre pokročilých, na akademiách a uni
verzite však len dve hodiny týždenne. Učebná mmova je 
tak sostavená, že mládež má príležitosť osvojiť si maeTarčinu 
aj v hodinách ostatných predmetov, prednášaných z častl 
maďarsky. Mimo školy má príležitosť k maďarskén~u hovo": 
1'U medzi sebou a možnosť obrátiť sa na profesora maďar
činy súkromne o pomoc a vysvetlenie. Ukážu-li sa dajaké 
nedostatky pri vyučovaní, má ich kráfO'vská rada preclo
strieť s príslušnými návrlllui. 

V štátnej mele vyjaclruje sa Izdenczy v ten smysel, že 
návrh, zakladajúci sa v 7. :17.92 može byť schválený. Sám by' 
však nikdy nebol radil schvá1iť zmienený zákon, cieTom 
ktorého je vytvoriť maďarčiny neznalých, značne početneF 
ších, z úraclov. Tu opakuje časť jeelnania komerencie :7,0 

clňa 24. XII. 17.90 o slovíčkach .,nunc adhuc" na dokaz, že 
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!Z nich nemohol vyplývať závazok prijať nový zákon, ,prl 
donesení ktorého sa úplne pozabudlo na múdre napomenu
tie Sv. štefana o slahosti a nestálosti kráTovstva jednej reči, 
a jedných mravov. Vzhľadom na jestvujúci zákon preja
vujú aj ostatní členovia súhlas s návrhom kancelárie, ldorý 
schvaTuje aj rezolúcia zo ebla 19. X. 

Kanceláúa sdeTuje najvyššie rozhodnutie kráTovskej 
eade dekrétom zo dňa 25. X. Na odovodnenie sníženia hodín 
dovoláva sa i zprávy košického štúdijného direktora o po
krokoch v mad'arčine na gymnáziu levočškom, kde mládež, 
vzhfaclom na nepomel-ne vačšie zaťaženie novými 5 hodina
mi maeYarskými, prešla značným počtom na iné gymnáziá, 
kde maeTarcina prednášaná nie je. Proti tomuto rozhodnutiu 
podáva kráTovská rada rozklad (16. XI.): Norma prednášok 
bola už rozoslaná, nebolo by preto radno začaté už kurzy 
prehhovať. žiaci sú v škole nie 6, ale len 5 hoclín clenne. 
Akby boly maďarčine prikázané len 2-2 hodiny, mohlo 
by vzniknúť podozrenie, že sa s ňou nakladá ako s pred
metom mimoriadnym. Myslí preto, že vydaného nariaclenia 
netreba odvolávať. Ak zmeny sú potrehné, tak len od budú
ceho školského roku. Kancelária trvá (10. XII.) pri vyda:
nom už nariadení: Znakom riadneho predmetu nie je kaž
dodennosť. MacTarčina sa prednáša vo všctkých triedach po 
celú dohu štúdií všetkým, čo ju neznajú. Pri zvýšenom 
počte hoclín je obava, že mládež jednotlivé ústavy hromadne 
opustí, ako sa to stalo v Levoči. Akby sa však ukázalo, že 
povolený počet hodín k dosiahnutiu cieTa nestačí, urobí pre
dostretie panovníkovi. V tomto smysle zariadila potom krá
Tovská rada vyučovanie maďarčiny na školách (31. XlI.). 
Neskorším llariadením (10. III. a 17.. V. 17.93) prikazuje mie
Bto dosavádnych osobitých informácií semestrálnych otvoriť 
zvláštllu rubriku vo všeobecných vysvedčeniach pre ma
ďarčillu (vie žiak maeTarsky; ak nevie, navštevuje beh maeTar
činy, ktorý a s akým úspechom?), ktorú musel podpísať 
profesor maeYarčiny. Pri kOllkurzoch na profesorské miesta 
vyžaduje sa aj znalosť maďarčiny alebo sa dáva kandidá:' 
tom, tejto reči znalým aspoň prednosť.12 

V dósledku 7.:17.92 bolo postarané aj o zavedenie mad'aT~ 
?:iny do pravoslávnych (srbských i rumunských) škol l'udo~ 
",-ých. Za t.ým účeTom naríaďuje kráľovská rada (10. V. 1793}, 
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dovolávajúc sa dvorského dekrétu zo dňa 15. IV. a žiadosti 
viacerých obcí uvedeného náboženstva o prHežitosť naučiť 
sa maďarčine, aby do učebníc škol rumunských a srbských 
bol pridaný text macťarský.1B 

V ýsledok vyučovania macfarčiny na školách nebol nija
ko úmerný očakávaniam a náclejam, ktoré sa k nemu na 
ivedúcich miestach pripínaly. Vo všeobecnosti javil sa o mH
(ľarčinu malý záujem. Počiat.očný zápal, ktorý sa na viace
rých miestach prejavil, čoskoro vyhas oL lsté výsledky do
siahlo v tomto počiatočnom štácliu vyučovanie macfarčine 
v Požege, v Ružomberku, vo Zvolene. V Sabinove profesor 
macfarčiny prejavuje nádej, že niektorí zo žiakov, keby mali 
príležitósť k hovoru, rozprávali by za krátky čas mad'arsky. 
O miere dosialmutých výsledkov a hodnote klasifikácie vel'
mi názorne nás poučuje zpráva g'ynmázia poclolínskeho, kde 
známku prvú dostali žiaci, ktorí sa naučili aspoň macľa,rskej 
výslovnosti, druhú však, ktorí ani toho nedokázali. Príčinou 
ťažkostí je tu nárečie poTské. Na košickej akademii má ma
ďarčina spolu 25 po,slucháčov. Profesor im prednášal osno
vanie, mluvnicu a skladbu; výsledok bol u všetkých prvo
triedny. V Záhrebe na akademii (zpráva Sughova zo dňa 
29. VIII. 1792) na prvých prednáškach bola slušná návšteva, 
čo sa vysvetTuje zvedavosťou. Záujem potom však upadol 
a na semestrálnu zkúšku dostavilo sa len 5 poslucháčo'V, 
pri čom sa Sugh priznáva, že to bolo, viac, než očakával. 
Navrhuje, aby najlepšiemu žialwvi bola udelená odmena za 
pokroky v macfarčine vo výške 24 dukátov, druhému 16, 
tretiemu 12, aby mládež takto bola povzbudená učiť sa ma
ďarčine. KráTovská ,rada odmenu priroclzene nepovoTuje, 
radí však, aby hodiny macfarčiny, umiestené nevýhodne, 
boly preložené. 

Zvýšenie počtu hodin macľarčiny ako predmetu l'iadneho 
na 5 (pre beh začiatočníkov) a 4 (pre pokročilých) týždellne 
počiatkom školského roku 1792/93 macľarčine viae škodilo 
ako osožilo, ako tomu nasvedčuje prípad levočský. Riaditef 
.tohoto ústavu vo svojej zpráve zo clila 10. IX. 92 výslovne 
podotýka, že nie snáď dajaká nechuť k mad'arčine, ale prí
lišné zaťaženie novými hodinami primalo mládež ústavu, že 
húfne odišla na maďarské gymnáziá. Profesori gymnázia 
v Bratislave, bojaci sa o latinu, obracajú sa s prosbou áž p.a 
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panovníka, že pre maďarčinu žiaei zanedbávajú ostatné 
ÍJredmety. Molnár, profesor maďarskej reči na akademii 
piitikostolskej vo svojej zpráve zo dňa 1. XI. 92 je tej mien
ky, že ani za tri roky nebude t'ak cľaleko, aby žiaei ovládali 
mluvnieu. Poslucháčov. vzhTadom na to, že je tu mnoho 
žiakov z Horvatsko-Slavo'llska, pre ktorýeh macfarčina nie 
je povinnou, má aj ináče málo. Na univerzite sú s macrarči
nOl' tiež ťažkosti. Magistrát tu navrhuje, aby všetkým p.o
slucháčom bola macľarc;ina povinnou, má sa im však nechať 
na voTu, v Idorom roku chť:ú tejto svojej povinnosti urobiť 
zadosť. Na nezáujem poslucháčov sú tu ináče stále ponosy. 

O výsledkoeh macľarského vyučovania na ústavoeh sloven
~kých najlepšie nás poučí súhrnná zpráva Daykova (13. X. 
(792) o nedostatkoch tohoto vyučovania na školách v Levo
či, Sp. Novej VSli, Kežmarku, v Sp. Vlachoch a v Sp. Pocl~ 
hradí. Profesori, vyjmúe tých, Idorí vychodili macľarskú 
školu, prednášajú maďarčinu s tak malým úspeehom, že 
žiaci nevedia macľarsky ani skloňovať, časovať, osnovaí, 
bieto hovoriť. To isté platí i o latine, pomocou ktorej sa má 
macľarčine vyučovať. Treba požiadať vrchnú správu škol
skú, aby Tudové školy lepšie pripravovaly žiakov. Dosa
vádné učebnice (Bél, Rosenbacher, Farkas, Klein, Pereszlé .. 
nyi) nevyhovujú. Čo sa vyučovacej reči týka, vo vyšších 
triedach, kde žiaci už rozumejú latinsky, užÍva sa latina, 
v triede začiatočnÍkov, kde žiaci, prišlí z Tudových škol, 
latinsky nevedia, vyučuje sa rečami v okolí obvyklými: ne
mecky a slovensky. UŽÍvať slovník možu jak začiatočnÍci, 
tak pokročilí a mad'arský text možu prekladať clo reči, 
ktorú najlepšie ovládajú.H 

Malý úspech vyučovania macťarčiny potvrdzuje i úraclná 
zpráva gr. L'uclevíta Toroka, hlavilého štúdijného direktora: 
okolia k9šického, zo diía 29. IX. 93 (v cloprov.ode ku klasi
fikačným tabulkám za r.ok 1792-93). Zkúškam z latiny 
vyhlo sa bezdovodne 26, z macfarčiny však 159 poslucháčov, 
hoc bolo urobené všetko, aby preclnášky z nej boly navšte
yované všetkými, ktorÍ sú k ton~u v smysle platných pred
pi sov povinnÍ. U al(.ademikov bola táto námaha natoTko 
máma, že ku zkúške nedostavil.o sa ieh 78 bez toho, že by 
vobec boli udali prÍčinu svojej neprítomnosti. Jediná od
pomoc poclTa neho bola by v tom, keby nedostatočná znám-
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ka (trojka) z macfarčiny mala tie isté dosledky ako u pred
metov Ů'statných, to jest, že všetci, ldmí sa zkúške vyhli 
alebo pri nej neobstáli, možu byť pripustení do vyššej trie
dy len po novej zkúške. 

Krárovská rada vo svojom predostretí ku kancelárii 
(11. XI.) k tomu clodáva, že podobné zpráv)' prichodia aj 
z iných miest, a trebaže maďarčina bola urohená predme
tom riadnym a so strany krárovslcej rady boly urobené už 
pred dvoma rokmi všetky opatrenia, aby účel zmieneného 
zákona bol dosiahnutý (aby do úradov časom prichodili 
len mad'arčiny znalí), návšteva' jej prednášok je nedbalá 
a bezvýsledná. Úmysel zákona mnohí obchádzajú a značné 
náklady, vellované ve ci, vychodia na zmar. Ako odpomoc 

. navrhuje obnoviť dosavádné príkazy a pridať k nim ešte 
tieto nové: 

S vyučo1vaním maďarčiny treba začať už v školách rudo
vých, predovšetkým však v národných školách hlavných. 
V školách gramatických a humanitných. kde sú zvláštní 
profesori macfarčiny, majú všetci tejto 'reči neznalí žiaci 
domáci riadne navštevovať hodiny tejto reči a sa jej učiť. 
To isté treba prikázať aj na akademiách a na univerzite 
s tým dodatkom, že tu musia navštevovať prednášky ma
ďarské aj H, ktol'Í už maďarsky vedia, a to najmenej po 
dobu jednoho roku alebo tak dlho, kým zpod tejto povin
nosti nebudú vysvedčením riadneho profesora osvobodení. 
Na konci každého semestra má byť táto mládež podrobená 
zkúške a k cfalším štúdiám pripustená len vtedy, ke cf zk~š
ku vykonala s úspechom. Cierom vačšieho napomoženia ma
cfarskej reči majú aj ostatní gramatickí a humanitní profe
sori dávať svojim žiak:om z nej analytické a syntetické 
cvičenia a prispeť k jej vzdelaniu aj výldadom klasických 
autorov, dejín a zemepisu a prednášaním ostatných pred
met,ov v tejto reči. Pokrok v maďarskej reči má byť u kaž
dého poznamenaný jak vo vysvedčení konečnom, tak vo 
vysvedčeniach, pripojovaných k žiadostiam o štipendiúm. 
Mládeži študujúcej nech je vyhlásené, že štipendium možu 
dostať alebo si ho i nacfalej zachovať len žiaci, ktorí sa vy
kážu prvou známkou (vyznamenanie sa však nevyžaduje) 
z maďarčiny, tak ako je to predpÍsané pri ostatných pred
metoch. 
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Kancelária vo svoJ-om dobrozdaní nenamieta nič proti 
;zostreniu predpisov na zabezpečenie lepšej návštevy· ma
cla,rských hodín na stredných ško,lách, rozhodne však zamie
ta všetky trestné sankcie, navrhované krárov,skou radou, ako 
aj zavedenie povinných počiatkov maďarčiny do škol rudo
vých. V odovodnení svojho stanoviska vychodí z úmyslu 
zákonodarcovho. Cier zákona je umožniť, ahy po uplynutí 
istej doby boli ustanovovaní v úradoch len rudia, majúci 
vysvedčenie o znalosti macfarskej reči. Nie je možno tedy 
zaviesť maďal'činu do škol rudových, kde je mnoho žiakov 
nižších vrstiev inej (nemeckej,slovenskej, srbskej a ru
munskej) rcči, ktorí sa o úrady nebudú uchádzať a nemieňa 
strednú školu ani navštevov'ať. Z tohože dovodn nie je mož
no vytvoriť žiakov streclných škól, nepodrobivších sa seme
strálnej zkúške, z postupu, a nevykazujúcich prvotriedny 
prospech, z požívania štipenclia. Bo i nastredných školách 
študujú nmohí, Harí sa o verejný úrad uchádzať nemieňa 
a vo svojom budúcom inostrannom zamestnaní (kňazstvo 
atp.) macfarčiny vobec potrehovať nebudú. žiadať od žia
kov, do gymnázia vstupujúoich a maďarčiny vobec nezna
lých, aby hned' v prvých rokoch vykázali prvotriedny pro
spech, nebolo by spravedlivé. Ani s návrllOlm krárovskej 
rady, aby aj ostatné predmety boly prednášané macfarsky, 
nie je možno súhlasiť, ho by to bolo na úkor žiakov, maďar
činy neznalých. 

ZD štátnych l'adcov Izdenczy navrhuje prijať úplne 
mienku kancelárie. Alm poznámku dodáva, že nátlak v tej:
to ve ci a s ním idúci úmysel Macfarov, vytvoriť svojich 
ostatných spoluobčanov z úradov, mohly by mať vermi zlé 
následky. Až do predposledného snemu nikdy nikoho nena
padlo chceť za viesť macfarčinu do úradov. Popudom k tejto 
úplne novej požiadavke bol reskript zo dňa 28. I. 1790, ldo~ 
I'Ý na radu uhorskej kancelárie bol vydaný, čo nikdy pred
tým nebolo slýchané, maďarsky a latinsky. (Izdenczy sa tu 
mýlí s nemecko-maďarským reskriptom zo dňa 18. XII. 
1789.) Eger doporučuje, aby vo veci bol vypočutý aj gr. Ba
lassa, bývalý prezident štúdijnej komisie v Uhorsku. Sám 
by bol tej mi enky, aby tieto vonkoncom nové námety boly 
zamietnuté alebo aspoň odložené clo pojednávania osnovy, 
vypracovanej krajinskou deputáciou. S touto poslednejšou 
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li1odalitou súhlasÍ i Zinzendorf a Reischach. Kounic sdiel'a 
ohavy Izdenczyho. Snahu zaviesť za úradnú l'eč najmenej 
rQzšÍrenú, možno vysvetliť len úmyslom zle smýšl'ajúcich. 
smerujúcim k pretrhaniu všetkých sva,zkov s materským 
štátom, ešte aj svazku, plynúceho zo spoločnej reči. Keď 
i. 7:1792 dáva zákonnú zámienku k povinnému pridtžaniu 
illládeže učiť sa macTarčine, holo hy predsa vel'mi povážlivé 
schváliť dOllucovacie prostriedky, navrhovHné kl'ál'ovskou 
l·adou. P,oheba týchto donucovacích pl'ostriedkov vobec do
kazuje, že uhorslcý národ nemá príliš veTkú chuť učiť sa 
tejto reči. Snaha urobiť ju panujúcou, musí mať teda iné 
úmysly než splnenie túžby národa. Na šťastie boly tieto 
úmysly ešte včas odhalené, takže štátna správa maže pOl'obiť 
svoje opahenia proti nim. Sám si praje, aby nebol opo
menutý ani jeden vhodný proshiedok na' polepšenie smý
šl'ania národa tam, kde je zavedené, na jeho udržanie, kde 
je dobré. Radí vec odložiť až do pojednávania elahorátu 
krajinskej deputácie a vyžiadať si medú časom mienku 
Balassovu. 

V dosledku tohoto vóta Kounicovho bol spis daný znova 
do obehu, pri čom Izdenczy nemaže sa zdrž ať, 'aby na pln,é 
ústa nevyslovil, ČO Kounic diplomaticky len naznačil, uvá
dzajúc, že úmyslom stavov pri zavádzaní macTarčiny za 
úradnú, bo10 mimo iné aj úplné vytvorenie štátneho mini
sterstva z vlivu na uhorské záležitosti (tu cituje 17. bod 
diplomu, vypracovaného miešaným výborom snemu z roku 
1790). Inak súhlasí úplne s Kounicom a dúfa, že už budúci 
snem ukáže, že snaha zaviesť macTarčinu do úradov neod~ 
povedá obecnej túžhe. Na poslednom sneme postavilo sa už 
lwo~i nej Horvatsko a Slavonsko, na budúcom sneme dása 
očakávať, že bude proti nej aj illýrsky národ, vtelený do 
Uhorska, a stolice, kde maďarčina nie je užívanou. Potom 
s'náď bude možno celú vec priviesť do predošlej koTaje. 

V smysle týchto návrhov, ku letorým sa pripojili aj vy~ 
šemenovaní štátni radcovia ostatní, bol návrh kancelárie 
daný (vlastnoručným prípisom panovníkovým zo dňa 23. XI. 
1793) na vyjadrenie gr. Balassovi, ktorý preclldadá SVOjlt 
mienku v obšírnom pamatnom spise už dňa 27. XI. . 

Vec je podTa Balassu vel'mi důležitá. Panovníkovi ne'; 
bude mocť byť otázka, ahy llHlďarská reč stala sa v Uhorsku 
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obecnou a panuJucou, nikdy l'ahostajná. Reč, ktorú národ 
užíva, určuje značnú časť jeho mravného rázu, a ostáva 
politickýmaxiomom, že len spoločná reč maže umožni[ 
univerzálnu monarchiu, v ktorej SH sústreďujú záujmy vše
t.kých zemí k nej pahiacich. Za daného politického polože
llia v Uhorsku a po dvoch posledných snemoch, nepriazni
vých kráTovskej právomoci, nebolo by pre panuvníka nič 
nebezpečnejšieho, ako keby sa pomocou spoločnej reči po
darilo sjednotiť proti kráTovi 8 národov, bývajúcich v Uhor
sku. Časti uhol'skej ríše (Horvatsko, Slavonsko, Sriem, Ba
nát, časť Dalmáci.e a horná časť Uhorska), nehovoriace 
maďarskou rečou; dáva.Ťú teraz panovníkovi možnosť využiť 
pomerov týchto častí ako protiváhy proti stavom na sneme. 
Túto výhodu by panovník ztratil, keby sa stavom podarilo 
uskutočniť svoje ďalekosiahle úmyslly pomocou všeobecnej 
národnej reči. Zavedením macTarčiny chce zemianstvo vy
tvoriť ešte aj tých málo cudzinco'V, čo sa v zemi usadili 
fl. začali tam šíriť vzdelanie a priemysel, zo všetkého vlivu 
na verejné ve ci a uzavrieť im zem navždy. Týmto sposoboID 
choú si stavy zabezpečiť všetky úrady, obmedziť vliv pa
llovníka a ministerstva na veci uhorské, vedTa,jšie zeme uro
biť na sebe závislými a tak dosialmuť cieTa z r. 1790, pozbaviť 
panovníka všetke.Ť moci. Pokračovanie král'ovskej rady je 
tým podivne,jš,ie, že je.Ť úkolom by hola ochrana najvyšších 
záujmov a napomáhanie dobra všetkých národ ov, pahia
cich pod uhorskú korunu a zákonom ,recipovaných. Miesto 
toho, hoc si to ani jedna stolica alebo právomocnosť nežia
dala, proste na predoshetie jednoho školského direktOl'a na
vrhuje, aby Slováci, Rusíni, Srbi, Horvati a Nemci boli nú
tení učiť sa maďarčine. Balassa chváli kanceláriu, že na tieto 
návrhy nepristúpila, bo podporovať zHvedenie macTarčiny 
nielen že nie je nijako v záu.Ťme panovníkovom, ba naopak 
jeho podporou hy panovník udusil ešte i to málo priemyslu 
a obchodu, čo v zemi ešte je, a jednal hy s ostatnými ná·
í'odmi, v Uhorsku obývajúcimi a majúcimi podTa zákonov 
tieže práva ako Mad'ari, mene.Ť otcovsky, keby dal súhlas 
k násil:o.ým proshiedkom, navrllO'vaným kráTovskou radou. 
Návrh král'ovskej rady ďaleko preluočuje medze 7. z. čl. 
z r. 1792. Slabá návšteva macTa'l'ských hodín svedčí clostatoč
ne, .že nemacl'arské národy. (Slováci. Rusíni, Srbi, Horvaii, 
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Slavonci, Arméni, Gréci, Nemci a Rumuni) len veTmi nerady 
sa učia macrarčine, takže by bolo veTmi nespravedlivé nútiť 
tieto národy, z nichž niektoré cítia dedičnú zášť proti Ma
ďarom a najvačšiu oddanosť k domu rakúskemu, aby sa 
učily reči jednoho jediného národa, nehTadiac ani k tomu, 
že Macrari by takto dali týmto národom tú istú príčinu k po
nosám, pre ktorú sami toťko kričali za J ozefa II. 

Balassa navrhuje riešiť rečovú otázku v uhorskom škol
stve poclTa týchto zásad: Odstrániť ešte i najmenšie zdanie 
násilia pri vyučovaní macrarčiny. Všade tam, kde sa vyuču
je macrarčine, má sa vyučovať aj reči nemeckej a slovenskej 
alebo illýrskej. Na uspokojenie zemianstva a cieTom vyhnu
tia sa jeho žalobám na budúcom sneme nech je urobené 
v peospech maďarčiny clajaké nenáldadné opatrenie, ale 
bez násilného jej šírenia. Preto nielen niektoré, ako chce 
kancelária, ale všetky návrhy krároyskej rady treba za
vrhnúť. O plnenie 7 :1792 je clostatočne postarané dosavád
nymi zákrokmi. Opatrenia, navrhované kráTovskou radou 
by boly Uhorsku a ostatným jeho národom na škodu. lch 
prijatím by panovník jednal proti zákonu, lÚ1koTko Ratio 
educationis je ešte v platnosti. Ostatným národom Uhorska, 
s Macrarmi rovnoprávnym a prevyšujúcim ich počtom troj
násob, stala by sa tým kúvda a muselo by sa ich bolestne 
dotknúť, keby maly byť vytvorené zo yšetkých úradov pre 
reč jednoho jediného národa, ktorú zná len menšia čiastka 
obyvaterov. Je sotva 13 stolíc, kde pospolitý rud hoyorí len 
maďarsky. Úspech 103. z. čl. z r. 1?23 (de impopulatione 
reg'ni) by bol ohrožený; vec by škodila aj prílivu cudzincov. 
Ostatné reči by boly zanedbávané, keby všetky výhody bo
ly viazané k znalosti mad'arčiny. Bolo by to nielen na škodu 
týchto rečí, ale aj Uhorska, priemysel a obchod ktorého bez 
uich nemohol by jestvovať. Illýl'sky národ by bol tým ocl 
dvora odvrátený. Tento národ si vermi váži svojej reči ako 
jazyka, vyhláseného nielen východnými, ale aj zápaclnýml 
oekumenickými koncilmi za sakrálny, II bol by tým menej 
ocllO'tný učiť sa maďarčine, že k obchodu tejto reči vóbec 
nepotrebuje. 

Verejné vyučovanie nemeckej, illýrskej a slovenskej 
reči treba prikázať v uhorskÝch školách z týchto dovodov: 
Verejné vyučovanie nemčine nepl'otiví sa 16:1791, ktmý 
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ustanovuje len tofko, že úradné veci kr'ajiny nebudú v nej 
pojednávané. Splnenie 67 :1791 (reformy) nie je možné, kým 
tieto reči nebudú vyučované a rozširované jak v Uhorsku, 
tak v zemiach pripojených. Tak dlho, ako dlho sa bude 
Maďar hanbiť hovoriť nemecky, slovensky alebo illýrsky~ 
neskvitne obchod na J adransk01ll, Čiernom a Baltickom mo
ri, nehude možný obch~d do europského Turecka, Ruska. 
PoTska, Slic·zska, Moravy, Čiech a do ostatného Nemeckp 
a pomocou illýrskej reči aj do samej Azie. Cudzinci neod
hodlajú sa nikdy usadiť v zemi, kde opovrhujú ich rečou, 
ba aj ich národom. Zavádzať maďarčinu násilne a s potlače
ním ostatných mocných národov je neužitočné a obchodu 
a priemyslu, ba i úde národa u cudzincov škodlivé. Len ne
mecká reč mOže priviesť Uhorsko v bližší vzťah s ostatnými 
dedičnými zemanú panovníkovými. Jej šírenie odovodiíuje 
proste už okolnosť, že je reoou panujúceho domu a vačšin~r 
jeho poddaných. Ponosy uhorských stavov na malý obchod 
s dedičnými zemami budú márné tak dlho, kým Uhry ne
budú chcieť hovoriť ich rečou_ Všetko úsilie o literatúl'li 
v Uhorsku bude plané, kým sa jeho vkus nevzdelá ne1llec
kou četbou, čím sa stanú zhytočnými aj nebezpečné knihy 
francúzske a Uhri sa naučia ceniť si národ, sktorým majú 
spoločného panovníka a ktorému móžu predovšetkým 'ďa
kovať za svoje osvobodenie od Turkov. Pestovať nemčinu 
.Íe treba Uhr,om i z dóvodov vojenských: je rečou armády 
a uhorské zelllianstvo by si jej neznalosťou uzavrelo cestu 
k povýšeniu, ak len nechce mať zvláštnu vojenskú radu pre 
UhorskQ.; ako 1790. Nech tedy panovník nariadi, aby vo vše-
tkých škoJách, ,kde sa vyučuje lllacrarčine, vyučovalo sa aj 
uvedeným trolll rečiam ostatnýlll. Ustanovovať zvláštnych 
učitefov k tomuto účelu bnlo by nákladné (len učiteli a ma
ďarčiny stoja ročne vyše 8000 zl.) a bolo by to aj zbytočné_ 
Stačí, keď starosť o ne hude pridelená jednotlivým profe
sorom škól podra návodu Ratia educationis (§ 103). 

Aby šírenie macrarčiny nebolo podporované na.Ívyšším 
vlívom a stavom nebola daná zámienka k ponosám pre ne
plnenie' 7. :17.92, navrhu.Íe Balassa opatrenia, ktoré sa vraj 
vermi príjemne clotknú všetkých národov Uhorska bez toho, 
že by napomáhaly úmysly zemianstva a boly šíreniu nemčiny 
na prekážku. Predovšetkým by hOllo treba sostaviť všeobee-

317 



ný slovník pre všetky národy; bývajúce v Uhorsku Cl v ze
miach pripojených.Základolll k nemu by mohol byť slovník 
františkána Stullyho, na !dorom tento pracoval vyše 30 1'0-

kov a ktorý je teraz v rukách uhorskej kancelárie. Illýrska 
kancelária m:ohila kr,oky, aby tento slovník bol preskúma
ný a riadne prepracov1:lný na slovníkvšetkých so slovenči
nou alebo illýrčinou príbu:lných rečí. Z tohotoO slovníka by 
nlOhol byť te,raz bez vačších náldadovspracovaný slovník 
všetkých v Rakúsku užívaných rečí. Za tým účelom nech je 
v Budíne sriadená pod dozorom kráľovskej rady Akade
mia národných rečí na pestovanie a zveTadenie národných 
rečí, užívaných v Uhorsku a v obchode: členovia tejto aka
demie by boli prijímaní bez rozdielu národnosti a nábo
ženstva, boli by platení z literárneho fondu a pracovali by 
na všeobecnom' slovníku latinskej, macl'arskej, illýrskej. 
slovenskej a nemeckej reči, pri ČOlll by za vzor slúžil slov
ník všetkých rečí, užívaných v l'Íši ruskej a vydávaný na 
trovy panovníkove akademiou v Petrohrade. Popri slovníku 
by mohla byt časom vypraoovaná a,j všeobecná mlllvnica 
týchto rečí. 

Za tot,o nariadenie (návrh naň Balassa pripo,juje) bolo 
by panovníkovi vcl'ačné celé Uhorsko, nakol'ko by splnilo 
žiadost zemianstva po povýšení macl'arčiny na reč národnú, 
bolo by kra,jine, ktorá closiar nemá panovníkom schválene,j 
II čene j spoločnosti, ku cti; uko ,jilo by túžbu národa, byť aj 
v oči ach cudziny národom učeným a vzdelaným, a aj sklop
nost Budínčanov k spolčovanill. 

Na tento elaborát, daný na posúdenie štátnej rade, 
Izdenczy trvá pri svo,jom pavodnom vóte. Čo sa má na ško
lách vyučovat, je určené Ratiom. NOTVÝ učebný plán pl'e-

, dostrie krajinská deputácia, vyslaná za tým účelom. Eger 
vy,jadru,je sa poclohne; elaborát Balassov maže byť pri pre
skúmaní osnovy, vypraoova.ne,j kra,jinskou deputáciau, po" 
užitý. K nim sa pripoju,jú aj ostatní votanti a a,j rezolúcia 
zo dňa t4. XII. t793, ktorá nakladá ulnžit spis Balassov do 
archívu štátnej rady až do preclloženia elaborátu kraiinskej 
deputácie. Zásady spisu Balassovho a predostretia uhorske,l 
kancelárie sa pri preskúmaní nového Ratia - ako mažeme 
ústiť z príslušných miest jeho nsnovy z 1'. '1806 ~ sklltočne 
aj uplatnily.lG 
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Zakročenie kráf.ovske,j rady o zvláštné donucovacie PÚ)~ 
:striedky a nápravu pri vyučovaní maďarčiny ostalo tedybez 
'\'ýsleclku. Pomery 'V tomto ohľacle sa nijalw nelep~ily,ba nEl
o'pak O tom svedčí na pl'. zpráva univerzitného niagistrátu zo 
dňa 2. V. t794 na dotaz kráfovske,j rady, prečo je na univerzi
te tak málo poslucháčov maďarčinya prečo ani o tých, čo SÚ, 

nie ,je zpráva v semestrálnom výkaze. Ako príčinu udáva 
magistrát, že sa nepodrobili semestrálnej zkúške z macl'ar
činy. V ályimu bol síce daný príkaz, aby predostrel klasifi
káciu zo svo,jho predmetu a vypísal zkúšky. Žiaci, však pri
chodili len s raznymi výhovorkami: učili sa maďarčine už 
na gymnáziu; ,je,j hodiny koliclujú sinými prednáškami; 
illí zase veclia vra,j viac, než sa v hocline mažu naučiť; iným 
je zase predmet nudný: preclnáša sa tam vraj len samá 
mluvnica a žiadna litera túra atď, Význam teHo zprávy ,je 
tým vačší, že tu ide o úst,av, poslucháči ktorého predo'Vše
tkým prichorlili y úvahu alm budúci kandidáti na úracly. Bez 
výsledkuostaly a,j niektoré pozde.ŤŠie zakročenia kráfo'Vske,j 
rady y prospech maďarčiny na školách stredných. Tak roku 
1796 nariacl'u,je, že vyjmúc cudzincov, ,je každý povinný 
učit sa macl'arčine. Profesor má látku vyčerpať a prísne 
klasifikovať. Kto pl'i zkúške neohstojí, ,je povinný kurz ma
cTarčiny (nie triedu) opakovať. Z toho že roku ,je a,j príkaz 
šiúdijného direktora bansko-bystrického okolia, aby písom
né práce boly žiakom diktované v mad'arskom ,jazyku, čím 
vraj žiaci nadobudnú vačšielllY cviku a,j v rečiaeh ostatných. 
F roti tomuto nariacleniu ako nesplnitel'nému ohradzu,jú sa 
však samí direktori. Tak direktor gymnázia banskobystl"Ícké~ 
ho poukazuje na to, že žiaei ,jeho ústavu, pochocliaci zo E110-
venských krajo'V, neveclia natol'ko ma.cI'arsky, aby diktátu 
l'ózumeli. Ani profesOl'i nižších trieclneovládajú mad'arčinu, 
Domáce ohyvatel'stvo, uktorého je žiactvo ubytované, ho
vorí len nemecky a slovensky. Mimo čÍtania a písania maže 
sa tedy profesor pri vyučovaní maďarčiity zaobel'ať len uče
ním slovíčiek. U pokročilejšíoh pristupu,jú k tomu pl'eklady 
do maďarčiny a naučenie sa niekol'kým pravidlám.lG , 

Obi'az, načrtaný direktorom gymnázia bansko-bystric~ 
kého, ,je zhruba platný a,j pre ostatné ústavy BO stolicou 
maďarčiny. Tu snácI' nemaže byť lepšieho svecleciva ako to, 
že štefan Horvát ešte roku 1809 maže sa pýtať vo svo,jich 
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dejinách maďarskej reči so vzťahom na nariadenie kráTov
skej rady o maďarských katedrách: "mala, či má táto vee 
dajaký výsledok?" a odpovedaťsamému sebe mlčaním.17 
Na ústavoch protestantských trvá stav uvedený nami vyššie.18 

Isté ťažkosti posobil pri vyučovaní macl'arčiny aj nedo
statok vhodných učehníc. Profesori bucHo užívajú lllluvníc 
dosavádnych (Bél), aleho spisujú a vydávajú nové (Rosen
bacher, profesor v Rožňave, s vysvetfujúcilll textom latin
ským . r. 1792; Szaller, profesor v Bratislave, s latinským 
a nellleckÝlll r. 1793). Krárovská rada otázku zásadne upra
vuje svojím nariadením zo dňa 19. IX. 1793, kde univerzite 
a štúdijným direktoroll1 ukladá, aby dozerali aj na učeb
nice ll1aďarčiny, bo vraj nie je všade užívaná vhodná a 
miestnym pomerom (zvlášť rečovým, kde by kráTovská ra
da chcela mať pre žiakov nižších tried, latiny ešte nezna
lých, učebnicu macl'arčiny v Tudovej reči príslušnej šImly) 
prisposobená príruč.}ca. V učebnici má byť všetko potrebné 
k vyučovaniu reči; kupovať iné knihy žiaci neSll1ú byť pro
fesorom nútenÍ. Profesori macl'arčiny sú povzbudzovaní, aby 
napísali takúto učebnicu, no pre rozné nedostatky ani jede
na z týchto prác, z llichž niektoré vyšly aj tlač ou a boly aj 
užívané v školách, nedostavá úradného schválenia a dopo
ručenia.19 Celý ráz postavenia profesora macl'arčiny na ústa
ve, .jeho podriadenosť a prechodnosť, pravdepodobne tiež 
nepl'ispieval k vážnosti predmetu, ním zastupovaného. 

Pri týchto všetkých nedostatkoch však nesmieme zabú
dať, že tak smutné dosledky z nich mohly sa prejavo'vať len 
v spoločnosti o vec samu nie dosť zaujatej, ba Tahostajnej, 
takže malý výsledok vyučovania macl'arčiny v školách, kele 
vláda, kecl' i nepodporovala prostl'iedky donucovacie, do
hrým snahám a záujmu nekládla predsa žiadnych prekážok. 
ba naopak ich podporovala, je snácI najlepším svededvom 
Tahostajnosti a vlažnosti súvekej uhorskej spoločnosti voči 
maďarčine, ako aj toho, že táto srpoločnosť sama nepolda
dala ll1yšlienku úradnej macl'arčiny, plod to lúe prirodze
ného a zákonitého vývoja vnútorného, ale len odvetný 
počin, prýštiaci z dovodov zovnútorných, tomuto prirodze
nému vývo.Ťu cuclzích, ešte za dosť vážnu a zl'elú. ' 
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KNIHA PlATA. 

NÁROD A NÁRODNOSŤ V UHORSKU 
V ROKOCH f790-1792. 



XI. 

N A ROD A N Á R O O N O S t. 

1. 

Po pl'ehl'acle hlavnejších dokladov l'ečových snáh uhol'ske,Ť 
výsadnej spoločnosti z rokov,1790-92 zbýva nám ešte do
Jknúť sa nál'odnostne-icleovej stránky tohoto celého pohybu, 
preclovšetkým priroclzene, pokial' ide o macl'arčinu, respektíve 
shrnúť, doplniť a zhodnotiť po tejto stránke zmienky, roztrúse
llé v doldadoch, uvedených closial'. Z celého nášho pojednaniu 
dos~liVádneho bolo mo~no vidieť, myslím, clostatočne podstatu 
sporu medzi J ozefo'll1 II. a uhorským zemianstvom. Voči 
absolutizmu a jeho štátoprávne a z časti i spoločellsky nive
lizujúcej centl'alizácii stavajú stavy uhorské ideu svojho 
nezávislého stavovského Uhorska. Voči Jozefovej germani
zácii mad'al'izáciu. J ozef II, mimo samostatné štátné postavenie 
Uhorska a politické, spoločenské, stavovské u hospoclárskc 
výsady zemianstva siaha i na úradnú reč uhorskú, na latinu, 
tl zavádza miesto ne,j "cudziu" reč nemeckú. Zemianstvo 
uhorské vo svojej ohrane proti }ozefovi mimo nezávislosť 
krajiny a svoje zrejme stavovské záujmy háji i macl'arčinu, 
ktorú podvihuje voči nemčine z dosavádneho jej zanedba
ného postavenia. Z toho pošlo, že moderným cítením národ
ným, vidiacim hlavnú podstatu národného bytia v nál'odnej 
reči a svedeným mimo to heslami "národ" a "nároclný", 
ozývajúcimi sa vel'mi často i v spore uhorských stavov s Jo-
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zefom 11., sú snahy uhorského zemiaJ1'stva z r. 1790 o ma.d'arský 
jazyk chápané často ešte i dnes ako mravná a národnostná 
stránka stavovského hnutia uhorského. Úlohou nášho ďalšieho 
postupu bude ukáznť, že ako II Jozefn, tak ani u zemian.stva 
uhorského nie sú snahy rečové podložené pohnútkanu ocl 
ostatného jeho celkového snaženia odlišnými, poveclzme 
hnecL národnostnými v našom smysle slova, ale že aj tieto 
jeho snahy sú aj ideo ve súčiastkou jeho ostatných rozporov 
~ Jozefom II. Inými slovami a vzhradom na národnostn)T 
rozbor jeho l'ečového stanoviska z roku 1784: Národnostná 
ideologia uhorského zemianstva sa kvalitatívne ocl r. 1784 
nezmenila. Len jej niektoré složky vystupujú teraz vlivom 
zovI1ajších uclalostí silnejšie. Nejde tu tedy o výsledoic 
obrodného, zovI1ajším nátlakom snácL len urýchleného pro
cesu, zahájeného len nedávno buditefmi a spísovatefmi (tento 
vývoj predpoklaclať nedovoTuje už samakrátkosť doby 
1784-1790), z čoho zase nepriamo plynie dale.j, že pri posu
(lzovanÍ l'ečových snáh maďarských z r. 1790-92 bude treba 
robiť do istej miery rozcliel mec1zi snahami spisovateTuv
buditerova snahami stavovského celku a pýtať sa po pomere 
stavovských snáh rečových k počiatočnému ll1ac1'arskémll 

obrodeniu vobec. 
ČO musí pri skúmanÍ týchto rečových snáh prekvapiť na 

prvý pohl'ad každého, je ich naprostý charakterr rea:<:č~ý, 
odvetnÝ a ohranný. Nie sú v,"sledkom národnostneho vyvop, 
ale plo'dom ZOVI1~jších zkús~ností ohdobia jozefínského. SÚ 
jednak odvetou na jozefinskú germanizáciu a na následlq~ 
znej plynúce, pokiaT ide o minulosť, jednak ochranou proh 
možnosti ich opakovania, pokial' ide o prítomnosť a budúc
nosť. Motivy stavov i pri snahách o madarčinu sú takmel' 
"ýlllčne rá~ll verejnoprávneho a stavovského. Reč je tu ná
sťrojom a pl'ostriedkom na zameclzenie návratu, práve pl'C
žitej neutešenej minulos1ti, zvlášť vlády cuclzej reči v Uh01'
sku, jej úkololl1 je liečiť a odvrátiť škody, zayinené gerll1a
nizáci<Yu a nahl,t\Jdiť.latinu, kt!Orá osa v tejto pos-obnosti, ako , 1 r 

zkúsenosť ukázala, neos'vedčila. Krivcly - hovorí Abovs m 
vo syojej odpovedi na výzvu MaT1amarošskej (28. III. 179J! 
zaviesť macLarčinu do úrado"rania - spácha.né na vlasti 
v rokoch minulých, boly napravené. Náklonnosť terajšieho 
panovníka k zák'OnOiIll vlt\Jsti sTuhuje trvanlhtosť tohoto sta-
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vu, takže by snád nebolo treha zCl'oberať sa. vecami minulými. 
"Ale nestálosť oaso,,', podrohených zmenám, predsa nás len 
nabáda k tomu, alby sme svoje, nateraz do istej miery lepšia
ce sa záležitosti spevnili takými nezvl'atnými podperami, 
ktoré budú mocť vzdO'l'ovať akýmkol'vek zkúškam dob bu
dúeich. K na,jistejšiemu splneniu tejto všeobecnej túžby 
uznali sme za potrebné pridfžať sa tiež vla:stnej svojej reči 
lllaterinskej, zavedenej už niektorými inými stolieami ,do 
úradovauia" i v úradovaní (ocl poč. 1792).1 

Myšlienka, hájiť a stavať macl'al'činu ak,o najvhodnejšiu 
ochranu a proshieclok proti možnému znovuzavedeniu nem
č:iny do uhol'ských úradov v budúcnosti a proti jeho náslec1-
kom cľalším, objavuje sn nám v súčasných stavovských, ale 
i nestavovskýeh pl'e.javoeh za macľal'činu takmer na každ011l 
kroku. Za najlepší liek "na zamedzenie nebezpečia na večné 
oasy, že cuclzia reč bude zase' zavedená do našej vlasti, 
postihnutej tým v l'okoeh minulých" poklaclá Liptovská 
uzákonenie macl'arčiny a dáva preto svojim poslaneom clo
datQičné pokyny (13. X.) v tomto smysle. Z tohoto clovoclu 
súhlasí so snahou Maramarošskej o macl'arské úraclovanic 
i TUl'čianska. Je presvedčená, že táto snaha '1lvedenej stolice 
"má za účel len odvrátiť zavedenie cuclzej l'eči do vybavova
nia verejných vecí vlasti." Myšlienkový súvis, veclúei k ma
cl'arčine najlepšie nám odhal'uje pl'edosiL'etie Fogarašskej 
k hl. išpáno'Yi na revokačný reskript: Nemčina hola uvedená 
a macľarčina vyhostená z toho dovodu, že latina je l'eč mrtvá. 
Z tohože dovodu mohol hy nás panovník pozbaviť našej reči 
aj keclykol'vek v hudúcnosti. "Preto, aby sme v buclúcnosti 
holi isÚ a hezpeční pred touto obavou", l~ech je všaclev úm
doeh užívaná llvaďarčina, respektive II Sasov ich reč. O tejto 
snahe, ovládajúeej mysli a duše uhorského zemianstva vše
obecne, svedčí však najlepšie osnova samotného zákona 
rečového z r. 1791, kde hlavnou veeou je zabezpečenie proti 
zavecleniu nemčiny. Táto prevážne negatívna složka zákona 
vystúpi tým účinnejšie, spomenieme-li si, že sa dostala do 
neho víťazstvom diplomového návrhu okolí potisskýeh nacl 
návrhom podunajským, žiadajúcim zavedenie macľarčiny 

z dovoclu národnej pl'estyže. Nie mene.Ť priekazné sú v tomto 
ohl'ade i niektoré záverečné zprávy poslanoov. Tak poslanci 
Hevešskej poukazujú nal 6. z. čl. z r. 1791 ako na liek na 
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ranu, zapríčinenú celej krajine zavédenÍm cuclzej reCI ne
meckej, a na zábezpeku proti zavedeniu akejkoTvek reči 
cudzej a len akosi mimochoclom dodáva,jú, že .mimo to na
riaďuje pestovať tento zákon i niaclarčinu. Ešte charakte
ristickejšie je spojenie, do ktoréhD sa dostáva otázka úrad~ 
nej reči macfarskej v reči gl'. Fr. Esterházyho, hl. išpána 
Mošonskej, povedanej z príležitosti záverečnej zprávy po
slancov o sneme 1790-91 (na vačšO'm shromaždení stolice, 
k011an0'111 v clňoch 27-28. IV. j 791). Medzi výclobytkami 
snemll spomÍna, že "boli sme uistení tl zahezpečení pred 
zavedením cudze,j reči do úradov, pred vymáhaním akých
korvek prÍJspevkov Cl da:nÍ." 

Z pO'slednejších doldadov, tu uvedených, vysvitá my,slím 
zretel'ne i to, že hlavným eieTom, ktmého chce zemianstvo 
v reOOVDm ohl'ade dosiahnuť, je vytvO'renie nemčiny. Zave
denie macfal'činy je tu len prO'striedkO'm k tomuto eieTu. Nie 
však jediným. Z tOhO'tO' súvisu si vysvetJíme Tahko i O'kol .. 
nosť, že sa zemiansťvO' tO'hDtO' [)l'O'striedku pomerne Tahko 
vzdáva, HkO'náhle vidí svoj hlavný cieT zabezpečený inak, 
hDc i pri úradnej reči latinskej. O tomto súvise vecí nás 
pl'esvedčujú zvlášť spO'fahlive predovšetkým zákrO'ky stolic 
prO'ti nemeckej katedre na univerzite a prO'ti nemeckej kO'
rešpondencii s vojskom. V obodl viclia akési zbytky éry 
práve uplynule,j, na ktmé by mohol v budúcnO'sti prípadne 
naviazať nový nápor germanizačný. PretO' snažia sa vyničiť 
i tieto posledné zárodky možného nebezpečia. Spišská ešte 
i vo s'vojej prvej, miernejšej reprezentáeii dúfa, že vyučo
vanie nemčiny nebude mať za účel nové jej zHvedcnie. Po
doJme sa vyjaclrllje Šarišská, Abovskc1, Nitrianska. V súvislosti 
s nemeekDu kOl'ešpondenciou vojska a s nemeckýnu prílů'
hami najlepšievyjadruje túto obavu Trenčianska: "Bude-li 
vů vybavovaní súkro'l11ných žiadostí a v dDpisovaniach vo·
jenského stavu užívaná reč nemecká, právom sa nám priehodí 
obcí.vať, aby týmto bezprostredným protichodným zvykům, 
ktorý je najlepším vykladačol11 zákonov, nestala sa újma 
ustanovenium zákona; bude-li cudzia nemecká reč trpená 
alebo len dissimulovaná v časti úradne,j agendy, bude sa 
nepozorovane vkrádať i clale,Ť a postupom času zaujme keď 
nie celú, tak vaěšiu jej časťa týmtů spósobom rana, zEl
hojencí. len nedávno, rozjatrí sa znDva."· 
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Ciele, ktorých stavy usilovaním o vytvorenie nemcmy 
a o znemožnenie jej návratu chcú dosiahnuť predovšetkým 
zavedením maďarčiny, sú rózné. Všetky však unajú svoje 
korene v dcsaťročnej zkúsenosti doby j'Ozefill'skej,respektíve 
v snahe po zamedzent jej návratu. Najvšeobecnejším z nich 
Cl ostatné viae-menej v sebe zahrúujúcim je zabezpečenie 
nezávislosti krajiny na ostatných dedičných zemiach domu 
rakúskeho a zachovanie jej 'docllO'vaného spósohu správy, 
tedy zamedzenie,·aby Uhorsko, alm krajina ,naprosto ne,závislá 
a samO'statná, nebol o spravované po vzore decličnýeh zemí 
"nemeckých", to jest ahsolutisticky, ale doehov~aným spóso
hom ústavným. Jozefinské reformy správné znamenali vcelku 
pl'enesenie spósohu správy, vyvinuvšej sa za inýeh podmic
nok v zemiach českorakúskyeh, správy absollltisticko
hyrokraticke,Ť, do zemí koruny llhorskej, zvyklých na clo
mácu samosprávu stavovskú. Dovršením zavedeni a tohoto 
"nemeckého" SPÓSObll správy je zavedenie jej úradnej reči, 
l'eči nemeeke,j, kde "nemeeký" nemá len význam čiste rečový, 
ale práve v takej miere, ak nie viac, i význam etaticko
geografický. Nemecká l'eč, nemecký jazyk úradný stáva sa 
takto akousi zkratkou celého systému. "Germčlnizácia" re
ČOVcl je len symbolom "germanizácic" celkove,j, "gennani
zácie" vobee (správy, mravov, obleku atcf.). 

Túto stránku germanizácie najlepšie snclcY shrúu,Ťe Bihal'
ská vo S'vojom predostretí zo chla 4-6. II. 1790 (na reskript 
za dúa 18. XII. 1789) v ponose na l'adeov Jozefa ll., !dort 
ncmilujú uhorského národa, neuznáva,jú jeho zásluh o dom 
rakúsky, ostávajú hluchí voči jeho najůprávnene,jším sťa
žobám, starajú sa málo o jeho zákony, ba dokonca sa snažia 
lll'obiťslávnostné smlu vy ohojstranné, uzavreté medzi ra
kúskym domom a národollll uhorským, právom jednostran
ným a "ktorí pod zámienkou osvety, vzdelania a reforiem 
chceli by sotreť akobyšpong'iou 'a germanizovať cestou 
ncí.hlej pl'el11eny jak mravy a zákony, tak reč a charaktel' 
tohoto národa, nevzdelaného a barbarského půclTa ieh tvrde
nia, aby všade bO'I len ,jedon jazyk, jedna reč, aby prestalo 
jestvovať kráfovstvo uhorské a bola len jednotná a všade 
tá istá rÍša rakúska. Bo verejne bolo hlásané a písané, že 
v cclej rÍši musí byť len jedna reč, a to nemeckcí., ktonl 
mll sÍ byť vyučovaná i po cl cd i náeh aktore.Ť sa musia učH 
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i deti sedl.iHkov. Aký iný cie!' by mohly mať všetky tieto 
návrhy ako ten, aby všetko, čo patrí Uhrom, dostali Nemcl, 
aby oni panovali v srdci Uhorska Uhrom, tak ako panujú 
v čechách ubohým čechom, v Horvcl'tsku a Slavonsku Hol'
vatom a Slavoncom, našim l)l'atom; a v Haliči Poliakom."3 

Voči tomuto snažel1iu nemeckého mini'sterstva dvihá sta
vovský pohyb z r. 1790 i otázku úradnej macI'arčiny ako 
jeclon z hlavných nástro.jov zabczpečenia samostatnosti 
a nezávislosti, ba, vzhl'aclom na márl10sť dosavádnych zá
bezpiek lustavných a iných. ako jeclinú záhezpeku skutočne 
účinnú, dodávajúcu opravdovú silu a posobivosť i zmiene
ným zárukám ostatným. Poklaclajú-li Ephemericles Buden .. 
ses vo svoj01ll článku zo chla 3. V. 1790 o sposobe svoláv·ania 
uhorského snemu národ uhorský za národ, líšiaci sa od 
ostatllých národov europských mravmi, rečou, cluchom, 
sposobom myslenill a náklonnosťami 11 clajúci sa srovnať, 
pokial' ide o spósoh správy, záklaclné zákony II zvyky, pri
vilegiá, výsady a práva, cl'alej podelenie moci rovným die
lom medzi panovníka a stavy, snácI' len s Angliou, splýva
jú tieto clve složky vo vačšine súdobých prejavov v jedno, 
lepšie rečeno prvé sú chápané ako nezbytná podmienka 
a predpoklad druhých. 

"Hovoriť vlastnou rečou a vybavovať ňou ve ci verejné, 
je pl'vým pl'ávom, vyhl'adeným a samou prírodou. daným 
každému národu; byť núteným pl'ijať cudziu reč, znamená 
byť v pomere kolónie a dedičného poddanstva k národu 
illému. KecI'že ,'šal<: král'ovstvo uhorské sa líši od nemec
kých zemí zákonmi, mravmi, zvykami, zvlášť však jazykom 
a nezávisí ani na žiadllOln inom národe celého sveta, nech 
sa novolmrunovétný panovník postará o to, aby ohyvatelill 
král'nvstva v žiaclnej doJ)e neboli nútení prijať nemčinu, 
užívanie ktorej má byť vo verejllom úraclovaní zrušené 
a zakázané a stavom ponechané na vól'u ohstarávať všetky 
stránky verejnej správy buc\'to rečou latinskou aleho rocl
nou uhor·skou tak, aby Uhri neboli viac už nikdy - ako 
za posleclných piH l'okov - cudzirlcami vo svojej vlast
nej vlasti." (Varaždínska v inštrukcii na hOl'vatský snem.) 
"A možu-li cudzinci ... llanútiť svoju l'eč Uhro'll1, kde je po
tom nezávislosť krajiny, zabezpečená i Vaším Veličenstvom 
na pnslednom sneme" - volá Biharská vo svo.Ťom preclostretí 
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/ proti nemeckej korešpondencii vo.Ťska (28. XII. t?91). A. po
dobné presvedčenie nachodíme hojne i y súčasnej spisbe. 
.,Je dokázanou pl'a'Vdou, že v našej krajine clo tej doby 
nebudú prekvitať vedy, tým menej umenia, priemysel a ob
chod, do tej doby nebude trvale zabezpečená jej SHillostat
nosť, kým vo všetkých súdoch a úradoch, vo všetkých drn
hoch škol a vied nehude zavedená maďarčina." (Spilenberg' 
vo výzve o divadle.) "Sme povinní podvihnúť sv oj póvodný 
jazyk, nechceme-li svoju vlasť a svoj národ utratiť znO'va:" 
(Post nubila Phoebus.) Macľal'čina je najistejšou zábezpekolt 
zák'Onoc1arstvC1 i Hajnóezymu (Geelanken), ktmý v je.Ť za
vedení vidí najlepší prostrieelok i na zameclzenie paillovania 
cudzích nael Uhrami (Ratio pl'opO'nendarum legum).4 

Hlavnou vecou ostáva pravcta pl'e stavy i tu zabezpe
čenie samostatnosti uhorskej, nie zavcdenie maďarčiny. Pre
to sa stavy spokojujú nakoniec rečo'Vým zabezpečením tejto 
samostatnosti viac-mene.Ť len po stránke neg'atívnej: záru
kOll vytvorenia nemčiny. Poslanci Turč'ianskej vo svojej 
záverečnej zpráve o sneme t790-91 vy1vorenie nemčiny 
,uvádza.Ťú v priamu <sp0.Ťitosť so :zabezpečením samostat
nosti krajiny, predstavujúe prvé ako: prial1ly dosledok dru
hého. 'Za zl1lenených pomerov vyhovuje dokonca po te.Ťto 
stránke viičšine krajiny lepšie latina. Hlavnou vecou lJOlla 
preelsa len "distinctio", či už pomocou macľarčiny aleho 
latiny, '/;0 nepadalo už tol'me na váhu." 

Boj proti nemčine a dvíhanie macI'arčiny proti nej mnl 
však i bližšie dovody, než sú všeohecné súhrny štátnej samo
bytnosti a idea svobodného, nikomu nepoddaného národa, 
ktorý má právo i na osobitnú l'eč, dóvody, ktOl'é vlastne 
udávajú akohy kažclodenný obsah práve spomínaných vše
obecných ideí. Vytvol'enie cudzieho zasahovania do správy 
ved uhorských .Ťe jedným z llajhlavnejších konkrétnych 
cieľov pohybu za macl'arčinu, zahrnutých do všeobecného 
hesla nároclnej samostatnosti a nezávislosti. ,,Jak často boly 
obnovené naše zákony v tom smere, aby veci vlasti llaše.f 
boly vybavované Uhrami, aby král' v uhorských veciach 
radil sa s uhorskýl1li l'adcami a aby aj na ostatné úracly 
krajiny boli ustanovovaní len Uhri? Bohužial snaha i zá
kon ostaly len na papiel'i." (Post nubila Phoehlls.) Podl'a 
zprávy Gottharcliho (14. Vl. 1790) hlavným argumentcim 
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13alog'hovým pre II vedenie maďarčiny clo úradov(12. VI.) 
bolo, že týmto spósobom bude mócť byť najúčinnejšie za
hránené cudzincom miešať sa clo "monopolistických" zálp,·· 
žitostí krajiny. 

Najdóležitejším úkolom však, ktorého hnutie za úraclnú 
macľarčinu chce closiahnuť, ostáva preclsa len vytvorenie 
cuclzincov z uhorských úradov a ich zahezpeČenie domácim. 
Mali sme už príležÚosť poznať na viacerých miestach tejto 
práce životný zápas uhorského zemianstva o úrady, ako 
i ,jeho snahu, použiť vhodnej príležitosti uclalostí z 1'.1790 
a rozšíriť rozsah svoje,j domény, omedzenej už pred Joze
fom skoro len na úracly stoličné Cl za J ozda samého aspoň 
zásadne úplne zrušenej, i na ostatné odvetia verejnej sprá
vy, k čomu sa pripínalo, ak-o druhá strana toho istého 
obrazu, úsilie 'O vytV'orenie cudzincov zo všetkých uhorrských 
úradov. Cuclzincol11 bol umožnený prístup do úradov v ko
ll10rnej spl'áve p0l110COU l'eči nemeckej a meclzlnál'odná 
latina, úmdná reč uhorská, nebola im prekážkou ani vtedy, 
keď išlo o úrady ostatllé. Zavedenie macl'arčiny, tedy reči, 
letmÍ! títo cuclzinci neovládajú, za Il'eč úradnú zdalo sa 
l11eclzi iným jedným z na,jvhoclne,jších prostriec1kov k ich 
vytvol'eniu zo všetkých úraclov. "Zákony naše - píše Tur
nianska vo svojich pokynoch na snem - nepretržite súria 
už ocl storočí vytvoreuie cudzincov z úradov, avšak bez
úspešne. Do tej clohy, kým príčina nebude vY'kynožená 
i s kOl'eňom, uiet nádeje, že by sa navrátily staré kvetúce 
čcusy -' bo ustanorvovanie cudzincov 2'!rejme treha pripi
sorv~ť čiastočne r.eči latinske,j, čiastočne nemeckej, užíva
ných v krajine, a národ uhorský, ak to včas nepl'edíde, 
móže sa obávať opatovného zavedeuia nemeckej reči a po~ 
tlačenia svoje] vlastnej rodnej. A naopak, bude-li po prí
klade francúzskeho, anglického, vlašského a iných nároclov 
prijatá do vied a úradov reč macl'arská, bude to' jednak 
účinný prostriedok, účinnejší než akékoTvek zákony, na 
vytvorenie cudzincov z úradov, jeclnak vhodná cesta k do
s~ženiu drievneho rozkvetu a stáleho šťastia jak ,jazyka, 
tak celého národa. Preto nech sa poslanci na sneme snažia 
a súria d'Ůnesenie zákona, ktorým by do všdkých úradov 
hola zavedená táto reč a,j ináče kra,jinská (patria), Horá 
síce dlhým zanedbávanÍm upadla a h'Ůla preto panu,júcim 
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jozefom ll. vyhlásená za nespósohilú,' ale ktorú bude treba 
pestovať teraz až po nenávisť iných." I ZemplÍnska pouka
zuje na to, že všetky zákony a sTuby pal1'ovníkov o ne
II stanovovaní cudzincov do úradov uhorských boly bez 
úspechu, bo latinská reč im lumožňovala u~hvátiť 'úrady 
Uhrom. Žalostný príklad na to podáva vraj doha Jozefovč~, 
ktorá ta1k-talk že nepriviedla reč ll1acl'al~8'kú do konečne,j zá
huby. Aby sa to precliš!o, a poneváč v dnešných pomerO'ch 
t1ohoto pokročilého storočia, kde Yšefky europské národy clo
viedly svo,ju reč na vrchol vzdelčtlllosti, musí sa Uhol', ldorý. 
čó i nepriateT musí doznať, mnohými dobrými vlH'~tnosťami 
(virtutíbus) preclčí ostatné národy, hanbiť, že v pestoyanÍ 
syojho národného jazyka sto,jí za nimi, nech nastúpi a ve(~
ne trvá vo všetkých úradoch nár'Ůdná reč uhol'ská. Zalánska 
tiež tVL'clí vo svojich pokynoch, že zavedenie macl'arčiny jak 
do úraclov, tak súclov naj]epšic prispe,je jak k záchranc 
1:1. suverenite národa, tak k vytyoreniu cudzincov z úradoy. 
Vyslovcný súvis meclzi úradmi a zavedením macTal'činy do 
líradov najdeme i v pokynoch Užskej. 

Týmto dóvodom ISÚ predovšetkým vedení a,j zastánci 
úraclnej macTarčiny na sneme, upotrebujúe ho so zdarom 
ako na,júčinnejšieho agitačného a presveclč.ujúeeho pro
sirieclku v jej prospech i v kruhoeh maďal'činy neznalých. 
Torko.s yo svojom diáriu po,jatie otázky úradnej macl'ar
činy do diplomu okolia poclunn,jského výslovne odóvodňuje 
LÍmyslO'lll vytvoriť cuclzincov z úraclov (21. VL). P'Ůdolme Bl1-
janovich vo svo,jej zpráve zo chla 23. V I. o prácach okolí 
potisských. Podobný úkol má požiada;vka mucTarčiny i vo 
fing'ovaJlej prosbe vo,jakov z tábora hrahovského. Tento dó
vod konečne na.Ťdeme i takmel' vo všctkých publicistických 
pl'e,javoch súčnsn ých v prospech zaveclenia macl'a ečiny do 
úraclov. u 

' 

Vecll'a vytvorenia cudzieho vlivu čl cudzích úraclníkov 
zčlvedenie macľarčiny ohl'acalo Sčl nutne i proti domácim 
kandidátom na iúrady, maďarčiny neznalým. Bujanovich 
označuje už vo svojej zpráve zo clúa 23. VI. za cier návrhoy 
o macl'arčiúe vytv'Oreníe nielen cudzích, ale i domácích, 111a
d'arčiny neznalých, z úradov, o lzdenczyho a Balassových 
upozorneniach y tomto smere, opakovaných pri kažcle,j 
yhoclne,j i menej vhodnej príležitosti, ani nehovol'iac. To-
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hoto důsledku vodcovia pohybu prirodzene nepriznávaJu 
a stúpencov, ním ohrozených, hl'adia uspokojiť nakoniec 
obratom cliplomu verkej snemovej cleputácie, podl'a ktorého 
macl'arčina má byť zavedená, akonáhle to bude bez zmatku 
v úradovanÍ mo,žné. Cítený bol však všeoheone a prispel 
tiež y nemalej miel'e k ochladeniu původného zápal'u v pro
spech mad'al'činy, a to tým viac, že vel'kého ciel'a stavO'v
ského pohybu z 1'. J790, zabezpečenia všetkých úraclov kra
jiny pee príslušníkov domácich, perspektiva to, ktmá ako 
kynúca bohatá odmena smierila mnohého maclarčiny ne
znalého ,s macl'arčinou, dosiahnuť sa nepodarilo a zemian
stvo ostalo omedzené v podstate i nacl'alej na dosavádny 
okruh úradov verejných, kde .jeho dochované postavenie, 
holo dostatočne. ba ešte lepšie zabezpečené i pomocou reči 
la tinske j. 7 

Reč latinská, llla,júca ináče všetky náležitosti, ktmé via
zal stavovský pohyb k úradnej maclarčine, voči ktorej mala 
'vlastne len jednu nevýhodu, že bola pomerne dosť známa 
i cudzím, nevýhodu, vyváženú ináče mnohonásob jej vačšou 
známosťou a rozšíl'enosťou v zemianstve uhorskom, dávala 
mimo t:o s\nojilll stúpencom po zmene politiekej situácie 
v neprospech stavovského odboja VaČŠill nádej. na dosiahnu
tie vytúžených úradov luál'ovských, kde panovníkovi by 
hola iste prijatel'nejšou ako macl'arčina. A o zabezpečenie 
úradov, respektíve o rozšírenie ich okruhu stavom vlastne 
iš]o. Preto snadno pochopíme, že požiadavka luacl'arčiny 

nebola tu nijako oonditio sine qua a že práve tak, ako s ma
crarčinou, sú stavy ochotné spokojiť sa tu s latinou, a to snácľ 
nielen stolice lllad'arčiny neznalé, ale aj stolice dobre 111a
cľarské, ba za macrarčinu priamo bojujúce, ako bola na pl'. 
Aradská. Túto alternatívu macl'arskej alebo latinskej reči 
je' ochotná prijať VaražclÍnska už v apríli vo svojich zná
mych nám už pokynoch na h01'vatský snem a koncom roku 
prijíma ju i Aradská, ktmá vo svojich chýrnych pokynoch 
cloclatočných (3. XII. 90) žiada (v súvislosti s bodom pl'e-' 
clostretí kl'éll'ovských v prospech rozšíl'enia schopnosti ne
zemanov na úrady), aby aj nezemians,}<:i úl'adníci holi tiež 
len "vlastenci" (s prednostným právom Uhrov), za ktmým 
účelom nech snem zavedie ihnecl' do všetkých komorných, 
colných, poštových a banských úraclov latinu alebo maďar-

332 

činu. Latinu chce clo týchto úraclov zayiesť eiel'om ieh za
bezpečenia domácim, preclovšetkým zemanom, i Liptovská, 
a to už vo svojich pokynoch na snem.8 

Súvekástavovská spoločnosť uhmská chápe tedy otázkll 
úraclnej reči takmer výlučne len v jej vzťahu k úradom. 
a i to viae-mene:Í len po stránke čiste osúbnc-záujmovej, 
nakol'ko totiž umožiíuje, prípaclne znemožňuje účasť výsad
nýeh tried v úradoch. Reč je tu ešte i poclTa autol'itatívneho 
výkládu král'ovskej rady miestodržitel'skej len funkciou 
práva šl'achty na úrady a jej účasti va verejnej moci: úrad
nou rečou může byť len reč, tejto šl'achte, na úl'ady jecline 
oprávnenej, známa a umožiíujúca jej účasť v úradoe;h." 
Tento vzťah najlepšie nám vynikne z prcclostretí stolíc 
z konca r. 1789 a z počiatku roku J790, pred reštitučným 
reskriptom Jozefa II., teely v dohe, nezkalenej ešte agitácion 
spisovatel'ov, kedy sa z prejavov šl'achty ozývala skutočnc 
len nahá bolesť jej útrob. Niet ani jednoho pl'edostretia 
z tejto doby, ktoré by nehodnotilo otázku úradnej nem
ěiny týmto spůsobom. Prevážna vačšina týchto preclostreti 
vielí v úradnej nemčine predovšetkým prekážku prístupu 
zcmianstva do úradov a umožňovanie ich dosialmutia cudzí
mi. Motivy iné vyskytujú sa len ojeclinele a len povedl'a.1u 

V tejto dobe, nemýlenej ešte pozdejšÍm radikalizmom za 
mad'arčinu, vystupuje nezkalene aj jedna iná složka sta
vOVlského pOllleru k reči, známa nám už ináče z predostreH 
z r. J784 proti zavedeniu nemčiny. Reč ako súčiastka ústavy, 
ako clochovatel'ka výsad a privilegií stavovských, ako ich 
povolaná tlumočnÍčka. V zťahy tieto mohly byť pl'lroclzenc 
uplatiíované len v sú vÍslosti s latinou, zpaťuveclenie ldore,j, 
ako reči "shodnej nielen so zvulmm, ale aj s duchom na
šich zákonov a výsad", a vytvol'enie nemčiny je žiadané 
i z tohoto důvodu. V ďalšolll priebehu snáh o macl'arčillu, nc
majúcu týchto náležitostí, musely ustúpiť síce clo úzadia, 
'llO z dušísúčasnÍkov nevymizely a prispely IPO o])l'atc, 
macfarčine llepriaznivom, len k cralšiemu utvrdeniu kttiny.l1 

Macl'arčilla, akoo]wanllý prostriedok hmotných a iných 
záu,jmov, má vo vnútrostrallllÍckej situáeii Uhorska význam 
ešte i po inej stránke. Otázka moci medzi klérom ~ jeho 
príyržencami na jednej a llledzi pr,otestantllli na druhe,ř 

strane sa splieta i s protivou snáh o reč latinskú a macl'arskú. 
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,,splieta" treha tu vziať doslO'vne, bo sctl110z'rejme rozdeleniú 
na kaiolíeku stl'anu, ako za'stánkyiíu latiny, a protestantskú, 
ako obhájkyiíu l11acTarčiny, nemožno držať. Ide len o· to, 
že k inýl11 motí VOln pre pozdvihnutie macTarčiny pristupoval 
čiastočne i tento. Už z listu Prónayho sme videli poukaz 
na súvi,s latiny's mocenským pOlstavením kléru. lný osobne 
prHomný, nie síce nepreclpojatý, ale veTmi dobre informo
vaný zpravodaj tiež vidí súvislosť medzi maďarskou rečou 
tl protikiíazskou opozíeiou. Latinu vraj chcú preto odstrániť, 
ho je rečou kiíazst\Ta, macfarčinu zaviesť, bO' je jazykom 
Kalvínov. Katolícka ,str.ana ohviiíuje protestantov, že ma
cTarčinu chcú zaviesť len preto, ahy mohli zaujať všetky 
úrady, prO'testanti zase naopak, že kiíazstvo n jeho prÍvržell
ci preto hájn latinu, bo nevedia maďarsky, S týmto by 
sa shodoval i záujem o mad'arčinu v diplol11~vých l~ávrhoch 
jednO'tlivých okolí, ktmý bOll najviičší v okolí potisských. 
spr.ostredkujúci u okolia predclunajského a žiadny v ná
Y!'lm okolia zadunajského.12 

Podobného významu je i použitie maďarčiny raclikál
noulsložkou snemu ako prosh'i~dkn taktického, zaohalellého 
clo pnt.ri-otickej požiadavky macTarskej jedllace1j reči ~a sne
me, na umlčanie umiernenejšÍch a opozičných ži vlov na 
sneme a na jeho ovládnutie, pri ČO'll1 ide pravdepodobnc 
viac len o automatický dosledok výhr.adného lpenia na jecl
nacej reči maďarskej na počia:tku sne:mu než o vopred 
premyslen)T ťah str.ategický. Tak či tak zmienený dosledolk 
sa clostavil a nCOIstal nepovšimllutý prívržencami dvora 
a pravdepodohne ani nie nevyužitý raclikálmi v prípade 
potreby.13 

Použitie macfal'čiuy ako nástroja taktického proti niekto
rým vrstvám samotného národa uhol'ského alebo ich zá
stupcom na sneme, či už bolo úmyselné alebo, čo je pravcle
podobnejšie, sa dostavilo len ako closleclok situácie v ohTade 
l'ečovom, stál v príkrom I'ozpore s jedným z hlavných úko
,lov mad'árčiny, hlásaným na od6vodnenie jej zavedenia 
clo úradov a je.Ť šírenia po kra.Ťine jak snemom samým, tak 
i mnohými z jej prívi'žencov a zastáncov, ktorým úkolom 
malo byť utvrdenie jednoty a shody národnej. Je to macfar
ská obmena ge rmanizačných snáh .Ťozefínských, hTacla.Ťúcich 
vačšie sjednotenie rÍše i pomooou spoločnej reči, chápajúca 
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lllace úplne v duchu racionalizmu XVIII. storočia itú(o 
funkcin reči len úplne zoviíajšne ako lúechanické pútO' 
a prostriec1ok c1orozumenia alebo dokonca len akO' nástroj 
úradovania. "Nič nespája človeka s človekom, národ s pa
nDvníkom lepšie ako reč" - hovod na pl'. Gemerská 1'. 1793 
v rozhodnutí o požiaclavke SahO'16skej, aby novO'rodený 
následník trónu učil ·sa macTarsky. Na priklad ostatných 
národ ov, Id-mé za vedením svoje,j reči materinskej zaštepily 
clo srclc svojich obyvateTO'v svornosť a lásku k vlasti, po
uk.azuje i snemové usnesenie o maďarčine ZD dňa 1 j. VI., 
chejúce closiahnuť "vačše,j svornosti a ,jeclnomyseťnosti 
spoločnosti jednej reči a jednoho pomenovania." V tejže 
funkcii vyst.upuje ináče v stavDvskom pDhybe uhorskom 
z r. 1790 - ako sme videli - aj oblek.14 

Táto spájajúca moc rDclnej reči - i kecT to II nej nie je 
111'0ŽnD určiť naúadením ako LL obleku - omedzuje sa pri
l'Ddzene len na vrstvy zemianske. O rodne,Ť reči ako O' nástroji 
demokratizácie, umožňujúcom uplatneuie Ll llčasť vo vzdela
nosti a vo veciach verejných i tomu najchudobnejšiemu, 
nachodíme ojed inclé zmienky len u pokrO'kovejších spiso
vateTov. V zemianskO'm okruhu pojí sa v tejto súvislosti 
k zčlvedeniu úradnej reči maďarskej len výhoda srozumi-' 
{eTnosti zálmnov rl iných nariadení, vydávaných rodnou 
l'eČou. Podobne stavovsky omedzená je i jednotiacaúloha 
,.nároclného" obleku. Medzi ,jeho ťunkcie patrí totiž i to, aby 
líšil urodzenú vrstvu od neurodzenej, ldorý l'Ozdiel za po-

. slednej nemeckej módy, kde "vicišpán a jeho sluha, pani 
rl jej komorná nosili len jecInaký ohlek", nebol patrný. lG 

Už dosavádny rozbO'r rečového pohybu stavovského z ro
ku 1790 mO'hol nás presvedčiť myslím dost,atočne, že stavov
ské hnutie odbújné z tohoto roku hodnotí i 1'eč prevážne 
len po stl'ánke zoviíajšej, verejnDprávnej. politickej a sta
vovskej, že heslá o "nál,odnej" 1'eči niesú tu zvačša ešte 
červánkami ob'rodzeneckého slnka, prebíjajúceho sa postup
ne cez chmáry šedých stavovských záujmov, ale len clo
plnkom stredovekej odbojnej armatúry uhorskej. Uplat
nenie nál'oclnej reči vo všetkých vzťahoch nál'odného života. 
i ked' rozsahom syojich cl6sledkov priroclzene pl'evyšuje 
súbežné snahy o uplatnenie nál'odnéhO' obleku, po stránke 
národnostnej ideologie neliši sa od nich takmel' v nioom. 
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Obidva tieto prejavy "národného ducha" uhorského z 1'. 1790 
sú hodnotené jednako: ako piliere na lepšie zahezpečenie 
stavoV1skej ústavy. lch cena a hodnotenie stavovským hnu
tím nie je výsledkolll postupujúceho ohroclenia nál'odnost
ného, ale ovocím zkúseností z doby jozefi11lskej, dost'H'viv
šÍch' sa v dosledku ich zanedbania a podTalmutia cudzielllu 
obleku, cudzej reči a cudzím lllraVOlll, zaujímajúcim v my
sliach súvekej sta:vovskej spoločnosti uhorskej asi spoločnú 
rovinu 's národnou rečou a s národným oblekom. Tieto tri 
hodnoty sú 'v .súčasnom Ilnyšlienkovom svete stavovskom 
nerozlučne spojené: raz je to reč, ktorou sa riadi oblek, 
il10kedy zase opačne, reč sleduje módu. 

Funkcie odlišného obleku a zvláštnych svojských mra
VOy sú tie isté, ako boly u reči. lvačša čiste Z'Ovúajšie zclo
razúovanie uhor,skej osobitosti a odlišnosti (vel'ejnoprávnej 
i charakterovej a mravnej) a zallledzenie návratu doby prá
ve uplynulej, utÍ'penia ktorej boly pocUa všeobecného pre~ 
sveclčenia zavillené preclovšetkým tým, že Uhol' opustil 
svoju reč, oblek a mravy a dal sa za cudzími. Zmena obleku 
a 111ravov bola znamením blížiacej sa pohromy verejne,j. 
"Že zmena obvyklého nároclllého obleku a reči a zavedenic 
na ich 'l11iesto obleku a reči cuclzej, či už z omrzelosti vecí 
starých a túžby po nových, či zo ctižiaclosti alebo z pudu 
napodobovať iných, je zrejmým znamením zkazy prostých 
mravov a blížiaceho sa prevratu zákonných zvykov, vedeli 
SIlle už i z dejín, ÍlO bo]estnejšie sme to zkúsili v smutných 
dobách našej vlasti sami na sebe aj my." "V poradných sie
úach iných krajín zvuku cuclzej reči nepočuť. BÍír by aj 
naša milá vlčl!sť a jej radcovia holi nU'sleclovali týchto prí
kladov. Vtedy by snácľ po cuclzom jazyku nehol sa voheJ 
cudzí oblek, cudzí zvyk a mrav a ich nasledujúca zkaza." 

Nemajú-]i sasmutné zkúsenosti doby jozefinskej opako
vať, .je nezbytné vrátiť sa k rodnej reči a obleku, k starým 
zvykom a mraVOlll. Nimi hude budúcnosť národa zabezpe
čená najlepšie. Zkaza mravná sa síce rozmnožila, ale "je 
ešte vždy čas priviesť nazad staré náboženstvo, staré llHavy 
11 silu a vel'komysel'nosť st.arých cností, aby v uhorskom 
štáte panovala svornosť, šťastie a požehnanie."16 Až bude 
v Uhorsku panovať uh01'ská (macľarská) reč '1'0 vere,jnolll 
i súkromnom živote, až buclú všade kvitnúť domáce mravy 
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a drnnáce šaty, až potom stane 'sa i Uhorskoopravdu uhor-
6kým, jeho obyvateba Uhri skutočnými a pravými Uhrami. 17 

Voči západnej vzdelanosti a sposobu života, ktorý privie
dol všetky pohromy doby jozefinskej na uhorskú vlasť, je 
hlásaná talemer všeobecne poireha návratu k starým, ne
porušeným vla:svnostiam, starémusposohu života predkov 
aj inak. Treba odhodiť západnícku zmaklosť a navrátiť sa 
k starým zvykom bojovných dob národa uhorského. "Spolu 
s reštauráciou úradov reštatU'ujme i svoje duše, reštaurujmc 
sposoh životasprávy svojich žien, reštflJurujme Isposoh výcho
vy svoji ch synovo Drsný sposob života clávnych Skýtov 
(predkov Macľarov), ich výchovná metoda desievala Europu. 
Táto udatnosť stáva sa smiešnou, jestliže zatial', kým sa 
ženie za mra ymi a ša tom cudzích národov, kým naslúcha 
divadlál1l, hudbe a spevu, šušotu ka,rát a spoločenského 
hovcoru, zabuclne na svo,je zákony a svobody, jestliže na 
úkor udatllosti príliš si žiada vzdelanosti. Bo čo je nám 
platné zdobiť si hlavu kyticami a perami, dýchajúcil1li zá
letnídvom? J e'l1lne pestované ručičky našich synov stávajú 
sa síce schopnými vzbuclzovať ro'zkošnídvo, ale nie sú schop
né mávať mečom, ako to vyžaduje ráz národa. SlovoUJ, 
opustíme dnešný zženštilý čl vráťl1le sa k starodávnemu 
sposohu života.''18 

Tecly nielen politicky, ale i kultúrne ,je snnlla osamo
statniť Uhorsko a uzavreť ho pred no.výl1li prúdl1li, poso,· 
biacIDlli rozkladne na zel1liansky názor svetový. V tomto 
celku myšlienkovo'l1l, kde všetko má svoju cenu len v pomel'e 
k zemianskym hodnotám, pripaclá i národnému obleku a ja
zyku úkol obdobný. 

VedYa týchto ciel'ových udaní, stavajúcich úradnú m<1-
crarčinu do služby kOllkrétllych záujmov národa, vyskytujú 
sa v tomto Sl1lere i oclovodnenia rázu viac-menej všeobec
ného a abstraktného, spomínajúce zavedenie macfarčiny 
ciel'om ozdohy, potechy, slávy, zvel'adeni1a dostojnosti, blaha, 
prospechu a dobra vlasti a nár,oda, respektive vytvorenie 
nemčiny, slúživšej k ,jeho hanbe a k poníženÍu. Nachodíme 
i poukazy na príklad inýoh náro.dov. Ako súlun všetkých 
dóvodov, uvedených v prospech úradnej l1lacfarčiny dosiaJ', 
posobí presvedčenie, zdorazňované zvlášť v clňoch snemo
vých bojov o macľal'činu, že národ uhorský tak dl ho nebucle 
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šťastný, kým všetky svoje veci vcrej:né nebude vybavovať 
. 1 v 19 SVOJOll roC nou recou. , 
Jestliže sa dóvody, uvedené vyše, vyskytovaly, len teore

ticky ovšem, ojedinele i v prec10stretiach stolíc proti nem
čine: presvedčenie poslednejšie je výlučne ovocím pohybu 
z r. t 790, dozrelým predovšetkým vlivom zápalu spisovate
fov o vec. Tomu nasvedčuje nielen hojné opalmvanie tohoto 
výrokuspisovatel'mi, ale aj okolnosť, že v stavo'Rských pre
j~voch vyskytuje sa len ojedinele a až za snemu. V tomto 
smere najpríznačnejší snácT je výrok Prešporskej v Jej 
úvahách k literárnej deputácii: "Najvyšší kult národa je 
vo yzdelávaní národnej reči", žiadnjúcej z toho dóv,odu 
učenú spoločnosť' na jej pestovanie. Vlivu týchže spisovate
fov treba pravdepodohne pripísať i ojedinelé hlasy zemian
ske, vidiace v zavedení macTarčiny do úracLovprosiriedok 
a cestu k jej lepšiemu vzdelaniu. lnak prevláda v týchto 
kruhoch mienka, tu úprimná, inde zase slúžiaoa len za vý
hovorku, že naopak macTarčinu treba najprv dókladne 
vzdelať, ahy sa mohlo ňou úradovať.20 Podohne sa poldadá 
za potrehné preclbežné rozšírenie jej znán1Qlsti v krajine. 
J eclným hy tu postačovala jej znalosť u úraclllídvH, inÍ 
zase hlásajú polrehu jej zovšeohecnenia po celej krajine, 
nielen u správcov, ale aj u spravovaných, Illlá-li hyť jej 
zavedenie do úradov skutočne možné. Obichra smery na.Ťde
me zastúpené aj v súčasnej publicisiike. 

Súveké snahy a pokusy macTnrizačné, nastÍnené už na 
róznych miestach tejto práce, vazia svojimi koreňmi pre
dovš~tkým v tejto pode praktických potrieh a pomyslov, 
vi8Jžucí~hsa k zavedeniu macTarčiny, a hlahodárnych 'vý
sledkov, očakávaných z pomacTarčenia uhorského šicHu, 
z dovršenia jeho "uhol'skosti" i po tejto shánke. Súveké 
snahy macf.arizačné javia sa nám vo všetkom ako dósledky 
známyoh nám ~lŽ štátne-politických a sociálnych predstáv 
o hlnhonosnosti nál'odnej reči pre každú st.ránku verejného 
i súkromného života. 

Z dóvodov macTarizačných najviac sn uplatňuje prirodze
ne ohl'ad na potreby macfal'ského úradovania. Reč a úrady 
súvisia 'vsúvekej imentalite uhorskej vóbec vel'mi úzko 
a potreby macf.arského úradovania sú to, ktoré rozhoclujú 
predovšetkým o zavedení maďal'činydo škól. M. Gyiijtemény 
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clokonca volá, že jej zavedením do úradov má národ do
kázať, že má nároclnú reč. Z týchto p.raktických dóvoclov 
l'ozmnie vačšinH macl'arizačných návrh ov macl'arizáciou len 
šil'enie znalosti maďarčiny ~ krajine, jej osvojenie si jak 
MacTarmi, jej neznalými, tak Nemaďarmi, v krajine býva
Jllclmi, aby macTarčina bola v krajine obecná a prvá medzi 
m,tatnými národnými reča:mi asi tak, ako dosial' latina. 
V tomto smysle chápu macTarizáciu aj nemacľarskí obyvatelia 
uhorskí, ochotní sa mad'arčinc zvačša učiť. Na úl;lné po
macľarčenie Uhorska a na vyhynutie nemad'arských rečí tu 
užívaných myslí len nepatrná časť návrh oV-. Zaveclenie m<1-
cl'arčiny do úradov javí sa i v tomto smere prostriedkom 
naj účinnejším. 

Ostatné dovody, smerodatné pre zaveclenie macTarčiny 
do úradov, nevyskytujú sa pri odovodň~vaní snáh macTari
začných, možeme ich však mlčky predpokladať. šťastné 
clósledky, očakávané ZD za vedenia macťarčiny do verejného 
života, šírením macTarčiny, respektíve cel,lmvým pomacl'ar
čením Uhorska sa pril'odzene len zvačšovaly. Výslovne ll\re
clený najdeme v tejto súvislosti však len dóvod l1žšieho 
sjedllotenia a sblíženia nárocla pri spoločnej reči. Tak školská 
.cIeputácůa Barani:anskej navrhuje (1790) '1'0 s'vojom elahoráte 
vyučovanie macl'arčiny v šk,olách za tým účelolll, aby ostatné 
n~rody "boly viac pomacľarčené a postupne splývaly v ,jedou 
naro~, bez čaho pravá blažel1Josť krajiny pre panujúcu 
rozchelnosť národnostnú nebude nikdy closažitel'ná." V tejto 
súvislosti musíme poznamenať, že obavy dynastických kru
hov, že opozícia pomocou macľarčiny chce si podmaniť 
nemacl'arské živly v Uhorsku, sjeclnotiť ich a pozbaviť tak 
panovníka a vládu možnosti opierať sa o ne, neboly tiež 
úplne hezzákLadné. 21 . • 

Týmito viac-menej praktickými názOl'mi o reči alw ná
sÍl'oju, preclovšetkým k úraclovaniu, tedy názormi, známymi 
nám už clobre z myšlienkového ovzdušia racionalistického 
Cl jozefinského, vyčerpáwa sa zvačša záujem o vzdelanie 
macTarčiny v súveke.j uhorskej spoločnosti stavovskej a i vo 
~ládnych kruhoch, i pokial' icle o rečovú politiku školskú. 
skoly -fl pestovanie macTarčiny v nich má tu i nacľalej slúžiť 
len mechanickému spmstredkovalliu jej znalosti medzi oby
vateTmi jej neznalými za účelom jej skorého l'ozšírenia po 
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krajine. ProfesOl'i ma:ďarčiny ustanovujúsa len v krajoch 
nemaďarských. A to úplne odpovedá súvekej mentalite 
uhorskej, ktorá ani po tejt,o stránke nedopracovala sa no
vého saluostatného náznrru, ale len pasÍvne prejala dedidvo 
jozefinské,odkaz dohy i v tomto ohrade. Elementárna vý
chova v reči materiJllskej (čítanie, pÍsanie a dovedllosť osno
vať hežné ohčianske pÍsomnosti), použÍvanie reči materinskej 
ako reči výpomocnej ačiastočne (z počia:tku) naukosdelnej 
pri vyučovaní vyššom, dejúcom sa i naďalej v latine, a pe
stova:nie jedllotlivých rečí, v daných pomeroch predovšetkým 
maďarčiny, za účelom jej osvojenia k účelom a potrehám 
praktickým, ostáva i nacLalej axiomom rečovej politiky 
školskej v Uhorsku. Pestovanie reči, nakorko je vohec preň 
smysel (a i to vlivom posobenia spisovaterov) ponecháva sa 
učeným sdruženiam a súkron1llíkom. 

Myšlienka hlhšieho vzdelávania sa v rečiach, a to jak. 
klasických, tak živých, cudzích i domácich, k účelom čiste 
kultúrnym bez ohradu na jeho osožnosť a potrehu k účelom 
praktickým, je tejto dohe vcelku úplne cudzia. To platí, 
i pokiar ide o dokladnejšie vzdelanie sa v materčine, kde 
len niektorí huditerskí dnchovia, prišlí do styku so západ
ným svetom kultúrnym, vidia ďalej a zastávajú v t'0111to 
smere hradisko kultúrné, ktmé si hradisko utilitaristické 
nielen podriaďuje, ale ho aj úplne ahsmhuje. V tejto súvÍs
losti slušíspomenúť predovšetkým posudok Gahelhofe:rov 
o Vályiho návode k vyučovaniu mad'a,rčiny na školách. Toto 
hradisko je prirodzene heslom značnej časti spisov;ater<Yv
buditerov, heslom, pravda, ešte na dlhú dobu neuskutoč
nenýnl!2 

Už z týchto dosavádnych našich poznámok možno, myslím, 
dostatočne vyhadať, že pohyb stavovský a lmutie buditeL
ské z 1'. 1790-92 nie je nwžno úplne stotožniť, a:ni pokiaf 
ide o snahyohoch o úradn:ú maďarčinu, kde ich spojenedvo 
je snáď najužšie. I tu, pri úplne totožnom progTame, delia 
sa snahy dV'och skupín zreteTne jak pomer0111 1~ reči samej, 
tak pohnútkami hoja o ňu. 

Prevrat zastihol huditerov v pilnej práci o vzdelanie 
maďarčiny, o -jej usposobenie za nástroj osvety v národe. 
Povzbudení príldadom panovníkovým z konca roku 1789, 
hradia prirodzene využiť jedinečnej príležitosti, a opierajúc 
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sa o všeohecnú nenávisť stavov k nemčine, poučených po
hromami dohy jozefinskej o dOležitosti otázky rečovej, sna
žia sa ich prin"lať k pozdvihnutiu maďatčiny za reč úradnú. 
Na rozdielod zemianstva, chápucehootázku rečovú prevážne 
len v jej vzťahoch stavovských a verejnoprávnych, buditelia 
cítia jedinečný význam reči národnej pre cLalšie osudy ná
roda a v jej podvihnutí, a nielen v zabezpečení staV'ovl8'kých 
výsad, vidia hlavllú záchranu národa. Tým nemá byť pravda 
poveclané, že by spisovatelia boli cudzími k hmotným a ve
rejnoprávnym záujmom súvekej stavov1skej spoločnosti 
uhorskej, ktorej boli vo svojej vačšine, či už rodom alebo 
postavením (kňaz, honoratior), členmi a záujmy ktorej holy 
aj icl~ záujmami. Toto platí tým viac, že zastánci maďarčiny 
a vobec "národného" programu medzi spisovatel''rni holi zvačša 
yiac-menej konzerV'atívneho myšlienkového založenia, a jest
liže sa jednotlivci medzi nimi líšili v niečom od ostatnÝch 
členov svojho starvu, tak zvačša len v ohrade kuHúl:ne
reoovom a vačšou liberálnosťou v otázkach hospoclársko
sociálnych, dosledok to vyššej úrovne vzdelanostnej. Hmotné 
1:1 verejnoprávné záujmy stavovské sú tedy touto časťou 
spisovaterov nielen chápané, ale i sdieľané. Táto o]mlnosť, 
toto dokonalé súcítenie so šrachtou umožnilo spisovateľolll 
vystúpiť u nej s takým úspechom i v prospech tých častí 
svojho rečového programu, ktoré šl'achte boly a ostaly vač-
šinou cudzie. . . 

V hesle úradnej maďarčiny vidia spisorvatelia-buditelia 
predovšetkým no,rú príležitosť k vzdelaniu tejto reči. Ma.jú 
však smysel i pre význam úradnej reči národnej, pre plnosf 
národného života a jeho dostojnosť. V hmotných záujmoch, 
pojacich sa k úradne,j luacrarčine a sclieraných, ako sme 
videli, i vačšinou. z nich, majú posobivý nástroJ r>ozšíl'iť 
záuje1l1 o reč mierou dosiar netušenou i v kruhoch, kde 
zclujem >O ňu dosiar bol veľmi vlažný a]ebo žiadny. Z tohoto 
taktického pomyslu, z časti však i schvátení clri:lvosťou prúdu, 
prisposobujú sa stavovskej oclbojnej ideologii i tam, kde sa 
to snáď s ich vnútorným presveclčenÍm a prejavmi z cloby 
len neclávnej všade ani neshodovalo. !šlo však o to, zainte
resovať odbojné stavy o reč za každú cenu, čo sa mohlo 
priroclzene stať len prostriedkami, pre ktoré stavy maly 
jedine smysel. Na clruhej strane treba zase poznamenať, že 

341 



· . 

i medzi zemianstvom boli jednotlivci, vystupovanie ktorých 
o úradnú reč macl'arskú nemohlo nepresvedčiť spisovatel'nv 
o úpl'Ímnosti ich záujmu i v tejto oiázke. 

Ďalší vývoj vecí musel však spisovatel'ov presvedčiť 
o mýlnosti ieh nádejí, pokial' sa viazaly k zemianstvu ako 
k celku. Musel ich priyiesť k poznaniu, že pomel' zemian
stva k otázke úradnej macTarčiny je práve opačný než ich 
pomel' vlastný. Je-li pozdyilmutie macl'arčiny, medzi iným 
i pomooou jej zavedenia do úradov, u spisovatel'oy ciel'om, 
k dosiahnutiu ktoréhopoužívajú i stavovskýdl predpoja
tOlstí zemiallstva, 'súhlasiacich k tomu nie zriedka i s ich pre
sveclčellÍm y]alstným, je tomu u tohoto zemianstva práye 
naopak: cie!' om je tu 2)abezpečenie týchto stavovských výsad, 
ivoriacich v podstctte i skutočnú náplň hesiel štátopráynych; 
otázka úrndnej macl'arčiny je tu len prostriedkom, a to nie 
jediným a výlučným. Verejnopráyné zábezpeky, postaču
júce celku národa, uspokoja nakoniec aj stavO'lnských stú
pencov InacTarčiny, takže sú to už len buditelia. letorí viclia 
jediné trvalé zabezpečenie záujmov krajiny v zavedeni 
macl'arskej rečí i nacl'alej. Voči tomu je pomel' stavov k ma
cl'arčine 'v tejto súvislosti od počiatku yiac-menej aHeTlla
tívlly. Za tohoto' stavu yecí je úpadok ZáUjlllU stavovského 
o reč p.o zabezpečení stavovských výsad pochopitel'ný. 

Ináče i llledzi buditel'mi boli od počiatku jednotlivci, 
ktorí, znajúc pravú mentalitu stavoyskej spoločnosti v otázke 
rečoyej, nerobili si v tomtoohl'ade vel'kých nádejí a h1'adeli 
na pohyb zemianstva v prospech reči lllacl'arskej ako na 
niečo chvíYkového a podlllieneného čiste záujmallli stavov
skými. Tak vyčíta svOjilll stayo'Vským súčasníkom už Decsy, 
že "nie pravá láska k národnému jazyku, ale ,strach o naše 
zemianske svobody je príčinou nášho zápalu o národnú reč. 
Akonáhle hudú výsady zabezpečené, zabudneme ihnecl' nu 
svoj jazyk, odhodíme uhorské šaty, ohlečiellle sa znova do 
cudzej kože a budeme si zase vážiť a na,sledovať cllclziehu 
sposobu života a svojím opovrhovať." Na nestálost' a po
vrchnosť zellliallJskeho záujnm o reč poukazujú i niektoeí 
iní spisovatelia súčasní.23 

Nár.odnostná stránka stavovs,kého pohybu z r. 1790-92, 
oclhliadneme-li od utilitaristických stráll'ok ich záujmu o ma
d'arčinu, yyčerpáya sa zoviíajšnosťami. Dmhé obleky, ban-
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deriá, slávnosti. Najlepšieto vidiet' pri ováciách pl'Í prevezellí 
,koruny z Viedne do Budína, pri zahajov,anÍ snemu, pri 
korunovácii a pri iných príležitostiach. NoyinYaJspisovatelia 
to často yytýkajú, hoc na druhej strane, uznávajúc ináče 
yačšinou, že ide len o wvňajšie znaky národnosti, tie isté 
veci z opor,tunizmu a z taktiky, kde-tu však i z presyedčenia, 
yychval'ujú a široko-cľaleko opisujú, slúžiac nie zriedka 
zemianskemu zpiatočníctvu i literárne. Zyačša však treba 
poznamenat', že sa snažia odviesť pozornosť národa od týchto 
zovňajšností a dať celému tomuto hnutiu hlbší obsah a smysel. 

V celku o'všem, ako sme mohli vidieť, bez značne jšieho vý
sledku. Zvlášť nesplnené ostaly ich nádeje, pokiaľ išlo o kul
túrnu stránku l'ečo"rého pohybu. Na malý smysel stavov pl'C 

uplatnenie macTarčiny v ško]si.vema1i sme už príležitosl 
poukázať. Ešte menší bol záujem a smysel súvekej spoloč
nosti stavovskej pre macTarské pÍsolllnídvo. Pomery, známe 
nám v' tomto ohl'ade dosial',sa vhvom "národného povzbu
denia" r. '790 nijako podstatne nczmenily. Mindenes Gyiij
temény počiatkol1l októbra j 789 zisťuje, že "l'unoho je takých. 
čo hodia za svoju vlasť a národ, ale ciel'om zvel'adel~ia našej 
reči je il1l Túto venovať 1-2 zlaté na knihy, hoc na kopovov 
a chrtO'v venujú dukáty". O niečo neSlkor poznallllenáva 
A. HorváJth v liste ku Kaúnczymu na túžhu Gyongyosiho, 
že v Uho)"sku je snácf vačší záuje'lll o spishu a,ko v Sedmo
hraclsku: "Keby si len vedel pravdu, úbohý Gyongyosi." 
A pomery nelepšia sa ani neskol', kecl' už "vlastenecký" zápal 
uhorský closa1mje svojho vrcholu. Knihy sa ,gíce mlložia, ale 
málo sa čítajú,respekHve, kecf sa čÍtajú, málo sn kUPlljÚ. 
Výnimku tvoria časopi,sy a aktuelné brožúrky. Záujem ani 
tu však nie je valný. Koncol1l apríla sa ponosuje vyda
vatel' M. Gyiijteményu na malý odbyt, v closleclku ktmého 
nielen že nemaže vellJovať ročne sl'úbených lOO tolaroy 
na macl'arskú literatúru, ale ešte sám llmsí doplácať a,j 
na časopis. Kohnovichoya Unga,ri:ae norva periodus, vydaná 
Kovaehichom práve k snemu, hoc ju čÍtajú a citujú i na 
smno'lll sneme, jde len yeľmi málo na odbyt. Najvačší 
úspech mala ešte Dugonicsova Etelka, jejž prvé vydanie 
(lOOO ex.) sa 1'. l789-90 rozpreclalo úplne, takže r. 1790 bolo 
tl'eba usporiadať druhé vydanie, a pamflety Hoffl1lannove,. 
ktoré podl'a ,gvedectva súčasníka (Keresztury) išly na drač-
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ku: minulo sa ich vr,aj na 10.000 exemplárov, kým z obrán, 
vydaných proti nim, sotva 300. Z noví'll najlepší odbyt maly 
viecLenské Hadi Torténetek. "Hanobná vec je, že naši Uhri 
nečítajú ešte ani :"r tejto uhorskej epoche" - volá Kazinczy 
počiatkom roku 1791 (4. L), zatvárajúc akoby kultúrnu Slt
vahu roku minulého.21 

Pomery sa v<llne nezlepšily ani po J790, ba skol' zhoršily, 
bo odpftdlo, čo bolo v záujme o pÍsomníctvo vyvolané len 
vhvom politických udalostí. Foldy sa ponosuje Kazinczymu 
roku J791, že za dva roky vedel predať z jeho Listov 
Bácsmegyeiho iba dva výtisky. "L'utujem za srdca Tvoje 
položenie, ale to už je osud apoštola, šíriaceho osvetu a do
brý vkus, v našej lllizernej a slepej vlasti." Ani Héloise sa 
nepáči. čitatelia sú va.čšinou ldíazi a starci, ani jedným ani 
dnlhým neodpovedá ich vkusu. Droveň mad'arského VkUSll 
je nízka. Ešte ani spisy zemianskeho obsahu nejdú na odbyt. 
V Diószegu hola vydaná sbierka niektO'l'ých nariadení J OZl'
fových a stoličných odpovedí na ne. Niekoťko výtiskov bolo 
poslané do Sabblčskej, ale "kein eirnziges - kein einziges 
Exemplar war abgekauft: in dem ganzen Komitat kein ein
ziges". "Na mojho Messiáša (preklad IGopstocka) sa pri
hlásilo už 13 predplatiteťov. Sacrec1iable 13! Cela fa~t honnem 
a notre goM. Malo by sa to dať vybubnovať u ostatných 
llár,oclov alebo aspoň u pov.oclcu "Ninive", aspoň by uverily, 
že jeden parížslcy hrusliar má viac ved-omostí a ~dcusu, akl) 
v Uhorsku zemskí páni. A Ty ešte chceš, aby som ma] po
kojnú kry! Ha, ha, ha! To mám, ako by aj nebola pokojná. 
kecf mám na Messiáša 13 prec1platitefov!" "často som už aj 
zanechal básnenia, ktol'é tvorilo va.čšiu 6ftsť mojho zamest
nania, bo pre koho píšeme vla stne ? Korytnačka lepšie 
napreduje aleo macfar,ský vkus litel'árny. študent ide len za 
kázňou, ktorá ani polovicu taťko neprispeje k mravom, ako 
účinný verš, čo sa vkusu týka, nie je ani slaná ani masná. 
Pánom a ZemaUlOll1 je milý ich brav, chrt, kopov, klisna, 
lemovka, nenasýtnosť, spánok, zlorečenie, hnevy, pomluvy. 
hájky šustrov, lichotky, korheJstvá atcI. - quis tot uugarum 
comprendere formas posset? - a nijako necítia, v ČOlll je 
pravá rozlmš - sú podobní hovadám". Literárné časopisy 
zanikajú jedon po druhom (M. Gyiijtemény, M. Museum, 
Orphells).2" 
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Podobný nezau]em prejavuje šfachta i VOCI mým kul-
. túrnym podujatiulll maďm~ským (Učená Spoločnosť, Peštian
ska dorastenská spoločnosť atď.). Výnimku tu tvorí len vec 
maďarského divadla, o ktorý badať istý záujem aspOll v nie
ktorých stoliciach. Sú to predovšetkým stolica Peštianska, 
Satmárska a Saholčská, ktoré l'ozvíjajú živú agitáciu v jeho 
prospech a privedú i niektO'l'é iné ,stolice ik zakročeniu 

u najvyšších mies.t. Ide tu zvačša len o podporu mravllú, 
llalmťko hmotne podporily divadlo ,sotva 2-3 stolice (lepšie 
rečeno niekol'ko kultúrnejších jedincov v nich, čím sa sú
časne vysvetlí aj lnuotný neúspech akcie). I takto javí sa 
tu vefký rozdiel V srovnaní s ľahostajnasťou zemiaThstva 
k ostatným kultúrnym podujatiam maďarským. Pl'e vy
svetleníe tohoto rozdielu heba poukázať predavšetkým na 
ráz tohot,o boja, smerujúceho proti utláčaniu maclarského di
vadla so strany nemeckých divadelníkov hlavnomestských, 
na otázku prestyžnú, na záujem najvyšších úradov a na 
opatovné žiudosti divaclelnej spoločnosti samej. Najviac 
však asi zavážila u stolíc, zastáva.júcich sa divadla, okolnosť, 
že tu išla o repl'ezentačllé konkrétum, ako tomu bola na pl'. 
II obleku, zvlášf však presvedčenie, hlásané d1vadJom n litc
ratúl'OU a .opakované i stolicami, o výchovnom a umravňll
júcom význame clivadiel, ktorý úkol dobre zapadal do l'ámca 
celkovej politiky stavovskej, smerujúcej k záchralle, l'espek
tíve k oživeniustarých mravov domácich. Tento zreteť pre
vláda veelTa druhého úkolu divadla, pripisovaného mm vše
ohecne, vzdelávallia reči totiž a (zriedkavejšie) šírenia 
dobrého vkusu a asvety (ojediilele dakonca medzi ťndom), 
uatofko, že sa dostáva u niektorých stolíc na miesta prvé. 
Onwská na pl'. odmíeta r. 1794 podporovat' cUvadlo z toho 
dovodu, že llevedna v!'aj, či divadelné hry prispievajú vine 
ku zkazeako k náprave mravov, a na~rhuje, a,by pcniaze, 
ldoré by maly byť vynaložené na náradné divadla, boly 
l'aclšej venované na vojenské výchovné ústavy, kde by 
mládež mohla byť vychovávaná povahe nároclnej primel'a
llejšie. V týchto prejavoch síolíc najdeme konečne i slová 
vrelého presvedčenia o súvisc reči a národa v smysle kul
túrne-buditeľskom. Sú ta však dokázatel'ne zvačša len tale
mel' do slavné opakovania agitácie spisovatefskej a prípisoy 
divaclelnej spoločnosti samej, takže možu byť v tomto 
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ohl'aclesmerodatné najVIaC ak len pre jeclnO'tlivcov (zvačša 
asi tiež spis!Ovatel'ov), ktorÍ v stoliciach za týmto pohybom 
stáli, nie však pre stavy stoličné ako celok, ktmé zostaly 
(8Jko svedčia činy) vcelku chladllými.26 

Súvaha stavovského, pohybu z r. 1790-92 po stránke 
kultúrnej je tedy viac-menej pasÍvna. Po teJto stránke je 
o vel'a aktívnejšia "germanizačná" éra J O'zefa JI., a to nielen 
po 'stránke negatívnej, ak!O sa to všeobecne pripúšťalo a pri
púšťa,27 ale predovšetkým kladne, ako sme mali už príle
žitosť na to poukázať na príslušnom mieste tejto práce. To 
uznáva dokonca i Už,ská vo svojOl1l preclostretí proti utuženiu 
cenzúry (tO. VI. 1793), kecL hovO'rÍ. tak odlišne od 1'. 1790!, 
že Joz~f II. uvol'nením cenzúry chcel docielif, aby 'llsilo
v,anie národa na poli literárnom nebolo hatené, a týmto 
svojím "rozšafnýma blahodarným činO'l1l tak povzbudil 
duše synov tejto vlasti, že nie bez vClačnosti kladieme do 
doby jeho pano\nania poč.iatok I1O'vého obdohia litera túry. 
zvlášf macl'arskej."28 

2. 

Po preclcháclznjúcich vývodoch móžeme výsledok svojho 
skúl1lania, čo sa týka umiestenia rečovej otázky a jej zara
clenia do podstaty sporu l1ledzi Jozefom II. a uhorskýl1li stav
mi, shrnúf myslím bezpečne takto: Jazyk nevystupuje ani 
na jednej strane ako príznak nároclnostného snaženia, ale 
len ako prostriedok k dosiahnutiu politických ciel'ov. Je 
pomóckou centralizačnou v rukách J ozefových a stáva sa 
násÍl10jom stavov'skej politiky v rukách ulwrskej šracllty. 
U ohidvoch stránok najdeme ten istý názor na Jazyk, hl'a
disk,o ·osožnostné. Politický problém vidí Y otázke úradne.Ť 
maclarčiny, a to preclovšetkým vlivom stavovskej politiky 
uhorskej, i Leopold II. a jeho radcovia, vlivom ktorého roz
pozIiarnia mení sa značne král'ovo stanovilsko i ku kultúrnym 
snahám macľarským, čím kultúrna politika uhorskej kan-
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celárie, tak sl'u]me zahájená z jara 1790, dostáva Sll do zá
vozu. Jazyk je ohOln stranám len Pl,ostriedkom polit~ckým 
Cl mocenským. PIOCIstata sporu nie je tedy v rozdielnol11 
chápaní jazyka, ani v srážke dvoch národnostných cítení 
y našom slova smysle, ale v zápase dvoch SI1H~rOY politic
kých, ahsolutistického centralizmu na jednej a feudálneho 
autonomizmu na strane druhej. Ako dokonale totO'žný je 
názor oboch stránok, čo sa úkolu reči týka, vysvitá naj·· 
lepšie z toho, že po prevrate stúpenci reči macl'arskej chcú 
jej pomocou uskutočniť v UhOl'sku to i'sté, o čo usiloval 
predtým J ozef II. pqmocou nemčiny v celej l'Íši rakúsko
'uhorskej: sjednoHf celú krajinu pomO'cou :úradne.j reči. 
Počínajúca macľarizácia je, ako sme to mohli vidieť myslím 
dostatočne, dokonalou (zvačša vedomou) kópiou gel'lnanizá
cie, a to nielen v ciel'och, ale zvačša aj v prostrieclkoch. 2U 

Okolnosť táto Istane sa nám pochopiteTnejšou, llvážime-li, 
že macľarizácia je plodom tejže národnostnej ideologie, 
z ktorej vytryskla predtým g'ermanizácia tl ktmá ÍYorila 
obsah pojmu národa lliwrského. ako sme na to už poukázali, 
i precLtým. 

Pojem národa uhorského, tak ako sme malí príležitosf 
poznať ho· v našich výkladoch dosavádnych, sa totiž vlivom 
udal'osti posledn ých rokov poclstatne nijako nezmenil. Zé\·· 
klllJclom tollCJlto po jmu. ()I3tá vájú i nacľalej složky územné, 
politické a vereJnoprávné. Rozhoduj ú však tieio druhé. 
Nie územie v smysle geograficlm- fyzickom, ale územ;.e 
politicky, štátoprávne aleho aspoň verejnoprávne orga
nizované tvorí národ. Tak dó\~odí na Pl'. Tokaly vo svojej 
reči, poveclanej chla 9. IX. na srbskom kongrese temeš
várskom proti požiadavke kongresu zvláštneho územia: 
"Nie územie samo o sebe a jeho fyZická. jakosť tlvOl'í 
a udržuje národ, ale ohčianske pomery l'udu v ňom usade
ného, osobitné štátné právo Cl svazok obyvatel'ov, tvorený 
občianskymi zákO'nmi, len to dáva ktorémukol'vek národu 
Isúcnosť . Cl. f'ormuj súčasne. 30 Prevahu složky politickej 
možno vybadať i z toho, že i v nedostatku vlastného štáto
právne organizovanéhO' územia stačí k utvoreniu POj!llHl 
národa (pravda nie v plnom význame slova) politická 
výsada, privilegium, dodávajúce určHej vacseJ-lllenseJ 
skupineO'hyvatel'stva istej llIstavenej os'Ohitosti. Srhi v Uhor-
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sku, jak podl'a vlastného doznania, tak pocHa cudzích 
charakteristík ich postavenia, tvoria i pri svojich privi
legiách (v dóležitých bodoch však neuskutO'čnen~ch) osobitý 
národ len ideálne. Inak boli 'smiešaný s Uhrami pod touže 
vládou a týmiže úradmi. Aby ho tvorili aj v skutočnos,ti, 
k tomu poldaclajú za potrebné mať svoje vlastné územie 
a svoje vlll'stné úrady dvor,ské i zemské, slovom územie poli
ticky organizované. Známky osobitosti srbského národa ne
vidí ani Jezerniczky v sVlOje} známej nám už rečí v ich 
odlišllej reči, náboženstve, 111ravO'ch, povedomí atcf., ale 
v tom, že bola pre nich sriadená zvláštna dvorská kancelária, 
letorá rozdel'uje pO'dl'a neho národ od národa. V dósledku 
27. z. čl. z roku 1791 (recepcia Srbov) žaluje dvorská rada 
yojenská, že ním boli Srbi pojatí clO' pojmu Uhrov, hDc 
ešte i podl'a mienky dvorskej koruerencie k tomu, aby 
i nacfalej tvorili zvláštny národ, stačí, aby im boly pone
chané ich privilegiá a aby boli závislí na osobitom dvor
skom úrHde (deputácii). I pO'dl'a pisatel'a O'dvetnej brožúrky 
proti Novakoviéovej Dissertatio de g'ente Serbica všetky 
národy, ktm'é sa osadily v Uhorsku a tu našly výživu, 
obydlíe a ochranu, tvoria s Uhrami jedou národ, jedon 
štát. Rumunom sedmohradským oclopierajú sa občianske 
práva tiež z toho dóvrOdu, že v smysle ústavy a zákona 
netvoria konkrétne aklO národ osobitého zemského spolu
stavu alebo, ako hovorí výbor snemu uhorského vo S'l"ojO'll1 
dohrozdaní o únii Sedmohradska s UhO'rskom, ani privi
legioll1 ani územím zvláštneho národa ("nec privilegio, 'nec 
territorio clistindam nationemoonstituunt"). Sasi sedmo
hradskí odóvocl11UjÚ svoj nárok na rovI1'oprávnu účasť '1'0 
yerejnom živote sedmohrnclskom tiež tým, že dostali privi
legium na král'ovskej póde ako "svohDc1ný a nedelitel'ný 
národ."31 

Plnosť národnej kvalifikácie je dosiahnlltá ovšem len 
verejnoprávnc daným súadením zvláštneho Cl osohitného 
územia a jeho ohyvatel'stva, tedy štátom, štátnou alebD 
aspo11 verejnoprávnou llezávislosťou, samosprávou. Definí
cia národa je i v rokoch devaťclesiatych ešte čiste osvieten
ská, racionahstická: súhrn obyvatel'stva, štátu, zeme, pod
liehajúceho tejže vláde. V Koppiho Paraenesi natío je na 
1'O'Ve11 pO'stavená pojmu patria. (.,Neque aliquem ex llltimis 
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etiam patriae civem pige1'c debet esse se partem nationis".) 
V lwožúrke z 1'. 1790: Ab optimo principe candida postulata 
sú výrazy ditiolles a nationes užívané ako synonyma. Mie
Ilia sa nimi jednotlivé zeme, poddané domu habsburg'skému. 
Národom je tu tedy nie súhrll ,ohyvatel'stva súštátia mkús
keho, ale len jednotlivých jeho historicklO-politických slo
žiek. Reminiscencia na vlastný nezávislý š,tát llplat1111je sa 
vel'mi značne aj v ponímaní Srbov uhorských ako národa 
zv1áštlleho. Podolme sa menujú národmí v Seclmohradskll 
jednotlivé politicky ustavené nár,ody tamojšie, ich súhl'1l 
je populus aleho patria. Zato o Maďaroch, Slovákoch a Hor
vatoch súčasný prejav určite tvrdí, že tvoria jedon národ, 
deliaci sa len rečou, inak však '1'0 všetkom jednotný. Ne
počÍta však do neho SrbQlv, a poldadá za potrelmé, aby boli 
prijatí a vyhlásení za Uhrov zvláštnY1l1 zákonom fl sjedno
tcní s krajinou. 32 Pre príslušníkov iného verejnoprávneho 
svazku akt recepcie bolskutočne jedinou cestou, ako sa stať 
údO'm nál'oda uhol'ského. 33 Práve tak nezmenený ostal i vý
znam príbuzných aleho oclvoclzených výrazov (natiO'nalis, 
nationalista, patriota, HUllgarus), chápaných všetko '1'0 vý
zname územne politicklOm.34 

Podobne nezmenený ostal pojem národa uhorskéhO', 
i pokial' ide o jeho výsaclnlL výlučnosť. Koppiho práve cito
vaná mienka ,je chápaniu tejto doby ešte niečo naprostO' 
l'evolučného. Hromadiť tu dókazy, holo hy po SkUi-OČllO

stiach, uvedených v tomto cliele, snácľ zbytO'čné. RO'zšÍrenie 
pojnl'u národa i na vrstvy nevýsaclné, dosiar v 110m neoh
sažené, ohjavujú sa formou ovšem cfaleko miernejšou len 
II nieldol'ýdl pokročilejších a svohoclomysel'nejšíeh publi
cistov súvekých, nie bez ozvukov francúzske.Ť iclenlogie 
l'evolučnej.3" 

Týmito našimi výklaclmi nemienimeovšem nijako tvrdi ť, 
že územnosť, političnosť a výsadnosť ,sú jedinými prvkami 
súvekéhQl pojmu národa uhorského a že tento pnjem uvede
nými slnžkami je ohsahove vyčerpaný už úplne. Tné složky, 
vyskytujúce sa najčastejšie,sú: udatnosť, staré clO'hré mra
vy, životaspráva, cnosť, spósob smýšl'ania, zákony, vlohy 
a nadanie, v neposlednej rade a preclovšetkým však (vli
vom dobových Isnáh) reč a ohlek. Čo je však i pri týchto 
znakoch najcharaktel'istickejšie a na.Ťdóležite.Ťšie. je to, že 
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i tieto pojmové prvky vyskytujú sa vo vzťahu k národu 
uhorskému vo vymedzenom slova smysle, tedy ,"o 'význame 
territoriálne-politickom. Pojem národa v smY'sle úzenme-po
litickolll je rámcom i týchto ZnakOiY ostatných. Istý pokrok 
možnosnácT badať len v 10m, že pojem národa, ako súhrn 
obyvatel'ov vlasti, začína nadobúdať clo iSltej miery už 
i značenia sml1ostatného, líšiaceho sa aspoň nieldorými 
znakmi - nko na pl'. u Oswalda jazykom a oblekolll - od 
pojmu vlasti, s ktorým i'llá~e nielen že úplne splýva, ale 
vedl'a neho ,javí sa clo istej miery pojlllom druhotným, na 
pojme vlasti závislým, nak~rko povinnosti voči národu sú 
len ocl vodzené. Prilllérné sú povinnosti k vlalsti. lch platnost 
aj pre nál~od je odovodnená s póukazom na súvis vlasti 
n nárocla, jej správcu a decliča. a6 

Zpocl ,tohoto zistenia nehorÍ výnimky ani znak, u ldo
rého by sme to v smysle náš ho dnešného slllýšl'anira očaká
vali snácT najviac, totiž nároclná reč, ktorá sa po jí tiež len 
k celku národnému, vYllledzenému územne a politicky. 
Pojem národa ako súhrnu oby,natel'stva krajiny je tu nie
kecly poj1l101l1 sproshedkujúcill1 (reč - národ - krajina). 
Touto náL'Odnou reoou v dohe snáh ,o zaveclenie lllacTarčiny 
clo úl'aclov je prirodzene macTarčina, ktorá tu po odstrál1ení 
Latiny vystupuje ako nástupkyňa latiny, hoc j~j víťazstvo 
voči nej, alw sme videli, nie je eMe úplné, a to ani len 
pojmove, nakol'ko sa ešte kde-tu vyskytuje potreba ozna
ČOVHť lllacrarčinu ako "opravclovú nároclnú reč" krajiny 
ciel'om zameclzenia záll1enys latinou. MacTarčina je rodnou, 
materinskou, nároclnou rečou krajiny, jej rečou hlavnou, 
opravdovou rečou národnou (v protive s latinou), vedra 
ldorej l'eči ostatné sú menované clokonca eudzími (Decsy). 
I ll1ierny V ályi robí l'ozcliel ll1edzi macľarčinou alm rečou 
náeoclnou H medzi ostatnými rodnými rečami žiakov. Po
dohne Pressburger Zeitung. MacTarčina je v Uhorsku reoou 
materinskou, živou a hlavl1Jou, rečou krajinskou, ktorá spolu 
s llhorským štťtom 'lná byť národu ,~lastnou. Učiť sa jej je 
povinl1osťouvoči vlasti, krajil1e, zanedbávať ju je. preči
\lom proti nej. Nechcú-li Uhri priviesť svoju vlasť, svoj 
národ clo zkazy, sú povinní pozdvihnúť jeho (jej) povodnú 
l'eČ. Tá istá mentalita sa nám hlási i z volania, oclovodnenébo 
zretd'om na jestvoval1ie aj il1ých rečí v Uhorskn. aby "ll1a-
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cfarská reč bola v našej vlasti rečou národnou", zo spoje
nia blaha vlastí s podmienkou pestovania jej "vlH1stenskej" 
reči atcT. "Národná" reč je pre ktorúkol'vek krajinu to, čo 
pre ,jednotlivca jeho jazyk,3i 

Spojenie jazyka s nároclom v smY'sle územue-politicko'lll 
a prislušnosť jazyka k nemu vysvitá i zo súvekej, hojne 
doloženej ideologie, že na zvláštnu národnú Teč v plnom 
význame slova a na jej užívanie vo vzťahoch verejnopráv
nych maiú nárok len národy samostatné, nezávislé (poli
ticky), Najlepšie shrňuje snácľ ,jednotlivé složky tejto 
ideologie prejav Ugočskej vo veci maďarského clopisovania 
král'ovskej rady, žiaclaného Hontianskou (1793): "K tomu, 
aby záležitosti našej kmjiny holy vybavované našou, a nie 
inou l'eoou, vedú nás síce i príldady iných národov, najviac 
však nás može k tomu viesť nezávislosť nášho národa. 
Jestliže hlavnou svobodou týchto národov ,je, že svoje veci 
mažu vybavovať svojou vlastnou rečou, nie je možné, aby 
náš svobodný národ zamenil svoju rodnú reč s rečou iného 
národa cudzj eho." I subdeputácia, pove.rená vypraoovanLm 
návrhu na učenú spoločnosť macTarskú, uznáva potreJHl te,j
to spoločnosti z toho dovodu, že "vzdelá yanie národnej reči 
a ,jej šírenie, pestrO'vanie verejnými orgánmi patrí k dostoj
nosti a pojmu nezávisle,j a svoju vlastnú bytnosť ma.Ťúcej 
kmjiny." "Nál'od, nemajúci vlast'llého a krajinského ja\zyka, 
nielen že nie je l'udom (nép) svobodným ale.bo nál'odom, ale 
vo vzdelanej EUl'ope nie je a:ni poklada'llý za hodna na,Z)Tvat 
sa nároclom." (Abovská v ohežníkuo divaclle 1793.) S podob
nou rdeolog'iou stl'etáme sa i v ,súv1slostis národným oblekom. 
UllO'rsko, ako národ svobodný - vyldaclá Miller - vedelo 
si, na r·ozdiel rOcl ostatných· zotročených zemí europských, 
zachovať čas'ť svoji ch svobod aj v obleku."S 

Negatívnym closledkom tejto ideologie prirodzel1c ,je, 
že národom podmaneným, nesamostatným, nemajúcim SYO,j
ho vla,stného štátu aleho aspoň osobitého politického sria
denia, niečo podobného UlOžno bez cTalšieho urohiť. Touto 
okolnosťou vysvetlíme si snácI najlepšie rozdiel chovania 
voči snahám o zavedenie macTarčiny do úradov so strany 
Horvari:ov na jednej aso strany yýsadných členov ostat-· 
ných, politicky neorganizovaných, nemacl'arských nároclov 
ubol'ských, ako aj to, že takmer vo všetkých súčasných 
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zprávach, ešte a,j v správach snemmTých poslov sa~ný;h sto
líc slovenských, hovorí sa o usnese~í snemu o madarsko
latinskom denníku snemovom ako o ústupku, urohenom 
snemom len k voli Horvatom. Horvati ,jak vo svo,jich pre
hláseniach na ,sneme, tak vo svoje,j Deldarácii poukazu,jú 
skutočne k tomu, že keby im bola nanútená macTarská reč, 
dostali by sa voči Uhorsku do postavenia kolónie.
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Po,jen~ národne,j reči poF sa tu tedy k pojmu národa 
i naďalej len prostredníctvom krajiny, zeme, nak:oTko ná
rodnou rečou ,je tu reč ohyvatefstva, pl'ebýva,júceho v rám
ci jednoho spoločného štátneho a 'Politi~kél~o útvaru: Zvlášf~ 
nosťou uhorského pojmu národného Je, ze tu pn t 011<: CJ 
národnostnej a reoovej roznosti obyvatefstva samého ako 
národná reč po ustúpení latiny do úzadia vystupuje maclar
čina. FaHické, historické a ideo~ogické dovody tejto vý
scrdnosti macTarčiny sú nám už dostatočne známe z iných 
častí tejto práce.40· V súvekých prejavoch macTal'izačných 
z r. 1790-92 najdeme príklady na vačšinu z nich, hoc celo
krajinské postavenie maďarčiny, ,je,j hodnosť. ja~yk~ "n~í.
l'odného" je v tejto dobe niečim tak samO'zreJ1nym" ze m.e 
je to treba zvlášť ani zdorazňovať. Fukerove uvedelle medl
tácie sú asi jediným nám známym a i to nesmelým a ohfa
clom na problémy školské vyvolaným pokusom v tomto 
smel'e. Čo sú námietky proti ,jej zHvedeniu do úradov 
a proti jej pozdvihnutiu na miesto skutočnej národnej reči, 
t)Tkajú sa len pr'aktického spůsohu jej prevedenia,. nie VŠl:l:<: 
zásady samej. A je to preto zvačša len v polemlke s ty
mito ~lezásadnými námietkami, že sa objavujú zdůraznenia 
dovodov tohotlO výsadného postavenia maďarčiny: Vlast" 
štát je dielom MacTarov, krajina je po~enoV'~ná p~ l~ich, 
Maďari majú preto plné právo, ba povmnost zaVlest vo 
svojej krajine sv,oju reč. Ostatní ohyvatelia, ktorí v kra
jine, založenej a udržovanej Maďarmi,. žij~ a ~lžívaj~. jej 
svobod a darov, sú povinní osvojiť si aJ rec teJto kraJmy, 
ldorá ich živí. MacTari sú v krajine vo vačšine, menšina nech 
sa teda prispůsohí. Kto má rád uhorský chlieb, uhorskú 
svobodu a Ido S1:1 rád honosí názvom Uhra, nech si aj uctí 
uhorskú reč a tým aj národ.41 

Je zaujímavé, že důvod posledný, že totiž aj nemaďal'
skíobyvatelia kr-ajiny sa pokladajú za Uhro,T a malí by 

352 

preto stiahnuť z toho důsledky i po 'stránke rečovej a osvojit' 
si "národnú reč" "národa", ktorého sú členmi, vyskytuje 
sa snácI najčastejšie a působí aj medzi nemaďarskými 
obyv-aief1lli najviac. Predovšetkým prirodzene 1lledzi ze
manmi, ktorých sa zmena "národnej" reči týkala predo
všeikým, ak nie výlučne. "Pestovať nál~odný jazyk zo vše
tkých síl je prvou povinnosťou všetkých obyvateTov vla'sti; 
narodili sme sa v Uhorsku, patl'í sa: nám preto vedieť ho
voriť i písať dostatočne rečou krajiny. '" Jestliže v nie
ldorej krajine niet dostaiočnej pečlivosti o vzdelávanie 
národne,j reči, nie je možno tam očakávať ani národnú 
slávu, tým 1llene,j všeobecné blaho ... NevcTačnými synmi 
vlasti hy boJi obyvatelia, ktorí by sa nechceli l~aučiť reči 
krajiny." . " Pokladajú-li niektorí uŽÍvanie nál'odnej reči 
za ponÍžu,júce, "prečo sa vol,cr,jú potom Uhrami a prečo si 
eelJia llatoTko svoje národné Zl'odenie? Keby nás niekto 
nazval Poliakom, Švábom alebo Slovákolll (Slavianom), 
cHili by sme no ako boTavú urážku a drážclenie: vefmi dáme 
na svo,je národné zrodenie a poldadáme sa všetci za sku
točných Uhrov, mnohí len z toho dovodu, že sa v Uhorskll 
zrodili. Zrodenie je síce prvým a na,jhlavne,jším nárokom 
národnosti, k nelllU však musia ešte pristúpiť prisposobenie 
sa k zvykom a zákonom vlasti, macTarská rec, národný šat 
fl preclovšetkým opravdový vlastenský cit: bez týchto '1~last
nostÍ ,je zroclenie k ničomu, je len prázdnym menom, tvo
ria.cim len rozdiel meclzi prišelcami, obyvateTmi, chladnými 
,,'1l lastencami" (obyvatel'mi vlasti) a opravdovými Ulnami. "42 

Rečová otázka rieši sa tu 'tedy čis,te poclTa hfadísk 
verejnoprávnych. Hodnotu i po stránke rečovej má vere.Ť
noprávne len útvar iel'l'Íi'oriálne-politický, ktOl'ému je re(~ 

doplnkom síce, nie vš-ak podstat,ou. Macl'ari, Slováci a Hor
vati, hoc rečou l"mzdielni,' ivoria podl'a súčasného poJitilGl 
predsa len jedon národ, ináče vo všetkom jednotný. Vo svo
,jej známej nám už Deklarácii Horvati preto zdůr,azňu,jú, 
že pripojené provincie (myslia na HorV'atsko a ostatné bal
kánske zeme, ktoré kedysi pairily pod uhorskú korunu), 
lleužívajú len odchýlneho jazyka (čo by tedy aj podfa 
ieh vlwstného presvedčenia neoprávňovalo nijak o k protestu 
proti maďar:ske,j úradnej reči), ale ty,oria i osobitý slaviau
sky . národ. Sem patrÍ i pl'ehlásenie Horvatov na sneme, 
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vyjadrenie horvatského poslanoa ~edeko~vicha ku Keresz~e-, 
, v Horvati sú l)l'áye tak povodnym a samostatnym 

SUllU, ze . II 1 . V' 1 1 
, 1 ~ITo UIIJ'l' l\:torÍ im l)l'do nemažu u\: ac ať ztaC nyc I llal'OC unl Ce ~ . , • " 

ákollmr v otázke rečovej. štátna nezávislosť a verepwprav-z 'V 'V 

llé svohody sú tomut'o názoru veeou prvotneJsou a cem.leJsou 
, lr o národ'ná reč. OdtiaTto si vysvetlíme náclej n očakávanie 
cl ..... l' l' Vl . 
súčasných horli vcov za macrarčinu, že llemHC ar,s n c enOV111, 
národa uhorského radi si osvoja mad'arčinu. za tieto ~vobo-
1 T B Sllilenbel'o' vo svojom článku o maclarskom chvadle 
C). a b , 1 v ľf v 

a Decsy vo svojom Féniksze jde tak dale m, ~c c t~ a, ze 
ešte i Horvati, vzhTadol1l na spoji,tosť ich nezávlslosh s ne
závislosťou uhol'skou, ,stRnú sa racli Uhrami i jazykom. len 
kecl' ich svobody inak ostanú neporušené.
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Počiatočná n~acl'arizácia javí sa nám úplnc nko daslec~ok 
Nchto daností verejnopl'ávnych a politických oc~, clwl1e, 
l~ed' medzi známky pojmu uhorského národa zacma na
stupovať miesto cl~savádnej reči latinskej "skutiQČ~lá" ná
rodná reč 'uhorská. Výmena táto, o ktorú saoclvetny ~)ol~yb 
z 1'okov1790-92 snaží, je. ak.o sme videli, viac-meneJ Člste 
mechanická, alw kecl' nahradíme nástroj. k;orý sa

v 
n~osv:cl.

čil, nástrojom iným. Skutočnosti, uvedene :'T na~eJ praCl, 
mohly myslím presvedčiť každého dostatocne, ze pomel' 
sta:vo'vskej spoločnosti uhorske,j k "národnej", reči, vodhli~~
neme-li ,od spi,sovateTov n bucliteTov, z, ktorych v~~\: vae
šina tiež vaú hlboko v dochovaných nazoroch a lISl S:1 od 
činitefov ostatných snácl' len vačšÍm smyslo'l1l pre kulturuy 
a mravný význ~m reči, je prcvažne util~tárny, a ž~ ~a ~elíši 
takmer v nič.om od mechanického etatIzmu a utlhtal'lzmu 
,jozefinského, práve fak ako jej pokusy .m,ac~arizač~lé sú jak 
ideove, fak prakticky len kápio;l, v naJlel~so~ ?l'lpade l~e
patrnou ohmenou obdobných snah germamzacnych. Rozchel 
tvmÍ clo istej miery snácr len okolnosť, že uhorská rÍša ako 
verejnoprávna jednotka bola v srovnaní s ideálom J ozefa lL, 
jednotnou ríšou rakúsk.ou, niočim v n~: p~n~yseh~ým, ah: 
danou skutočnosťou, a to nielen zovnaJsne, statopravne, ale 
a,j vnútorue, pokiaT išlo o politickú Cl spoločenskú s~ld.ržnosť 
a jednotu "národa uhorského", v da~leclkn Č~:l.O aJ ~deolo~ 
gické základy macl'a1'izácie bolY.iQ v~Ia pevIl.eJsle, nez tiQmu 
holo u germanizácie jozefinskeJ. Zakladyhe~o ,nebol)' po
pierallé, ako sme vi~eli, v Uhorsku vlastno'll1 lllkym. Vyhocly 
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verejnoprávllé, politické a sta \,iQvské, ktoré zo zavedenia 
macYarčiny za reč úradllú ako od dajakého všeliekll boly 
všeobecne očakávané, spasohily, že k týmto snahám chovajú 
SCl i vrstvy macl'arčiny neznalé vcelku bez odporu, zvlášť 
v pnrých dobách, kým ešte prÍzrak jozefinizmu nepominul 
úplne Cl spomienky na p1'estálé utrpenie neztratily na svoje.r 
živosti. 

PoČÍatočná macľarizácia predstavuje sa nám tedy po tejto 
stránke nie alw clajaký pokus o záldadnú zmenu dosavádncj 
národnostnej struktúry krajiny, ale len ako snaha o usku
točllenÍe niečoho, ČO bolo postlllatÍvne dané už dosiaT. Ml:l
cľarizácia (zavedenie macl'arčiny do úradov a ro,zšÍrenie je.Ť 
znalosti piQ celej krajine) je priall1ym dasledkom súvekého 
pojmu národa uhorského, ktorý len dovršuje a robí sku
točne a opravdu "uhOl'skÝlll." Ňou sa má dostať . Uhrovi" . -" 
aby Sllle tak povedali, konečne kvalifikácie, ktOl'á ideolo-
gicky(de jure, chceme-li) bola síce daná i dosiaT, nebola 
však v sklltočnosti (de facto) vyžadovaná. Má sa však tak 
stať od teraz. Na rozdielod llloderne j denacionalizč1cie nejde 
tu tedy o pokus jednoho národa získať pre seba príslušnÍ
kov národa druhého, ale len o zadováženie si náleži·tostí 
"nároclnostn ých", vyžado \Tan ých novými pOll1ernú, osobami, 
ldoré ich, hod členmi národa boli, nemali a mať nemuseli, 
nakol'ko vzhl'aclom na okolnosť, že funkcie národne.Ť reči 
zastávané boly latinou, mohli byť od nich (ináče v teorii 
uznávaných i v tejto dobe) v praxi, aby Sll1e tak povedali, 
clišpenzovanÍ. Vedl'a moiívov osožnostných a praktických je 
to predovetkým tento súvis ideologický, ktorý nám vysvetlí 
chovanie sa nemacl'arskej šl'achty a vačšiny nemad'arských 
shedných vrs,tiey v Uhorsku (v UŽŠO'l11 smysle slova) ,"oči 

poži.adavke znalosti macl'arčiny. Cítiac s&vovšetkom r.ovno
právnymi členmi "národa uhor,ského", "národnCYll" rečon 
ktOl'ého je macrarčina, vicha v požiadavke jej os'vojenia si 
len logický dosledok tejt.o svojej 'PrÍslušnosti, o ktorom síce 
maže byť debata po stránke účelnosti a praktičnosti, ktorý 
však nijako nemaže byť sporný po stránke zásadnej. Poli
tická a stavovshí:, ale aj mravná jednot.a nárocla uhorského 
i v .otázke maďm'čin y ako reči národne j, na podmienečn Ý 
prcjav ldorej jednoty mali sme už príležitosť poukázať pri 
obrane národa ,coči germanizačnému ediktu, osvedčilasa 
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Cl ostala nenarušená i v bezpodmienečnej situácii rokov 

1790~92. 
Súhrnne možeme tedy povedať, že pojem nárocla uhm-

ského sa vlivom zkúseno~stí jozefinských, tým menej ovšem 
vlivom počia.iočného nároclného ohrode?:ia macTarsk~ho, v~ 
svojej záklaclnej struktúre v podstate l1lJEtko nezmen~l. N?:e 
prvky, ktoré sa tu ohjavujú, lepšie l'ečeno,. len. zreJme~sle 
vystupujú z closaváclnej virtuálnosti ideolog1cke,1 do rovm1~ 
konkrétnej skutočllosti, neznamenajú tu žiadneJ pochtatneJ 
zmeny pojmu a jeho šhuktúry, ale len akúsi preň s~mú 
llepodstatnú výmenu jeho složiek, pri čon~ ,složk"!, clOl~:llU
júce dos1aT, ustupujú clo úzaclia (neztrácaJu sa 'Vsa~c n~~ako 
úplne) a složky, dané cloteraz len náznakove, stavaJu, sa 
urótejšími. Nejde tedy ani tak o pristúpenie zllakov llovych, 
ako skol' o vystúpenie latentných a dosiaT nie closť cellených 
znakov starších. Tieto nové, respektíve oživlé znaky sú 
preclovšetkým nároclná reč a nároclný ohlek. 

Lex, lingua, vestis: to je clefinícia národa, k~orá ,sc~ 
v uhorských prejavoch z rokov 1'790-92 vyskyh~Je s~ac1 
naFíastejšie.44

) Do doby Jozefa II. a za neho ty~.l'll pOJ~n~ 
národa uhorského len lex (rozume,j vlasť, kraJina a Jej 
ústava). Tel'<:'lZ pristupujú, chceme-li, lepšie vystupu,jú cl,:e 
složky posleclne,jšie (šaty všeobecne aj a,ko symhol don~a
cích mravov), nie však vlivom vnútorneho preporo,dema, 
tecly organickým vzrastom národnostného ohrodenl:a, na 
sTubné počiatl~y ktorého mali sme príležitosť poukázať 
y I. diele tejto práce, jeho prehíbeníma postupným pre
nikaním clo širších a širších vr:stiev národa, ale vhvom 
násilných uclalostí zovňa,jších. Celému hnutiu nedostáva sa 
v dosl~dku toho hre,jive,j vnútornosti. Miesto toho, aby nové 
ohrodzenské složky .organicky prenikly štát a postupne 
premenily starý l;ochop nárocla, preivoriac ho na sv oj 
ohraz a poclTa svo,jich požiaclaviek, pristupu,jú k nemu len 
ako viac-mene,j zovňajšllé pTÍluasy, ktmé svo,ju cenu a no
vé hoclnotenie cTakujú predovšetkým zase len tomu, že sa od 
nich očakáva posilnenie hlavnej ,složky dQisaváclneho pojmu 
národa uhorského: lex-u. Byť Uhrom, k tomupocUaVályiho 
naď,ale,j už nesibačí v Uhorsku sa leJl zrocliť, ale tl'eba si 
vážif aj jeho mravov a jazyka. Presvedčenie o te,jto posoh
nasti národne,j reči ,je priroclzene čerpané preclovšetkým 
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z opačných zkúseností doby jozefinskej, ktoré sú zvlášť 
stavovskej spolQičuosti uhorskej dovodom a clokazom v re
(';ovej otázke rozhodujúcim. Nie sú však bez významu ani pro 
obec buditeT'skú, kultúrne-obrodzenecký názor ktorej v ohTa
de rečovom sa takto podstatne ohohacuje o vzťahy vere,jno
právné a rozširuje k akejsi všeohecnej teorii o národe 
a jazyku a O' ich vzájomnoll1 súvise a vzťahoch. Pojem ná
roda je za týchto okolností u oboch skupín, tu spomenutých, 
ako sme to mohli zistiť i z dokladov dosavádnych, poehádza
júcich z ohoch táborov, v podstateshodný. Preto neholo 
a nehude zpravidla heha ani v ďalšom pojednávať o po.Ťme 
národa u nich oddelene. Rozdiel ,je len v zdorazňovaní ,jed
notlivých jeho znakoy, uvedených vyše. Obec stavovská 
kladie najvačší doraz na lex a chápe i funkciu dyoch slo
žiek ostatných predoyšetkým v ich yzťahoch yerejnopráv
nych. MacTarčina nastupuje tu len na miestolatiny, užíyanej 
y tejto posohnosti closiaľ. V zťahy kultúrne-rečové vyskytu.Ťú 
sa u nej lell výnímočne, a i to viac len vliyom priameho 
posohenia družiny buditel'skej, ktorá nezanedbáyajúc nijako 
vzťahoy vere,jnopráynych (i z presyedčenia i z doyocloy tak
tických), má priroclzene na mysli predoyšetkým složky 
kultúrne-rečoyé. Tento rozdiel medzi dyoma skupinami sa 
uplatňu.Ťe i v pomel'e k iným vzfahom meclzi rečou a ná
l'OdOlll, ku kiorým chceme obrátiť s voj u pozornos'ť v cTalšolll, 
I pre tieto vzťahy ,je v podstate platný rozcliel uvedený. 
Pokial' sanvšelll v okruhu stayoyskej ideologie yy,skytujú 
yobec, nakoTko ide yačšinou o súvislosti, ktorým venu.Ťú 
pnzol'llOlsť len publicisti 'a ktmé sa y pre,jayoeh sta,"ovských, 
ako yzfahy yiac-mene.Ť teoretické, vyskytujú len o.Ťedinele, 
nie-li výnimočne. Pre náš problém ma.Ťú však i takto dole
žitosť rozhodujúcu, nakoTko nimi, ako preja:ymi po stránke 
národnostne-ideologickej v Uhol'sku na.ŤpokročilejšÍmi, buclú 
yzhTadolll na ich súhlasnosf naše dosa'vádné vývody ešte 
len yiac utvrdené. . . 

Sem musíme počítať pl'edoyšetkým pre.Ťavy, vidiaee 
v národne,j reči hlavný aleho cuspoň jedon z hlavných zna
kov národa. Znakom pravda yiac-menej len zovňajším, 
rOZioznáyacÍlll, rozlišov,acÍm aleho čiste funkčnýlll, deliacilll 
národy na pokročilé a zaostalé pocl Ta ieh pomeru k vlastne.j 
l'eči, prameňa to národného pokroku a blaženosti. Na rozli-
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šovaciu úlohu reči ako znaku národného myslí na pr. 
Oswald, keď hovorí o národnom obleku, o nároclnej reči 
a národných zvykoch výslovne akoo hlavných síce, ale 
čiste zovňajších znakoch národnosti. PodoJme sl;nýšra Rácz, 
keď sa pýta: "Prosím ťa tedy, povedz mi, po čom rozpoznáš 
národ naj lepšíe? Že po reči? A ako by sí nazval, národ, 
ktorý by nemal živej reči?" Reč tu má vcelku 'asi tú hod
notu' a funkciu, aká je pripisovaná v súčasných prejavoch 
i národnému obleku. Reč je len znakom skutočnejším, asi 
o toTko, o koľlm ťažšie je ZHlllleniť reč ako šaty.Pre reč 
ako rozlišovací znak národa po stránke funkčnej na,jlepším 
príklaclom nám móžu hyť tieto výklady V ályiho: "Zo zna
kov, podTa ktorých možno národy jedon od druhého rozlíšiť 
najlepšie, najdóležitejšou vlastnosťou je národná reč. Podra 
miery, v ktorej rudia Cl národy dbajú svojej reči, je posu
clzovaná aj ich hodnota: ho to, že vzdelané národy craleko 
prekonáva,jú národy, pohrúžené v nevzdelanosti, móžu cl'a
kovať len Tozkvetu svoje,j materinske,j reči." 

Tu nesmieme mimo to eš.fe zabúcla ť, že nároclo111, hla v
ným znakom ktorého ,je v smysle predošlých dokladm' 
národná reč, je národ v sm)"sle etatickom. Ako príklacl 
Ráczov closvedčuje, národ by mohol docela clobre ,jestvovať 
aj bez svojej vlas~nej reči žive,j (ako tomu bolo na pl'. 
v Uhorsku pri "národnej" reči latinskej). Skutočná živá reč 
národná pojmu národa tedy netvorí, ale ho len akosi do
vršuje, robí z neho, ruby sme použili iného súčasného do
kladu "národ opravdový", prispievajúc k utvrdeniu ,jeho 
osobitosti a k zdórazneniu jeho odlišnosti od nál'odov ostat
ných. "šaty a obJek ivoria z národa národ osobitý. "45 

Dóležitejšiesú pre,ja,ry, zdórazňujúce súvislosť medzi 
rečoua národným charakterom a vidiace v reči národnej 
uddov'atel'a národného charakteru. Bližšie prizretie k do
ldadom presvecLčí nás však i tu, že prejavy tieto nemajú 
nijalw na mysli vnútorný, ba lllohli by snle po,redať meta
fyzický súvis medzi chara kterol11 národa 1:1 jeho rečou, 
v smysle ktorého reč ,je v mnoholll procluktom tohoto ná
rodného charakteru.46 V súveke.Ť l1árodnos!tnej ideologii 
uhorske j naopak reči pripadá len funkci a opačná: udržiavať 
nároclný charakter, a to nie snácl' vlivom svoje,j imanentnej 
súvislosti s ním v tom smysle,. že reč ako spoluprodukt 
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národného charakteru a do istej miery jeho kryštalizácia 
pl'ispieva zpiatočne zase k jeho udržaniu a upevneniu, ale 
cestou viac-menej mechanickou ako nástroj dorozumievací 
a sdel'ovací, p01110COU ktorého sa tradujú zvyky a ostatné 
vlastnosti národa s pokolenia na pokolenie na jednej, a ,jako 
prostriedok dorozu'l.11Íevací Cl nástroj vzájoill1ného styku 
medzi členmi tohože národa (te,jže krajiny), prispievajúci 
k ich yzá,jomnému sblíželliu a tým k sjednoteniu ich vlast
ností a tak k vytvoreniu jednotného' chal'a:ktel'u národného 
na strane druhej. Národná reč má tu funkciu dvojakú: Pre
dovšetkým je sama súčiastkou tohoto nároclnélm charakteru, 
,jedným z hlavllých znak ov, ldo1'é majú prispeť Je osobitosti 
uhorskej, na druhej strane ako nástroj spoloč.enského styku, 
výučby 'a výchovy Cl ako ich depozi,tórium má slúžiť jednak 
tradícii a utvrcleniu starých dochovaných vlastností a zvlášl
ností, tvoriacich uhor,ský charakter po stránke pozitívne,j, 
jednak znemoži'íovaf vnikanie prvkov cudzích, tento ná
:rodný charakter porušujúcich, zamedzením lUo·žnosti zaviesf 
do Uho1'ska zase l'eč cudziu. Prvú stránku tejto funkcie 
nál'odnej l'eči najlepšie snád'. vy,jadruje Gáti vo svojom 
zná1110m nám už po jednaní o potrebe mad'arčiny: Všetky 
dary prÍl'ody, dohré i zlé, sú' zdokonal'oivané umele aleho 
výchovo'u, Na,jlepšÍm proshiecllwm záchovy priroclzeného 
charakteru národného je výchova v i'iom od malička a zvyk. 
Oboje, výchova i zvyk, je však možné len pomocou ná1'O'd
ného (materinského) jazyka. Národný jazyk prispieva však 
k uclržaniu mí.rodných vlastností ešte aj inal>.:: V jeho ma
terii sú sf~ v nejak'~m depozitóriume uložené zprávy o nll'U
voch Cl vlastnostiach toho-ktorého národa. Kto sa učí reči 
niektorého národa, či už v stred e národa samého alebo mimo 
neho, musí sa nutne oboznámi r i s týmito vlastnosťami. 

Týmto spósobom rodná reč všemožne prispievH k zachova
niu aj iných prirodzených vlastností národa. Také.to učenie 
sn rečiam zachovalo meclzi kl'esťanmi známosf mravov 
a zvláštností Židova Grékov a u mnohých aj ich ohl'ubu. 
"Týmto 'spósohom sa tvorí národn Ý ráz, ~v láštné pl' i 1'odzené 
vlastnosti, ldoré, yzišlé pó.sohenÍm ,prÍl'ody v jedl1otlivcoch 
národa, sú posilňované a pestované pomocou reči materin
,skej a ,stávajú sa tak najsilnc,jším pojítkom národa a jeho 
jednoty, nalwrko jednotu tV'orÍ podohnosť priroc1zených 

359 



vlastností, táto podotbnosť však je najlepšie zveTaďovaná 
. k A b v v,. "47 pomoúou Jazy a spnsn om uz naznacenym. 

Na dolnženie druhej (obrannej) funkcie najlepšie bude 
cHovať príslušné miesto snemových pDkynov Biharskej 
z r. 1790: "N akoTko 'a vake j miere prispiev,a k zachovaniu 
národného charakteru národný jazyk a oblek, naučil sa 
národ uhorský na vlastnom príklade. Preto jak z tohoto 
dovodu, tak i preno, že kultúranárodnej reči je nárDdu ku 
cti, treha sa snažiť o to, aby VD všetkých úradoch, }ak poli
tických, tak súdnych, komorných i vojenskýe11 verejné veci 
boly vybaVíované rečou macTarskou, a aby oblek iných ná
rodov bol zakázaný.48 

TátO' druhá ohranná funkci a reči vyskytuje sa hojue 
predovšetkým v O'kruhu ideologie stavnvskej. Tu názory 
O' súvise reči a char,akteru, ako aj ráze tollOlto sú, nlOžno-li, 
ešte zovňajšne.ŤŠie, mechanickejšie. V úz·adí za nimi skrý
vajú sa zvačša boTavé zkúsenos,ti doby práve uplynulej: 
Alm nemecká reč, nehatená v tom mrtvou latinou, privieclla 
do zeme cuclzie mravy a zvyky a deformovala tým nárDdný 
charakter uhorský, tak ])l;de' úlmlom reči ma~Tarskej (po 
vytvorení reči cudzej H názor ov a naúk v nej a ňou hlása
ných) a uhorského O'bleku, zachovanie národných zvláštností 
uhorských, národného chamkteru uhorského. Tento národ
ný charakter O'dpovedá prirO'dzene úplne súvekým ideálom 
uhorských stavnv, charakterizovaným predovšetkým sna
hou po 'Odlišnosti ocl zemí súsedných a zdorazňujúcim preto 
obzvlášte dochované a odlišné mravy, zvyky a oharak
tel'o'vé vlastnosti uhorské. Preto ,snadno pO'chopíme, že úkol, 
ktOl'ý pripadá v tomtlO ohTade reči, nie je (mimo okruh 
huditeTský) všade prisudzovaný výlučne len macTarčine. 
V značnej, ak nie '1'0 vačšej časti uhorských myslí súvekých 
zas,táva hO' úplne latina, posltavenie ktorej po vytvorel1Í 
nemčiny a vobec reči cuclzej zákollom, je znova upevnené 
i po tejt,o stránke. O nej nehol'0 mnžno predsa nijako po
vedať akoo nemčine (Komárňanská), že "nesúhlrusÍ s charak
terom národa uhorského." 

Vývody tietn dobre doplní zmienka, že úkol konzervo
vania nárO'dného charakteru, respektíve dokonca vytvorenia 
charakteru energického pripisuje sa v súčasných prejavoch 
i divadlu. V 'Okruhu prívržencov reči latinskej vystupuje 
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v tejto úlohe dokonca i šTachiická insurekcia. Uclržovanie 
charakteru nál'Ddného očakáva sn však tu i tam predo

. všetkým od výchovyšlwlskej, shDdnej s dochovanými 
zvykmi a. s ústavou.49 Cha,rakterom národným je súčasnej 
dobe vobee viac len roznosť telesných vlastností, spolo
čenských zvykov a nll'avov, temperamentu, slovo111 rozdiely 
viac-menej vecné, na rozdiel od chápania mO'derného, chá
pajúceho nár,odný charakter v:iac formálne aleo špecificky 
len tomu-ktorému národu vlastný sposob vnímania, cHenia 
a reagovania. i na veci spoločné aj iným nárDdom. 

PTedchodiace výklady o súvise národa, národného chaTak
teru a reči podTa súvekých predstáv umožnia nám i správné 
pochopenie prejavov, spájajúcich jestvovanie národa s exi
stenciou vlastnej reči národnej, respektíve zánik národa 
so zánikom reči, H zachránía nás pred ich preceňovaním po 
stránke národnostného uvedomenia. PTi spájaní zániku ná
rO'da so zánikom reči možeme pl'irO'dzene myslieť len na 
nárO'd v t'Om sm-y'sle, ako žil v mysli ach súčasníkO'v tedy 
na. národ v smysle územne-politickOln, hlavným atrd)útol~l 
letoréhn je nezávislosť. Vo vačšine súčasných (stavovských, 
ale aj publicistických) prejavov zánikom nárO'da myslí sa 
vlastne ztrata tejto nezávislosti, ktoTá takmer už nastala 
v dosledku zavedenia cuclzej reči dO' úraclov v dohe J ozefa 
II. a mohla hy nHstať zase, keby do úradov nebola zave
dená macfarčina. Tak hned' Post nubila PhO'ehus chápe zá
nik nál'oda v t'omto smysle, kecT medzi krivdy, spáchané 
J ozefO'm II. na. národe uhorskom, počíta i školské reformy, 
sledujúce "sotretie našej reči materinskej a z neho nasle
clujúci zánik nášho národa aOlstatné nezbytné dosledky. 
Vieme, že yšetky snahy smerovaly k tomu, aby verný a ce
lým svetom 'oprávnene cenený a ohdivovaný uhorský národ 
bol sotretý, aby Uhol' nemohol byť viac Uhrom, čl· mohlo 
s nim byť nakladané ako so zajatcami, kúpenými za penia
ze, alebos ·otr·okmi, získanými zbraňou." P.odobne poukazuje 
i Biharská na príklad národov, vyhynulých v cloS'ledku za
veclenia. cuclzej reči dO' úradov,a práve tak predsta vuje i Min
denes Gyii,jtemény (20. II. 1790) ako nezhytné následky 
,.,normy". keby nehola bývala zrušená, pOHmlé sotretie 
materinsleej reči, národa, zvykov, charakteru a nakoniec 
aj svobody. Ku krajine sa pojí y tomto súvise zánik reči 
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i vo výroku Ráczovol1l, že "ztrato'1l .jazyka, zanikne národ 
a spolu s ním i krajina." Iuokedy myslí sa zase na zánik 
vlasti v dosledku zániku reči ako prechovávača pamiiti, 
l'espektíve na vyhasnutie "junáckehoohňa uhorského", ktoré 
by zánikom nál'ochiého jazyka nastalo. 50 

. 

V súvise s týmito .názormi o vzťahoch reči a charakteru 
nár-oclnéhona jednej a reči a národa vobec na strane druhej 
pochopíme i čiste z·o'Viíajšný ráz ,macTarizácie v predstavách 
jej súvekých prívržencov. Na rozdiel ocl clenacionalizač.
ných snáh moderných 'nejde tu o národnostnú, duševnú, 
mravnú a charakterovú asimiláciu prÍslušnÍkov inonárod
ných, ale len o čiste znvňajšie rnzšírenie znalosti macYarčiny, 
o jej osvojenie .si .0byvateTmi, jej neznalými. Ešte i Gáti', 
ktorý zo súčasllíkov pokr.očil v nároclllostnej ideologii snácť 
najcTalej, holduje .tomuto presveclčelliu, a to dokonca v sú
yislosti s prejavom, že bez reči nildo nemože sa stať opravdu 
nároclom, ale len nedochúdčato1ll, ha že bez nej ani národ 
nemože trvať ako taký: "pomocou tejto (reči) však trvá i ná
rocl, i cudzí sa može stalť národom (jeho príslušníkom), a 10 
v takej miere, v akej Isa zdokonalil v jeho reči."01 Náznr 
zvlášť významný nielen pre macTal'izáciu počiatoúlú, ale, 
ak-o budeme mať príležitosť ·él!spoň stručne naznačiť i v tejto 
práci, i pre mad'arizáciu cTalšiu. 

Pre obrátený pomel' reči a nár.odného charakteru, respek
tíve pre jeho ráz, nemáme kOllečne dokladu snácť lepšieho 
ako okolnosť, že s.jednotenie charakterové očakávajú nie
ktorí stúpenci maCTarčiny od sjednotenia rečového, od roz
šírenia znalosti macTarčiny (v našom doklade výslovne sa 
hovod o prÍklade jozefinskoJll s nelllč.inou), bo inak "Uhor
sko nehude mať nikdy svojho zvláštneho ducha a svojho 
zvláštneho charakterU a nedosiahne nikdy lIrčitej stálosti 
a pevnosti." Tohoto národného (v smysle etatickom) ducha, 
nazývaného Francúzmi "esprit llational", Angličanmi "pu
blique spirit", "bez ktorého niet opravdovej nároclnej bla
ženosti", chce Berzeviczy closi-ahnuť, v krajine, roztrhanej 
predovšetkým vierovyznansky, výchovou na spoločných 
školách nekonfesijných.52 

Ako yýsledok nášho skúmllnia a našich rozhTadov po 
vývoji pojmu nárocÍa uhorského a po vzraste nál'Qc1nost
ného uvedo'l11enia možeme myslím shrnúť bezpečne, že 
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pomel' tohoto lUll'oda k nároclnému jazyku nstá'" a inClcTalej 
racionalistický a utilitaristický. Jazyk je tomuto národu 

. i nacTale.j viac-menej len nástrojom, slúžiacim y poclstate 
tÝlllže úk:olom štátne a spoločensky osožnostnýlll, ktol'ým 
slúžila predtým latina II ktol'é zastávala v systéme germa
nizačnom nemčina. Možeme dodať, že voči lati ne nástl'ojom 
hodne mnohostrannejšÍm a poclTa presveclčenia zastáncov 
nWld'arčiny i bezpečnejšÍm, predsa však len nástroj01ll. Zo 
složiek, ktoré tu pristupujú, treba zdol'azni ť preclovšetkýl~l 
aspoIl či<astočné rozšÍrenie a utvrclenie názoru na národný 
jazyk ako na nástroj a pl"ostriedok nároclného vzdelania 
a národného blahobytu. Je to výsledok agitačnej práce bu
diteTov a publicistov, výsledok, pm,"cla, pokiar ide o celok 
a širšie vrstvy stavovské, predbežue viac-mellej len teore
tický, po·zostávajúci v tom, že názOl' tento sn sÍce closť často 
hlása a uznáva, veľmi málo sa však praktikuje. Je viac 
heslom než presvedčením a ostáva i nacľalej charakteristi
kou kruh ov buditeTských a vačšej-menšej skupiny vzclela
nejšÍch člen ov súčasného "národa" uhol'ského, prišlej už 
predtým do užšieho styku so vzdelanosťou západnou a od
povedajúcej pret.o po tejto .shánke len nedostatočne súve" 
kému ideálu Uhra, vracajúceho sa k tl'adičným kOl'eňom 
svoje,j pl'avej podstaty. Ostatné vrstvy, macľal'Čine priazni
vé, cenily si macľal'činu predovšetkýlll .po tej stránke, že 
v nej videly nositeľku týchto dochovaných národných vlast- . 
HOStí (po sposohe národného obleku a "uhmských" fúzov), 
ich najlepšiu zachránkyňu pre budúcnosť a vhoclný ná.stroj 
politioký na podopl'etie štátnej osohit'Osti. 

Súvis reči a národa ostáva však tu i tam aj nacľalej 
yiaC-lllenej len zovňajší. "Národná" reč so svcijím aspektolll 
územným a politickým je cenená a hoclnotcná ešte len po 
stránke praktickej (a pokrok ešte i v tomt'O ohTade je 
zvačša výsledkolll ťažkých rokov jozefínských než plodolll 
vývoja prirodzeného), nechápaná však naprosto po stránke 
ideálnej a nároc1nostnej v naŠOlll smysle. Hlboký 'súvis 
medzi dušou a chamkterolll národa a rečou, ichž kryštalí
zádou reč vla.stne je, imanentná a metafyzická sp~jitosi' 
meclzi ňou a bytnosťou národa je tejto clobe ešte cudzia. 
I tieto súvislosti chápe táto doba len čiste zovňajšne a ne
preniká do ich metafyzických hlbín. 
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Čo však uniká sucasnélllu národnostIiélllll slllýšTaniu 
uhorskému naprosto, je význam reči pre národ a jeh~ pojem 
ako prvku (nezáúsle na štáte) konštitntívne rozhoclujúceho, 
ČO je konečne pri ráze súvekého pojmu národa uhorského 
pochopitel'né. V tomto smere móžeme paukázať len na jedi
nú výnimku, na výklad Gátiho, úpiaceho zvačša tiež ešte 
v zajatí súvekej ideologie národnost'llej,o dóležitosti l'eči 
pre bytnosťa bytie národa. "Bez reči národ ako národ ne
lllóže sa udl'Žať." Ako príldad uvádza Góto'V a Rimanov, 
ktorí majú síce telesných potomkov, "ale národ je ten tam, 
bo zanikol jeho jazyk." Pravý význam v našom smysle 
dodáva však týmto výrokolll Gátiho jeho ďalšie dóvodenie 
a conhario, že naopak, národ "pomocou svojhn jazyka móže 
sa zachovať i vtedy, kecť netvorí (zvláštnej) ríše". Ako 
príklad uvádza tu Gáti žid ov, roztratených po celom svde, 
ktorí, hoc nikde na svete niet židovskej ríše, predsa trvajú 
ako zvláMny národ pOJ1l0COU s,cojho jazylm, a Cigán ov, 
ldorí sú miešuninou národnou, ich jazyk tobóž, "a predsa 
len pomocou svojho jazyka tak pevne zachováv1ajú svoj 
národ, že ešte ani europské mocnosti ho nemohli vykántriť 
ani tými najpl'ísnejšími zákr·olnni." . 

Ani tu :ovšem nenajdeme plného vedomia o vnútornom 
súvise národa a reči. I Gátimu je reč len prírci:dným (teles
ným) rozlišovacím znakom národa, jej zvláštna cena pre 

'pojem II jestvovanie národa je predovšetkým v tom, že kým 
ostatné znaky a vlastnosti telesné (postava, pleť, stra~Ta, 
oblek atcť.) nie sú výhradnou vlastnosťou toho-ktorého ná
roda (tie isté aleho podohné znaky vyskytujú sa i u národov 
iných), reč ako ocllišovací znak prirodný je vlastnou len 
tomu-kt.orému národu. G3 

Rozdiel medzi názorom z konca XVIII. storočia a názo
rom moclerným na pojem národa a predovšetkým na jeho 
pomel' k štátu a k národnej reči mohli by sme v hrubých 
ry.soch a akosi len s vtáčej per·spektívy najlepšie vystihnúť 
snácť takto: Názor XVIII. storočia na národ je atomistický. 
Národ sa skla dá z vačšieho-menšieho počtu ohyvatel'ov, 
sdružených v ,jedon štát alebo aspoň v útvar verejnoprávny. 
Spósab ich integrácie je číste empirický a viac-menej me
chanický. Prvk·om' konstitutívnym je tu v prvom l'acle štát. 
Nároclný charakter je clo iste.ř miel'y výsledkom vzájomného 
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narážania obyvatel'ov-atómov na seba. Reč je tu viac-menej 
len nástrojom. Moderný názor voči tUll1U vidí v národe by
tosť organickú, príslušnosť ku ktOTej je claná ontologicky, 
ll1~tafyzicky. Ako takéto sú chápané aj jednotlivé prejavy 
teJto bytnosti, ako charakter, národná reč atcl'. Prvkolll 
konstituthTnym je tu v prvom rade (a8poň v smysle zápo:rllo
vylučujúcom) národná reč. Naproti tomu na iHát hl'adí tento 
názor len >ako na nástroj národa, charakterizo>vaného ruko 
vačšie (prirodzené i duševné) spoločenstvo l'udí spoločnej 
reči a kultúry, cítiace saosobitou kolektívnou jednotkou 
(OS·ObUOiSťOU). Premena staršieho ponímania národa začínu 
užkoncom XVIII., dovršuje sa však vlalstne až koncom XIX. 
a v storočí XX. Vedra toho uclrŽlije sa stm'ší po,jem národa 
miestami tiež až do storočia XX. 

Pre stupeň intenzity, s akou boly ovládané dochovanou 
národnostnou ideologiou myslisúveké, je iste príznačné, že 
cšte i jediná výnimka v tomt:o ohl'ade, Gáti hoc býval v kl'a
jinc klasicky 'viacrečovej, neprišiel k sv~jmu ~lYeclenému 
názoru sám a VliVOlll pOlllerO'v domácidl, ale hO' prevzal z cliela 
o pol druha stO'ročia staršieho, Bochartovej Geographia sacra 
(1651), dosahujúc tak El!spoň nOlllenklatúrou úroveň svojho 
súčasníka Herdera, ktorý na rozclielod svO'jho predchodcll 
a v lllnoJJ>olll i vzoru Voltairea, pojednávajúceho o národoch 
a ich lllravoch (Es-sai 'SUl' les moeurs et ľespl'it cles nutions) 
ešte s hradiska viac-menej mechanicky etatického a poli
tického, stavia lllyšlienky svojej filozofie clejín l'udstva 
(Ideen ZUl' Geschichte der Menschheit) už i na podklade 
národ ov, hraných v smysle viac-menejO'rganid<:y kllltúr'lle
einickom a reČOViOlll. V Uhorsku v tejto dobe obvyklý pojem 
národa je bližší pojmu Voltaireo-vlllu (a Montesquieuovmu) 
s 'Omeclzením priroclzene na vrstvy výsaclné a vyjaclrujú
cim, pokial' ide o skutoč'llú jednotu nároclnú, vzhl'adom na 
roztrieštel1osť krajiny v ohTade rečovolll, preclovšetkým 
však kO'llfesionelnom a stavovskolll, viac len ideál aklO sku
točnosť. Icleál, postulovaný k tomu ešte pocll'a cudzích vzo
rov a pod tlakolll mučivých okolností. 54 

Vcelku, odhliadneme-li ocl složky kultúrne-rečovej alull
hav buditel"ských, pomel' národa uhorského, pokial' prichodí 
v tomtO' smere v úvahu, k jeho "pravej reči národnef' 
vykazuje kvalitatívneasi tieže .súvisy, ktoré ho viazaly 
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predtým k latine. Macľarčine boly vcelku ohecnné miesto 
a funkcie, zastávané predtým latinou. Aspoií ideologicky, 
Prakticky sa ovšem muselo ukázať, že toto miesto skutočne 
nastú pi ť macľarč:ina nie je ešte nateraz pripra vená. ] ak do~ 
vody fOl'lllálné (vyspelosť), tak vecné (rrozšírenosť), nehľa
díme-li k prekážkam politickým (dvor a Horvatsko), hovorilv 
cMe pre latinu. Pre ňu hO\Torila lmnečne i tradícia. Nárocl
nostná ideologia, ktorá za vyspele.jších pomerov národnost
llých llehola. by sa nemohla nepreja.viť v prospech mad'arči
ny, za načrfaného stavu ukázala sa neuhálnou. Naclšenie za 
nál'Odnú reč, vybičované viac-menej bucliteľmi, ukázalo sa 
nestálym. Za týchto okolností návrat k latine nemohol 
v žiadnom ohľade naraziť na prekážky. 

Za. vlády tohoto dochovaného pojmu národa so snahou 
aspoú po čiastočnom prisposobení sa vzorom pokročilejším, 
vybudovaným však na základe v poclstate inom, mohol 
pripadať etnickým II rečovým skupinám, neorganizovaným 
politicky, význam len veľmi nepatrný, ba takmer ži,ad~lY. 
Výraz "nat~o" užívaný je pre tieto s'kupiny len v smysÍe 
stal'Šol11, odpovedajúcom viac jeho etymol~gii (zr.oclenie)55 
a nemajúcom nič spoločného s pojmom "natio " , nahradzu
júcim, vlivom francúzskej l'evolúcie starší uhorský termín 
"populus" čl "gens". Je i nacralej len pomockou orÍentačnou, 
popisnou a kla,sifikačnou, ako predtým. Zvlášť veľmi častý 
je tento výraz v Ione cirkvi evanjelickej. Ako hodnoty 
stmel'ujúce pre tento pojem "národa" spomína sa často jazyk 
(ale zvačša len ak·o puto Zlovúajšie, umožňujúcestyk), mravy, 
povoda náboženstvo.56 Pocll'a Szeitza líši sa Mad'ar od ostat
ných národoy jazykom, ohlekom, hudbou, tancom, spevmi, 
nápeY11li, jedlom atcl'. Tecly všetko hoclnoty viac-menej 
etnografické, ba folldoristické. 57 Hlbšie idie neznámy autor 
CO'lllmentafi.o de unione pl'otestantium, ktorý pOl~kazuje 
medzi tromi národmi, priznávajúcimi sa v Uhorsku k evan
.jelickej cirkvi, na rozdiely v myslení a jednH!llÍ, v reči, 
vo zvykoch a v kulte. Jeho vývody však, a ešte viac 
jeho líčenic nároclnostnej nesvornosti musíme prijímať 
s veľkou rezervou, nakol'ko sú zyačša vykonšhuované poclľa 
líčenia rozchelu medzi hlavnejšími národmi europskými 
v diele Zimmel'lnannOVolll Vom Nationalstolze (t779). Je za
ujímayé, že i Commentratio vidí y r'O'zdielnosti rečí le11 pre-
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kážku styku a tým jedon zo zdrojov "nacionalizmu", sledujúc 
. i tuná starších autorov, vidiacich y reči hlaynú prÍčinu vzá
jomného ·odcudzovč1nia Cl l'ozfrieštenia nár·odov. Hlavný zdroj 
"naciona!izmu" Cl hlavnú 'prekážku sjednotelúa protestcmto\' 
v UhOl'sku vidí však autor v namyslenosti jednotlivých 
národov a v ich poclceúoyaní národov ostatných. (Tu však 
pl'eháiía V!iYOl1l syojej pl'cdlohy snád'najviac.) Najlepšie 
to snácľ vidno zo srovnania jeho vývodov s jednallím pl'O
testantských synod z 1'. J 791, kde jak rcčová rnzclielľl'osť, tak 
"národnostná" nevraživost' úplnc sa ztráca ZH rozclielnosťou 
dOg'matickou n kultovou. Ináče prepínanic svoje Y'O veci 
"nacionalizmu" cíti aj sám autor, keCL v závere dodáni, žc 
tento "nncionalizmus zúri dosial' len tnjne (nationalismi ... 
occulte 'saevientis ... impedimenta). Z poveclaného je myslím 
zrejmé, že "nacÍonalizmus" autorov nie je nároclným pove
clomÍm v našom smysle slova, ale len prirodzeným anta
gonizmom odlišných národov, proston príroclnou r,ozdiel
nosťou a znej plynúcou nevraživosťou. V nej a v roznosti 
nábožellS!kej sú podl'a iného súčarsného pirsatel'a i hlavné 
príčiny nenávisti reóovej, nedovoľujúce.j jednotného srÍa
cleniaštúdijného pre celý národ uhorský."S 

"Národoy", ]waných y tomto význame, holo pril'oclzene 
v Uhorskn viac. Obyčajne sa spomínajú však len Macfal'i, 
Slováci Cl Nemci. Čo je y tejto súvislosti zdášť zaujímavé, je 
to, že necleje sa ta,k nikdy na tejže rovine pojmo'vej, na kto
rej leží pojem súvekého skutočného "národa" uhorského 
,r smysle úzcmno-poTitickom a stavovskom, ale na rovine, 
ležim:ej hierarchicky značne nižšej, dnešným termínom by 
,sme povedah demokratickejšej, totiž vovzťahu k celému oby
vateľlstvu Uhorska, zYlášť však k jeho trieclam nevýsadným, 
netV10riacim pravého národa y smysle tejtO' dohe bežnom. 
Deje 8a tak preclovšetkým y súvi'se s otázkami cirkevnými, 
zvlášť eyanjelickými, kde viac-menej demokratické sriade
nie cirkev'né tO' podporovalo, ďalej školskými (tn sa aj reči 
ostatných nemacľarských národov označujú niekecly ako reči 
"vlastenské", "linguae patriae", zvačša však zase len v kru
hoch cirkev:ných, zvlášť evanje!ie:kých)aleho v situáciách, 
kde sa k národom, ustaveným i politicky, priberajú na 
podporu vlastllej vcci i národy ostatné. Tento posledn)T 
prípad je súčasne jediným, kde sa "národy" y nepolitickom 
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smysle slova aspoÍÍ spomÍnajú v jednej rovine s "nál'odom" 
skutočným. Robí však tak vždy len prÍslušník národa ne
uhorského, organizoV'aného politicky (niekedy s cieTom 
demokratizujúcim), nikdy nie niektorý z nevýsa:dných prÍ
slušníkov týchto nepolitických národov samých. I takto sú 
však tieto národy len akýmis'i skupinami, pododdeleniami 
skutočného národa uhorského. 59 

Za vlády tejto ideologie nál'Ody v nepolitickom slova 
smysle nemohly byť pril'odzene ani podmetmi, ani pred
metmi národnostných práv. Mohly byť len podkladom 
rečových pomerov. K národnostnej otázke v našoan smysle 
slova v UhD.llSku v tejto dohe nebolo ešte ani subjektívnych 
ani ohjektívuych predpokladov. Tieto predpoldady sa po
maly len priprClvujú, a to cestou a sposobom, súhlasným s na
š-ou analýzou pomeru národov nepolitických k nár~du po
litickému. Postupujúce šírenie sa denlOkratických myšlienok 
má i y Uhol'sku za náJsledok, že i nižšie vrstvy 'sa vý~na'lllove 
clvíhajú a blížia sa čím cl'alej, tým viac ro'vine l~olitickej. 
Na druhej strane vlivom národných obrodení, spolupodmie
l1ených prúdom preclošlým, a v ich closledku nastalÝ1l1 
pr~poclstah~ím pojmu "národ" v pojem etnicko-kultúrny 
a Jeho odputaním ocl pojmu vla'sti a vobec útvaru politicky 
organizovaného stávajú sa i národy nepolitické mravnýn~i 
jednotkami, ktoré sa začínajú hlásiť o svoje národné pr~va. 
Ale práve nekongl'uentnosť tohoto národnostne-obrodzova
cieho pochodu, ktorý nároclnostnú otázku uhorskú vlastne 
vytvoril, u Maďarov na jednej, u Nemacfarov na strane 
druhej, zapríčiňuje súčwsne i ťažkosti, ba zásaclnú nel'ieši
teTnosť tejto otázky. Obrodenie maďarské nikdy nezvnú
torne~-o clo ~ej miery, aby mohlo prekonať naznačený vývoj 
k pOjmu naroda nepolitického. Macf>C1rská ideologia námd
nostná pohybuje 'a vyvíja sa i nacfalej v rámci politického 
pojmu národa, ktorý sa snaží pretvoriť v národ, odpoveda
júci aspoÍÍ zovňajšne (maďarizácia) národu v novom smysle 
slova, čo- prirodzene svedčí len o naprostom nechápaní to
hoto nového smyslu, ale aj daných možností. StavX)vská 
exkluzivita nál'oda uhorského, ho;poclárske a sociálne sria
denie vylučuje akúkol'vek asimiláciu viičšieho rozsahu, na 
ktorú od konca XVIII. storočia bOllo ináče už i tak pozde. 
Nepreniknutie starého národa 'uhorského novou ideoloO'iou 
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národnostnou má za následok rozclvojenie Uhorska po 
stránke národnostne-ideologickej, neporozumenie vládnu
cích vrstiev (starý nárocl uhorský) pl'e národnostné snahy 
nemacfarské (lpenie na juristickom a etatickom pojme ná
roda) a tým, v poslednej 'analýze, I'ozvrat ,starého Uhorska. 

Hlavnú príčinu okolnosti, že maďarské národnostné 
obrodenie dalo sa týmto smer01il a v ÍÍom aj sotrvalo, treba 
podl'a nás vidieť predovšetkým 'I~ udalostiach, pojednáva
ných v tejto našej práci. PočÍnajúce nároclnostné obrodenie 
macfarské holo odvetným a po shánke národnostnej čiste 
zovňajšÍm pohybom z r. j 7.90, vyd l'áždeným jozefinsk011 
politikou, násilne prerušené V'O svojom prirodzenom 'Irývoji 
c1riev, než mohlo opravdu preniknúť óo i len vyššie a shedné 
vrstvy národa. Národnostné hodnoty, otázka 'národnej reči 
a jej významu pre národ, predovšetkým však problém ná
rodnej reči macfal'skej dostáva sa nútene a vlivom z>ovňaj
šÍch udalostí do okruhu životných záujmov starého národa 
uhorského driev, než tento ho,l pripravený pochopiť ieh 
pravú podstatu. V closledku toho stáva sa i otázka rečo"Tú 
\T okruhu tohoto politického národa problénlO'lll predovšetkým 
politickým, súčiastkou (a to v neposlednom rade i vlivo'111 
dvora, posudzujúceho ju s hTadiska podobného) starej gra
vaminálnej politiky uhorskej. Dlhý, vyše polstOl'očný zápas 
o úradnú l'eč macfarskú s dvorom viedenským túto mentalitu 
len utvrdil, tnkže cľalšie mad'arské pl'eporodenie, vykazujúce 
značné úspechy politické Cl kUltÚTllé, po stránl(e nároclnost
ného vývoja, predovšetkým však zovnútornenia nál'odného 
citu a povedomia zaostalo. I na heslá najnárodno(}stnejšie je 
ozvena vždy len viac-menej politická. V okruhu mad'arskom 
dopracúvajú sa preto pravého vnútol'ného pojmu národa 
a národnosti len jednotlivci, a i to len jednotlivci výnimoční. 
Y dohe preclrevolučnej (- 1848) je to snácľ jediný Széche
nyi, kt>orý može prijsť v tomto smeTe v úvahu."O 

Nehyť jozefinskej g'ermanizácie, otázka úradllej reči 
macfal'skej hola by paclTa každej l'udskej pravclepodohnosti 
prišla na prehas o dobré polstoročie neskor,"1 kedy by ná
rodné obrodellie bolo pravdepodohne už vykonalo ~voje 
naznačené poslauie a kedby aj nebolo sllácľ rozložilo starý 
národ uhorský v 'súhrll rovnoprávnych federovaných skupíu 
národnostných po vzore llárodnostných programov z r. j 848 
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(čo by pri jeho sta;vovskej, hospodárskeja sociálnej struk
túre bolo málo pravdepodohné), iste by bolo pozmenilo 
národnostné cítenie aj v jeho okruhu natoTko, že spravodlivé 
riešenie nároclnostnej otázky v Uhorsku nemuselo sa s,tať 
zásadne nemožným. 

V dobe, v ktorej sa pohybuje táto naš'~ práca, naznače
ného r,ozp.orll v národnostnej ideologii uhorskej ešte nebolo. 
Mysli súoa'sné sú ešte bez výnimky o'vládané pajmom náro
da v smysle územne politickom. Jediný návrh, známy nám 
z tejto doby, Martino,niohov plán fecleralizácie UhOl'ska 
(1793), t,o jest vytV'orenie zvláštnych politických jednotiek 
na podklade národnostnom, lepšie rečeno utilitaústicky 
a prakticky jazykovom (alm dovod udáva Martinovich, že 
každý národ si praje užívať v úradoVlaní svojej reči), je 
v tejtO' dobe námetom skutočne revolučným, kecf i nie lHl
rodnostne-ideologicky, nakoTko vlastne len aplikuje (od
hliadneme-li od zvláštneho územia slovenského, postulova
ného ním pravdeliodobne len z dosledného zreteTll na prak
tické potreby rečové) súčasné snahy národnostné, ktoré 
však, ako si toho mienime všilllnúť v hla've nasledujúcej, 
pohybovaly sa bez výnimky ešte úplne v rámci nárO'dnostnej 
ideologie dosavádnej.G2 
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XII. 

NÁRODNOSTNÁ OTÁZKA. 

1. 

"Zlatá svoboda" uhorská, !dorou sa opíjaly duše uhorskej 
šIachty r. 1790, a úou zapríčinené uvol'nenie docho'Taného 
štátlleho a spoločenského ústroja, nemohla prirodzene O'stat' 
bez vlivu ani na ostatné národy, patriace síce pod uhor
skú korunu, no nepožívajúce výhod ,jej ústavy bucrto vobec 
alebo len y menšej miere než iní plnoprávui jej členoyia. 
P:i'evratu z r. 1790 snažia sa i Heto národy využiť k lepšie
mu zabezpečeniu svojich práv a zaisteniu svojho d'alšieho 
národného bytia. Ako u Uhr ov, snaha pO' zabezpečení 

lepšieho právneho postavenia pre prítolllnosť a budúcnosť 
javí sa i u týchto národov zyačša tiež len ako reštitúcia 
niekdajšieho lepšieho, medzičasom však nepriazúou osudu 
11 pomeroy zaniklého alebo ,oldiesneného práva. Najvač
šieho rozmachu a súčasne i najvačších úspechov nadobudlo 
z týchto pohybov hnutie srbské. 

Srbi, vyskytujúci sa v južných končinách Uhorska spo
radicky už v prvých jeho storočiach, nadobúdajú vačšieho 
významu až prechodom srbských despotov (1439) do Uhor
ska, ktol'Í sa tu stáyajú význačnými vojenskými a politic
kými činitel'mi (krajinskými barónllli sú od r. (426). Spolu 
s nimi prichodí do Uhorska v opatujúcich sa vlnách značné 
množstvo ich poddaných, ktorí zosirujú tunajší srbský živel. 
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Hoku 1481 ich kráť Matyáš, ldorému pod vudcovStVOlll svuj
hu desputu, ale a.j priamo v jeho vojsku, prellká:ali ?unohé 
cenné služby, osvobodzuje od desiatku (toto docasne ·O'svu·
bodenie stá,:a sa r. J495 trvalým). VymrenÍlll Brankoviéov
cov a ich prÍbuzných Berislavičov (1535) prestáva despotská 
ll'Odnusť (odhliadneme-li od niektorých nesúvisiacich poku
sov po zdejších, trvajúcich však veľmi krátko) vobec a za
ujatím ieh majetkuv a krajov, osídlených jadrom srbsk~ho 
národa v Uhorsku, Turkallli, upadá aj V)rZnHm S,'buv a leh 
pl'áva v Uhor·sku. 

Zabezpečeného postavenia dustáva sa Srbom znova. a.ž 
v 1'. 1690 a nasleclujúcich privilegiami Leopolda 1. PrlVl
leg'iá tieto boly síce vydané pre Srbov prišlých, r. 1690.(po 
nezdarenolll povstaní proti Turkom) s pecskym patrrar
ch01n Arsenijom Crnojeviéolll, nu skoro počaly byť vzťa
hované aj na Srbov, usadlých v Uhorsku už ocl dávna (ako 
aj prišlých po J690), a to jednak z toho dovod~, že čaSOlll 
stalo sa ťažko možným oddeľovať různé druhy Srhov, hlav
ne však preto, že i pre starousedlých Srbov pravosJávnych 
znamenaly tieto privileg'iá značné zlepšenie ich stavu (ako 
pravoshlv~i boli v krajine len tolerovaní a vystavení usta
vičným unionistickým nájazdom lmrolíckeho kléru). Leopol
dinsl~ými výsadami bola pravoslávnym zaručená cirkevná 
samosi)l'áva (vyklonávaná na kongr~soch a svoJ:o~lné '71~0l}~
vanie náboženstva pod lllefropohtom, ktory Je aj Jllace 
hlavou národa, vlastný magistrát a sľub zvláštneho územia 
v krajoch, Iktoré budú vydobyté od Turkov. Jch dávné 
osvlObodenie od desiatku (platia ho vlastnému kléru) sa po
tvrdzuje i v iýchto privilegiách, ktoré boly potvrd~ované 
i Leopoldovými nástupcallli, zaviazanýllli Srbom za lch vo
jenské služby, konané jak proti nepriateľom zahraničným, 
tak proti povstal com domácim. 

VÝsady Heto boly však vcelku uskutočnené a zachované, 
len pokiaT išlo o cirkevnú samosprávu. (I tu však boli pra
,"o;slávni Srbi, zvlášť v 1. pol. XVIII. storočia, vydaní ná
tlaku a i prena·sledovaniu unionistickému.) Sľub vlastného 
mag'istrátu bol uskutočnený len do ~ej m~ery, že .s~bskí 
Iosadníci, organizovaní zvačša '1'0 '1'0 Jenskych hralllclach, 
nepodliehali uhorským úradom, ale dvorskej vojenskej 
rade (v Banate od 17.51 dvorskej komore a zvláštnemu zem-
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skému úradu v Temešváre). Na vybavovanic illýrskych 
. vcd pri dvore bola sriadená 1'. J7.47 zvláštna illýrska dvor
ská deputácia (aku ú1'acl zemský, sproshedkujúci styk 80 

Srbmi, zemská illýrska komisia v Osieku). Postupným ruše
ním vojenských hraníc, 1'espektíve ich posunutím na znovCl
vydobyté hranice ki'ajiny (17.45, 17.51) a inkorporáciuu 
Banátll (17.79) dostáva sa však značná ča:sť Srhov pod prá
,"omoc uhorskej dvor.skej kancelárie ·a miestnych uhol'ských 
úraclov. 'Len Srbi v zachovaných vojenských hraniciach 
podliehajú i nacl'alej clvorskej vojenskej 1'adea miestnYlll 
vojenským veliteľstvál1l. Zvláštné l1liesto illýrske pri dvore 
a zemská komisia v Osieku (J 7.7.7.) sú zrušené. Úpravami 
(Regulamentul1l) z 1'. J7.7.1 a 17.7.7. a ich Výklaclom (Declara
torium) z 1'. 17.7.9 omedzujú sa ich privilegiá i výslovne len 
na ohlas,ť cirkevne náhoženskú. (Z činnosti, vyvinutej na 
tomto polisrhslkými metropolitmi, treba vzhľaclom na jeho 
yýznam p1'e počinajúce srhské ohrodenie zclor'él:zniť predo
\Tšetkým založenie a zveYadenie srbského školstva.) Ich cir
kevná sústava, takto vzniklá, je doplnená r. 17.82 ešte sriade
ním konústórií. V krajoch pripacllých pod uhorskú správn 
ostali S1'hi v smysle uhorských zákonov bez občianských 
práva (nezemani) boli vradení zvačša medzi stav poddanský. 
Nápravu tu priniesol až tolerančný edikt Jozefa II. (17.81).1 

Ohčianske práva, ktorých sa Srbom, v Uhorsku bydli a
cim, týmto ediktom dostalo, holy' značne ~hrozené zmenou 
pomE;rov, nastalou smrťou J ozefa II. Metropolita srbský 
Mojžiš Putuik obr,acia sa preto už dl'ía 24. II. '1'0 zvlášfne.j 
ži8Jclosti k uhorskému kancelárovi a ku kniežaťu Kounicovi, 
aby mu bolo povolené obrátiť sa na panovníka o ponecha
nie pravoslávlleho kléru a srbského národa v užívaní svo
bod, plYllúcich z privilegií, národu udelených, a z výhod, 
stanovených tolerančným ediktom, i llacTalej. Na základe 
1'ewlúcie' dostá'l"a sa mu prípisom kancelárovým w dňa 
7.. IV. uistenia, že v tolerančnol1l edikte nenastanú do snemu 
žiadne zmeny, a vyzvania, predložiť prípadné ponosy pa
novníkovi. 2 

Občianske práva, pri tom však zachovanie zvláštneho 
výsadného stavu dosavádneho, tak by bolo možno charak
terizovať náladu vedúcich v1'stiev národa (kléru a šťachti
cov) na počiatk:u premien z r. 17.90. (Je to ináče politika, 
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sledovaná pravoslá vnym kléro'l11 už r. 1708. U dalosti, pre
žité od tej doby, svedčily len pre jej správllos'L) P.ospo
litý rud, pre ktorý faktická inkorporácia znamenala len 
zhoršenie jeho drievňajšieho vojensky-svobodného stavu, 
túžil skol' po návrate drievňajšieho sriadenia, na Uhorsku 
nezávislého, eventuálne po jeho cTalšom vybuclovanÍ v smere 
llárodnostnom. Tieto triedy však nemaly zatiaT príležitosti 
vyjadriť sao Za naprostej prevahy stavov v prvých mesia
coch po smrti J O'zefa II. nebolo ináče možno ani len myslieť 
na politiku protiuhorskú. Zmienené -.ástvy vedúce hovorily 
tu i za ne. Vedený naznačenou náladou, podáva Putllik clňa 
23. III. novú žiadosť k dvoru o potvrdenie svobod a privi
legií illýrskeho národa a o pozvanie niekorkých osob z jeho 
kléru a zpomedzi jeho vynikajúcich mužov na nastávajúci 
uhorský snem. Kancelária '1'0 svojom dobrozdanÍ zo dňn 
15. IV. k prvén:m bodu žiadosti navrhuje, aby ,boly potvrde
né prezicliálllym reskriptom svobody, dané národu Máriou 
TeréziolL r. 1779 (DeclaratOl'ium). O druhom bode, spra
vedlnosť ktmého ináče tiež uznáva, vyjadrllje sa v ten 
smysel, že patrÍ na snem. Illýrsky národ nemá v uhorskom 
Máte riaclnej politickej existencie Cl netvorÍ nikde medzi 
jeho obyvateTmi zvláštneho celku, ale býva medzi nimi mic
šane, pocllieha týmže zákonom a úrado'l11 (v provinciálnych 
okres och uhol'ským zemským Úl'adOlll, '1'0 vojenských úra
dOOlll voojenských hraníc). Poslancami stolíc a lllicst, kde 
býva, je zastúpený a.Ť na sneme. Zvláštmi existenciu !Uá 
tento národ len v ohTadc cirkevnom (zvláštnu hieral'chiu 
a právo konať synody), a holo by preto spravedlivé, aby 
aspoň jeho klérus dostal zvláštné zastúpenie na snellle, na
koTko je v záujme zákonodarstva, aby bolo v styku so vše
tkými skupinami svo.Ťich obyvateTov. Udeliť toto právo 
pl'islúcha však Isnemu, nech sa preto metropolit obráti so 
svojou žiadosťou na snem. Po schválení panovnÍkom upo
vedomuje kancelár Putnika v tomto smysle (10. Y.). O te.Ťto 
časti Putnikovej žiadosti vy.Ťadru.Ťe sa odmietave a.Ť uhor
ský primas. 3 

S touto odpoveďou sa však pravoslávni, ncs.Ťednoteni 
hiskupi neuspokojujú, zvlášť kecl' medzi časom bolí (tiež 
po prvý raz a proti vótu primasovmu) pozvaní na snem 
l'egáhlli pravoslávni hiskupi s.ŤednotenÍ. V nove j žiaclosti 
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(2. VL), zadunej na pokyn, ktmého sa im dostalo pri 
aucliencii, a zaslanej hilleto'l11 zoo dňa 10. VI. uhorskej klUll
celárii, žiadajú pozvať pod01me seha i niekoTkých význam
nejšÍch mužov svetských svo.Ťho národa na snem. Vo svoje.Ť 
žiadosti odvolávajú sa hiskupi na to, že tento početný a už 
vyše stol'očia v zemi bývajúci národ bol po zrušení illýrskej 
dvorskej deputácie (J777) postavený ostatným ohyvateTom 
úplne na roveň. Jeho klérus tvorÍ zvláštnu hierarchiu po 
vzore grécko-katolíckoll1. VyššÍ členovi a tejto hierarchie 
majú v zemi postavenie prelátov. Pripustením na snem by 
bola daná národu prí1ežitosť spolupráce na obecnom dobre. 
Panovník uznáva ich žiadosť za primeranú a povoTuje, cie
ľom uspokojeni a "tohoto početného a úctyhodného (respek
tablen) národa", aby jak metropolita, tak aj ostatnýeh 
9 biskupov bolo pozvané na snem regálmi sposobom, oh
vyklým u biskupov grécko-katolíckych. Kancelárii sa ukla
dá regales vyhotoviť a preclložiť k podpisu. Stavy na sneme 
rozhodnú, či ich uznajú alebo nie. 4 

Kancelária '1'0 "svojom dobrozdanÍ zo clňa Jl. VI. pouka
zli.Ťe na to, že vec bola už vybavená (odkázaná na snem). 
Uznáva síce, že z pozvania grécko-katolíckych biskupov by 
mohly byť rohené priaznivé dosledky aj pre nesjeclnote
ných, poukazuje však súčasne i na veTké rozdiely, ktoré sú 
podLa nej medzi dvoma konfessiami. Grécko-katolícki 
biskupi boli teraz pozvaní po prvý raz, ho precltým neboli 
samostatní a všeoJ)ecne uznanÍ. Nes.ŤednotenÍ hiskupi trva.Ťú 
v prítoll1nom svojom stave už vyše storočia a neholi preclsa 
nikdy pozvaní na snem. Grécko-katolícki biskupi sÚ pre
láti, nesjednotení nie. Grécko-katolícka konfessia .Ťe ná
boženstvom panujúcim, nes.Ťednotená nic je ani recipovaná. 
Recipov.anie i určenie sposobu zastúpenia kléru te.Ťto kon
fcssie mohlo by sa stať na tomto sneme. Kancelária po.Ťala 
záležitosť do krárovských propozícií na snem a výhrady sú 
priaznivé. Opačný postup by mohol naraziť na ťažkosti. 
Pred korunováciou nie je ani ináče radno púšťať sa clo 
novot. Navrhu.Ťe preto len prÍpis metropolito-vi, že otázka 
hude poJatá clo propozícií. Do .Ťej vybavenia snemonl nech 
má trpelivosť. . 

Panovník však akiste vlivom Putnika,· meška.Ťúceho 
osobne '1'0 Viedni, a jeho zastáncov u dvora, trvá pri svo.Ťom 



póvoclnom rozkaze a novým billetom (t5. VI.) prikazuje 
Pálffymu jeho výkon. Vec poldadá za spra,tecllivú. Regales 
nech sú pre10 preclložené. Na sneme bude sa potom 11va
žovať o tom, akým spósohom bude mócť byť illýrsky národ 
zastúpený formálne na sneme svojimi volenými zástupcmni 
a konať svoje snemy národné. Kancelál' nato predkladá 
regales, ale len p,'e 7 biskup ov uhorských, nakol'ko buko
vinský a sedmohradský biskup nemá na uhorskolll sneme 
óo hl'adať práve tak, ako nemajú ani žiaclnej účasti na vý
sadách illýrskeho národa, udelených mu diplomom z r. 1690. 
Zdórazňuje, že regales predldadá na opatovný rozkaz a 
znova poukazuje na zlé následky, ktoré toto riešenie móže 
mať. Meniť hlasy na sneme patrí legislatíve; i nové stolice 
dostanú pozvanie na snem až po inartikulácii. PraV'oslávné 
nesjednotené náboženstvo nie je recipované, nemóže maf 
tedy ani svojich reprezentantov nasneme. Sama existencia 
národa a jeho priyilegiá ,je zákonodarnej moci aleo takej 
vlastne neznáma. Vec bude mať zlý vliv na snem, ktorý sa 
práye chystá prikročiť k vypracovaniu clíl)lomu. Akby však 
panovník predsa sotrval pri svojom rozhodnutí, nech o tom 
Pálffyho upovec1omí, aby v súkromnom dopise mohol Zi
chyho o veci informovaf. 5 

Regales boly Putnikovi a jeho 7 uhorským suffragánolll 
(Aracl, Budín, Karlovec, Temešvár, Vel'Šec, Pakrac, Nový 
Sad) vydané (t7. VI.) a Putnik dostavuje sa už dňa 22. VI. 
na snem a hlásí sa o Isvoje miesto. Bol však prijatý vel'mi 
nepriaznive a bolo mu naznačené, že snem by mohol Illýl'oV 
uznať len aleo konfessiu, nie však ako národ. Illýri sú vl'aj 
len tolerovaní ako žiclia a nelllajú žiaclneho nároku na pri
vilegiá a sV'obocly krajiny. K nepriaznivému prijatiu pray
depodobne prispely i chýry, že regales boly biskuponl vy
dané na zakročenie ruského vyslanca vo Viedni z príkazu 
Kataríny II. Druhého clňa podáva Putnik svoju žiaclosť 
primasovi písomne. S yecou sa za-oberá schóclza členov hor
nej tabule (23. VI.) u krajinského sudcu. Usnesenie je i tu 
nepriaznivé: Sessiu a vótum pl'avoslávnym hiskupOlll ne
clajú, bo nie sú ešte pojatí clo počtu stavov. Pl'imas odpo
veclá meh,opolitovi (6. VII.) odklad a ve: Snem nezasedá, 
pl'acujú len okolia, takže nemal príležitosti vec snemu precl
ložif. DMa však, že tak bude mócf urobif čím skór. Poclobnej 
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oclpovedi dostáva sa aj niektol'ým biskupOlll ostatným, ktorÍ 
z návodu Putnikovho obracajú sa k primasovi, ku krajin-, 
skému sudcoyi a pel'sonálovi o uznanie svojich l'egales: 
O veci bude jeclnané až po diplome a po jeho pl'ijutí 
panovníkom. (Zpráva biskupov veršeckého, aradského a 
budínského je zo chla 29. VI.)Q 

Písomnej odpovedi však Putnik nevyčkáva y Budíne, 
ale odchodí hned' po ústnom odmietnutí do Viedne. V dó
sledku stanoviska SUCl11U dostala sa totiž uhrofilská politika, 
sledovaná klél'ol11 srbským a niektorýl11i významnejšími 
svetskými členmi (zemanmi) clo závozu a vrchu nadobúda 
smel' radikálnejší, hl'aclajúci zabezpečenie národa pomocoll 
dvora. Klérus, ktol'élllU sa takto ncpodarilo dosiahnuť usku
točnenia S'vojich túž'ob, pridá,na sn teraz ticž k tejto strane 
a Putnik, nútený nároclom a klérom, v žiaclosti, datovanej 
cblom 20. Vl. (pravclepoclobne ciel'om zastretia súvisn s od
l11ietnutím uhorského snemu), v mene kléru a národa žiada 
o povolenie národného kongresu. žiaclosf podala panovní
kovi početná cleputácia, prijatá panovníkom clňa 27. VI. 
ráno v aucliencii. Žiadosť posiela panovník ešte tohože dňa 
Pálffynm s l'ozhodnutím priaznivým. V zhl'adOlll na to, že 
iHýrska deputácia už nejestyuje a sjednotenie Srhov s Uhol'
skom nic je ešte snemom uznané, nemajú žiadnej inej cesty 
Je predneseniu svojich žiadostí. Poyol'uje im tedy konať 
y dohl'adnej dobe kongres <ohvyklým spósobom, kde sa 
hudú mócťsvoboclne radiť o 'svojich záležitostiach a prec1o
strieť potom svoje žiaclosti panovníkovi. Za miesto kongre
su určuje panovník Temešvár, za král'o<vského komisál'<l 
b. Schmiclfélda, poclmaršálka a vojenského velitel'a v Petro
varadíne. Kancelária nech sa clá clo spojenia s clvorskou 
vojenskou radou a spolu s metropolitom a jedným členom 
srbskej deputácie nech vypracuje a preclloží návrh o spó
sobe kongl'esu.7 

Panovník z počiatku, ako sme vicleli, súhlasÍ s odkla
dom pripustenia srbských zástupoov na snem až na jednanie 
so stavmi. V clobe, kecf tak rohí, stojí ešte úplne pod vliv0l11 
svojich uhorských l'adcov, sl'ubujúcich mu pri určitej ústup
čivosti voči národu uhorskému pokojné vyrovnanie s ním 
na sneme, a uznáva pIne výsledok preclchocliaceho vývoja 
v otázke srbske,j: obmeclzenie zvláštnej existencie srbského 
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národa len na sféru cirkevnú a jeho splynutie s Uhorskolll 
po shánke občianskej. SmýšTanie, prejavujúce sa v kraji
ne v posledných týždňoch pred snemom (v stoličných in
štrukciách na snem), zvlášť ale udalo sti prvých clňov na sneme 
(odloženie direktória) musely ho však názorne poučiť o ne
bezpečnosti jeho dosavá'dnej politiky v otázke pravosláv
nych, smerujúcej v podstate k obetovaniu Srbov Uhrom 
a tým k posilneniu jeho protivníkovo Aby tomu zabránil a 
svoju stranu na sneme posilnil, vydávH pravoslávnym bis
kupom na ich opiitovnú žiadosť regales, pri čom, ako z jeho 
druhého billetu (15. VI.) k Pálffymu vidno, nemyslí už na 
úplné splynutie Srbov s Uhrami, ale chce pnTšÍm priznať 
na sneme uhorskom zastúpenie zvláštnym posolstvom, vo
leným pravdepodobne na národných kongresoch, takže Srbi 
by i nacťalej ostali zvláštnou složkou snemu (asi na sposoh 
posolstva horvatského). Kecť sa mu táto politika pre odpor 
snemu nedarí, začína ,stavať Srbov voči národu uhorskému 
ako národ osobitý mimo snem uhorský a povoTuje mu snem 
z:,vláštny. Shodovala-li sa prvá fáza jeho politiky s túžbamÍ 
vyššieho kléru a šTachty, táto druhá fáza je zase viac po 
voli osta tn ým (predovšetkým vojenským) složkám národa. 
úalší vývo,j srbskej otázky ,je charakterizovaný zápasom 
týchto clvoch S'111erov. Pridanic sa kléru ku kl'ýdln radikál-. . 
nejšiemu sleduje pre túto ch víTu na jednej sírane účel 
pl'edovšetkým odvetný, vedený náde,jou po navrátenÍ do
minujúceho postavenia kléru i vo svetskom vedení národa, 
na druhej strane má však i význam taktického ťahu voči 
uhorskému snemu, na ktcirý chce klérus (a i zemianstvo), . ' 

túžiaci i nad'alej za recepciou do Uhorska a za výhodami 
(osobnými i majetkovými), z toho preň plynúcimi, týmto 
spasobom urobiť nátlak v smere sebe priaznivom. Ten istý 
cieT sleduje i politika dvorská, ktorá z clavodov už uvede
ných je i nacťalej pre l'ecepciu Srbov, ovšem len vo forme, 
nepripúšťajúcej ich úplného splynutia s Uhrami. Len takto 
si mažeme totiž vysvetliť miesto panovníkovho prípisu zo 
clňa 20. VII. ku krajinským hodnostárom, kde sa snemu 
uldadá, aby v diplome mal náležitý zreteT aj na Srbov pra
voslávnych. O správnosti posírehov tu naznačených pre
Isvedčí nás ináče i cl'alší vývo1j srhskejotázky, ktorý vlivům 
naznačených súvisov ide cestami hodne spletitými. 
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Porada uvedených činiteTov, poverených prípravou kon
gresu, konala sa ,dňa 2. VII. Za Srbo'v holi prítomní metropo
lita Putnik, temešvársky biskup Petrovié a 2 deput:ov1:1nl: 
Monasterly a Nikolié. 1\1eíropolita predniesol pocťakovanie 
národa z'a povolcnie kong'l'esu. Prech11etov k'ongresu však 
j)odrobne udať nevedel ani on, ani ostatní srhskí zástupci. 
To sa vraj ukáže až na kongrese. Udali len toTko, že vzhTa
dom na stále utlačovanie je všeobecnou žiac1osťou illýrskeho 
národa, aby s nesjednoteným klérom a národom illýrskym 
bolo nakladané, poclTa ,jeho privilegií, ktoré tam, kde hy 
boly pOl'ušené, nech sú obnovené. Ako termín kongresu na·
vrhoval Putnik J 5. VIII. (26., VlIL). Nato srbskí zástupci 
opúšťa,jú poradu a kancelária ostáva samu s vojenskou radou. 

V návrhu tejto porady poukazuje vojenská rada na 
to, že vzhradolll na regales, dané nes,jednoteným bi,s,kupOlll, 
hude možno kong'res svolať, až sa o nich vysloví snem, aby 
nedošlo k rozporom. S tým súhlasí i kanceláTia, kt.orá po
ukazu,je na to, že snem sa uevyjadril o pozvaní biskupov 
oclmietave, ale len odkladavc, a kým trvá snem, na ktorý 
majú pozvanie aj biskupi, nemaže byť kongres svolaný. 
Jediným preclmetom kongresov je voTba metropolitu (ako 
1781), všetky ostar/:né veci patria v smysle regulativu z ro
ku 1779 riadnym úrudom. Metropolit mal dosiaT len cirkev
nlt pravomoc; priznať mu aj svetskú, ako sa chce na tomto 
kongrese, bolo by povážlivé. Veclľa Schmidfelda navrhuje 
ešte zvláštneho· komisára za provinciálnu správu uhorskú 
(gr. Hallera). Vojenská rada tu však poznamená'm, že stačí 
Schmidfeld, bo ide len o prevzatíe ponós. O utlačovaní ná
roda nie ,je ani jednomu miestu nič známe. Akby kongres 
mal byť predsa konaný hned', súhlasia obe miesta s termí
nom, navrhovaným metropolitom. V osobitnom (uhorskej 
kancelárii neznámom) predosfretí zo dňa 4. VII. ll'ul'áclza 
vojenská rada, aby znovusriadenÍm illýrskeho dvorského 
miesta panovník hradel si získať srbský rud a klérus, ktol'Í 
i tak túžia po zvláštnej zemi, Banáte. 

Tomuto osobitému predosíretiu clvorske,j rady treba pri
pisať, že na spoločné p;edostretie obodl miest zo clňa 7.. VIL 
panovník (billetom Pálffymu zo clňa 7.. VII.) kongres po
v1ol'uje,a to spasobom, navrhovaným žiadatermí (v Temeš
váre na deň i5. VIII. st. k). Účastnia sa ho biskupi a po 25 



depuf.ovaných z jednotlivých sta ven' (z klér~, sta vu v,~~en
ského a civilného). Za komisára sa ustanovuje podmarsalek 
Schmidfeld, metropolitovi sa povoTuje z temešvárske,j po
kladne 10.000 zl. preddavku na zvýšené cliurná (pre clra
hotu). Schmidfclcl bol cestou vo,jenske,j rady pozvaný do 
Vieclne k poradám o inštrukcii, ktorá mu má byť daná. 
Kancelária a dvorská racla vyhotovuje (paralelne) a pred
ldadá (13. vn.) potrehné expedície, úrady uhol'ské i ra
kúske sa upovedomu,jú, aby dovolily "nacionalistom" na 
k,ongres oclísť. Vlastný deú zahá,jenia o~námi kong'restl 
Schmiclfelcl. Diurná sa Ul'čujú na 3-6 zl. clenne. Istá zmena 
situácie nastala smrťlOll metropolitu Putnika, l1leškajúceho 
s cleputáciou vo Vieclni (9. VII. o 3. hocl. ráno) .. Adminis!r~l
torstvom arcicliecéze je na návrh uhorskeJ kancelarlC 
(9. VII.) povel'ený tel1lešvársky biskup Peter Petrovié. Pl':.cl
met kono'l'esu sa tým l'ozširn,je o vorbu nového metropolItu. 
O clni z:há,jenia n~á sa Schmidfeld dohodnúf s Petroviéom. 
Vo,jenská racla určuje, korko delegátov má to-ktoré gene
rálne yeliteTstvo yyslať (slavonsko-banátske 12, karlovecko
yaražclínske 9 a b~nske Hranice 4). Za cleputoyaných nech 
sú vyslaní penzionovaní, jubiloyaní alebo vystúpli štábní 
Cl Yl'~hní dósto,jníci nes,jednoteného náboženstva; ak by ne-
1,010 dosť dósto,jníkov, tak a,j iní honoratiori. Nech sú yy 
beraní len poko ,jní a l1lierumilovní rudia. 

Biskupi, meškajúci v deputácii vo Viedni (tel1lešyársky, 
araclský, yeršeeký), podávajú nato novú žiaelosť (zasiela sa 
billetom ZD dúa 19. VII. Pálffymu), .kde žiadajú, aby na 
kono'res, vzhradom na vorbu metropolitu, boli pozvaní aj 
hisk~lpi ,sedmohradský a bukovinský, ktorí sú ,jeho podria
clenými in spiritualilms, a povolený príchod aj nielmrkým 
clep~ltovaným týcMo diecézí. Mimo to nech sú pozvané 
ešte a,j niektoré iné .osoby duchovného, vo!~ns~(ého a oh
čianskeho stavu zvlášť. Tak má byť pozvany I bIskup bele .. 
hradský a niekorko deputovaných z jeho diecéze (nacho
cliacej ~a vtecly čiastočne v moci cisárskeh.o vojska). Ďale,j 
generáli Papilla, Seču,jac a Daviclovié, ako a,j ostatní 
štábní clósto,jníci aniektorí zozemských. pánov (~rav().
slávnych) zo stolíc Telllešske,j, AradskeJ, Torontalske,l, 
Báčske,j a Tolníanske,j, ktorých nie ,je možno zahrnúf clo 
kategorie obcí. 
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PoclTal'ezolúcie (29. VIL), vydane,j na dobrozclanie 
(20. V ll.) obodl spomínaných dvorských miest, má byť 

. biskup se~lniohraclský a bukovinský pozvaný len k vol1)l~ 
metropolitu, hislmp belehradský a zástupoovia týchto diecé
zí ma,jú vystcLl, nakorko privilegium z r. 1690 nevzťahu,je sa 
na pravoslávnych v Seclmohradsku a v Bukovine. A predsa 
hlavným predmetom kongresu má byť sostavenie ponos na 
porušovalli~ tohoto privileg'ia. Papilla a Seču,jac (tento pr,oti 
vótu cl vorských miest) nech sú pozvaní. (Davidovié sto'jí 
precl nepriatel'ůl11.) Zemským pánom v uvedených stoli

ciach povoruje sa (tiež pr.oti návrhu dvorských miest, pra'V
clepoelobneako zábezpeka proti raclikálnosti lmngresu) vy
slaf zyláštnu 25-člennú cleputáciu, čo lmncelária vo SVOjOlll 
predostretí yysyetťu.je s panovníkovým súhlasoil1l tak, že nUl 
to byť len pre tento raz. 8 

Týmito poraclalni a ustanoyeniami boly zásaclné otázky 
srbského národného kongresu l'iešené. V tomto sllr~Tsle bolu 
potom vypracovaná a,j inštrukcia pre krárovského k~misál'a 
h. Schmidfelda (10. yIIL). Kongres má dva ciele: Narod tu 
má vysloviť svoje postuláta a má byť na iíom zvolený nový 
metr~polita. Mimo 100 povolených deputovallých nemá byť 
na kono'res nlldo pripustený, ani "nároclná mládež" llle. 
VedTajšie schodzky s!:\ n.epoyoTu,jú. Deplľtovaným na kon
gres može byť len podclaný decličných štátoy rakúskych. 
Komisárovým iÚkolol1l je aj legitimovanie deputoyaných 
a skúma'1lie ich phlých mocí. Nesmú obsahoyať Ul'čitú osobu 
za kandidáta. Nespráy:p.é plné moci oclmietnuť a preclostrieť 
clvoru, deputovaných iakýchto neuznať. Po otvorenÍ sh~o
maždenia má prítomných vyzvať ísf clo kostola na slav
llostné hohoslužby a pm).eéhaf úča'Stlliko'lll na voru, či chcú 
,jednať hI1ecl' tenže cle:q. po bohoslužbách alebo až v deň 
nasleclujúci. Prvou vecoukongresu bude sostavenie národ
ných ž.iadostí, v čom má byť kong'resu ponechaná voTnosť. 
Može svóhbdne predniesf ~ršetko, čo sa mu zdá, že slúži ale
bo škodí clohru národa celého alebo jednotlivých ,jeho 
skupín (cluchovne,j, vojens'lte,j a ohčianske,j). žiadosti l1la,jú 
13yť osnované 'slušne, mierne, SkrOl1l11C a s povinnou úctou. 
Na,jprv nech sú sostayené veci, vzťahu,júce sa na celý národ, 
potom tie, ldoré. sa týkajú jednotlivých jeho stavov. Ko
misál' nech prijíma len ,jasne formulované a doložené po-
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nosy. Sostnvcné body l)l'edostrie jednak cestou clvorsk:ej 
voj. rady, jednak cestou uh.-sedmohr. dvol'skej kancelárie. 
Kongres však nech nečaká na odpoveď. Na vorbu metro
politu nech povolí niekorko dní, aby nenastaly zbytočné 
ťahačky. Keby sa kongres nevedel sjednotiť na určite.Í 
osohe, vymenoval by metropolitu panovník. Pri volebnom 
kongrese má byť prítomný len v prípade, že by bolo treba 
urovnávať diferencie. Sedmo hradského a bukovinského 
biskupa o vorbe v čas upovedomí. Panovník jednotlivých 
biskupov nepozná, preto nemože označiť osobu, ktorá by 
mu vyhov,ovala. Zvolený má byť najhodnejší a požíva.Ťúci 
doveru národa. Schmidfelclovi, ktorý osoby pozná, sa pone
cháva, aby nenápadným, panovníka nekompromitujúcim 
sposobom priviedol vorbu na takúto osobu. Bude-li zvolený 
]Jrimeraný kandidát, oznámi to panovníkovi a predostrie 
ho na potvrdenie. Ak bude zvolená osoba nevhodná, nechá 
vec in suspenso a predostrie ju panovníkovi na rozhod
nutie. V tomto prípade pripraví kongres na zElmietnutie 
zvolene.Ť osohy panovníkolll. Národu dá pl'i tom pOl'ozulllieť, 
že closadenie metropolitu .Ťe právom panO'vníkovým. Zvole
nému metropolitovi naznačí, že je sprostený ocl osohllej 
cesty clo Viednc o potvrdenie. Žiadost o dišpenz ocl te.Ťto 
cesty, ako aj žiadosti národa prevezme komisár. Akhy však 
metropolita preclsa chce! ísť, nebrániť mu, ale musí tak uro
biť na vIastné útraty. Po konfirmácii panovníkom, ale ešte 
precl inštaláciou, vykoná metropolita srub oddanosti a po
slušnosti pocHa Deklaratória z r. 1779. Vo veci arcibiskup
ských príjmov hude sa komisár prídfžať toho'že Deldal"ató
rii:l. Účty o výdaj och na deputovaných a vojsko, ako aj 
vyúčtova'llie pri.Ťmov arcibiskupstva sede vacantc predloží 
dvoru. Podohne sa má presvedčiť, či predpísanékaždoročné 
vyúčtlQvania o príjnloch .Ťednotlivých kláštor.ov sú precl
kladané, či súkrolllný majet,ok Putnika bol správne odde
lený. Po inštalácii kongres rozpustí a začne synoda cierom 
zvolenia biskupa na miesto, uprá:idnené vorbou metropo
litovou, alebo na miesto preloženého biskupa, s menšími 
prí.Ťmami. V obidvoch prípadoch vorba má padnúť na oso
bu, ktorá sa na kongrese dobre chovala. V smysle naria
clenia z r. 1786 može byť za biskupa volený a.Ť svetský 
duchovný. Rozhodovať majú mravy, povolanosť a vzdela-
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nie. Po ukončení kongresu i synody má komisár o priebehu 
predložiť doloženú zprávu. Schmidfeldovi sa dáva záloha 
2000 zl. a prideTuje sa mu pohebný pomocný personál, 
ktorý tiež dostane zálohu na osobné trovy.9 

Vyhlásením kongresu nastal medzi pravoslávnymi čulý 
ruch. Biskupi obežníkmi vyzJ"'\Tfijú obce k vorbám dover .. 
níkov, pópi chodia medzi Tud a dáva.Ťú podpisovať obcami 
a ich l'ychtármi úpr,avy pre deputovaných atď. Ruch tento 
a povolenie kongresu, vyhlásené intimátom kráľovske.j' 
rady zo dlla 21. VII., vobec vyvolalo .Ťak v stolici ach, tak 
na sneme veľké znepoko.Ťenie, ktoré sa len stupňovalo vli.
vom zprávo pohybe medzi Srbmi a o ich požiadavkách. 
Zvlášťobežník arcibiskupov, nám už známy a vyzýva.Ťúci 
srbský národ prispeť panovníkovi proti búriacemu sa 'náro
du uhoL'skému, vyvohl veTkú senzáciu na sneme. V po
c1obnom smysle vyjacll'u.Ťe sa i biskup al'adský Avakull10·· 
vié, ťahaný stolioou na oelpovednosť pl'e rozoslanie ohežníka 
po ohciaeh bez spl'oshedkovania politických úradov (svolal 
rychtárov a p1'Ísažných obcí s obecními pečaťami k sebe 
cieTom voľby deputovaných na kong-res a spečatenia plných 
mocí a úprav pre ntch): Národ srbský je mocný a bol vždy 
ochranou dvoru proti ostatným nároelom a národu uhorské
mu, a preto, keCL im sedadlo na sneme bolo odopreté, pri
uútil národ svojho metropolitu zažiadať o povolenie kon
gresu. Stolica hlási vec král'ovske.Ť raele, ktorá vo zvláštnmn 
predostretí žiaela, aby na kongres bol vyslaný i so strany 
uhorskc.Ť zvli'ištny lcomisár s touže pravomocou ako Schmicl
felcl. Kancelária nariacLuje kráľovske.Ť raele, aby sa dala clo 
styku ,so Isedmolll'adským guberniom cierol11 zamedzenia 

pl'Ípacluých nepokojov meelzi pravoslávnym l'udom, medzi 
ktorým začaly vra.Ť už t.ajné schodzky. (PoclTa vyjadrenia 
araelského biskupa sú tomu na vine súsedné seclmohraclslcé 
yrclmosti, ktoré zabránily svo.Ťim poddaným účastniť sa 
schodze, svolanej biskupolll.) štátna rada to schvaľu.Ťe, bo 
sechnohraclskí pl'avoslávni nemajú pnlya účastniť sa kon
gresu. Izdenczy však ospravedlňuje biskupa, že asi preto 
nel'ozoslal svo.Ť obežník cestou politických vrchností, bo sa 
bál, že hude zadl'Žan ý. Rezolúcia k tomu ešte dodáva pri
kaz, že král'ovská rada v buclúcnosti nemá sa ni.Ťako miešať 
cl o vecí srbského "snemu" .10 
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Na sneme samum po okázalom odchode Putnikovom do 
Viedne bola tiež hneď spozorovaná chyba, ktorá sa stala 
odmietnutím pravoslávnych biskupovo V poradách o tejto 
otázke sa preto pokračuje aj v dňoch nasledujúcich. Mnohí 
poukazujú na početnosť národa (vraj 1,400.000), na jeho 
vojenské sriadenie a udatnosť a chla 26. VI. bolousnesené, 
aby pravoslávni obyvatelia boli recipovaní zákonom ešte 
na tomto sneme. Do diplomu kráTovského však pojatí byť 
nemajú, bo pravoslávné nesjednotené náboženstvo nie je 
ešte uzálwnené ako recipované. 

Obrat, nastalý vlivom príklonu srbského národa k Vied
ni, zvláši však s~'olanie srbského kongresu, nazývaného do
konca i v úradných rezolúciách snemom, prinútil však snem 
čoskoro, aby UI;ustil od tohoto svojho odkladavého stano
viska, zvlášť kecL vývojom politickej situácie, nám už zná
mym, je nútený čím clalej, tým viHC nahliadnuť, že voči 
vzmáhajúcej sa moci panovníkovej osiáva vlastne be:>. 
spojencovo Gotthardi už dňa 2. VIII. má zprávu, že ako 
protiťah proti povoleniu kongresu na zÍskanie Srbov na 
svoju stranu usniesly sa stavy vyhlásiť, že všetci Srbi majú 
mať v Uhorsku rovnaké práva s Uhrami, nesplnia-li na 
svojom kongrese sruby, dané dvoru. O týždeň neskol' 
(I J. VIII.) so zámienkou, že Srhi chcú na kongrese žiadai 
kráT-a a krárovshno o občianske práv.a a nábuženskú svohodu 
(jde tuo nepriamu snahu suggestívne vlívať vopred na 
kongres), usnášajú sa tisské okolia dať imoboje a zabezpe
čiť im to aj v diplome. Na ich dotaz súhlasia s tým aj 
okolia dunajské (zabezpečenie má prijsť do diplomu alebo' 
do predkol'llThovačných článkov) s podmienkou, že práva 
krajiny (lendržitelia zemianskych majetkov majú právo 
zasedať na slH~me) nebudú naštrbené. Všetky okolia obra
cajú sa v Ispoločllom predosiretí na krajinského sudcu, 
aby o tom Srbov vyrozumel. Do diplomu miešanej deputácit' 
sneulOvej dostáva sa takto i vec Srbovo V 23. jeho bode za' 
bezpečujú sa im občianske práva a náboženská svoboda. 

Ďalšie zprávy o prípravách na kong'res, zvlášť však zná
my ohežník srbského metropolitu-administrátora, svedčiaci 
u voli Srbov oddeliť sa od Uhorska úplne, snahu snemu po 
získaní Srbov len zvyšujú. Svedčí o tom miesto 3. bodu 
nového (malého) diplomu, vzťahujúce sa na Srbov, kde sa 
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JH'avosl~vn~Tm, priJatým do svazku ohčianskeho, srubuje 
, zahezpecellle nahozenske j svohody ešte na prHomnom sne
n~e s .~ýznall1ným dodatkol1l, že sa má tak stať v smysle pri
v~legll, l~delených im predchodca'llli panovníkovými. Plénum 
SIce znllenku o privilegiách vynecháva (2. IX.), ale len 

, z ol~atrnosti (úradne nevedia, čo v týchto privileg'iách vlast
ne Je',a bol~ by nebezpečné viazať sa na slepo), nie z dovo
do: zasadnych, z čoho vidno, že Uhri začali sa už pomaly 
Sl~lle~ovať s tým, že výsadné postavenie Srbov (v obor~ 
nahozenskom) ostane aj po ich prijatí clo krajiny. Túžby 
a snahy Srbov samých, a to ešte i tých najmi~rnejšícl~, 
ako z príslušných jednaní ich kongresu možeme zistiť šly 
však o vel'a cl'alej. . ". 

. Na~nač,o~al~ to už zápalistá a útočná (voči Uhrom) reč 
general~ SecuJ.aca, pov~daná v krúžku doverníkov (v prí
ionlllOlstl SchnudfeldoveJ) tesne pred zahájením kono'resu.'2 
y l\~clskýcll dejinách - hovorÍ tn rečník - často s: stáva, 
ze na;'ody z~padlé hl~sia sa o svoje práva: jedny revolúciou, 
clruh~ u ~ronu svoJho panovníka. Illýria patrí k týmto 
cl~'uhY11l. S ~lovolením panovníkovým a v prÍto'lllllosti 'jeho 
zastupCl~ ma teraz možnosť uviesť s'.coju zákonitú ústavu 
clo l~~aveho sveHa. Historik, znajúci minulosť Illýrov, vlád
llUVSl.ch od Krarpaku až po Jadran, zadiví sa, že svet ne
venuJe tomut.o národu ani takej pozornosti, akú venoval 
.,nechvalným činom iných barbarských lnneňov ktoré len 
necl~vllio :sa vyrojily z jaskýň Ázie a Zi:1m)Tšl'a.tú známky 
svo~h? ~)o;Todu zachovať na veky." A nielen zaznávaný bol 
dOSled Illyrsky národ, ale utláčaný a držaný v otr~ctvc 
11 ,to ?,ráv.e národOln, "ktorý by ešte sám bol 'povinný oča: 
kava!uceJ EUl'o'pe dokázať, že je hodný v jej vzdelaných 
končmách prehývať." Všeobecne sa myslelo, že Illýri' sú 
~yče,rpal~í:v ale sa uk~zalC?, že je to klam. Je síce p~'avda, 
ze sn zvacsa chudobm, ale to je nie chudoba otroctva, ale 
l)l~o~tota sta~u .b~ízkeho pJ:írodnému, ktorý zoceruje sily. 
Nalocl, ktory Sl Je veclomy mravnej hodnoty svojich ná
rokov, nepotrebuje ani ináče používať hrozieb. To može 
ponechať iným, ktorí na dokázanie svojich domnelých práv 
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potrebujú scén z doby Rákócziho a k ieh uskutočneniu 
lllusia vyčkať zoslabenia štátu, ktorélllu cľakujú za svoju 
kultúru,' za svoju ochranu proti nepriateTovi a zveTaclenie 
hospoclár,ske a ktorélllLl sa teren za to oclllleňujú dýkou.]:! 
"Národy lllýrie" poznajú svoje práva, ale spoliehajú na 
spravocllivosť panovníkovu. Neoddávajú sa sllliešnej precl
siave, uclollláenene.j v istej častí Europy, že "ten národ 
zaslúži vládu nad druhým, ktorý zahalil vačšie množstvo 
Bvojich oprávnení a požiadaviek do neprehľadného zmatku 
právnických prekrúcanín, v letorých zahynula i posledná 
stopa práva prírocly a národov." Aj Illýri majú svo,Ťe cliplo
my, ale majú aj lepšie clavody: 4 miliony bO,Ťovníkov 
C\ dobrých ohčanov, kým počet tých clruhých robí sotva po
lovicu:' sú námclom, ktorý ocl počiatku vzcleláva zem svoju, 
a nevytlačil iných národov zich územia. Na úctu, ktorú 
si zasl'uhu,Ťú ná~'ody milu,Ťúce vedy, bojovné a verné, ma,Ťú 
lllýri, držiaci tieto vlastnosti vlivom pokreveustva s Grékllli, 
plný nárok. lch hierarchia nie ,je nesnášanlivú a nerozširo
vala nikcly svoju vieru ohúom a mečom. "Teraz prišla tak 
cllho čakaná chvíl'a, v ktorú IllÝTÍa stane sa rovnou ostatným 
osvieteným národom Eur,opy, ,,~ ktol'Ú okovy tyranstva buclú 
zlomené, právo ochránené, nároky ohyvaterstva podclaného 
zabezpeč.ené; prišla chvíra, kde záujem zclanlive oddelí 
lllýriu od Uhol'ska. ale vzáj'Olllná ochO'ta obodl nároclo\" 
ich zase spojí: ochota prelievať kry pre spoločné zákono
clal'stvo, zomiel'ať pre spoločného kl'ára." Uskutočniť to je 
úlohou otcov národa, shromažclených práve na tomto kon
grese. 

Spoločný panovník a spoločné zákonoclarstvo, inak však 
yzájomná nezávislosť, tak by sme asi mohli shrnúť smysel 
vývoclov Sečujaca (pozvaného na kongres, ako sme videli, 
pl'oti mienke obodl dvorských miest), shodujúcich sa inace 
úplne so zmenenou politikou dvora, naznačenou vyše, v zá
ujme ktorej sú pravdepodobne ponechané úmyselne v ne
určitosti aj miera a rozsah tejto nezávislosti. Jeho. program, 
naznačený tu viac-mene,Ť len rečnÍcky, v konkrétne,Ť forlllc 
obsahuje návrh gravalllÍn, 'vypracovaný Muskatiroviéom 
peštianskym senátorom. Po histol'Íckom úvode žiacla svobo
du náboženskú, vojvodu (spojiť s temešským grófstvolll), 
vlastné úrady (oddelený nárocl ocl uhorského majú tvoriť), 
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svobodu ocl koniribúcie, Srbi majú byť pojatí medzi ohča
~lOv král'ovstvCl a zastúpení vo všetký~h úradoch, zvláštné 
lch privilegiá im majú ostať zachované.H 

Ústupky snemu uhorského boly tedy na míle d'aleko od 
~)ožiadH viek ,Ťaclra srbského národa a osta!'y hodne craleko 
1 od túžob uhl'ofilských ,Ťeho složiek kto~'é ked' i ncpo
n~ýšraly na štátoprávné n aclministratívné odclelenie oll 
TJhrov, yjaza~y pl'eclsa svoje sjeclnotenie S nimi k podmien.
ke zHchovallla svo,jich púvileg-ií, a io bucrto v plnom roz
sahu aleho aspoií y miere,slúčiteTnej s uhorskou ústavou. 
. C? ~úžbac~l složky prvej nám maže podaC názorné pouče

lue l.JlshukClH, daná deputowlllým zo Sriemske,Ť.15 Vyslanci 
majú plnú moc jednat' na kong-rese v mene národa c~ kléru 
s týmitl~ ~sl11ernicami: Budú žiadať povolenie vo.jvodu, ktmý 
bu de sucasne i temešským grófom, a reštitúciu privilegií 
daných národu r. 1690. Príslušníci tohoto národa majú byť 
llstanovovaní v stoliciach a pri súdoch práve tak ako Uh~'i. 
Vl' '1 . smys e pnVl egw z I'. 1695 nech je národu vl'átený vinný 
<~ obil:1ý ~lesi.~to~(. .Nech žiaclajú cl'alej, aby národu l~olo P(;_ 
,olene sl'l'&cht Sl Jednu 'Ukaclemiu, 8 o'ymnázií 10 hl. škol 
llál'Odných a mimo to v kažcle,Ť farnosti j~clnu šk~lu hiviálnu, 
"bo zo sriadellého školstva pochodí všetko dobré a učení 
lllužovin.:' V budúcnosti hlnvou národa nech je vojvoda, a nie 
]~l.etrop?hta: n:o~ ktorého nech sn vzťahuje len na klérus. 
lHskupl a faran tohoto národa nech solI clot,ovaní na roveií 
katolíc~}~m. Aby všetky usnesenia kongresu maly platnosf, 
nech ~u luartikulované na prítornul'Om sneme. Národ srbský 
nech Je v svobodách a výsadách úplne rovnoprávny s uhol:-
ským v cele,Ť krajine. . 

O niečo miernejším prejavom tohoto smeru Je Nova
ko~iéo:~~ Disseriatio cle gcnte Serbica, v ktorej autor, do
v'olavaJuc Sa známych nám už stl'eclovekých svazkov meclzi 
Srbskoma Uhol'skom, dokazuje, že ~rhi nie sú a nemažu 
hyť v Ohorsku cudzillcami, ho ocl dávna patrili pod uhorskú 
korunu a keby ich zem bola teraz osvobodená, patrili by 
ta zas. Práve tak nemožno však pokladať za cudzincov týcl~ 
ktmí sa utieldi do Uhorska pred Turko<lll (ocl konca XIV: 
st~r~čia). Bolo by vel'kým omylomsi myslieť, že Srbi sa 
Pl'lstahovali clo Uhorska len r. 1690. Už precltým ba už 
pred príchodom Mad'arO\T mnohé rodiny prišly' S~l1l a sn 
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iu osadily. Málo by bolo takých stoHc, medzi zemianstvolll 
ktorých by nebolo rodín, pochodiacich zo Srbska alebo 
z Bo:sny. Vačšina ich je lat<inského rítu. Ale či latinského, 
čí gréckeho rítu, sú všetci tohože pCY\Todu. Svoju n~atku, .ln~ 
ktorej sa 11tiekli, bránili vždy spoločne s Uhranu, s ~uml 
spoločne znášali aj všetky olstaltné ťarchy a v dohe nueru, 
kecl' Uhri bezstarostne si žijú doma, stráži a jej hranice. 
I príchodzí r. 1690 prišli ako domáci k svojim, ako synovia 
k svojej matke, ako bratia k bratom. Srbi nemajú tedy svoj 
domov v Uhorsku z milosti Uhr ov, ale za svoje zásluhy, 
nadohudnuté v obhajovaní vl8Jsti. Uhorsko za svoju záclua
nu pred Turk'om može cl'akovať predovšetkým Srbom. Je 
preto vel'kou nevcl'ačnosťou voči nim poklaclať ich za pri
šelcov, vytvárať jch z remesiel a zo štátnej príslušnosti, 
pochybovať o ich privilegiách, odopierať ich. biskupom 
miesto na sneme, brániť im nadohúdať si maJetok a na 
mnohých miesiach dokonca i vykonávať svoje náboženstvo. 
Srhi sú spoluobčmúa a Uhri nech sa raclšej snažia pripútať 
ich k sebe putom lásky, než si ieh odcudziť prenasledovanÍm 
a dať tak základ k občianskej nesv,ornosti, ktorá by skor
neskol' musela viesť k záhube vlasti. V prílohe (str. 26-80) 
sú otlačené srbské privilegiá a ich postupné potvrdzovania 
jednotlivými panovníkmi. 

K strÚpencom tohoto smeru možeme počítať vyšší klérus, 
ktorý v recepcii a v uznaní privilegií vidí predovšetkým 
možnosť reštitúcie svojej svetskej i plnej cirkevnej právo
moci, ako aj nadohudnutia postavenia podohného biskupom 
katolíckym. Z tohoto dovodu bol aj jelm vnútorný pomel' 
k požiaclavke zvláštneho sriadenia národného, ovládaného 
s jeho vytvorenÍm nutne viedenskými byrokratmi, vlažný, 
ba chladný. S ním ide i časť zemianstva, iná časť ldorého 
.je ,ochotná' sa spokojiť len uznaním privilegi~, n:proti~Tiacicl~ 
sa uhorskej ústave. Mluvčím tejto mierneJšeJ zenllanske.r 
fr,akcie je Sáva Tokaly, názory ld,orého budeme mať príle
žitosť poznať na inom mieste. Že pre spojenie s Uhorskom 
je len vyšší klérus Cl zemani, nachodí svoje vysvetlenie 
v stavo'V'skom ráze uhorskej ústavy. Z inartikulácie mohly 
mať osoh len tieto dve výsaclné triedy srbského národa.

1G 

Nálada účastnÍkov kongresu bola tedy už pred jeho za
hájením všetlw, len nie jednotná. Neshody v zásadných 
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smerniciach boly mimo to ešte všakovak prehlbované a krí
,žené roznymi inýllli protichodnými tenclenciallli, ako bol na 
pl'. odpor jadra národa voči zClllianskYlll výsadám a hlása
nie rovnosti všetkých jeho členov aleho nechuť vačšiny 
kongresu (i zemanov) k oži ,reniu prá yomoci metropolit~l 
a biskupo,r aj vo veciach svetských atcL Ro,zdeleníe kongresu 
na d ya nerovné tábory, menší uhrofilský a vačší tábor pro
tivný, ktorý nezbytnemusel hl'adať svoju oporu v panoY
nílmvi, napovedalo už vopred, že riešenie srbskej otázky 
nebude autonomné, ale bude závislé na výsledku zápasu 
oboch zl1lienených čmitel'ov, o ktorých sn jednotlivé Irakcie 
kong-resu viac-menej opiel'aly. 

Zahájenie kong'resu stalo sa presne v určený deň. 
Schmiclfeld dostavil sa inkognito clo Temešváru už dňa 
23. VIII., zariadil (24. VIII.) všetlw potrebné k svojl1lU pl'i
jatiu a presne dňa 26. VnL zach-žal svo.Ť slávIlostný vjazd 
s poctami a ceremoniamJ, prislúchajúcil1li mu ako splno-
1l10cnencovi král'a. Prvých 5 dní holo vynaložené na 1'0zné 
formálie (skúmanie plných mocí, pri čom niektoré nespráv
né plné moci bolo nariadené nahradiť správnymi, ústné po
kyny písomnými a niekol'kí nadpočetní členovia, dostavivší 
sa na kongrep, holi vrátení domov). Schmidfelcl týchto 
prvých pať dní použil na vyskúmanie všeohecnej nálady 
a vzájomného pomeru medzi jednotlivými stavmi, pomeru 
národa k panovníkovi Cl na ohoznámenie sn so žiadosťal1li 
národa. 1,. IX. holo slávnostné otvorenie kong-resu. (Zástup
com zemanov halo vykázané miesto až za delegátmi '5 sta vov 
nároclných.) Schmidfelcl čít a svo,je poverenie a ostatné cle
kréty panovllíkove,vzťahujúce sa na kongres, a v krátke,j 
l'eči povzbudzuje shromaždených k osožnej práci. Shromaž
dili ste sa - hovorí k nim - ako zástupci národa. Máte 
možnost' syojimi návrhmi zal,ožiť nielen svoje, ale aj svojich 
potomkov dobro. Povolenie kong-resu je clokazom dovery 
panovníkovej, odóyodnenej storočnou vernosťou jak svet
ského, tak duchovného stavu a celého národa, prechodiacou 
s ,otcov na deti. Mnohí z vášho národa spečatili tút.o vernost' 
Syojou luvou, ba svojím živo tom. Bude-li svornosť v shro
mažclení '<1. hudú-li vašc žiadosti primel'ané, buc\em sCl polda
dať za šťastného, že ich hudem mocť predložiť panovníkovi. 
Vy a vaše cleti budete volat' na slávu Leopoldovi II., ktorÝ 
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vaše, vaSIlU OtCOlll dané prava pocJ:vrdí, ochráni a zachrání 
pred zabudnutím.17 

Po ňOlll sa ujíma slova administrátor Petrovié, ktor~' 
velebí šťastný dúí, v ktorý panovník splnil ich prosby 
o lmngres a umožnil národu preclniesť žiaclosti, sll1erujúce 
k zabezpečeniu štátu a národa. 

Po otvorení Schmidfelcl opustil shroll1ažclenie, za nechn
júc Petrovičovi clekrét, kde napomína k rýchlelllu jedna
Diu a určuje sposob, známy nám už z jeho inštrukcie, ako 
majú byť ponosy sostavené. V zhYadoll1 na to, že cidom 
kongresu je obecné dol)l',o národa, ll1usia byť žiadosti celo
národné vypracované čo najobšírnejšie. 2. IX. bola. druhá 
plenáL'lU1 sehodza. Schmidfeld napoll1ínu opatovne k SVOl'
nosti Cl k pilne.Ť p:t:áci v prospech dohra národa a ríše u dáva 
čítať svoj dekrét z !)l'eíl'Ošlého dila. Petrovič, ktorý po
vstáva k reči po ňOlll, znova poukazuje na l'aclosť všetkýeh 
deputovaných. Kongres spolieha ua milostivosť panovní
kovu a dúfa v také sriadenie národa, ktOl'é by mu na trvalo 
zabezpečilo .Jeho výsady a l'ovnaké práva s ostatnými 
ohčanmi. Neeh členovi a si uveclom.ia, že všetky stavy sú len 
čC1'sťami jednoho národa a pocHa toho neeh jedllajú. Na pri
klade iného národného kOllg'l'eSU (Petrovié tu myslí na 
uhorský snem) možu vidieť, kam vedie nesvornosť a pre
piaté požiaduvky. "Na naše shr,oll1ažclenie - kOtlČí svoju 
reč Petrovič - hradí takmer celá Europa a netrpelive 
očakáva jeho ovocie. Dokážme tedy, že sú llledzi nami mu
žovia, nadaní rozumom i zkúsenosťou a zbehlí aj v štátnych 
a správnych veciach." Dajú-li prednosť záujll10m celku, 
dojdu s Božou pomocou iste svojho cieTa. Kto by sa pokúsil 
o opak, bude súdený Najvyšším. 

Po týchto fOl'máliách prišla na pretras cloležitá otázka, 
akým sposohom alebo podl'a akého plánu by mohol národ 
srbský a rumunský žiaclať panovníka o založenie s·voje.J 
konsistencie y' dedičných zemiach bez poškodenia syojich 
výsad a práv, plynúcich z privilegií. Po cllhých poradách 
a dokazoch roznymi dokladmi bo10 zásndne prijaté, že zá
ldadom správy a sriadenia národa musia byť privilegiá, 
udelené illýrskelllu národu 1'.1690 a 1691 a potvrdené i na
sleclujúcillli panovllíkllli, ktoré sú i záklaclomnároda v Uhol'
sku a v častiach pripojenYch. V smysle týchto privilegií by 
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holo tedy ešte treba žiadať, aby národu bolo vykázané 
zvláštné úzel11ie, na ktOl'ol11 by mohol tvoriť osobitý 'mravný 
eelok pocl vlastnou vrchnosťou. Tej časti národa, ktorú ne
bude možno pojať do svazku tejto provincie a ktorá i na
cralej bude nútená žiť pocl uhorskou spráyou, zabezpečiť 
neruše,nú svobodu náboženskú. Hraničiari l11ajú byť pro
streclmctvom generálnych veliteYstiev i nacralej závislí na 
clvol'skej vojenskej mde. V prípade, že by časť Hraníc bola 
prelllenená v obvod civilný, hraničiari t~jto časti nech nie 
s~ .uvrhnutí clo stavu poddanského, ale vzhl'aclom na svoje 
zasluhy a svobody, nech sú pripojení k národnému celku. 
Vedya sriadenia vlastného spl'ávneho úraclu žiaclajú i o sria
cleme z~Tláštneh'O dvorského llliesta s llC1ZVOlll illýrskej 
clvorskeJ kanC'elál'ie, úkololll ktorej by mala byť ochrana 
llál'odných a cirkevných práv. . . 

Tento návrh vzbudil v plénu vel'kú clebatu medzi stú
pencallli srbského osalllostatnenia čl medzi uhl'orilskou 
menšinou, nal'áclzajúcou, aj vlivom našeptáva'nia vyslanca 
uh~l'sk~ho snemu a jeho publióstickej ag-itácie, aby l~ongres 
vYJednaval a,j s uhorskýlll snelllom a žiadal cieYolll lepšieho 
zabezpečenia o inartikuláciu národa. Táto menšina,je pri
l~odzene proti požiacla vke zvláštneho územia a zvláštnych 
l1racl~.v' Proti inartikulácii stavia sa nielen stav vo,jenský 
a obclansky, ale aj nižší klérus, ktorý sa obáva, že inarti
kuláciou hy bol národ pozbavený sv·~jich privileg'ií a tým 
vydaný nehezpečiu zániku. Vi.ičšina kong'resu sa kl~ní 
l~ prO~'l'alllU oSHmostatnenia, zvlášť kecY sa jej doverne sde
~ uJe,. z,e . osam~statnenie (zvláštné úzel11ie a zvláštné úrady) 
.Je nule I samemu panovníkovi, ktorý vraj týllltO sposobom 
chce lllať v Sl'boch oporu proti Mcid'arom, a kladie všetky 
svoje nádeje len v panovníka, odlllietajúc dať sa do potyk~l 
s ul~orským snemOlll. Vzhľadom na to, že v tejto základnej 
~'ecI neb~lo. možno docieliť žiacLúcej (a Schmidfelclom po
zaclovan.eJ) .JednomyseYnosti, ako aj na rozné dopInky, ktoré 
sn v pl'lebehu jeclnania vyskytly, holo definitívné vypra
covanie návrhu odložené do budúcej schoclze. 

Súčasne bolo usnesené vyslať ciel'olll urýchlenia jeclna
nia zvláštnu pracovnú komisiu z členov všetkých stavov 
~ zn· preclsednídva generála Papillu na sohranie ponos 1:1 

ze]anÍ nál'Oclných a ich preskúmanie. S ktol'ými hude 
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dvorská komisia Isúhlasiť, imdú pred10žené národnému shro
mažde'lliu. V dňoeh 3. a 4. septembra predk:l,a.dalijed
notlivÍ deputovaní pÍsomne svoje žiadosti vyslanej komisii. 
5. septembra bola necleTa, takže cTalšia schoclza bola až 
6. septemhra. 

Na tejt.o schodzi bol čítaný clo nemčiny pre10žený návrh 
na ústavu národa. Vyskytly sa zase pr.otimienky a kong'res 
sa nemohol nijako shoclnúť o konečnej úprave tejto zá
klaclnej požiadavky. Schmiclfeld ich preto napomÍna, aby 
sa už raz dohoclli a nemárnili zbytočne čas, bo by sa mohlo 
stať, že panovník rozpustí kong'res pre ner.ozhodnosť. Návrh 
nech je už konečne raz vypracovaný tak, aby mohol byť 
y budúeej schodzi prečítaný a prijatý. Na štvrtej sehodzi 
(7. IX.) bol konečne návrh na ústavu národa, prečítanýne
meckya illýrsky, jednomyseTne prijatý. Aby sa presvedčil, 
či kažclý člen clobre r.ozumie požiaclavkám, ale aj cieTom ieh 
objasnenúl, dá,Tal Schmiclfelcl deputo'Taným otázky a ich 
oclpovecli clal zapisovať. 

Pri tejto príležitiQsti upozorňuje Schmiclfelcl kongres, že 
žiadosť 'o územie by bolo ireba doplniť presným určením 
kraj a, o ldorý nárocl žiacla, pri čom má byť vzatý zreteT aj 
na možnosť jeho oclclelenia. Kongres sa kloní k Srieniu, 
Slavonii a Báčke, zemiam to, kde národ býval i precltým 
a býva i tenn a k osvohodeniu ldorých aj sám značne pri
spei. Na námietky Schmidfeldove však, že tieto kra.je sfIÍ už 
inartikulované, takže ieh vykr.ojenie by bolo sotva možné, 
kongres ocl tejto požiaclavky ustupuje a spokojuje sa s Ba
nátiQm, doporučovaným mu Sclllniclfelclom. Banát je poclTa 
Schmiclfelcla obývaný tiež zvačša lllýrmi, má výhoclnú 
polohu už pre sV10j súvis sn zemami srbskými, ktoré po svo
jom osvohodenÍ ocl Turka by mohly byť k nemu pripojené, 
a nie je ešte inarNkulovaný, takže jeho vykrojenie by bolo 
pomerne Tahko možné. žiaclosť o Banát je natiQ pojatá tiež 
clo zápisniee. 

Z ostatn ýchodpoveclí sa ešte dodáva, že kongres si vy
hraclzuje právo .obrátiť sa pri podaní specifických žiadostí 
na panovníka so zvláštnou žiaclosťou v prospech časti ná
roda, hývajúcej v Uhorsku a v zemiach pripojených (mimo 
územie, pridelenie ktorého kongTes žiada) a upadnuvšej 
bez vlastného zavinenia v poddanský stav. 
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V nasledujúcej schodzi (9. IX.) bola čítaná (v clvoch 
J'ečiach) zápisnica schodzí preclchoclzích. Na dotaz Schmicl-

. feldov, či so zápisnicou shromaždenie súhlasí, povstáva viac 
zemanov, deputovanýeh to illýl'skeho nárocla, žijúceho P.ocl 
uhorskou ústa vou, nesúhlasiacich s tým, že sa národ spo
lieha len na privilegiá. Zvlášť významný bol prejav clepu
tovaného z Araclskej, Sá·I'U Tokolyho, ktol'Ý varuje shromaž
denie precl požiadavkami zvláštneho územia a zvláštneho 
magistrátu 1:1 radí, aby SCl námd obrátil nielen k panovnÍ
klovi, ale aj k uhorskému snemu a tak hIaclel istejšie 
zabezpečiť svoju budúcnosť. Voči obavám, že inartikuláciou 
by nárocl prestal jestvovať, zdoeazílu,je, že inal'tikuláeia nie 
je inkorporácia. Ani on nemyslí na smiešanie sn s Ulnami, 
ale len na spoločllosť práv Cl zákon ov s nimi. Illýri bez toho, 
že by tvmili štát v štáte, ostali hy i nacťalej nál:oclom zvlášt
nym, ale národol11, spolčeným s Uhrami, občanmi tejže 
krajiny a účastnými týchže práv ak.o oni. V clvoch náJ'Odoch 
hude tu jeclno teleso, podrobené jednej hlave. Bezpodstatné 
sú i obavy, ž~ pl'ivilegiá illýrske nebuclú mócť byť inarti
kulované Cl zaniknú. Všetky privilegiá, vyjmúc ich bod 
o zvlášinnm území Cl zvláštnyeh úradoch, možu byť inarti
kulované, čím sa stanú len silnejšÍmi. Ešte i vojvl~du možu 
mať v smysle zákonov, ako ho srbský národ aj mal, kým 
sa nedostal pod vládu privilegií. Týmito privileg'iami prišli 
Srhi, usacllí v Uhorskn už predtý'l11, sta,rÍ a plnoprá ,"ní oby
yatclia krajiny, o svoje práva a dostali sa zpod vlády zákona 
clo sta vn mi10sti. Veclľa panovníka nech sa tedy národ obráti 
aj k snemu ako k clruhej složke moci zákonoclámej so 
svojimi požiadavkami. Požiadavky sa nesmú pl'ntiviť zá
konom. Bude-li shrnmaždellie žiadať niečo, ČO nesúhlasÍ so 
zákonmi, nedostane to bucľto vobec alebo len na neurčitú 
dohu. I na,jslávnostnejšie privilegium, protiví-li sa zákonu, 
je veeveľmi neistá a slabá, 

NajcLoležitejšia požiadavka shromažclenia je vlastná 
vrchnosť a vlastné územie. Vo forme, alco si to mnohí na 
kmlg'l'eSe predstavu,jú, vee nie je možná. Osobitný úrad pre 
Srb ov, Ismiešauýeh s ostatnými obyvatel'mi krÍžom-krážol1l, 
by bolo politické monstrum, nazývané štátom v štáte. z ldo
l'ého by povstal zmatok, nie nepodobný babylonskému 
zmateniu jazykov. Zvláštny magistrát h); mohli mať Srhi 
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len v Srbsku po jeho okupácii. To isté monstrum by po
vstalo aj vtedy, keby bola zachovaná sveiská právomoc 
arcibiskupova, ktmá hy Sol mohla prirodzene vzťahov.ať len 
na kompaktnú časť národa. A i takto by bol arcibiskup lell 
sprostrieclkovateľom meelz,i národom a úraclmi, od ktorých 
dostá,ra národ nariaclenia aj teraz. Osoh,ll by z toho národ 
nemal žiaJClneho. Pokiaľ ide o pl'ikázanie Temešského Ba
nátu národu, uzná va l'ečník, že zvláštné územie hy bolo 
najistejším zabezpečením národa. Národ však nesmie za
búdat že toto územie patrí národu inému. Si'bský národ má 
svoje územie v Srbsku. Ocldelenie Banátu je proti zákonom 
a proti prísahe kráľovej, ba i proti privilegiám samým, 
ldoré boly vydané s klauzulou; "nakonco sa neprotivia zá-

. '" ] vk l' r' rl" NI rl' ~ kOrtOnl kraj iny a" Jez pos oe enla pra v 111'yc 1. ac eJ na 
splnenie tejt'o požia.clavky je tedy marná. Tvrclenie nie
ktol'ých, že si to král' praje, je hlúposť práve tak, ako chýl', 
že .srbský národ má sa takto s.fať dozorcom nad národom 
uhorskÝl~l. Ale kehy sa národu Banátu aj clo stalo, nič by 
fým ne~ískal. Zák'Ol1odarstvo by nebolo ponechané len jemu, 
l~ spoločným ťarehám by musel prispievať i nacYalej, ani 
práv by nemal viac ako majú Uhry. A bude národ š~ast
nejší, kecY hude mať svoje územie, ale bude pod vladou 
ahsolut izmu? Ti:iki:ily o tom pochybuje. Tnartikulácii Sl'b~ 
ských práv do nhor~kého zákonníka by dal prednosť i vtedy, 
keby si mal volit' medzi Uhorskom a medzí Srhskol1lsamým, 
sprt~vovaným ahsoluhsticky. lnartikuláeiou týchto práv bu~ 
cle bndúcnosť národa pIne zabezpečená v predpoldade, že 
llároclný kongres ostane zachovaný a ,no všetkých úradoeh. 
vlívajú~ich na srbské záležitosti, budú zastúpenÍ aj Srbi.

18 

Voči týmto hlasom kongres však soirval i nacľalej pn 
usnesení ~brátit' sa so žiadosťami len k panovníkovi. Sú~ 
hlasi len s tým, onby v žiadostiach bolo panúitané i na tú 
blSť národa, ictorá b'ude nútená žiť mimo žiadanú proviuciu. 
O to žiadali zástupci týchto častí už v 4. schódzi, kde na
-\rrhovali dodať, že národ príjme vďačne každé opatrenie 
panovníka. urobené v prospech tejto časti národa, a io 
nielen v smysle privileg'ii, ale aj v smysle zemských zá
konov uhorských, aby táto časť nebola znova vydaná utrpe~ 
niu. ktmé musela vystáť v minulosti i pri privilegiách. Táto 
požiaclavka bola' l;o,jatá do zápisnice a hotový návrh hol 
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preclložený Schmidfeldovi so žiaclosťou, aby ho preclložil 
panovníkovi s vyjaclrenÍm oddanosti národa. 

Národ srbsk)T, hovorísa v tomto podaní, chce byť odká~ 
zaný jedine na pečlivosť panovníkovu. Nechce sa O1ne
clzovat' len na privilegiá, ktmé nikdy nemožu obsahovat 
toľko, korko može pre nich uwbiť panovník. PredO'všet,kým 
žiadajú príslušníci národa rO'vnoprávnost' s ostatnými ohy~ 
vatermi. VedTa toho musí mať však národ na svoju ochra
nu aj. ustauovenia z\r]áštné. P·rivileg·iá, llclelené národu, 
obsahujú dva hlavné body: zaehovauie nábožensiv:a Cl 
zachovanie národa ako mravného celku. Náboženstvo majú 
zabezpečené, ale mravný celok národa hol v minulosti viae 
trhaný ako sjednocovaný, čo bolo predovšetkým následkom 
toho, že národ nemal ani vlastného územia, ani vlastnej 
správy .. Bolo mu to síce v privilegiách a inde sTúbené, ale 
nikdy nie splnené. Národ hol poldadaný v Uhorsku za cudzí, 
hoc obrana vlasti sa od neho požadovala, a to viae než od 
ktoréhokoTvek druhého národa. Tento stav škodil národu 
tým viac, že národ nemal ani u panovníka zastúpenia 
priameho. Odpomoc je možná len prikázaním zvláštueho 
tetTitória náwelu. Splnenie tejto požiaclavky nepoškodzu,je 
nikoho, bo panovník má plné právo darovat' vydobyté úze
mia jak osobám súkromným, tak celýmnárodom. VzhTadom 
na llvedenéokolnosti žiada národ: Potvrdenie udelených 
privilegií a vykázanie zvláštneho územia v ich smysle. S~ia
denie zvláštneho dvorského úradu na zastávanie' všetkých 
záležitostí tejto zeme,na zastupovanie národa, ,jeho spoloč
ných práva vyhavovanie všetkých, zvlášt' však cirkevných 
jeho záležitostí. Sriadenie potrebných poclriadených úradoy 
v zemi smnej a na zachovanie súvisu 'lnedzí jednotlivými 
stavmi dosiaT obvyklé národné kongresy. Syohodné a ve
l'ejné vyznávanie pravO'slávneho llesjednoteného nábožen
siv'<1 '1'0 všetkých dedičných zemiach má byť zaručené 
zákornoll1. Príslušníkmn tohoto náboženstva nemCljú byt' 
preto robené nikde žiadne prekážky z tohoto dovodu, ale 
majú im byt' priznané s ostatnými O'bčanmi rovnaké práva. 
O záhezpeky v tomto smere, v rámci zákonných náležitosti 
tej-ktorej zeme, hude sa treha postarať. O vojenských hra
niciach a ieh ohyvateToch sa tu opaku.je známa nám už 
požiadavka. 
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Po vybavení tohoto najdólcžite,Tšieho úkolu Schmidfeld 
napomenul deputáciu k rýchlemu postupu pTÍ sostavovanl 
gravamín. Má praco,nať delllle ocl 9 do 12 v zasedacej sien i, 
kde príde aj sám Schmidfelcl s aktuárom d vorskej komisie. 
Ostatní cleputovaní sa sídu až po ukončení tejto práce na 
znamenie veTk)rm zvonom pravoslávneho kostola, ktoré 
bude dané v príslušný deií o 3/_9 ráno. Predo dvere zase~ 
dacej siene dal vrátnika, aby nemohol vnísť nikto, Ido tam 
nepatrL Hlčwným predmetom kongresu a deputácie je 
otázka seminára, sl'iadenie konzistória apelačného a konzi~ 
stórií diecéznych, dotovanie vyššieho ldáštorného a svet~ 
ského duchovenstva a nál'odného školstva, k. čomu holo 
lla.Ťprv treha urobiť vyúčtovanie národného fondu, zameš
kané už od 3 l'okov. Za týmto účelom obrátil sa Schmidfeld 
na .Ťudicium delegatum sl,avonsko-banát,skeho g'enerálneho 
veliterstva a vyžiadal Deltiar príslušné doklady zo zapeča
tenej pozostalosti Putnikovej. 

6. plenárna schodza bola až 27.. IX. Schmidfeld tu po.
chválil lwacovitosť deputácie a vyzýval ju k pilnej činnosti 
aj nacl'alej. Hlavným dovodom svolania schodze bola však 
odpoved' panovníkova ZD diía 17.. IX., daná na požiada vky 
kongresu zo diía 7.. IX. Panovník tu s radosťou bel'Íe na 
vedomie doveru a dobré ehova:nie členov kongresu. lch 
ž~ac1osti dá preskúmať, akonáhle sa po rÍmskej korunovácii 
vráti, ~lbezpečujc však národ už teraz, že urobí v prospech 
národa všetko, čo vzhradom na ostatné okolnostI bude len. 
možné, k čomu patrí prec10všetkým sriadenie zvláštneho 
dvorského miesta, úkolom ktorého má byť stále zastupo
vanie národa, výkon jeho privilegií a práv, zachovanie jeho 
svobodného Cl verejného výkonu náboženstva, zabezpeče
ného zákonom, a obstm'ávanie všetkého, čoho bude ihnecr 
alebo postupne treba k založeniu a udTŽaniu jeho pravých 
záujmov. 

V odpovedi panovníkovej je nápadné, že z požiadaviek 
sl'hských zn diía 7.. IX. lmnkrétne srubuje splniť len jednu: 
sriadenie zvláštneho dvorského miesta na vybavovanie srb
ských záležitostí anchranu srbských výsad. Zvláštné dvor
ské miesto, tedy oživenie 'niečohn, čo už v minulosti bolo, 
bolo však maximum ústupkov, ktmé dvol' bol ochotný 
Sl'bom povoliť. Jeho záu.jmo'lll holo len to, aby recepci ou 
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Srbov neprestala ich pl'iama závislosť na dvore. Len takto 
. mohol mať dvor z recepcie Srbov očakávnný osoh. Túto 
priamu závislosť myslí dvor od počintku z~lchovať tým 
sposobom, že by pre Srbov sriadil zvláštné d yorské miesto 
(na sposob illýrskej dvorskej deputácie, zrušenej r. 17.7.7.), 
ktoré by Srbov v ich vyhraclených nárndných Cl cirkevných 
záležitostinch viazalo priamo k dVl()ru a znemožnilo ich 
úplné SplYlll'ltie s Uhrami, v čom všetky dvorské kruhy 
od pnčiatku vidia to najvačšic nehezpeÚe. Ďalej isť dvo'}' 
nemohol jednak z ohradu na inaugurálné závazky, ktorým 
sa panovník hndlal onedlho podrohiť, jednak z clovndov 
zahmnične-poli tických (nebezpečnosť príl iš samostatného 
zvláštneho útvaru srbského vzhradom na Rusko). 

Že úmysly dvnra od počiatku nešly cT.alej, vidíme z do
brozclania lzdenczyho (5. VlIL), daného akiste v dosledkll 
známeho nám už predoshetía dvorskej' yojenskej rady zo 
diía 4. VIT. a dokazujúceho (prehradom sposobov vybavo
vania srbských záležitostí II dvora v minulosti)/" že panov
ník može dať illýrske veci u dvora pojednávať aj zvláštnym 
dvorským úl'adom. Ešte lepšie to však možeme vidieť z po
iiaclaviek vypracovaných pravoslávnym členom cenzúrnej 
komisie viedenskej Szekeresom za tým účelom, aby boly 
pl'edložellé kongresu na prijatie. Požiadavky, tu uvedené, 
možeme tedy clo istej miery poklaclať za úradné stanovisko 
dvora. 

Szekeres v tomto SVOjDlll elahoráte po obšÍrnom úvode 
historickmn, kde ukazuje, že srbský národ býva v Uhorsku 
ocl nepamati, jeho príslušníci dosiahli v Uhorsku a.Ť hodnosť 
palatínsku a aj inak sa významne uplatnili v clejinách 
llhoTSkých, rozobel'á privileg'iá, udelené Srbol1l, Cl skúma 
platnnsť jednotlivých ich bodov. V prvom ocldiele tejto časti 
vypočitáva body ešte platné (zvačša s'tUné cirkevl~é veci: pri 
vorbe metropolitu poznamenáva, že miesto by malo ostaf 
po viac rokov neohsadené, aby sa nárocl.ný fond· zvačšil), 
v druhom uvádza zrušené body privilegií (zvlášť zrušenic 
zvláštného ch"Ol's,kého miesta, ktnré žiacla znova sriacliť bez 
vlivu katolíkov, 3 osoby pravoslávné, z nich jcdna cluchov
ná, majú byť u neho, ich miesta po uprázdnení zase tak 
zaplniť; pri zmene náhoženstva nastane ztrata úraclu); v tre-
1'om hody, ichž platnosť hola omedzená, ktol'é o'l11edzenic 



nech je zrušené (urážlivé pomenovunin, náboženstvo pl'n \'0-

sláyné je len tolerované; rovnoprávnosť a schopnosť na 
všetky úrndv, zastaviť redukciu kláštorov atcf.), koncčne 
v štv~'tom b~cly, ktoré následkom zmeny pomero,r nie je 
možno viac aplikovať, o ktol'é národ však predsa žiac1a (syo
bodná vofba y;ojvody alebo veliaceho generála, ktorému po 
bok by bol daný vicevojvoda, oba z najzaslúžile.jších rodin 
národ~ a oba b)r mali byť povýšení do zemianského stavu 
a dostaf donácin; výmena Kurzbockovej kníhtlačiarne, zá
vi,slosf príslušníkov' národa na arcibiskupovi vo svetských 
i dnchovn)\:h veciach). 

Na vOl~ok ovšem nebola dvoru v tejto dobe nemilá ani 
požiadavka zvláštneho srbského územia. I ked' jn nemienil 
llskuto(\nif, mohol .ju ešte vždy dobn~ použit ako nátlaku 
a hrozhy voči llhorským stavOln. Na druhej strane náclejull 
na zvláŠtné územie u~lržoval si aj srbský národ na svojcj 
strane. Politiku dvora v tomto ohfade vefllli zretefne obna
žuje jeclnHnie známej nám už dvorske.j konferencie zo dila 
21. IX. Je čít-aná zpráva Schmidfeldova, že na kongres pl'i
šiel vyslanec budínskeho snemll, ktorému sa sfuhom inarti
kulácie podarilo náladu kongresu zÍlskať všeobecne (zvlášť 
však u biskupov) pre sjednotellie s Uhrami. Všeobecné 
dobro záleží podfa Schmidfelcla jedine v rozlúčení týchto 
dvoch národov. Za tým účelom mieni Schmiclfelcl vyslanca 
snemu vrátiť nazad ~ národu povoliť so súhlasom panovní .. 
kovým l1'asledujúce tri body, o ktorých vie, že sú mu vefllli. 
milé: Udeliť národu pevné sídlo v Banáte pod vládou ne
meckých zákon ov, povoliť mu zvláštny úrad a kanceláriu, 
konečne zabezpečiť mu svobodné vylwnávrunie náboženstYH, 
privilegiá a dať mu nJložnosť predniesť svoje gravaminá. 
Konfel'encia sa uSlláša, aby Schlllidfeldovi bolo doverllc 
sdelené, že yzhfadom na zl:h~azok panoyníkov Y inaugl1rál-
110m diplome. všetky výdohytky územné spojiť 6 krajinou, 
vykázať Banát lllýrom nehucle možné. Schmidfeld nech tedy 
zariadi vec tak, aby národu nebola vzatá síce v tomto smere 
~všetka uádej, ale ~by bol uspokojený aj hez splnenia tejto 
svojej požiadavky. Vedra toho v otvorellom prípise panoY~ 
níkovom nech je Schnúdfelclovi daná známa nám už odpo
vecľ, datovaná clňom 17. IX. (Odclelenie illýr,skej deputácie 
bolo potom zásadne usnesené y konferenciL konanej clúa 
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'5. novemb I'a j 790. Vec však zatiar, ako už Yleme, hola drža~ 
ná \' tajnosti.) 

Oclpovecľ panovníko\'tl vzbudila však medzi shromažde
nými i takto vel'ké nadšenie a ocluševnenie. Deputovaní si 
žiadali opisy, Schmidfeld však uznal za vhodnejšie sdelii' 
im prípis '"O zyláštnom clekréte, ktorý bol potom l'OZO
slaný po všetkých diecézach ciefom vyhlásenia. Všade boly 
konané cľakovné bohoslužby (v Temešváre dňa 3. X. y ka
tedrále).2l1 

Nic menšie boly ovšem obavy a nespokojnosť, ktoré po
žiadavky srbského kongresu a pl'iazni vá oclpoved' panov
nílmvi.:1 vzbudily v stoľiciach uhor,ských a nu tlneme. Temeš
ská obraci.a sa už dúa 14. IX. so zvláštnym pl'edosiretím ku 
kráLovskcj rade, kde upozorúuje na nebezpečia, hroziace. 
krajine zo snáh kongresu. Banát - hmnorí tu stoliea - ktorý 
bol len nedávno iillkorporovaný, je zase ohrožený. Stolica 
mala z kongresu, svolaného cierom sostavenia ponos a voI
by metropolitu, obavy od počiatku, zvlášť odkedy sa začaly 
šíriť chýry, že to bude akási diaeta srbská, a očaká,nala od 
ueho viac zla ako dobra. Doverovah však v panovníka a 
jeho komisám v nádeji, že budli na kongrese posOhiť k sjecl
noteniu myslí y celej krajine. A predsa kongres žiada jed
nohlasne a podpismi všetkých prítol11ných (hoc vynútenýllli 
násilím a hrozbami) exlmrporáciu Banátu. Táto žiaclosť 

protiví sa nielen zákonom ústavným a prirodzeným, ale n,j 
zásadám lllúdrej politiky. Podarl-li sa totiž Rusku posunliľ 
svoje hranice bližšie k uhorským, bude vydelenie Banátu 
a jeho odovzdaníe národu ~rbskélllu, ,rzhfacI.olll na jelio 
svazok náboženský, totožnosť povodu a viery a podobnosť 
mravo,r s nclL'Oclom ruským, vel'mi nebezpečné jak krajine, 
tak rakúskemu domu samému, nech už bude táto zvláštna 
provincia spravovaná zákonmi rak:úskymi alebo miestnymi. 
Ohviňujú cľalej Schmidfelda, že mnohých členov kongresu, 
zvlášť zpomeclzi hiskupo\' a zemanov, prinútil k podpisu 
te,jto požiadavky násilím n prehlásenÍm, že je to želanie 
panovníkovo, aby táto žiadosť bola podaná. Vyšetro'vanie, 
zahájené stolicou pod rukou, ukázalo, že ob vinenie je 
pmvclivé. Stolica je presveclč.ená, že kOlllisár ,jednal pl'oti 
danému príkazu panovníkovl1lu, žiada však preclsa o Zi.:1-
kročell'ie. 
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Csáky, radca krárovskej rady, posiela preclostretie hned' 
za Zichym, meškajúcim vo Viedni, ktorý sa ohracia písomue 
na kanceláriu (20. IX.) so žiadosťou, ahy predoshetie 
Temešskej bolo predložené panovníkovi a Schmidfeldovi 
daná úprava, aby sa kongres zdržal všetkých počinov, 

lwsrovnávajúcich sa s uhorskou ústavou a vobec, "aby 
sa celý tento národ, ktOl'Ý zrvlášť v prítoll1nej vojne 
s Turkami možno právol11 obviúovať z tak mnohýchštátu 
škodli vých poemov, nerozťahoval príliš na zkazu celej 
monarchie". K svojmu predostretiu pripoju,je Zichy i známu 
nám už i nštrukci u kongresových poslancov zo Sriemu, za" 
slanú mu gr. Szapárym, hlavným išpánol11 Sriemskej a gu
vernérom r.jeckým. S podohným predostretím obracia sa na 
kanceláriu a,j král'ovská rada (21. IX.) s poukazoll1, že chýr 
o exkOl'pOl'ácií Banátu je už rozšírený po cele,j luajine 
Cl znepokojuje zvlášť snem, ktorý je natoTko proti ake,r
ko,}'vek exkorpOl'ácii. že chce reinko}'porovať ešte a,j Sed
mohradsko, Halič a Vladimírsko. Kongres prekročuje svoje 
obvyldé l11edze (veci náboženské) n za čína tvoriť štát v štáte. 
Preto panovník nech dá Schmiclfeldovi n ,jeho cestou aj "sy
uode" na veclol11ie, že ,jej žiadosť o zvláštné úZ5mie zavrhuje 
a že pojed návať veci politické na kongrese sa zakazuje. 
Rada obnovu,je dalej žiaclosť o konkol11isál'a s uhorskej 
strany. Ak národ illÝl'sky má nejaké gl'uvamina politické, 
nech ich. prednesie cestou syo.jich zákonných právomoc
ností (stolice) zaseda,júcemu snemu. 

Tietn predostretia krárovskej rady (ako aj zpráva To
l'ontcllskej, že srbský sedliak už na púhu zprávu o žiadosti 
o exkorpol'áciu Banátu začína pohrdať svojOll stoličnou 
vrchnosťou a obracať sa na kongres i vo veciach urbár
nych) boly dVOl'om vybavené .odkladave. žiadosti Srbov 
bude možno zistiť, až ich predostrú. O patente zo clňa 17. IX. 
ďalej ,jednať sa nemá. Vec nátlaku sa má pre,jednať, až sa 
hudú ukrivdení sami ponosovať. O ponose Torontáls·kej, 
konkréune necloloženej, netreba zariadiť nič. Nakoniec sa 
kancelárii prikazu,je, aby v budúonosti svo,je preclostretia 
v illýrskych veciach podávala s dVD'l'skou vo,jenskou radou 
spoločne. 

Nový zákrok proti illýrskej ]Jožiadavke zvláštneho úze-
111ia si dovoruje krárovská rada pri tej príležitosti, kecl' 
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predostiera zprávu Krašovske,j o tom, že chýry o sprísahaní 
Macťarov proti Nemcol11 a ich chystan:oll1 vyhubení dúa 
27. IX. ukázaly sa falo.~nÝl11i. L'ud ,je roznymi letákmi, 
VyUZIW1JUCll1Ú rozností náboženských a národnostných 
k rušeniu vel'ejného pokoja a k viklaniu poclriadenosti 
poddaného voči zemskému pánovi, znepokojovaný. K utl
šeniu myslí by vra,j veľmi poslúži1o, keby panovník pre
hlásil, že nikdy nepripustí exkorporáciu Banátu. 

štcltna rada uiujíma k tomuto podaniu to isté stanovisko, 
nko u prípadu prvého. Len Hatzfeld, ktorý ináče s návl'hom 
súhlasí, poznamenáva, že práve tak, ako l~epokladal za rad
né sjednotenie Banátu s Uhorskom, nemohol by mdiť teraz 
k ,jeho oddeleniu. Tento krok by urobil Uhrov 'ešte nedove
rivejšími a nepodclajnejšími, takže by si l'adše,j želal, aby 
Srhi tejto ]Jožiadavky neldádli "obec. 

Proti exkol']Joráci i Bancltu obracia sa i Peštianska, a to 
veľmi energicky, 1'0 sv'Ú,jich pokynoch snemovým poslancom 
zo dňa 3. Xl. Vychodí zo znál11eho zákona štefana Svatého 
o hosťoch (6. čl. kn. J.), úkolmn ktOl'ých ,je poclľa tohoto 
zákona zveracľovanie a posilnenie krárovského dvora a 
krajiny. žiadosť Srbov cieli však k pravému opaku. Ex~ 
korporáciu tohoto národa bolo by možno pripustiť len v tom 
prípade, kehy sa z krajiny vysťahoval a chcel sn vrátiť do 
syo,jich povodných bycllísk na Balkán. Ak však chcú ostať 
v kraji ne a predsa sn budú snažiť o zvláštné územie, treba 
s nimi jednať ako so z,javnými nepriatermi vlasti, ako s cu
clzincami, prenasleclovať ich a vyhostiť zo zeme. 21 

Proti počínaniu kongresu protestuje i Prešporská zo 
svojho sluomaždenia, konaného dňa 28. X. Má ohavy, že 
zvláštnymi kongresmi dáva sn podklad k utvoreniu Úátu 
Y štáte. 

Všetky tieto protesty nechal však dvor i nacl'alej bez po
všimnutia, nevy,jadl'ujúc sa určite ani na jednu ani na 
clruhú sti'anu. Srhom nebral náde,je na zvlášt.né územie, 
s Uhrami zase cl'ale,j vyjednával o ich recepcii do kra,jiny, 
nesníma]uc llijalw zponad ich hláv hroziaci Damoklesov 
:neč srbskej exkorporácie, i kecl' sn už i ter.l:lZ ozýva.Ťú 
I v tomto smere hlasy striezlivejšie a reálne,jšie (Hatzfeld). 
Výmluvne svedčí o tom vótum lzclenczyho zo clňa 26. X. 
k bodu mellšieho diplomu, vzťahu,júce~nu sa na Il1ýrov. 
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Rozumie sa yraj smuo sebou, že národ illýrsky nie je možno 
poldadať za cudzi, nakorko jedn\:ll jeho Čfrsť hý;,Cl v Uhors~~ll 
už od stmočí, druhá však prišla ku koncu XVII. storOCla 
pod peéským patriarchom Crnojevúčom a y vbojooh p~'oti 
Tnrko'lll preukázala Leopoldoyi I. platné sluzhy. Za Úeto 
služby dostalo sa národu od neho zyláštnych výsad ako 
dobr~ zaslúženej odmeny, medzi liným aj srubu vydeliť mu 
zyláštné územie. Tento srub nebol však ešte splnený. Jeho 
splnenie bude dak pra vclepoclolme žiadať ich práye zase-

cLajúci kongres. 22 

Uzavreté stanoyrsko dvora a aspoú na 'yonok jednotné 
vystúpenie Srbov za zvláštne územie y cral~om priebehu 
k~ngresu pósobí i na snem tiesnive. V zpráve oravských 
poslov zo chla 1. X. chovanie Srboy a ich snaha po odlúčellí 
je uve.cIená ako jedna z hlayných dovodov nutnosti ustúpiť 
i od malého diplomu. O zvláštnom znep0kojení stavov pre 
srbské plány referuje i Gotthardi (7. X.). Bujanovich už vo 
svojej zpl'áve zo clňa 19. IX. vie, že snem sa chystá repre
zentovať v tejto yeci k panovníkovi (cleň precltým obrátil 
sa' vo zvláštnej reprezentácii na kr,ajinského suclcu). Zvlášt
né predostretie k panovníkovi však vystalo II u clvoru za
kročil známym nám už sposohom len krajinský sndca Ll 

kráľovská rada. 
Týmito okolnosťami l'astie ovšem i vól'a snemu získat si, 

Srbov za každú cenu a ochábiť ich od dvora. Známy nán.1 
už elahorM z konoa septemhra "Aut nunc, aut nunquam", 
ohsahujúci rady. ktmé by mohly krajine ešte pomocť, 
vzrušene volá: Národ srbský treba sjednotiť s krajinou, bo 
inak skor-neskor bude krajina yyvrátená. 'Skor'o J milion 
rudí, spojených 'lvazkom náboženským s Rusmi Cl s ~l:é~mi, 
može sa stať Uhl'om vel'mi nebezpečným, neposta.ra]u-h sa 
v čas o nápmlYll. Ako odpomoc navrhuje: Metropolitovi a 
hiskupom pl'avoslá,rnym nech ,je dané na sneme miesto 
a hlas, čím národ srbský na veky bude sjednoten Ý s uhor
sldm, bo na metropolitovi záyisia biskupi, na týchtoklérus 
Cl ~la tomto celý národ. Národ nech .je zákolllnn prijatý za 
Uhrova nech je urobený účastným všetkých práv, prishí
chajúcim týmtlo. Zákon, vylučujúci pra voslávnych Srbo'v 
z vlastníct,ra pozemkového v HOl'vatsku a v Slavonsku" ~1Cch 
je zrllšellý.2:: 
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Náyrh snemu zo dňa 14. XI. oclpoveďou na reskript zo 
.cliía 21. IX., kde panov.q.ík sclel'uje snemu, že nemá nič proti 
tomu, aby aj o praYioslávnych bol precl10žený zvlá'štny zá
kon, priznáva Srbom skutočne ve cU-a svobody náboženskej 
i vcšetky práva občiallske. Budú-li mať však tieže právH ako 
ostatní obyvatelia, budú lllLlseť poclliehať aj týmže zákonom 
Cl vrchnostiam. Bo prvou zásadou každej sporiadanej kl'u
jiny je, aby nebol vytvorený štát 'v štáte a mnohosť ústred
ných úradoy nezavdávala podnet k srážkam a k zmatkoll1. 
Aby sa vyhlo týmto závadám a aby pl'avoslávni boli s ostat
llým obyvateTstvolll užšie sjeclllotení (k čomu najvi,ac 
prispiev-ajú spoločné práva, iíracly a totožný sposob za
obchoclenin), nilvrhuje snem zákonný článok s obsahom 
uvedeným vyše. (Snem robí tak y súvislosti s náhožel1skol~ 
otázkou vobec.) 

Ka:ncelária (25. XI.) nemá proti návrhu osnovy žiaclnych 
llámietok. Len ]z výrazu tohoto návrhu, že pravoslávni majú 
poclliehať iýmže clikasteriám ako Uhri, pozllamenáva, že sa 
vzť-allU.je na srub zvláštneho dvorského miesta Illýrom. 
Dóvocly tohoto l'<Ozhoclnutía nie sú vmj kancelárii z~1á1Ue, 
bo celá vec bola riešená ,bez jej vlivu. Keby sa však panov
ník pýtal na jej mienku, llemeškaln by preclloži ť veTm i 
clóležité dovody proti. Pozllamenáva však už tel'az, že keby 
toto zvláštné dvorské miesto mallO byf uskutočnené mohl~l 
hy sa jeho práyomoc týkat' len záležitostí nábožensl~ých, bo 
inak, kehy sa mu dostalo i vybavovania vecí politických, 
nastal by zmatok, bol by utvorený štát v štáte, čo by bolo 
proti úmyslom panovníkovým a na úkol' obecného ~lobL'a. 
V zhl'acl om na regales pn~ voslávnych biskupov navrhu.Ťe 
kancelál'ia upraviť stavy abv l)l'i reol'o'anizácii SneU1l1 1)"'-~ ',1 b , Ll 

mataly na to, aby i týmto hod-nostárom cirkev111ým holo 
priznané sedadlo a hlas na Slleme. . 

lzdellczy vo svojoin vótullle (2. XII.) poukazuje na to, že 
prcd príchodlOlll žiac10stí srbského kongresu nie je možnu 
vee riešif, bo llevedno. aké budú tieto plOžiadavky a či sa 
Srbi spokoja stým, čo imstavy núkajú. Ohľadolll nám-ietok 
kancelál'ie proti zvláštnemu dvorskému miestu poukazu.je 
Izdenczy na to, že až clo r. t 777 boly illýrské záležitlOsti 
II dvora vybavované zv!áštnou dvo-rsko~l clel~utáciou apreclsa 
nikdy nik1oho nenapadlo, že by tu bol štM v štáte. K Izclen-
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cZylllU sa pricláva i Kounic a arciknieža František, takže 
l'ezolúcia (JL XII.) vybavuje článok opmvoslávnych (a v cló
sleclku novéh'O preclostretia cleputácie katolíkov i celú ná
hoženskúotázku) odklacla've v navrhO'va'llom slllysle. 24 

* 

Meclzi časom srbský kongres, respektíve jeho komisia, 
Y)'islaná ZJa tým úče]olll, pilne praco\rala na sostaveni p'Onos 
a požiaclaviek národa. Na schodzi ZD dňa 27. IX. po sláv
ll'Ostnoilll vyhlásení panovník'Ovej oclpO'vedi Z'O dňa 17, IX. 
číta sa podanie v pr,ospech bývalých vojenských dištriktov, 
dmm..jského a tisského, žijúcich teraz v komornom alebo 
zemepánskom pocldanstve. S odvolaním sa na patent ~ roku 
1751 sa tu žiada, aby obyvateha týchto dištrikto'v bolI zpat
uvedení '"O svobodný stav a zemské panstvá, tu srindené, 
aby boly zrušené. Pl:ivilegiá tisského clištriktu nech sú vy
dané zákonne a inartikulované. Privilegiá okrsku verko
kikindskéhO', vydané svojhO' času českou kancelfÍri'Ou, nech 
sú vo všetkých svojich bocloch zachované a poclriaclené to
hoto 'Okrsku p'Ocl stGlicu Torontálsku, nastalé pri inkorpo
nícii Banátu, nech je zrušené. O týohto požiadavkách bolo 
rozhodnuté, že majú byť pojaté dG hlavného elahorátu. Na 
koniec žiaclalo shromaždenie o p'Ovoleníe voTby metropolitu, 
Schmidfeldom mu však bolo sclelené, že vorba bude sa konať 
až na konci!5 

Sostaveníe žiadostí trvalo až do 4. XL, v ktorý deň 
k'Onečne bol elahorát komisie príjatý plénom. Kongres s'O
trvalsíce na politickej Hnii, zaujatej na počiatku svojho 
jeclnania,no ideové a záujmové rozpory jedllotlivých jeho 
složiek vystupovaly čím ďalej, tým vypuldejšie a oslahmraly 
prÍrodzene predov,šetkým váhu formulovaných požiada,:ie.~ 
politických. Schmidfelcl vie udržať celok, ko~g'r;s'~ l~a ,hnu, 
dVDru priaznivej, len s najvačším napnuhm sIl. Tazku nlohu 
má zvlášť v'Oči našepkávaniam "zle smýšTajúcich patriotov." 
Vedenie kong'resu je mu sťažené aj tým, že vačšina depu
iDvaných prišla uml bez toho, že by mala r~~vá~ené a 1'0;
myslené základy, na ktoL'ých by mohlo spoclVať dohro l~a
roda, alebo s požiadavkami tak prehnanými, že nes~hl~~~ly 
mll s dobrým poriadkom, ani neodpovedaly naJvysSlll1 

404 

ún:ysIOl
:
L L;n časť kongresu je schopm1 vazne.Ť práce, ale 

prave tato casť je v službách hiskupov, sledujúcich spolu 
so zemanmi svoje záujmy zvláštné. Zvlášť pož,j,adavka ná
l'oda, hlásaná veTmi dorazne pri každej príležitosti, aby 
Yec~~a :v~áštn~ho dV'Ol'ského miestn bolo mu vykázané a} 
zvlastne uzellue, kde hy bol spravovaný pocHa zákonov l''(l
kúskych, nie je týmto dvom triedam 'po voli. lch svorný 
s'ú!llas ,s touto požiadavkou má preto len význam taktick);: 
ma hyt len podpor'Ou a nátlak:om na uskutočnenie ich nc1-
rokov vlastných. Biskúpi vlívajú na kongres i pomocou 
zpráv v novinách, zvlášť Novakovié, aktuár kongresu, sa 
dá k tomu použÍvať. 

Voči tomu snaž'í sn Schmidfeld pri sostavO'vaní žiadrostí 
omedziť význam a praVCllll'OC kléru čo najviac, ČO sa mu 
podarilo však len čiastočne. Zvlášť ťažké bolo jeho úsilie 
o to, aby časť príjmov kláštorov a biskupov hola venovanú 
nápodnému fondu. 

Na náladu na kongrese snaží SCl prirodzene vlívať vo svoj 
prospech aj uhorský sneUI, ktorý za tým účelom vysiela lUul 
sv'Ojich tajných emiSc1l'OV. Táto politika uhorského snemtl 
,je do ~stej miel'y podp'Orovaná aj váhavosťou panovníka 
vo veCl uskutočnenin srubo,r zo chla 17. IX., ktorá okol
nosť, využitá uhrofilskými činitefmi kongresu a uhorskými 
emis~rmi, značne prispieva k šíreniu nespokojnosti s 'pa
HOVlllk'O'lll a k vzbudzovaniu nálady pre Uhrovo Strohmayer 
píše ~ž ,chla 24. X: Gotthardimu, že Srbi začÍnajú byť ~le
SPOkOJlll .s panovlllkom, a pripisuje to jednak vlivu zástup
cov zenllanskych na kongrese, jednak agitácii tajných 
uhorských emisárov, ktorí na nich posohia pO'llkazom,' že 
im hude viac osožiť, stanú-li sa uhorskými zemalllui. Ešte 
<;ui dostojnÍci, .kt.orí sn tiež počítajú k· zemianstvu, ne.Ťdú 
uplne SD Schnudfeldom. Otvorene sn mu síce protiviť ne
opo~rážia, ale tajne castO' jecInajú proti: žiaclajú veliter ov 
SVO:r}lO vla~stného národa a po 30-ročnej služhe chcú hyť nie 
l'HkuskYl~ll, ale uhorskými zemanmi. Množia sa hlasy, že 
Leopold lllak hovoriI a iuak jedná. 

Schmidfeld sám osobne je presvedčený, že sú len d ve 
možnosti držať srbský národ na úzde k dohru štátu: zvlášt
~lé dvors~é. miesto a územie aleho stav dosavádny. Zákonná 
llllcrorporacla tohoto národa d'O Uhor,ska hy mala pre štát za 
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krátko tie najnevýhodnejšie následky, nakol'ko by sa 
mohlo stať, že hy sa Srbi smýšl'anÍm úplne sjednotili 
s Uhrami. Odpoved' panovníkova zo dila 17. IX. a dóverné 
pokyny so strany dvora, musely ho však primať k určitej 
opatrIlJosti, zvlášť pokia}' išlo o požiadavku zvláštneho úze
mia, ocl ktorého jadro národa nijako nechce popustiť, ktoré 
však na druhej strnne neoclpoveclá zase túžbam kléru a ze
mianstya, ha, nko sme videli, ani opra velovým úmyslom 
dvora. 

Z tej,to dilenuny pOlllohol si Schmidfelcl tým sPÓSOhOlll, 
že s veTkou náIuahou (a s pomoeou vyššieho kléru Cl zemian
stva) lH'imal kongres k tomu, aby za politickými požiaclav
kami svojho e,laboi,átu vsunul dodatok, že vo veci prikázania 
Banátualebo niektorého iného územia, ako aj vyha venia 
všetkých ostatných svojich žiadQstí oelovzdáva sa nároel úplne 
clo otco,~skej milosti Cl clišpolZÍcie pallovníkovej. K uspoko
,jeniu myslí v tomto smere a k u'stúpeniu ocl hczpodmie
ncč,ného rek1amovania zv láštneho územia Zl1'učne prispel 
aj Schmiclfelclov sl'ub, že žiaclosti kongresu odovzclá dvoru 
v póvo'Clnej nczmellenej forme. Akoby na O'spravecllnenie 
svojho zápal'u o zvláštné územie srbské (zvlášf precl 
uhorskou kanceláriou) dodáva Schmiclfelcl vo svojom do
hrozdanÍ ku kongresovým žiadostiam (tO. XL), že túto požia
davku pripustil len preto, aby hned' na poč.i.atku nemusel 
zamietnuf jednu z najhlavnejších srbských žiadostí. 2t1 

Po sostavenÍ žiadostí pristúpil kongTes elila 8. XI. k y,ol'be 
metropolitUJ. . Volehné I s,hromažclernieotvoril Schmidfeld, 
prizvaný zvláštnou deputáóou Cl pl'išlý za okáznlej vojen
.'lkej parády, s pokrytou hlavou. Krátko pripomenul dóleži
tosť chvíle a požiaclavky, kladené na meh10politu. Napome
nul shl'omaždených k 'svornosti čl dal im na vykonanie 
vorby lehotu 3 ~tní. Po bezvýsleclnom jej uplynutí vymc
nuje metr:opolitu panovník. Kona'llie schódze má byť behoUl 
uvedených troch dní vždy voprecl ohlásené komisárovi, ahy 
bol dOI~la a mohol y prípade potrehy a neshód zakroóiť. 
Po tomto odišiel Schl11iclfeld domov, kde mu biskupi orne
cllho vykonali krátku zdvol'ilostnú vizitu .cl odobrali sa clo 
hy tu a'dminishátora Petroviéa. Už c1ell predtým boly ko
nané v katedl'álnom kostoIe slcí.vnost~lé vigilie, takže depu
to,naní mohl i hned' po odchode Schmidfeldovom a po 
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Op}itOVl1cj invokácii Ducha Svatého priláočif k vol'he. 
Vysledok prvého hla'8'ovania, hlásel1é Schmidfeldovi ešte 
precl 1 h~d.inou, J~ol nerozhodný, predpísaná .jednohlasnost' 
nehoIa dosml1'l1uta. Z kandidátov dostal Petrovié 29 Saka
bent (Vel'šec) J 2 a Stratimil'ovié (Budin)54 h},aISOY. Na túto 
zprávu šie~ ScIunidfelcl do kongresovej siene a napomenul 
depl:tvovanY,ch k s,:ornosti a jednohlasnosti, bez ktOl'ej vorba 
nemoze hyt platna. Nasledujúceho clňa shromaždili SCl de
putovallí zase o 9. hodillle. Kecrže mnohí z deputovaných 
nechceli zmenif svoje vótum z Pl'eclošlého clňa, šiel Petr~vié 
z vlnstnej vole d,o kongresovej siel1e a vzdal sa kanclidácie 
IH11~'Oll1enúc dcput.ovaných k svornosti. Potom sn hlasy sjecl~ 
HatIly na Stl'atimiroviéovi, čo holo oznámerné Sclllniclfelclovi 
k 12. hoclinc zvláštnou deputáciou, ktol'á ho požiacla}.a, ahy 
k vyl1láseniuprišiel do kongl'esovej siene. Schmiclfelcl Z~l 
obvyldej parády vojelllskej a spl'evádzaný cleputáciou kon
gresu prišiel do miestnosti kong'l'esu, spý'tal sa ešte raz, či 
Je vol:ba jednohlasná. a po kladnej odpo'vedi dal urohiť 
soz~nn: hlasov poc/l'a sta VOy a pl"iložit' k nemu hlasy jed
noth;Tych deputo'~'ll~lých, nimi podpísané. Súčasne holi po
ZVc~l1l z bytu adnllnIstrátorovho všetci his,kupi, ktorí tam za 
volby meškaLi, n vyzvaní oclovzdať Syo,je hlasy. Pl'istúpili 
sVOl:ne k ,noTbe a hned' aj podpisali zápisnic~l, ktorú na 
lWllIec potYl'clil svojím podpisoll1 aj Schmidfelcl. Schmidfeld 
dal naio v lnátkej l'cči výraz svo:jej spo.kojnosti a vyzval 
sl11'omaždenie, aby pl'edložili pr'Oshu o potvl'Clenie ,;ol'by 
(ako. najdóležitejšiu náležitosť platnosti), žiadosf o 1'0Zpl{
steme l~o~lg-resu Cl žiadost' o odpustellie k,onfi l'lnačnej cesty 
pl'e al'cIJnskuplfl. Nato odišiel za ohvyldej parády clo svojho 
bytu, kde mu mehopolit tl hiskupi vykonali oncdlho návšte-
Vll. Stúpenci str.any biskupskej začali akciu, tlhy novému 
lll,efl'opoHtovi hola vykonaná pl'Ísaha aIm J'epre~entantovi 
naroda, no pre odpor Scluniclfeldov a protilolazskej frakcie 
Jc'Ongresu k tomu nedošlo. 

~otvrdenie (zo dila 20. XI.) prišlo 29. XI. V noci, vyhlá
seme holo. určené na i. XII., inštalácia lUl 2. XII., v ktorý deú 
Z~l lohromných Islávností aj hoJa yykonaná.27 Nový' arci
hlskup pl'ís.ahal v illýrskej reči precl oltárol1l, pre clv;r však 
podpísal ,la.finské znenie pl'Ísahy podl'a osno'vy, ustálenej 
Deklaratol'lom z r. 1779. Kong'l'es síce žiadal J 5. X., aby 
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prísahy arcibiskupa a biskupo\', tu predpí,sané a. obsa~u
júce niektoré tvrdé a pre cirkev pravoslavnu me pravc 
lichotivé výrazy, boly zllliernené. leh žiadosť vzhrac10m na 
to, že llledú čaSOlll urohilo jak duchovenstv,o, tak národ 
v mravoch i v osvete značné pokroky, doporučuje i Schmic1-
feld. Dvor ju vš,ak zalllieta a cláva kOlllisárovi úpravu pojať 
i túto žiadosť, akby národ pri nej trval, do elaborátu kon-
0Tesu. Po prísahe a krátkej pocľakovacej reči, na· ktorú 
~ase stručnc oclpoveclal Schllliclfelcl, celebroval nový a,rci
biskup slávnostnú omšu za sály vojska a rán z cliel. 

Nasledujúceho ch'ía doobecla bol kongres slávnostne za
lmnČenÝ. Po reči Schmiclfelc10vej prehovorili cl'lC1kovné reči 
meb'op~lita a 8 biskupov v mene celého národa. 

Po skončení kongresu bola zahájená 6. XII. synoda, 
úkolom ktorej bolo dosacl,iť na mielsto' biskupa buclíuskeho, 
uprázdnené vorhou Stratimirocviéovou za metrorpoHtu, novú 
osobu. Na cloporučenie Schmidfeldo'vo (ktor)T to lll'al pl'iká
zané dvol'om) synoda zvolila za nástupcu Stratuniroviéovho 
closaváclneho arcibiskupa belehracLslkého D~onýza Popoviéa, 
ktlOrý prejavil veTkú ,odclanosť k rakúskemu domu v po
slednej vojne a musel pretosvoju diecézu z obavy pre(~ 
Turkami opustiť. StrahmirO'vié a i synoda poukazovalI 
na to, že v smysle privilegii može byť arcibiskupom len 
rodilý Srb ,a podclaný l'akúskeho domu, násleclkom čoho 
mažt{ byť i za biskupov, zpomedzi letorých sa arcibiskup 
vždy v)~berá, volení len duchovní, majúci tieto náležito,sti 
(Popovié bol Grék a turecký poddaný), nakoniec sa však 
synoda predsa len podvolila želaniu clvora a zvolila Popovi
éa, ktorý sa už vopred zaviazal vzclať sa pre tento pl'ípm~ 
svojej hodnosti arcibiskupskej. Tie,že ťažkosti spomína aj 
uhorská 'lmncelária vn svojom clobrozclaní, yzhraclom lUl 

dany najvyšší predbežný súhlas však navrhuje Popoviéa 

potvrcliť, ČO sa ajstane.28 

* 

žiaclosti kongresu (4. XI.) boly oclovzdallé Schmidfelclovi 
10. XI. a ním tohože dňa aj poslané cl'.alej. Začínajú obšír~ 
nym historickým úvodom. Medzi viacerými a raznymi ná
rochni _ hovorí sn tam - ktoré s,noj osud sverily clo mU 
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rak~sl~~ll1u a, jem~l vcračia ,za, svoje zachovanie a nádeJ 
na d.c:~sle zvcl aeleme, nachoch sa i národ srbský. "V o svojich 
teraJs1ch pOllleroch tvori národ síce len v idei, bo nemá 
svojho zvláštneho územného sriadenia, a výkon' jecliného 
ešte mu ponechaného pl'áWl, radit: so. na náro~lných kono'l'c
soch o svojich spoločných veciach a peedostierať ná,~'hy 
pre svoje sriaclenie, nemaže zabezpečit' jeho bytie práv~::) 
tak, ako nemože p6sobiť kl'v v cuelzOl11 tele. A predsa nárolI 
má nepopieratel'né právo robiť si platné nároky na vla'stné 
územné sriaclenie nko nevyhnutnú podmienku s~Tojho nárocl
Il.ého bytion." Turecké nebezpečie bolo pohnútkou k spolkn 
"lllýrsko-sl'bského nár~da, od ktorého tento národ pochodí" 
s uhorskou rÍŠou. V tomto spolku našly mrnohý úžitok oba 
národy. Zo zásluh národa plynuly vel'l~é práv~ jeho despo
tu (bol barónolll regni, mal veľké majetky atd'.). lch kostoOly 
holy osvobodené od desiatku (ako u panujúceho katolíckeho 
náboženstva). SI·hi i nad'alej ostali ochmnnou baštou Uhor
ska a zvláštné práva, ktoré ich despota mal, boly by 'po 
vymretí ich ·kniežacieho rodu pripa,clly národu. Ale zištnou 
p~litikou uhm,s.kých stavov a v uhorských nepokojoch bol 
~l~r(}d~ yeto práva pripravený. Proti tureckému llebezpe
~lll sllazIl sa rakúsky do'l11 posilniť hranice svojej ríše pri
Jatím ča,sti srbského národa clo nej, za čo mu uclehl výsady 
(~áboženské Hsľub vlastnej zcmskej ústavy). Prišlí Srl;i 
Sjednotili sa s drievňajšími srbskými poddanými rakús
keho domu a stáli vžely verne po jeho boku proti Turkoll1 
a i proti uhorským rebelom. Za tÚlo Vel'llOSt' dostalo sa illl 
druhého privileg'ia, kde po ukončení vojny sa im sl'uhuje 
uskutočnenie všetkých sľuhov predošlých. Po smrti Leopol
da 1. uskutočnenie holo však stále odldac1ané a privdegiá 
boly len potvrdzované i llaďalej. Národ však musel cítit' 
na každom kroku, že katolícka hiernrchia chce zničit: jeho 
cirkev a svetská ari,stokracia jeho meno. Národ sa sveril 
ú pIne na panovníka a než,iaelal potvl'denie s'vojich pri vilegií 
stavmi, z čoho povstaly rozné námietky proti ich platnosti 
a proti nárok,om národa na zvláštné územné sriadenie. Spo
.jená aristokraticko-hierarchická strana znemožnila kažclľt 

snahu panovníka po náprave. Táto strana kula proti národu 
stále pikle, a kecne proti jeho. vernosti nevedela uviesť 

žiaclnych námietok, našla si elovocly proti nemu v budúc-
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nosti, poukazujúc na nehezpečie súsedstva s národom toho
že náhoženstva a povodu v Turecku. Zahudla na to, že len 
spmveclli vé zaobchoclenie s občanmi vie týchto pl'ipúta ť 
k štátu. Táto strana má na slvedomí i uvaznenie, vojvodu 
Brankoviéa. Odvolávajúc sa na jeho zradu, nedovolila viac 
obsadiť miesto vojvodu. Intrikám tejto strany treba pl'ipí
sať, že clvm' 1'. 1751 povolil Srbom oclsťahovať Sll clo Ruska. 
Jej vinou je i zaneclhanosť škol Ll nedostatolk vzdelaných 
rudí, schopných viesť a spraV'ovať národ. Proti vojenským 
obetiam národa však zemianstvo. oclovoch'íujúce svoje výsady 
vojenskými zásluhami, neprotestovalo nikdy. "Niet právu, 
pred ktorým hy bolo možno ospl'avedlniť, že národu v tom
to kl'ál'ovstve holo vlastních~o územné odopl'eté a národ 
1ým de fado bol odsúdený k úrovni kočovného kmcĎn, 
j~ho jednotlivé ocldelené č~sti však k osudu movitého ma
jetkového predmetu súkromných osob." Panovníci Stl vžely 
snažili Srbov brániC, im cľakuje národ i za zachovanic II l'

čitých práv. Povol'mrali im aj kongresy, tieto však maly 
ma'lý výsledok prc zaujatosť zástupoov najvyššieho dvor
ského miest'a, pl'e ldorú prosby k trónu neprišly nikdy 
v pravej svojej joclohe; národ sám však nemal žiadneho 
zástupcu pri dvore. Joze{ II. chcel dvojhlavú hydl'u zničiť 
,.a z ('elej monarchie urobiť spoloč.nú vlasť všetkých pod
daných ,bez 110zdielu nároclnostrného a vierovyznanského." 
Nár~d srbský začal už pociťovať dol)l'odeniOl jeho skutkov, 
keCL naraz holo všetko odvolané a Jozef II. Z!Omrel. Nastú
penie Leopolda ll. a povolenie kongresu doclalo im nových 
nádejí. Svoje požiadavky na ich uskutočnenie, ohsahnjúce 
len možné a pomerom prisposobené veci, preclkladajll 
v 3. oddicloch. Prvý sn zaoherá so zabezpečením nál'Oda 
a kléru pre buclúcnosť, druhý označuje prostriedky k tomu 
,edúce a konečne tretÍ obsahuje zvláštné žiad osti jednot-

livých stavov. 
V 1. ocldelcní opakuje sa najclriev odovzdaná už žiadosť 

o zabezpečenie 'svobody pravoslávneho náboženstva tl oh
čianskej 'l'ovnoprávnosti pre všctkých jeho príslušníkov, 
potom sa predkladajú žiaclosh nové: 1. Klášto1'l1é duchoven
stvo prosí o potvrclenie svojich práv tl majetkov. 2. Kato
líckemu kléru má byť znemožnený akýkorvek vliv na 
nesjednotených pravoslávnych, ktorí nech sú na katolíckom 
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kléru úplne nezávislí. 3. Pmvoslávny klérus nech je uznaný 
. za skutočný, s kntolíckym klérom rovnoprávny stav a ueeh 
sú mu dané potrebné, stavu primel'ané príjmy 4. Vo všc
tkýeh krajoch, kde sú nesjednotené pra voslávné obce, maj LÍ 
byť sriadené tl'iviálné školy a v nich zavedené vyučovanle 
národnej reči a písma. DoležitoLl zábezpelmu nesj~clnotenej 
pravoslávuej cirkvi je udrž,anie jazyka a znalosť písmú, 
ktorými súodbavované bohoslužby a písané Je tomu po-
11'ebné knihy. 5. Rovnoprávnosť v úracloch a prí povyšovaní 
do šIachtického stavu. 6. Komorné a fiškálné majetky ma.jú 
hyl' predávané lici1ačným sPOSObOlll, nie pocUa odhaclu, ahy 
aj "nacionalisti" mohli prijsť k majetkom. 7. Zá,konné člán
ky, vytvám.jLÍce prav10slávnych z ol?čianskych a majetko
,ých práv v Honratsko-Slavonsku (86:1723 a 46:1741). nech 
sú zrušené. 8. NevykázwnÍm zvláštneho úzenúa, potrcbného 
pl'e z'aloženie národného bytin, prisrúbeného v prÍvilegiách, 
a nedostatočnosfou a neprimer1:1nosťou znstúpenia národa 
na jednej, pl'ekazenÍm jeho úplného splynuti a s ústrojno
sťou Uhorska, v obvode ldorého sa národ vo veľkom počte 
usadil, na strmle druhej sa stalo, že čast.i tohoto národa bolv 
úshojom tohoto kráľovstva ako cla.Ťakou zákernou llem;
COU čiastočne pohltené, čiastočne zničené. Postupom vojen
ských hraníc zadne.Ťšie ich črusti holy provincializované 
Cl podriadené uhol'ským jurisclikeiám. Z počiatkn tu hola 
mierna stoličná správa, postupne boly však tieto majetky 
postúpené súluomníkom, ktorÍ sn snažili lladobudnúť nad 
Srbmi úplného vlastníckeho práva, hoc v smysle privilegií 
všetci členovia srbského nárocla mali byť poklad/mí zn 
pravých, svobodných 1:1 skuttočných občanov a ani poclTa 
uhorske.Ť ústavy by neboli mali byť uvrhnutí medzi pod
daných, ktol'Íslt vytvorení z práv pradávnym trestom. Preto 
zvláštné privilegiá Srbov nech sú všade pohrdené a ostatní 
nech nie sú tiež uvrhnutí clo poddanského stavu. Privilegiá 
kikindského a tisského 'okrsku nech sú potvrclené a ich 
občanom cltvné plné vlrustníckc právo na pozemky, ako je 
tomu vo svoboclných mestách, za výkupné a platenie roč
liého úroku. Podobným sp050bom nech S1:1 nakladá aj s ob
carni, patriacirni k Dunajskej hranici y Háčke a v Srieme, 
a s obcami, pčl'triacimi k hranici Marušske.Ť, v stoliciach 
Arad a Čanád. Od poddanského stavu žiacIajú sa ochrániť 
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aj ohyvatelia Temešského Banátu. 9. Nesjeclnoiení pravo
slávni nemajú byť nútenÍ k účasti na katoHckych processiách 
a iných náboženských úlwlloch, ich duchovným nemá byť 
odopretý prístup k vaziíom pravoslávneho náboženstva. to. 
Pridá-li sa prnvoslávny farár k únii, nemá tým prejsť aj 
kostol do majetku grécko-katolíkov. U. Pravoslávnemu du
chovenstvu nech je poskytnutá ochrana pIloti násiliu spo
s ohom , obvyklým u duchovenstva katolíckeho. 12. Platenie 
štóly duchovným katolíckym má prestať. 13. Sviatky, urče
né r. 1786, má im byť povolené svobodnesvatiť. Osvobodenie 
ocl rohoty v tieio dni. 14. Príspevky z domácich pokladní, 
z kčlJssy domestiky, aj pravoslávnym duchovným kantorom, 
profesorom, a cirkevnýl11 služebnílmm, bo platí do nich 
v'šetko ohyvatefstvo. 15. Vo svobodných mestách Nový Sad, 
Zombor 11 Temešvclr má byť polovica vnútornej rady a l11est
ský rychtál' altel'llatívne z nich. V Budíne, Pešti, Segedíne 
a ~T Subotici 2, v ostatných mestách, kde bývajú, aspoň 
I radný z nich. 16. leh kostroly a školy osvobodiť od kon
tribúcie. 17. Zaeaziť prozelyiskú činnosť bis,kupov vo Vef
kom Varadíne a v KríŽJi. 18. Zakázať urážlivé označeniaRác, 
schismatici, popi a miesto nich zaviesť: výchoclná, cirkev 
a farári. 19. PO\Toliť prestup k nesjednotenému náhoženstvu; 
výchova detí v manželstvách miešaných má byť upravená 
pocma pohlavia. 20. I pravoslávllH študujúca mládež má byť 
úča,stná verejných štipendií. 

V druhom (II.) oddelení kongresových žiadostí udané sú 
prostrieclky, ktorými želania národa hude llložno splnil'. 
Z nich najcloležitejšia je požiaclavlm prvá, kde sa opakuje 
žiadosť o vykázanie zvláštneho 1tzemia, sriaclenie dvor,ského 
miesta a úrac10v provinciálnych, tak ako sme to už počuli 
v preclostretí kongresu zo cbla 7. IX. Oclovoclnenie tejto po
žiadavky je tu ,Tšak do istej miery iné. Sta v národa, vzatého 
v celku i v jednotlivcoch, je v srovnaní s ostatnými obyva
teUmi, s ktorými súsedí a ktorÝl11i je oMočený, cťaleko pod 
riadnym. Dosiahnuť tohoto riadneho stavu nie je možno pre 
nadvládu uhorskóho národa, ktol'ej si nadobudol získaním 
majetkov a s tým spojeného zákonodarného práva a ldorú 
si chce zákoOluni, a ústavou zabezpečiť a rozšíriť. Hlavnou 
fažkosťou je tu kiOlllbinovanie privileg'ií (zabezpečujúcich 
nll~avný byt národa a ohčianske práva všetkých jeho pr.í-
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slušníkov) s ústavou, v smysle ktorej prve Je vylúčen6 
vobec, druhé však omedzené len na zemanov ktOl'ých má 
srbský národ len nepatrný počet. 1 kecY bUlle' splne~lé vše
tko to, čOo žiadali Y oddieli prvom, pri moci ostanú však 
d03avádni vládci, proti sHmoláske a predsuclkol11 ktO'l'ých 
niet pomoci, je pomel' zisku a ztraty pre národ I: 10.000. 
Jediná odpomoc je splnenie naznačených požiadaviek a sria
denie národa i po stránke verejnoprávnej. Z území, ktoré 
hy mohly prichodiť v úvahu, najlepšie zn daných okolností 
by sn hodil Temešský Ba:nát. 

Z ostatných žiadostí tohoto oddielu treba spomenúť ešte 
bod 2., kde žiadajú o vyššie vzdelávacie ústavy na výchovu 
cluchovného i laického stavu, predovšetkým však o seminár 
pre duchovenstvo, sriadenie ktorého za Jozefa II. pre vy
pnklú vojnu vystalo. Stav nároclného fondu (príjmy) je 
31.280 fl. 53 kl'. (bod 3.). Dobrovorné sbiel'ky a pl'Íspevky 
z cirkevných majetkov vynesú d'alšie (4 a 7) . Na lepšiu 
dotáciu fár by st'ačilo osvobodiť Srbov od desiatku (5). V ho
cle 6. žiac1ajú povolenie zvláštnej kníhtlačiarne pl'e národ. 
c':istý os oh z nej by šiel v prospech nál,odného fondu. Trovy, 
potrehné na seminár, ktorý bude v Karlovciach, sú 22.000 zl. 
ročne. Budovu postaví štát, vydržovaný bude seminár z mí
rodného fondu, akhy nestačil, siaMo by sa k repartícii: 3 kl'. 
na každý nesjednotený dom (8.) V bode 9. sa žiada sriaclenie 
hlavnej školy v kažclej diecézi, bo seminál na výchovu 
potrebného kňazstva nestačí. Povolenie poprekladať rozné 
náboženské knihy do národnej reči a vydať verký kate
chizmus. 10. Sriadenie štipendií štúdijných z národného 
fondu. II. Sriadenie apelačného konzistória na vedenie cir
kevných záležitostí a majetku. 12. Zlepšenie pl'íjmov kňaz
stva, osvobodenie od biskupskej kon vencie, vymáhanie 
hiskupských i farárskych náležitosti obe<::níllli vrchnosťami. 
13. Príjelll národného fondu je 31.280 zl., výdaj 33.410, 'lle
dostáva SCl tedy 2130 zl. j 4. Do kláštoro'\T a' na vyššie fary 
len :absolventi seminár.a, na menšie fary žiaci hlavných 
škol. 14. bod obsahuje požiadavku niektorých zlllien v De
klam tÓl'iu Z)'. 1779: Príjllly a l'cihiskupstva adonácia na 
imajetok Dalja nech sú potvrdené. Plat administrátora\' 
biskupství nech je určený na 4 fr 30 kl'. clenne. I svetskí 
kI'íazi, po predbežnom vstúpení clo reholy, možu byť biskup-
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mi. Metropolito\ri poclliehajú (v duchovných vecinch) i bi
skup sedmohl'adský i bukovinský. Starý spósob vorby cle
putovaných na kongres podržať aj nacYalej. Vyhlásenie 
nariadení biskupmi a klérolll nech je pmnolené bez inter
yencie svetských vrchností. Zmena v prísahách arcibiskupa 
n bi'skupov. Zmena táx za tiet'O hodnosti. 

V tl'eťom oddelení konečne predo'stierajú sa žiadosti 
.jednotli vých sta VQ\r (duchovenstva', Y'O jakova prlOvinciál:ov 
poclľa jednotlivých diecézí), pri čom sa opakujú aj niekt'Ol'é 
požiaclavky z oddieloy predošlých. Zo žiadostí duchoven
stva (cirkevné požiadavky. kláštory, zvýšenie farárskych 
poplatkoy atd'.) Uložno tu spomenúť žiadosť, aby synovi a 
popov boli osvobodeníod vojenskej služby. Z požiaclaviek 
stavu vojenského najdóležitejšia je žiacIosť o sriadenie škM 
v nároclnej reči v smysle nm'iadenia z 1'. 1786, daného pl'e 
eivilné územie. Deti hl'anič,iarskych dostojníkoy majú hyť 
pJ'ijíl1lané clo vojenských akademií, deti padlých do vý
chovných ústavov. Zmenšenie I·obnty. nová klasifikácia 
pozemkov. "Národnýl1l" dostojníkoil1l má hyť zabezpečený 
postup poMa hodnosti a zásluh až do najvyššÍch genel'ál
skych hodností. Má im byť povolené ženiť sa bez; kauoie, 
jch vdovám a sirotám nech je vykázaná penzia. Banátske 
pluky žiaclajú o vla,stných "národných" dostojnílwv. Ze
mani z civilného územia sa ponosujú, že im v stoličných 

lwngregáciách popierajú právo sedadla a hlasu. Žiaelajú 
cl"ale.j, aby majetky, darované im J ozefol1l II. alebo kúpené 
za ueho, boly im potvl'dené. Žalujú sa na nezdvorilé je(l
nanie hlavného išpána Torontálskej pri l'eštaurácii aleo na 
doklad verejnej zášti uhOl'ského národa a spomÍnajú, že 
v Banátc prenasleclovanie pr;.1'\~oslá vnych je ešte vžely 
veTmisilné. Zo žiadostí ostatných nezemianskych pl'ovin
cialistov významná je požiadavka sl'iemskej diecézy, ahy 
vst.olici Sriemskej alebo Vel'ovitickej, kde je vačšina oby
vateTstva pL'Hvoslávna, bol za hlavného išpána vymenovaný 
príslušník ich národa aleho aby toto miesto bolo dané ich 
metl'opolitovi. Tereziánsky urbár nemajú páni mať právo 
meniť. žiadajú cl'ale,r pol'ných kaplanov svojho rÍtu u plu
kov. Splnenie ieh žiadostí nech sa stane zákon01l1. V semi
nároch má byť hr,aný zretef aj na duchovných grécko
rumunskej reči, y kníhtlačiarni na rumunskéknihy.29 
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Z podaných žiadostí srbských najprv a zvlášť holy 
. vybavované požiadavkyrázu politického. Na vyclanie rnz
hodnutia, znemožiíujúceho uskutočnenie srbských túžoh 
politických naliehalo sa tu predovšetkým prhodzene so 
s/Tany uhol'skej. Rezolúcia zo dňa II. XII., zaujímajúca tu 
sbno'visko oclldadavé, neuspokojoyala zá'stupcov uhorských, 
akn ani v bodoch ostatných, ani v bode tomto. Celá rezolll
cia, ako už vieme, hola pl'eto odkázaná na nové pojeclná
vanie kO'llferenč,né. Medzi časnm precloshel snem v,o svojom 
návrhu zo clila 2. XII. návrh zákonného článku o inartiku·. 
lácii stolíc. Temešskej, Krašovskej a Torontálskej, tedy 
takzvaného Banátu, () excorpol'áciu ktorého srhský kongres 
prá ve bol žiaclal. Dá-li panovník súhlas k il1Jartikulácii, 
nemože viac yyhovef srbskej túžbe. po zvláštnlOln územÍ. 
Súhlas ZD zákollným článkom o l'ecepcii pl'avoslávnych 
v osnove, pl'edostl'etej Uhol'ským snemOl11, vylučoval nt1-
pro,sto možnosť zvláštriych srbských d yorskÝch a nižších 
úradov. Pochopíme preto úsilie, ktm'é bolo s~ strany uhOl'
skej (uh. kancelúria, palatín a krajinský hodnostál'i') vyna
ložené na to, aby v ohiclvoch smeroch padlo čím skol' 
rozhodnutie Uhor,sku priaznivé. 

O oboch návrhoch zákonných článkov jednala kronfe .. 
rcncia chla 24. XII. Vo veci inal'tikulácie hanátskych stolíc 
llevede},a sa konf ercncia sjednotiť na žiadnom náv'l'hu a po
nechala preto vec na rozhodnutie panovníkovi, ktol'Ý rezo
lúciou zo clila 1. I. 1791 vybavil vec zase len odkladave: 
Rozhodne o nej v najbližšÍch dií'ock až pl'eskúmi.l požia
davky srbského. kongresu. V druhej otázkc. tlačia všetci 
uho1'skí členovia konferencie na schválenie zákonného člán
ku podl'a návrhu snemového. Vec pl'eťahovať nie je radno, 
ho inak bude si snem mysleť, že je pravdivý chýr, že ,je 
úmy,slom panovníkovým vyiíať srbský národ z právomoci 
riadnych zemských a dvorských miest a podriadiť ho zvlášt
nemu dvorskému miestu, z čoho by vznikly len kompetenčné 
spory ako v minulosti. Tedllotiaci svazrok medzi národom 
illýrskYJ1l a medzi ostatn)Tmi národn1!Í, obývajúcimi Uhor
sko, ktmý mal snem v úmysle utužiť pripnstením Srbov do 
"šetkých. občianskych práv, bol hy tým, zase roztrhnutý 
a ok vefkej škode jak ze'llle, tak nál'~cln saméhQ vytvorenÝ 
štát Y štáte. Národ sl'bskýbude tým sám trpeť na}viac, h~ 
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lled6siahne-li koncivility, ztratia svoje miesta v mestách n 
stoliciach i ti jeho členovia, ktol'Í Stl tam v dosledku tole
rančného ediktu dostali. V Horvatsku-Slavonsku sú 7. úradoy 
Cl vlastníctva pody vytvorení už teraz. Žiac10sti Srbov sú už 
fu, sami S1'bi žiaclajú v nich o náboženskú svohodu a občian
ske práva, takže uiet žiadneho dovoc!u k d'alšiemu odkladu. 
Rakúski členovia konferencie, zvlášť Spielmann, však op~
tovne zdorazúujú, že srbské žiadosti sú síce už tu, že však 
lleholy ešte preskúmané, a kým sa tak nestane, nie je možno 
o tomto bode ~ozhodovať. lzdenczy tu poukazuje na to, že 
Srbom patri<a sVDbocla mí.boženská a občianske práva aj 
právlle (tu sa dovoláva zálClOnov, podľa ktorých srbský des
pota má právo zasedať na uhorskom sneme, cľalej osvobo
denin Srhov od platenia c1esiatku atd'.), proti čomu Urményi 
namieta; že satieto zákony nemožu vzťahovať na Srbov, 
prišlých r. 1690 ZD Srbska. Nakoniec sa shodla konferencia 
na tom, že žiaclosti Srhov majú byť urýchlene preskúm,ané 
(kancelária uhorská tu prejavuje nádej, že to bude možné 
clo 8 dní). Kým sa však tak nestane a kým v CYtázke srbskej 
nebude rozhodnuté, nemá byť vydávaná' rezolúcia ani na 
ostatllé body tohoto snemového preclostretia. Panovník 
llsnesenie konfere.ncie schval'uje.30 

Jeclnanie o dvoch záklndných požiadavkách Srbov (zvlášt
llé územie a dvorské miesto, recepcia) začína sn pri dvore 
clila 11. 1. 1791 v dovernej pOl'{1de (Balassa, Selunidfelcl, 
Spiellllann, voj. rada). Schmidfeld poukazuje tu opatovne 
na to, že význanl'llejší člellovia národa, nie však l'nd, sú 
yel'mi naklonení sjednotiť sa s Uhorskom, čo by mohlo mať 
vraj vel'mi nebezpečné následky. V poradách sa pokračuje 
ešte chla 14. a 15. 1., kedy dochoclí konečne k l'ozhoclnutiu 
v .ohoch otázkach. Zásaclné rozhodnutie vo veci zvláštneho 
srbského územia padlo o niek'Ol'ko dní driev. Na opatovné 
predostretie uhorského kancelára ZD dňa 6. 1. 179J dáva 
panovník v týchto chloch súhla,s k inartikulácii Banátu, čím 
jeho exkorporáoin stáva sa nemožnou .a porada v tejto ve ci 
je posta vená už pred hotový fakt. Porada c10spieva tu k sb
novisku, že pri yilegiá tento sl'ub sícc obsahujú, ale len so 
yzťahom na Srbsko a y tom prípade, že provincie tu získané 
budú aj poddané. To však n8csledkom miern s Pruskom 
a pTÍmel·ia s Tureckolll nie je viac možné. Banát impl'ideliť 
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nie Je tiež možné, ho snem zažiadal o jeho inlmrporáciu 
a holo mu to aj prisl'úbellé. Táto žiado:sť má preto padnúť 
vobec. Splnenie žiadosti Srhov o práva občianske (recepciu) 
y Uhorsku može panovník pripustiť len tým spoS'ohom že 
sn~m uzná. ~ch zvláštné privilegiá, inak však nie. V pr~Tom 
pl'lpade tohz hude ešte vždy nložno sriadit' pre nich zvláštné 
d,nQil'ské mies,to a Srhi iQstanú nároOdom zvláštnym. V prí
pade druholll ich úplné sjechwtenie s Uhorskolll by malo 
časom vel'mi poyážlivé a nebezpečné následky. . 

Stanovisko do istej miery ,odchýlné zaujíll~a v tejto veci 
Izdenczy vo svoj0l11 vótume, spadajúcom pravdepodobne 
clo doby tesne pred toto rozhodnutie o inartikulácii Srbovo 
lzdenczy r.ozoznáva dva druhy Srbov: Bývajúcich v Uhol'
sku od dávna, ktorým prislúchajú nielell svoboda nábožen
ská, ale aj všetky občianske práva (boli medzi nimi a,j 
barones reg'ni). Títo inartikulácie nepotrebujú. Druhú skupi
nu tvoria Srbi, prišlí za Leopolda I In:a,rtikulácie nepotrc
l?,ujú však ani títo, bo nemožu byť pokladaní za cudzincoy, 
Srhsko patrilo predsa ku korune uhorskej a akby snem 
tvrdil opak, vzc1áva sa práva. Radí preto odpovedať' snemu, 

'že inarhkulácia Srhov, pokia1' ide len o ohč,ianske práva 
a náboženskú svohodu, potrebná nie ,je. Privilegiá Srbov 
sta vy inartikulovať i tak nehuchí. Keby tak však predsa 
urobily, yykázanie zvláštneho územia Srbom a sriadenie 
zy láštnych úradov pre nich stalo by sa tým potrebne jším. 
K tomu však dodáva v poznámke, že na zvláštné úze~nie, ako 
vraj z elaborátu Szekercsovho vidno, Srbi práva nelllajú. 31 

Myšlienku, vydeliť Srbom zvláštné územie, pripúšťa 
u dvora vedl'a Izdenczyho v tejto dohe ešte snácf len Sehmid .. 
feld, ktorý V'O svojom dobrozdaní k srbským kono'resovÝlll 
žiadostialll (10. XI) "ako verný služobník panovník~l" poZ~Ul
menáva, že i podTa jeho mienky opranlového zabezpečenia 
bytia národa dá sa dosiahnuť len pridelením mu zvláštneho 
územia. K d'alšielllu zvel'adenin vernosti národa by značne 
pr,i'spelo sriadenie osobitného úraclu dvorského 'a úmc1u 
zemského, zvlášť keď bude pri nich aj niekol'ko raclcov 
z príslušníkoOv národa. T Ý1llto činom by bol zmenšený aj 
vhv duchovCll1stva na svetské veci, k10nanie nákladných 
kongresov by mohlo vystať (konaly by sa len ZHl účelom 
voJieb) a prestaly by aj ponosy obyvat~l'ov okrsku kikind-
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ského a Banátu. Naproti tomu veflllli energicky sa stavit~ 
proti myšIienke zvIáštneho srbského ~Yojvoclu, naclhodeneJ 
v úvod~ ku kongresovým Žiaclostiam. Národ sám vzdal sa 
vraj tohoto práva už rad rokov a aj inak sveril svoj osud 

I 1 ' 1 '1 32 úp ne co ru c panovnl (:a. ,.' 
Stanovisko chcor.a, zvláštné illýrske c1.71orske nucsto, holo 

už viac-mene,Í ustálené (reskript J?, IX. a l'OZ,hodnutie k~n
fercncie zo elÍla '5, XL). Ďalcj ísť ilemohoI Sl dvor v teJto 
veci za danej sit nácie už tdtfať, i keby to snácl bolo jeho 
úmyslom, 00 však, ako sme viclel~, ~lebol,~ ni,k:ly" a to l~re 
cl6vodv zahranične-politické, Oclchalovallle l'lCsellla v teJto 
veci s~ strany dvora mohlo mať preto za daných okolností 
len význam t~ktický vočisnemu. Hrozba vykázanÍm zvlášt
II eho . srbského územia bola eštc vžcl y dobrým náshojom 
v l'ukách panovníka jednak na skroťcnie uhorského sncmu 
,-6bec, jednak však na pl'Íma~ie ho ,k pl:ijati~l z~konnvé!lO 
člácnku o pravQ,slárvnych y znelll, ktore by 1 'lladaleJ umozno
valo panovníkovi ,sriadi ť zvláštné cl yorské miest~ pre ~r1)Q'Y, 
a tým l)l'ekaziť ich naprosté splynutie ~ Ulll.'am~, pr~~1 Ido: 
rým ich chcel v prípac1e potreby použiť 1 nac1aleJ. V za~omn.a 
kontrola jednoho národa druhým, tým by sme aSI naJ-' 
správnejš,ie n1rohli vyjac1riť politiku, sleclo.vanú v tom~o 
ohfade dYol'om. ktOl;ú najlepšie snácť shrúuJe predostrehe 
Balassu zo dňa 24. ll. vo veci sl'iadenia illýrskej dVOrl'skej 

kancelárie. 
Prvým d6vocltOlll k sl'iadeniu kancelárie bola potreba 

proti váilY pl'oti nepokojným Uhrom. Po smrti Jozefa II. ne
bolo nik'oho, Ho hy sa bol mohol postaviť proti nim. Len 
národ illýrsky alebo inak srbský (l'ácky) bol hy ta~ mohol 
urobiť, bol však na to slabý, ho predsta'71o,cal narocl len 
v idei, pomysefne, v SklltOČl1Josti bol však smiešaný s 1!hra
mi a podliehal tejže vláde. Prvým krokom tohoto n~~o~a 
v tomto smere hola žiadosť O' povolenie kongresu. I eJto 
protiváhy bude treba i naďale,L bo ,uhOrl'ské ~lepoko~e,. ako 
o tom ,svedčí aj snem sedmohradsky, uhol'skemu veInu po
dobný,sú len potlačené, ale nepl'estaly. Že l,llýl'i" o(llúče'l1~ 
ocl Uhrov pocl správou zvláštneho dvorskeho uradu, sU 
schopní tejto úlohe clostáť, sveclčí ~IŽ .aj, ich privileg~u~ 
z roku 1708. Druhý dovod k sriaclemu lllyrskeJ kancelarle 
a k odcleleniu Hlý~'ov od Uhrov vzťahuje sa na národ sám. 
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Národ tento v d6s1edku shody v náboženstve, v reCI a l)d
huznosti národncj má odjakživa vefkú náldonnosť k ruské
mu dvoru Cl v prípade zvrátellia spojenectva s Ruskom 
mohol by SCl bez vzájolllnej protiváhy Uhrov stať vermi 
nebezpečným vzhľaclolll na to, že bÝV~l' zvačša v častiach, 
hl'aničiacich s .RU.skOlll a Tureckom, a že je ako nái-od hra
ničiarsky vycvičený v zbrani. Dokazuje to i vefké vysťa
ho,~anie Srbov do Ruska z r. 1751, kde bolí zvábení. Týchto 
")7isťahovaloo'V by holo vtedy ešte viac, keby nie ob~zret
ného zásahu vtec1ajšej ill ýrske j d vorske,j ~leputácie. Do
siahnutie tohoto dvojitého cier.a: vzájomnej protiváhy a 
kontroly Uhrov Srbmi a naopak, presahuje hodnotou nákla
dy, ktoré sriadenie illýrskej kancelárie bude vyžadovať.a3 

V smysle ~Hlvrhuv politickej konferencie bol~ osnovaná 
rezolúcia ·0 inartikulácii pravoslávnych, ktol'á bola prejecl
llávaná ešte tohože dňa (l5. L)spolu s rezolúcioll o inarti
kuiácii BallRtu na konferencii. Návrh zákonného článku 

u recepci i pra vo.slávnych, zaslaný panovníkom, má túto 
usnovu: Nesjednotení pravoslávni, n~ajúci v tejto krajine 
aj ináče už právo. občianske, lllajú byť v buclúcnosti po 
sp6sohe občanov iných náboženství schopní vlastníctva llla
,jetklového a zastávania všetkých úradov v UhOl'sku i v ča

stiach pripojených. Záležitosti kléru, cirkvi, vcei náboženské 
a základinné, štúclijné a výchovné, privilegiá a ustanovizne 
na vybavovanie ostatných záležitostí illýrskeho nárocla 
ostávajú vylll'adené v rozsahu, zcledenolll po' predkoch, i na
cralej panovníkovi. 

Dlhá a ostrá debata vznikla v konferencii zvlášť o zmien
ke návrhu o "nstanovizniach na vybavovanie ostatných ;.-;á
ležitostÍ illýl'skeho nárocla" a o privilegiách. Uhors]d 
č1enovia kOllferencie bez rozdielu poulcazujú na to, že prvý 
výraz je príliš všeobecný a neurčitý a že by uuohol vzbudiť 
v stavoch dojem, že palllOvník chce vyňať Srhov zpod prá
vomoci riaclnych úradov vo všetkých politických a občian
skych veciach. Pripmvované sjeclnotenie a bližšie spo,jenie 
s Uhrami by bolo tým znemožnené a stavy by mohly byť 
týmto výrazom svedené k zamietnutiu celého článku. So 
strany rakúskej sa im síce do,stáva vysvetlenia, že' tento 
výr.az treha rozumeť len v rámci privÚegií, čo' "šak . uhor~ 
ských zástupcov neuspoko,juje. Trvajú i nad'alej na tonl, 
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aby toto miesto holo vynechané vobec. Konf~renci'1:l. sa na~ 
ko~úec ustáfuje na tom, ponechat rozhoclnuhe v teJto vve~l 
panovníkovi. Jej svorná mienka je tu však tá, ~e stavy cla
nok bez vynechania tohoto miesia proste zanlletn~l, co by 
však znamenalo lén torko, že pravoslávni by ostah v stave 
dosavádnolll, čo by konečne neholo nič škodlivého. . 

,Vo veci privilegií majú uhorskí členovi~ konferencl~ 
obavy, že stavy clriev, než by ich uznal?" zako~om, h~lcll~ 
chceť tieto privilegiá vidieť, či sú nie protlUs~avn~. Rak~lsk~ 
členovia hája pruti tomu panovníkov~o pIne pra,"o ~l:-v~t 
privilegiá poclfa fuhovole. Uhri proti tonll~ n~m,letaJu, ze 
i pa110vník maže udeliť privilegium len v ramc~ II stavy, l~a 
ktorú prÍsahal. Primas medzi iným poukazl~~e .na. to,. ze 
buclú-li pravoslá vni inartiku10vaní a zacl~~vaJu-h Sl .mll?lO 
to ešte i svoje privilegiá, budú na ~01n lepsle .a,ko Uhr.I. Sam 
lm je ochotný priznať len postavellle, ake n1<lJU Nemcl a,lebo 
Slováci. Zichy dodáva, že privilegiá mažu sa vzťahovat len 
na Srbov, prišlých za Leopolda, na ostatných všal~ ,nie. lnak 
však myslí, že vo ,:"šeobecnom znen~, zn~n~ena.J,ucom len 
všeohecné a nie specifické potvrdeme pnvllegn, by toto 
miesto bnlo istavom prijatefné. Spielmann upozorňuje, že 
panovník chce jectnať i nacťalej so. Srl?mi. ak-~ s l~ár:o;do:n 
privilegovaným. Primas, PáUfy a Urmenyl v~cl~raznuJu, ze 
stan' ponúkly Srbom občianske právo, VOCl comu Izden
czy i)oukazuj~ na to, že Srbi žiadajú zvláštné úzel~lÍe a pri-

'
rl'le o'\' á Dodáva však že sfúbené to bolo len so vztahom na 
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Srbsko. Urményi háji jednotu štátu a je tej mien (y, ze llle 
je možné, aby ~ jednej zemi žili fudia poc~ ro:~rymi zákorn
mi, na čo mu Spielmann odpoveclá, že naJlepsle by po~om 
v tomto smere bolo, keby sa všetky rakúske národy SJed
notily, čo by však bolo, ako tomu nasvedčuj~ príkl~~ 
FrculCúzO'v, vefmi nehezpečné. Rakúski členovIa trvaJ~ 
húževnate na tlom, že zmienku o privilegiách treba ponechat 
ako je, bo panovník mie'l1i Srbov uviesť do stav.u, v ~toro~n 
boli za Karola VI. a Márie Terézie, kedy mah Srl)! SVOJll 

zvláštnu dvorskú deputáciu. Proti námietkam Uhrov len 
o cirkevnej kompetencii tejto deputácie dokazujú, že Jej 
posohnosť bola širšia: vztahovala sa i na majetkové ~ iné 
pmnery kléru atď. Nepáči-li sa stavom osnov~ v z;lelll.l1~: 
vrho'vanom, možu článok proste vynechat. Uhrl chcu dncleltf 
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aspoň/ofko, aby potvrclenie privilegií vzťahovalo sa len .na 
. privilegiá, neprotiviace sa ústave. Nakoniec sa však kon
ferencia usnáša, aby miesto o privilegiách ostalo nezmenené. 
Stavy článok bucrto prí.Ťmu, alebo nepríjmu. 

Otázku rozhodol panovník svojou rezolúciou v ten 
sl11ysel, že miesf.o o ustanovizniach má vystat, inak však 
má byť zákonný článok sdelený stavom bez zmeny. Akby 
ho ani takto neprijaly, má všetko -o stať pri stal'om. V tomto 
znení bol potom člállok spolu s inými clIla 18. I. (s datom 
8. I.) zasla.ný snemll. Do jeho prvého odstavca bolo však 
ešte dodané, že všetky zákony, ktoré by sa plnému ohčiun
skemu právu Srbov protivily, sa zrušujú, čo sa obracia zrej
me proti výsadnému postave'lliu katolíkov v Horvatsku
Sla,"onsku. Voči tomu sa vynechá:va z tohoto oclstuvca výraz 
"po sposohe osfatllých obyvate1'oy", zrejme so vzťahom na 
zvláštné privilegiá praYoslávllycl1.~4 

Sllemová miešaná deputácia, vyslaná ciel'om konečného 
sostuve'llia zákonných článkov, navrhuje vo 'svojom elaho
ráte, pojednávanom v pléne snemu dňa 3. II., k tomuto 
článku niektoré zmeny. Prec10všetkým dodáva výraz "po 
sposobe ostatných obyvate1'ov"; cľalej, že pravoslávni mOŽll 

majetky nielell vlastnit, ale aj si nadobúdať (dodatnk iste 
v prospech Srho\', na]mfko pri ponechaní len výrazu prvého 
bol možný výklad, že sa -im ponecháva len vlastnícke právo 
na majetky, ktoré už majú). Najdoležítejší .Ťe však clodatok 
po slove privilcgiá, rozsah ktmých sa značne omedzuje do
ložkou "y úžitku ktorých sú nateraz". V ýznculluá je i zmena, 
nahradzujúca vyhradenie srbských záležitostí v uvedenom 
rozsahu právomoci (authol'itati) panoyníkovc.j obratom, že 
práva (jura) panovuíkove '1'0 veciach kléru atd'. ostávajú 
nedotknuté. Plénum k tOl11U ešte clrodáva clve opravy. Po 
slove pl'avoslávni yýr.az "obyvateha krajiny", aby sa vraj 
yýhody zákona nemohly vzťahovat na pravoslávnych vobec, 
a po fOl'mulke o zrušení opačných zákonov omedzenie "na
kO'1'ko sa týkajú pravoslávnych". Tento doclatok bol clo 
článku daný na žiaclost zástupcov Horvatska, ktorí tým 
chceli zameclzit, aby sa zrušenie 46. z. čl. z r. 1741 nemoillo 
yzťahovat i na protestantovo Horvati povodne (v deputácii) 
žia'clali vynechanie zrušujúcej formulky vobec, po porade 
80 svojím bánom však s ohl'adom na želanie panovníkovo 
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od te,jto svo,je,j žimlosti ustupujú a spoko,jujíl sa len s uve
denou zužujúcou doložkou.35 

Smysel a význam týchto zmien vysvetfuje brat~slavs~é 
oddelenie uhOl'skej ka'llcelárie '"O svojom predostreh Z'O dna 
5. II., y ktlOrom predkladá články, prijaté snelUom v scho
dzach konaných díía 3. a 4. II. Výrazoll1 "po sposobe ostat
ných 'obyvate'l~ov" chcely stavy docieliť to,. aby n~aj~tk~v~ 
1:1 iné práva občianske požívaly aj medZl Srb1111 he I'Ste 

kategorie ohyvatel'stva, ktoré sú k nim opráv11ené i v Uhor
sku (zemani). V zhl'adom na to však, že Srbisú takto s Uhra
mi úplne rovnoprávni, nemá kancelária proti vsuvke n<:'i
mietok. Omedzenie privilegii vysvetfu,je kancelária tak, že 
stavy, kecL nen.ohly všetky privilegiá, dané Srbom, s?zna~' 
a preskúmať, chcú sa zabezpečiť fixovaním. dosa:adne,~ 
zvyklosti proti ncznámym im snácL výsadám na JedneJ, protI 
nlQi~Tým privilegiám, ktoré by snácL Srbom v budúcnost.i 
mohly byť dané, na strane druhej. Tieto pl'ivilegiá boly 
vyloŽené' Deklaratóriom z r. 1779. Pre,to, akhy výraz, volený 
stavmi, snáCL nevyhovoval, navrhuje kmlllcelária obrat: "po
cUa vy'svetlenia apoštolskej král'ovny Márie Terézie z roku 
J779".' Ohl'adom zámeny "authoritas" na "jus" poznamenáva 
kancelária, že "jus" je síce o uiečo širšie významo'lll ako 
"authoritas", myslí VŠHk, že možno t.o prijať bez po'známky, 
nakol'ko authoritas",je len poclodclelením pojmu "jus" a do 
istej mie~y ,jeho dosledkom. Ostatné zlneny a dodatky ~ú 
menšieho významu a možu byť prijaté. Svoje clobrozdame 
uzaviel'a k~nceláTÍa poukaz,om na neodovodnenosť chýrO'v 
o odpore Uhrov voči Srbom a .o ich snahe po ut~ačovaní 
týchto. Navrhovaný článok svedčí vraj o opaku. Akby pa
novník týchto zmien nepri,jal, nezhýva nič iného než vy
hlásiť pri k.oncertácii, že s týmit.o zmenami článok nepovolí. 

Plénum kallcelárie vo V iedni zaoberá sa týmito zme
nmni v,o svojej pomde díía 7. II. Súhlasí vcelku s návrluni 
oddelenia bratislavského, Va ve ci ollledzenia privileg'ií 
srbských vyslocvllje sa však pre alternatívu druhú. Miesto 
"relicÚs" v· závere článk:u nav,rhllje ako vhodnejší výraz 
,. 1111fl:nentib us " . 36 

, Zákomiý článok v tejto f.ormulácii je prijatel'ný aj 
lzdenczymu (12. II.). Vzhl'ac\om na to však, že priznáva 
Srbom len potvrdenie privilegií, "v úžitku ktorých nateraz 
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sú", musí byť sriaclenie ieh kancelárie llskutoónené ešte pred 
inartikuláciou Srbovo (K ust,aveniu kancelárie aka vhoclné
ho protiťahu na zákonný člá'llOk, pl'eclostretý 'snemlOln o pril
yoslávnych, radí Izdenczy už díía 6. II, Vtecly však chce, 
aby zákon holl'adše,j vynechaný vobec: Stavy zmenily člá
nok !)rija~ý v konferencii. Tl'eba ho pl'cto r~clšej vyimstiť 
a pmkročlť k sriacleniu illÝl'ske,j kancelárie. Sriadenie má 
však byť publikované YO ~Wiener Dial'iUl1l, bo stavy rezo
lúciu neuyere,jnia a budú proti nej reprezentovat'.), K Izden
CZylllU sa priclá'l"ajú a,j ostatní členovia štátnej rady a i sám 
Kounic. Len arciknieža František je pro.ti a radí p~stupovať 
tu otvo.rene (alsi v smysle vóta Izdenczyho zo chla 6. II.): 
Vyhlásit' sriadenie illýrskej kancelárie,' ak sa dá ústavne 
odovodniť, a hyať na zákone o pravoslávnych v' osnove 
d,~o,rskej, bo znenie snemu nedá,na im takmer nič a berie 
il11 vel'mi mnoho. takže bude pre nich lepšie, kecl' ostanú 
v stave dosa václnol11. 

,Panovník sa rozhodu,je (J 7. II.) podľ.a neho. Billetolll zo 
dlla 20. II. l11enu,je Bala,ssu illÝrskYlll dvorským lmncelá-
1'0111, ldorého clňa nasledujúceh~ vy~ýva predo'str1ieť návrh 
na organizáciu a personál kmlCelárie. Súčasne sclel'uje 
(20. II.) sriadenie kancelárie uhor,skéniu kancelárovi Pálffy
mu s rozkazom vyjednávať o sposobe rozlúčenia agemiy 
s Ba}a,s'som (v prípade potreby i s dvorskou vojenskou 
radou) a predložiť príslušný návrh. Na predostretie Zichyho 
(26. II.) a Pálffyho (25. II.: posleclnejší súčalsne podáva s,;oju 
demisiu) bolo síce publiko,'anie billetu o sriaclení odložené 
(ústný príkaz pan.ovníkov kancelál'ovi Mailáthov'Í zo cli'ía 

,1. IIL), kancelária však zaha,ju,je hned' svoju činnosť (už 
billetom zo chla 26., II. nariacruje panovník Balassovi začat' 
ISO Sch'11lidfeldom pojednávanie kongreso'vých žiaclosH) a dňa 
3. III. dostáva i uhor,ská kancelária príkaz sriadenie zvlášt
ne.j illýrskej kancelárie publikovat' a účastniť sa jeclnania 
o žiaclostiach srbského lmngresu, určeného illýrskou kan
celári.ou (v dosledku rozkazu panovníkovho Bala,ssovi zo 
clňa 26. II.) na deň 4. III. Odloženie publikácie uhorsk.ou 
kancelári.ou malo tu tedy len význam taktický: zadržať 
vyhlásenie a zamedúť tak pred úplnÝm usta vel~í111 kance
lárie (BaI.assa prisahal dňa 3. HL, pn~á schodza kancclárie 
hola chla 5. III.) zákroksnemu, ldorý mal byť takto posta-
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vený pred vec úplne hotovú. Niet pochyby, že panóvník 
rozhodol sa k tomuto postupu práve vli\nom predostretí 

PálffyhO' a Zichyho.37 

Ustavenie illýrskej kancelárie prišlo ináče vo svrchova-
nom ča,se, aj pokraT išlo ,o Illýrov, ktorí sa stávali už veTmi 
netrpezlivými a nespokojnými. Fodfa zprávy Posfayho vici
špánovi a poslancovi Temešskej štefanovi Laczkovicsovi, 
spčlJdajúcej pravdepodobne do tejto dohy, národ illýrsky 
tel"az už vel'mi Tutuje, že nežiadal snem o svoju inartikulá
ciu. Vinu za to pripisujú tajomníkovi Szetsenákovi, ktorý 
v jednej schodzi sa vraj vyslovil, že budú-li Srhi žiadať 
o spoluohčianstvo s rebelujúcimi Uhry, pohoršia panovníka, 
ktorý hy im mohol vziať všetky privileg·iá. Množia sa obavy, 
že S~>hi' sa pridajú úplne k Uhrom, ktorí sa o ieh získanie 
všemožne snažili. Bujanovich píše dňa 5. II. 1791 Halassovi, 
že snem jedná o tom, ahy národ srbský hol úplne spojený 
s krajinou, aby spojeníms,taly sa obe strany silnejšími. Pil
ne sa vraj skúmajú ich výsady a uvažujú o dósledkoch z ~ch 
uznania. Stanovisk,o, ktoré snem vo veci privilegií zaujal, 
nemohlo však Srb ov, predovšetkým však ich klérus uspo
lmjiť, takže dvoru hola tu daná lIuožnosť využiť situácie pre 
seba. Metropolita srbs,J(ý, meškajúci práve s deputácíou va 
YO Viedni, protestuje (l6. II.) proti klauzuli snemu, ome
dzujúce.Ť srbské privilegiá. Splnenie sTuhu o sriadení zvlášt
neho dvorského miesta bolo minimum, s ldorým Srbi mohli 
hyť upokojení. lch túžby idú však cLale.Ť. Srbský advokát 
Ostoič ich scleTuje Gottharclimu dňa 29. 1.: Srbský voj,coda, 
ktorý hy bol súčasne i predsedom d,norského miesta illýr
skeh'o a 'kra.Ťinským barónom; národ chce {variť i po svoje,j 
inkor porácí i do Uhorska zvláštné mra vné teleso, ktoré by 
na svo.Ťich kongresoch zaujínlJalo stanovi'sko k uelalostiam 
a vysielalo odtial' poslanoov na uhorský snem. Ostoié radí, 
aby' panovníksrhskej deputácii, meška.Ťúce,j vo Viedni. ocl
povedal v tomto smysle. Na druhý deň vša~( Ostoié sdel'uje 
Gotthardimu, že odchodí clo Bratislavy vyskún1:ať llál,adu 
Uhr ov, a radí plán, naznačený ním dňa predošlého, pred
bežne ešte neuskutočňoyať. Stačí sdeliťho metropolitovi. 
Naznačuje Gotthardimu i -to, že národ hy v čele kancelárie 
videI najradše.Ť svo.Ťho člena, geuerála Davidoviéa alebo 
Papillu, nie Balassu alebo Izdenczyho. 
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Na druhe,j stnll1e nezahál'ajú prirodzene ani Uhri a snažia 
sa panovníka presvedčiť o nebezpečnosti .Ťeho zámerov :,10 

Srbmi. Tak gr. jozef Orczy berie di'ia 1. II. v divadle Gott
harcliho stranou a ,jeho cestou varu,je panovníka, aby Srhom 
neveri!. Orczy bol meclzi nimi komisárom za J ~zefa n. 
a pozná ich tedy clokladne. 

SričlJdením eh~orske,j kancelárie illýrske,j podarilo sa 
pal~ovníkovi získať si Srbov zase na svoju stranu. Ich spo
kOJl1:Osť nebola síce úplná, bo sa im nepáčilo, že kancelároll1 
bol Balassaa že ku lmncelárii neboli pribmtí takmer žiadni 
Srhi (dostal sa ta len biskup Petrovié, generál Papilla 
Cl 3 akcesisti), no sriadením kancelárie hola na,jhoTŠia l1WŽ

HOSť (úplné splynutie Srbov s Uhrami) znemožnená i pl'e 
prípad, že by Srbi k tomu boli ochotnPS 

Týn; ~'ačšie pol.)úrenie vyvolalo však ustavenie illýrskej 
kancelane a ochmetavá odpoveď panovníkova vo veci zá
kon.n~ho č!ánl~u o v ~)ravoslvávnych na sneme. J ezerniczky vo 
SV10jej znamej reCl zo dna 2. marca vytýka že sa odde-
1'u,je národ ocl námela y dohe, kecl' Uhri ~hcí~ sn s Tllýrmi 
~lžšie spo,,jiť a podeliť sa s nimi o svo,je práva, ba pone'chať 
lm dokonoa a,j ich minulé a hudúce privilegiá, pohnl' sa 
neprO'tivia ústave. Je to zaldadanie štátu v Máte, provincie 
v provincii. Sriaclenie ill ýrske,Ť kancelárie bude škoelli ,Té 
llielen Uh:llOll1, ale a,j 'Srbom samým a panovníkovi. Može sn 
stať, že z Ruska a z Ázie nahrnú 'sa clo Uhorska Tudia viero
vyznaniatohoto národa, zaplavia kráTovstvo vyHačia do
mácich obyvateToy a prinútia samého panovníka'k vydanill 
p~'ivil~gií podl'a s,no,je,j vole. Snem sa usnáša, aby j)HnOV
mlmvl bol podaný v te,jto veci rozklad. 

V predostretí zo clIla 5. III. stavy .~trnčne shrňu,jú hlavné 
bocly jednania s panovníkom o pravoslávnych, poukazu,júc 
na svo,ju ochotu voči nim. K zmenám, porobeným nimi 
v článku, zaslanol11 Snell111 k1'á1'om, nepripojily Žiadnyeh 
vysvetliviek, nakol'ko myslely, že ich pravý úmysel h~Hle 
panovníkovi zre,jmý zo zmien a dodatkov ~amý~h. Odpo
veeT, ktorej sa im na ich návrh ocl panovníka cl~stalo núti 
ich však urobiť tak teraz. Než by snem pristúpil k ro~boru 
zákonného článku, poznamenáva, že pravoslávni v Uhorskll 
sú štvO'rakého druhu: .ředni, preclkovia ktorých byvali 
v kra,jine nž ocl stáročí a sú sp~l1línaní v zál~onoch' pod 
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menom V alachov, Rácov a Rusínuv; iní, ldorí - postupne 
a viac-mene.j jeduJotlive prišli do krajiny z tureckých zemí 
a osadili sa tu trvale; tretius.kupinu tvoria pravoslávni, 
ktorí v smysle sinlúv s Tureckom meškajú v krajine len 
za ohchodo'~l1 (aby sa zákon nevzťahO'val i na týchto, doložil 
snem výraz: O'byvateha krajiny); štvrtú skupinu koneč'lle 
tV'oria potomci pravoslávnych, prišlých clo ln'ajiny za Leo
polda 1. vznačnom počte (40.000 rodín) za určitých pod
mienok, z ktO'rých najdóležitejšia bol závazok vojenske,j 
služby. Boly im cl'alej dané niektoré priv.ileg'iá o zadwvaní 
ich nábož~nstva, lepšíc rečeno hierarchie. Do rozboru týchto 
privilegií sa ,Snel)l nechce púštať a je hotový, nakol'ko sa 
neprotivia ústave, ich potvrdiť aj zákO'llOl11. Uvádza v tomto 
smere len niekol'ko nepochybných Zá,SHd: J. Národ, pri
sťahovavší sn do niektorej krajiny alebo zeme a nepod·· 
manivší si ju zbraiíou, v najlepšom prípacle maže sa stať 
účastným len práv domácich, nijako mu však nemažu byť 
priznané práva vačšie. 2. TakHo pl'isfahovulci vlejú sa 
ohyčajne do obyvatel'st,ca domáceho a rodného. Takýto 
prisťahovalý národ nemóže tvoriť zvláštneho štátu, bo by 
to znamenalo nie recepciu, ale založenie nového štátll. 
3. Leopold 1., zavíazaný inallgurálnym cliplomom a prísahou 
neodcuclzovať územie kra,jiny, nemohol Srbom vydeliť 
z,iláštneho územia ani trpeť,· aby spnwovaní zvláštnym 
pl'áVOlll tvorili z·vláštny štát. Územie Uhorska nie je patri
moniom uhorských král'ov. 4. Privileg'iá mohol LeO'pO'ld 1. 
týmto prisťahm;alcom dať alebo 'sTúbiť len také. ktol'é sa 
neprohvily ústave kra,jiny, na žiaden pád však nie také, 
aby nimi vzniklo 1l0'vé spoločenstvo alebo štát v štáte. Ani 
v ~lllysle týchto privilegií nie ,je tedy možno pravoslávllych 
y žiad'llOlll obore ohčianskych aleho náboženských práv pod
riadiť neomedzenej moci panovTlílmvej, čo sa. sriadenílll 
zvláštnej kancelárie illýrskej zamýšl'a. Druhá časť zákona 
o neomedzenom práve panovníka V 70 vyhradených veciach 
pravoslávnych je v rozpore s časfou prvou. priznávajúooll 
im občianske práva. Ča,sť ohyvatel'stva kra,jiny nemaže mať 
zvláštnukanceláriu bez porušenia práv krajiny. Horvatsko, 
Slavonsko a Dalmatsko, hoc nie sú časťa1l1i Uhorska, ale 
lenzema1l1ipripojenými.predsa.nakol.kotvoriasUhl.ami 
(s výnimkou niektol'ých práv zvláštnych) spoloč.ný štát, 
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podliehajú tejže kancelárii. A teeaz má mat' zvláštnu kan-
. celáriu národ, obývajúci nie súvisle na zvláštnom území, 
ale miešane medzi ostatnými obyvatel'mi. Ako je možné, že 
tí istí radcovia, ktmí za ]ozefa II. naráclzali ,spájať zeme, 
rozdielné s,"ojím l'ázom a ústavou, teraz nahádajú rozde
l'ovať zeme, ktol'é sú svojou porvallOu i pavodom tak jed
notné ako Uhorsko. Bo je l'ozdel'ovaním. kecl' národy. 
letmé snácľ l'ozclel'llje do istej miery jazyk, mravy ale]~o 
llábožellstvo, majú mať oclclelenú správu. Je to len oslaJ)o
vanie krajiny. Snem vidí dohre, kam Snlel'ujú tieto rady. 
Mohol hy síce vyčkať, až vývoj sám ukáže ieh škodlivos'ť, 
keby smutné osudy iných krajín nevolaly k nemu, že je· 
vždy zkazollJosné z .jednoho Mátu robiť dva. V dauo'11l prí
pac1e ,je to škodlivé nielen krajine, ale i panovníkovi, ba 
i pravoslávnym samým. Je iste J'ahšie pre panovníka po
vstaniesporov medzi úradmi zamedziť, než vzniklé urov~ 
návať. bale.j žimlostiam, neomec1zeným zákonom, je vel'mi 
ťažlm, ba takmer nemožno vyhovef. Nakoniec toto riešenie 
nemaže byť milé ani pra voslávnym samým, ktorí už tol'ko 
ráz malí príležitosť presveclčiť sa o jeho nestálosti. Pravo
slávni býva,jú miešane medzi ostatnými národmi a buchí 
vydaní protichodným ich snahám. Z toho vznikne neSVOl'
nosf dikastel'ií, z]~latok v právomocnostiach, ktmé mažu 
dostávať nariaclenia len cestou uhmskej kancelárie. Tieto 
obavy ISÚ tým 0pl'ávnenejšie, že na čelo kancelál'ie ,je po
stavená ,osoba nenáviclellá. .A.by nepl'iatelia nemohli stavy 
obviňovať, že nechova,jú pravoslávnych v láske a že b~ 
radšej chceli, aby ostali i nacTale,j cuclzincami, osvedčuj~ 
sa precl pClllJovníkom opatovne, že nielen že chcú priznať 
pravoslávnYlll všetky prá,na, ktol'é majú ostatní obyvatelia; 
II poleladať ich za Uhr ov a synov tejže vlasti, ale ~achovať 
im aj všetky výsady, udelené im panovníkmi, pO'kial' nie 
sú v rozpore s ústavou uhorskou. V tomto smysle ,je snem 
ochotný nahl'adiťsvoju drievi'iajšiu klauzulu: ;,v úžitku 
ktorých nateraz sú" inou: "ktoré sú nie v rozpore s úst.avou 
kru'jiny." (Zmena omeclzenia ohracia sa v skutoč:nosti pre
clovšetkÝ1l1 proti iUýrskej kancelárii. ktol'ú by znenie prvé 
potvrclzovalo.) Akby panovník ani na toto nepristal, musel 
by snem zákon o pravoslávnych 'T smysle výroku panovuí
kovho vyneehať. Žiaclajú však, vzhl'adolll na škodu, ktorá by 
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z toho lne všeiky strany povstala, aby prijal ich návl'h 
a odvolal ustanovenie zvláštne.Ť illýrskej kancelárie. Čím 
užšie spojí panovník ohyvatel'ov Uhorska, rozdelených 
zatial' roznymi záujmami nál,odnostnými a národnými, 
v jednu obec, tým vačšia bude pevnosť trónu a ríše,"~ 

S reprezentáciou SEl zaoberá dvorská konferencia zo dňa 
7. III. Vo veci privilegií ešte aj rakúski členovia uznávajú, 
že protiústaV'né privilegiá Srhov nemožu byť potvrdené 
(zvláštné územie, metropolit ako hlava národa, svoboda 
daňová atd'.). Podojme nemožu im byť v buclúCllOSti dané 
žÍ'adne protiústavné privilegiá. Vobec .Ťe vraj treba túžbam 
nár,oda dať úzdu. Izdenczy chce celú otázku ponech ať na 
huclúci snem, načo uhorskí členovia žiada.Ťú, aby tedy aj 
otázka kancelárie bola odložená clo tej doby.40 Zasiahnutím 
palatínovým a predseda.Ťúceho arcikniežaťa F'rHntiška (chce
li panovník uhorskú ústavu dodržať, ako sl'úbil nemože byť 
námietok, aby toto uistenie neprišlo clo zákona' o pravoslá~T
nych) pri.ŤÍma sa návrh Spielmannov, modifikovaný Pász
thOl'ým, že pri vilegiá Srhov sa potvrdzujú, "nakofko nie 
sú v rozpore so základnou ústavou krajiny." V otázke illýr
skej kancelárie dostáva sa ,uhorským členom vysvetlenia, 
že jej posobnosť bude tá istá, ktmá predtým prináležala 
illýrskej dvorskej deputácii. Zichy sa tu ešte snažil zúžiť 
1'oz8ah jej posobnosti clodatkom "z počiatku", no neprerazil. 

Oclpovecť panovníkova zo cb'ía 8. lIT. je osnovaná v tom
to smysle 1:1 ubezpečuje stavy, že sriadením illýrskej kan
celárie nemieni nijalm zmenšovať posobllosť riadnych úra
cl ov, nakol'ko predmetam činnosti tejto kancelárie J~udú len 
práva, vyhradené v zákone o pravoslávnych panovníkovi. 
Illýrskakancelária bude mať len tú posohnosť, ,ktorú mala 
za Márie Terézie illýrska cleputácia, a nebnde vylmnáY'ať 
v krajine žiadne.Ť pl'ávomoci. Obavy stavov z tvorenia štátu 
v štáte sú tedy vonkoncom bezzáldaclné. Pokial' ide o zákon 
o pravoslávnych. prijíma panovník návrh Isncmu s tou zme
nou, že jeho zc1vorka, omedzujúca platnosť pravoslávnych 
privilegií, má byť zmenená v ten smysel, že privilegiá S1:1 
potvrdzujú, llakol'ko nie sú v rozpore s'o základnou ústa vou. 

V tomto smysle bol zákon o pravqslávnych aj sank
cionovaný. Jeho konečná OSlllova (27. z. čl. z r. 1791) je tedy 
táto: "Jeho svaté král'ovské a apoštolské veličenstvo milo-
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stive svol'uje k tomu, aby obyvatelia krajiny nesjednote
ného rítu pTaVioslávneho, majúci v tomto kl'ál'ovstve ohčian
ske právo, po zrušení opačných zákonov, nakol'ko sa tieto 
na nich vzťahujú, boli v Uhorsku a v óastiach pripojených 
po sposohe ostatných obyvatel'ov krajiny schopní na
clohúdať a vlastlliť majetky a ~astávať všetky úrady. Práva 
jeho král'ovského veličenstva ohl'adoilll záležitostí kléru, 
církvi, náboženstva, ktOl'é budú mOCt vykonávať úplne svo
bodne, ď,alej ohl'adom záležitostí záklaclín, štúdijného sria
deni-a, výchovy mládeže, ako aj ich Pl'ivílegií, nakol'ko nie 
sú v rozpore so základnou ústavou krajiny, v rozsahu, zde
denom po preclk'och, ostávajú nedotknuté a vyhradené 
vyšespomenutému jeho veličenstvu inacľalej."H . 

Riešenie srbske,j otázky, ako nám ho pl'cdstavuje 27. 
z. čl. z r. 1791, uspokojovalo pIne snác1' len dvar. Uhrom, 
i kecr ,mohli zaznamenať značný úspech tým, že prekazili 
exkorporáciu Srhov (ktorá však nebola ináče ani yo sfél'e 
záujmov panovníkových), bola zvláštnt1 illýrska kancelária 
tfi'iom v oku i nacl'alej. U Srboy vyhovovalo riešenie len 
ieh uhrofilske j strane, ktorá dosiahia nielen rovnoprávno
sti ohčianskej y Uhorsku, ale i potvrdenia svojich zvlášt
nych privilegií (ich potvrdenie bolo zase i v záujme panO'\T
nílmvom). lnak však politické túžby srbské (zvláštné územie, 
vO.ÍV'oda, zvláštné zemské úrady atd.), ichž formuláeia bola 
v značnej miere podporovaná i politickými zánjmami dvo
ra, ostaly nespJnené. 

Z politických požiadaviek srbských bola tedy splnená 
len žiadosť o zvláštné dvorské miesto, pravda i tá '1'0 forme 
podstatne ine,j, než to bolo kongresom žiadané. Na miesto 
dvorského úrac1u, vybavu.Ťúceho ich všetky záležitosti bez 
výnimky, dostáva Sčl, Srbom len slabej náhražky v oživení 
niekdajšej illýl'skej dVOl'skej cleputácie na vybavovanie 
rezervátnych práv panovníkových, odkázanej však i v ztll'ač

nej časti tejto svojej posobnosti (vyjmúc niekol'ko týždňov 
pred svojím zrušením) na výkonnú pomoc l'iadnych úradov 
dvorských (dViorskej vojellskej rady a uhorskej kancelárie), 
l'espektíve úrado"T im podl'iadenýeh. 
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Úkolom tejt,o kancelárie - pocll'a zllámeho nám už po
clania Balassovho zo dňa 24. II. 1791 - má byť predovšetkým 
vybavenic kongresových žiadostí a výkon a ochrana práv, 
vyhradených panovníkovi a národu srbskými privilegiami 
11 zákolJ1om. Reformy, ktmé miení zahájiC, budú mať priaz
nivý vliv i na Uhorslco. Medzi jej úkoly bude patriť clalej 
r.ozmnoženie národa a obchodu na hral1'iciach, vybavovanie 
žiadostí jednotlivcov alebo jednotlivých skupín tohoto ná
roda k panovnfkovi, cirkevné vecj, správa národného fon
dn, predkladanie účtov, org'anizácia zemských komisií atcl. 
Kancelária má byť úplne s:11mostatná 11 na iných dvorských 
miestach nezávislá. Medzi hlavné úkoly kancelárie bude 
patriť cl'alej i šÍrcllie nemeckej reči v srbskom národe. Táto 
reč je národu vermi potrebná, a to z viac dovodov. V nej 
bude k'i1ncelárin úradov:ať a stýkaf sa 's biskupmi a zem
skými komisiami. Je úradnou rečou u vojska, ktorému 
stavu národ sa venuje. Je nezbytná claIej y obchode, kn 
ktorému národ má zvlášimé nadanie. Národ sám používa '1'0 

svojich záležitostiach r,adšej reči nemeckej ako Iat,inskej, 
!dorú poldadá za pápežskú. Z tejto potrehy nemčiny in'e 
národ pIynie pre kanceIáriu povinnosf starať sa o zácho
vanie škol, prípadne o ich sriaclenie tmu, kde nie sÚ. Do 
týohto nemecko-illýrskych Š<l<:01 posielajú radi svoje deti aj 
Uhri, ktorÍsa zaoberajú obchodomalebo chcú isť k vojsku, 
zvlášť však nekatolíci, ldorÍ posielajú svoju mládež lUl 

teologické štúdiá do nemeckých zeniÍ. V snahe po vačšom 
pohodlí budú sa snažiť zaviesť nemecké normálné školy aj 
u seba, následkom čoho nenávisť voči Nemcom, prejavivšia 
sa v posledných časoch tak ohnive, prestane a jej miesto 
zaujme láska k panovníkovi. Rezolúcia za dňa 27. II. schva
fuje vo všetkol11 návrh BalasS!ov, ako aj personale, ním na
vrhnuté. Kancelárol11 menuje Balassu s ročným plaiom 
12.000z1.4

? 

Prvým úk.olom nO"osriadenej kancelárie illýrskej holo 
pl'Írodzene vybavcnie kongresových žiadostí, kde jej bolo 
prikázané postupov,ať v dohode s uhorsl<:ou dvorskou kan
celáriou, dvol'skoll q vojenskou radou a so Schmiclfeldom. 
Vybavenie má byť urýchlené. Koncertácia uvedených miest 
Ci, osob b.oladňa 4, lIl. Jej protokol preclkladá Bálassa clňa 
17. lIl. 91. 
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Najdoležitejšie otázky, politické, boly úešené už pl'ed
hežne, takže koncertácii tu ostala le11 úloha vhodného 
fórmulovania oclpovedi srbskému národu. Pl'ikáz,anie inar
iikulovaného už Banátu nie je možné, pl'eto tl'eba vyčkat, 
či, kedya kde by mohol panovník V budúcnosti v'); kázať 
národu kus zeme ciel'om uslavenia sa národa v l~ll'avné 
teleso. Sl'iadenie zvláštnej zemskej komisie, ako hola za 
dohy zvláMnej illýrskej deputáoie, bolo už navrhnuté. 
O provincializovanÍ Hraníc nemože byť ani reči. Tým boly 
politické body kongresových žiadostí (1. 8. a U. 1.) vybaven6. 

DobrO'zclanie Schmiclfelc1ovo k ostatným bocLom srbských 
žiadostí je vačšinou priaznivé. Zvačša pl'Í:aznive dopadá aj 
ieh vybavenie clvorom. Mnohé' žiadosti boly meclzi časom 
preko~ané doneseným l'ecepčným zákonom, na ktorý vy
.bavelLle pl'et,o len proste pouk'Hzuje, iné boly povolené ako 
plynúce z privilegií aleho už raz nariadené, iné zase prc 
svoju ,naprostú sprave~lnosť. Zo žiaclostí odmietave je vy_ 
bavena (z nedostatku fondu) len žiadosť o primeranú do,tá
ciu prav.oslávneho knazstva, pri čom sa poukazuje na to, 
,ze jediná cest'a k zlepšeniu jeho prÍjmov je redukcia fár 
pri odumretí kúazov a slučovanie menších oh\nodov. Vybe
Tať cirkevné náležitosti úraclmi obecními sa nepovoTllje. 
žiadols.f .o osv'Oboclenie ocl desiatku sa odkazuje na cestu 
správnu alebo súdnu, trOYy však nesmú byť hradené ani 
z nároclného fondu ani z kolekt. Pri súcloch by im však 
mohly byť priznané úl'mvy ako pri causae piae. Sbierky sa 
llepovol'ujú. Príspevky z domácich poklaclieií majú byť 1>1'a
voslávnym cirkevným služóbnÍkom priznané len vtedy, ak 
sú clávUJl1é a,j ostatu Ý'lll konfessiám. Osvoboclenie popskýeh 
synov ocl vojenskej služby sa zamieta. 

Kost'ol má prejsť clo rúk uniatov, len keCL pristúpi 
k tejto cirkvi vačšinaobce. Menšina má byť však i v tomto 
prÍpade odškoclnená. K únii nemá byť nikt~ nútený ani pre
hováraný. V označení cirkvi ponecháva sa closa vádné po
men.ovanie: prav.oslávna cirkev nesjeclnotená a sjednoterná. 
ostatné príhanlivé výrazy sa zakazujú a nesjeclnoteným clu
chovným má byť clávané pomenovanie farár II protopreshy
tel'. Pri prestupoch ohl'ml.om nábožeIistva cletí treba sa pl:i
držať náboženského (26.) článku posleclného snemu. Sriacliť 
apelačné. konzistórium bude prvým úkolom illýrske,j kan-
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celárie. Vyhlasovculie nariadení má sa diať v kostoloch i na
cťalej v prHoll1nosti delegáta sveíského úradu. A V' 

Vo veoi na vrhovaného sriadenia nových škol zwda sa 
predloženie podrobného rozpočtu národného fondu. Bisk~l: 
pom sa určuje dávka, prill1ernná ich príjn1Jom, ktorou maJu 
prispievať k národnéll1u fondu. Kolekty k tomuto účelu .sa 
neporvorujú. Podohne pevne sn určujú i príspe,~ky z cll'~ 
kevného majetku na školy. Seminál' sn povoruJe, ako, aJ 
sriadenie hlmnnej šk:oly v diecézi karlovecke.Ť (v ostatnych 
už boly). Príspevky na školy z domácich pokladní. sa za~ 
mietajú, bo i pl'a voslávni majú prá,no posielať svoJe detl 
do obecních škol. Sriadenie štipenclií z llároclného fondu 
(bez ohradu na srta v žiaclateTa) sa po'v,oTuje. Z f.omlov kaio
líckych možu dostať pravoslávl1i šiipendiá ,le.n v l~rípa~~e, 
ze sa tomu neprotiví voTa zakl'adateTa. PovolUje sa 1 zvlast
na nárocIná kníhtlačiareň S podlllie:nkou vyrovnania S Kurz
bockom ktorý má ešte privilegilUn na 5 rokov. 

MnollO {nn~lh vzbudila žiaclosť o vyučovanie národného 
jazyka a písma v školách. Schmiclfel.d pri tetio žiadosti .po,. 
ukazuje k tomu, že všetci obyvateha Hr-amc bez rozdlelu 
.náboženstva posielajú svoje cleti clo tamojších norlllálnych 
škol, kde 'sú vyuč.ované v nellleckom čítaní Cl v kresťan
skej llll'avouke, hodiacej sn vše itkf'1n bez Ar.oz~li~lu, a stá
vajú sa tak schopnými povýšenia na poddostoJm~ov a ,do
s~ojníko,r u vojska, ktmé je ich pravým pov.olanu:1 . N~)o
ženstvu sú deti vyučovclllé oddelene kňazllll svoJho rItu. 
Mimo to si možu' pravoslávni (vyjmúc Horvatsko) všade 
sriad'mnať svoje vlastné školy. V Banáte m,ajú pravoslávni 
mať pocU'a nariacIenia IH~i každej fare aj .trivi~lnu šl~ohl. 
V miestach, kde jej niet, majú posielať svoJe deh do nl1est
nej šk,oly katolíckej alebo nemeckej. Podohne by bol.o treba 
sriadiť srbské školstvo aj v Horvatsku a v Uhorsku. Kde 
učitel' ncmcckej školy srbštiny neovláda, mohol by mu byť 
daný po bok za mal{ľ odmenu srhský prel~amnd,. vo ,:ačších 
miestach zvláštny učiteT (platený z vOJenskeJ, prlpa:dne 
z domácej pokla'dne), ktorý ~)"y l\11~ohol vyučov,ať n~ládež 
v čítaní a písaní cyrilicou. VOJenska rada sa obava, ~e .vy
učovanie cyrilici bude mať za následok úpaclok zauJlnu 
o reč nemeckú. Obyčajný hraničiar, venujúci s-a zemedel
stvu aleho vojcnstvu, tohoto vzdelania nepotrebuje. Stačí, 
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kecť schopnejším bude daná príležitosť vzdeJať StL na kňaza 
tým sposobom, že služohníci cirkevní by vyučo,nali mladí
kov, velitel'stvami pluk ov 'Označených, 'cyrÚskému písmu. 
Schmidfeld týchto obáv nemá, bo túha po vojenských hod
nostiach bude vždy popudom k pestovaniu nemčiny. K nemu 
sa pridávajú i ohe kancelál'ie (uhorská a illýrska), ktmé 
svorne uznávajú, že je heba, aby hraničiarska mládež bola 
cvičená aj v "illýl'čine", ho v t~jt'O sa IWll'ajú bohoslužby, 
V tejtosú posvat"né i sveiské knihy, tOutlO si príslušní~i 
národa dopislljú, takže tMo reč heba po,ldadať za reč cirkvi, 
vzdelania a ohchodu a z týchto clovodov ju aj pestovať. Po
kial' ide o sposob, nesúhlasia kancelárie s príspevkami z do
mácej poklaclne na zvláštnych učitel'ov tejto l'eči a polda
dajú za dostatočné, kecl' za maIú odmenLL bude fejto l'eči 
vyučo,"ať cirkevný spevák, ktorý je pri každej fare, prí
padne niektol'Ý učifel' tam, kde je viadl'ieclna škola. V tom
to smysle riOzhoduje vec i rezolúcia. Potl'eh'llÝ náklad bude 
hradený z nároclného fondu. 43 

• 

Žiadosť o pápustenie pravoslávnych do úl'adov vybavuje 
sa odkaZiOm na recepčný článok. Zdorazňuje sa však, že 
l'ozhodujúce je nie náboženstvo, ale schopnosti. Pl'eto po
čet určiť nemóžno. Král'ovskí lwmisári majú však pri vol'
bách vždy kandidovať aj schopné pravoslávné osoby. Po
do,bne postup vo vojsku spravuje sa dra zásluh a schoiJností 
bez ohradu na národnosť. Pre deti dostoj:níkov majú byť 
sriadené 3 nové výchovné ústavy. OhTaclrom škol v nároclnej 
l'eči u vojska. odk'azuje sa na rozhodnutie uvedené vyše. 
Vša;de má byť však pestovaná aj nemčina, ktorá je Hrani
ciam i nacľalej potl'ehná ja1k v správe, tak v obchode a pri
spieva k ich civi,}iz.ovaniu. 

Koncertačný protokol bol schválený panovníkom rezolú
ciou zo dňa 23. IV. 1791. Spl~co,nanie jednotlivých jeho bo
dov (formou čiastočných rezolúcií ako prípravy k reZiOlúcii 
generálnej, ktorá mala byť potom nakoniec vydaná ná
rodu) a vyjednávanie o nich medzi kanceláriou ill ýrskou 
a uhorskou, snažiacou sa zoslabiť politické dosledky nie
ktorých rozhodnutí a predlžujúcou zrejme pod ro'znymi 
formálnymi zámienkami vyhavenie žiadostí, trvá takmer 
l'Ok. Rpz.olúciu na prvé odclelenie k,ongresových žiadostí 
preclklaclá illýrska kancelária až 6. III. 1792 (na II. 10. 1., 
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na III. 7. 11.). Vydaná táto rezolúcia nehola však národu 
nikdy. Zmena n~ tróne prej,avila svoje dósledky i tuná.
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Skutočný zisk, ktorý mal srbský národ z kongresu, od
hliadneme-li od jeho vlivu na recepciu Srbov, bol preto 
veTmi malý a omedzoval sa vlastne len na tých niekoTko 
vymožeností, ktoré sa podaTilo illýrskej kancelárii v jeho 
prospech za krátku dobu svojho trvania uskutočniť a z kto
rých najdóležitejšia je vedTa reforiem v obore školstva 
rudového, ,spomenutých už na inom mieste tejto práce, za~ 
lo-ženie gymnázia (1791) v Kmlovci, súadenie zvláštneJ 
illýrskej kníhtlačiarne vo Viedni a povolenie vyclávať zvlášt
né' illýrske noviny (cyrilicou), udelené .je.T majite~ovi No-

vakoviéovi.45 

V dósledku silnej opozície uhorskej kancelárie, pod 
pormnanej čiastočrie i cly. voj. rac10u, nedošlo ani k sriadeniu 
zvláštnych zemských miest (v Horvatsku, v Slavonsku 
a v B~náte) na vybavovanie srbskej agendy miestnej. 
Postavila sa proti nemu kancelária uhorská s poulmzom, 
že sriadellie týchto miest by sa protivilo poclTa nej re
skriptu panovl~íkovmu ZlO dňa 8. III., -a nie je ho a,ni treba, 
ba ag'endu je docela dohre možno vybaviť spósobom a me
dzítkami dosavádnymi. Najviac by bolo možno znovl.usriadiť 
zemskú komi'siu v Osieku. K jej mienkesa pridala aj vojen
ská rada a irezolúcia (18. IV. 92), ktmá priJcClzuje len ZJllOVU
sriadenie kmnisie v Osieku. Na miesto vicišpána Požegán
skej má sa stať jej členom provinciálny lwmisár. Jej prí
sediaci nedosta:núani platu ani diurná. V Horvatsku a v Ba
náte komisie formálne sriacl'ované byť nemajú. Veci, ktoré 
y Osieku vybavuje komisia, vybaví tu veliaci generáL 
ktorému k t~muto účelu má byť pridelený príslušný pro
vinciálny komisár. Komisia v Budíne sriadená nebude. 
V zhradom na to však, že g'enerálné vehteTstvo slavonské 
bolo v Petrovarmlíne, bola ta prenesená i zemská illýrska 
komisia z Osieku. Provinciálneho komisára, ktorý ostal 
i nacTalej v Osieku, zastupoval pri ne.Ť noV'osadský mešťa
na-sta Emanuel Nikolié, prísediaci 'tejto komisie. Podolme 
bolo treba zastupovať provinciálneho komisára varažclín
skeho !Hi o'enerálnom vehteTstve v Karlovci.

4ú 

b • 1 
Značné boje holy i o vymedzenie kompetecie teJto (0-

misie a generálnych velitel'stvf ako orgáno\T i1lýrskej clvor-
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skej kallcelárie pri vybavovaní srbských vecí. Inštrukcia, 
vypraoovaná illýrskou dvorskou kanceláriou, zarad'uje do 
oboru ich pósobnosti predovšetkým všetky záležitosti za
ručené pri vilegiami. Hla vné pl:edmety 'sú: veci f~rné, 
kňaz-ské, náboženské, kláštorné, konzistoriálné pojednáva
nia, škrolské Cl štúdijllé záležita-sti (hlavným úkolom tu bude 
vypraoova,lllie učebnej a-snovy pre generálny seminár, dohré 
zariadenie hlavných škól biskupských, upohebenie kanta-ra 
na vyučovanie srbskej mládeže v národnej reči a pÍsme, 
obzvláštné pes,tovanie nemeckej reči, všetky predmety tri
viálnych a normálnych škól, ochrana školských budov, veci 
tlačové a cenzúrné, illýrsky sLovník), veci stavehné, účtov
né a vóbec záležitosti národné. (30. IV.) 

S iÍlširukciou takto sos'tavcnou nesúhlasÍ však ani vojen
ská rada, ktol'á poukazu,je na to (14. V.), že je v nej mnoho 
záležitostí kO'lll'Ol{ných a civilných, ani uhorská kancelária, 
ktorá sa proti rnštl'ukcii ohl'acia '1'0 zvláštnom preclostretí 
(24. V.). Uhol'ská kancelária vychodí tu z 27. z. čl z r. 1791 
a clóyodí, že clo pósobnosti týchto miest nemá pairiť nič, čo 
sa vzťahuje na politické a občianske záležitosti Srhov (ani 
prestúpenia s viery na vieru). Vóbec by vraj pri určení 
právomoci týchto miest malo sa poluačovať tak, aby sto
ličné a ostatné úrady nemaly príčiny k pOllosám, že sú 
ukracované vo -svojej kompetenói, a aby v srbskom ohy
vatefstve nevznikla c1omnenka, že vo všetkých svojich 
zálcžitostiach móže sa ohracať na zmiencné zemské komi
sie. V agencle zemských komisií podl'a inštrukcie, navrho
vanej illýrslmu kmlCeláriou, vyskytujú sa na pl'. i pre
stúpenia, tes-tamenty, legáty Cl pozostalostné jeclnania, na
vrhoyanie na úracly a oclmeny, kolonizácia, veci obchodné, 
zemedelstvo, ochrana pravoslávnych občanova ich práv 
y obciach, cYalej všetky ponosy, ktoré u príslušných zákon
n ých vrchností neboly pojednané spravecllive pre nál'ocl. 
Uhorská kancelária vidí v tomt,o jeclnRJk vmešovanie sa 
do agendy politických úl'adov, jednak osoboyanie si akého
si dozoru nad nimi. lllýrska kancelária rozdeTuje síce agen
du na časť, kde sama agendu vykonáva, a óasť, kde len 
záujmy lllýrov zastupuje II iuých úr.adov. Za,stupovanie 
však 1'0 veciach. neuvedených v 27. z. čl. z 1'. 1791, nemá 
miesta. 
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Vec prichodí pred štátnu raelu, kde lzdenczy v mnohoIll 
dá va za pravdu uhorskej kancelárii (prestúpenia k pravo
slaviu, kaducita, testmnenty, leg'áty, závislosť Srbov na 
úadnych súdoch, veci ohchodné, ochrana obyvatel'ov). Na 
jeho návrh sú tieto IS"Pory riešené rezolúci.ou v ten smysel, 
že vec ireba prejednať v spoločnej poraele zúčrustneru.ých 
elVlorlských miest (clv. voj. rady, uh. a ill. dv. kancelárie) so 
zretel'om k zásaele, že lwmpetencia illýrskej kancelárie 
fl následkom toho aj miest jej podriaelených nemá presaho
vať konlpetenciu bývalej elvOrl'skej illýrskej eleputácie, na 
miesto ktore j prišla (17. VI.),<7 

Driev však, než k tejto pomele došlo, bola illýrska dvor
ská kallcelária zrušená (29. VI.), čím inširukcie pre miesta 
podriaelené, zrušené súča'slle (komisia v Osieku), respektíve 
podliehajúce teraz už dvor:ským miesiam riadnym (uhorskej 
kaoncelárii a elv. voj. mele) staly sa bezpredmetnými. 

Uhorská lmncelária, alm SUle mohli vidieť už aj dosiaT, 
neopomenula pri vybavo'vaní pravosláynych vecí ani jed
nej príležitosti, ahy dotvrdila i prakticky opodstatnenosť 
svojich výstraho revnivosti medzi dvoma kanceláriami, 
o prieťahoch v úra:dovaní, ktmé tým nastanú, predložených 
panovníkovi pri sriaďovaní illýrsrkej kancelárie. Stolice 
eloma v kmjine bdejú podobrie žiarlivým okom nad každým 
jej krokom, či je v súhla:se ,s uistellím panovníkovým, da
ným snemu v rezolúcii zo chla 8. DI. 1791, a pri sehamellŠOl11 
jej počine, ktorý sa im nezdá v -Lomt,o smere odpovedajúcim, 
ohracajú sa s predostretiami ku král'ovskej rade, ldorá ich 
zase, snáď až príliš ochotne, predldadá ďalej. 

Tak Arradská sa už v lete 1791 ponosuje, že illýrska 
kancelária vydáva ohežníky k hiskupom aj vo veciach po
litických. Celý pohyb vzbudzuje proti illýrskej kancelárii 
vo svojom 'ohežníku zo dňa 1. II. 1792 stolrica Biharská,ldo
rým sdeTuje sioliciam sV10je predostretie proti rozširovaniu 
praV1oslávneho kalendára (bol tam článok o privileg'iách a 
dejinách srbského národa) a proti nariadcnlu illýrskej 
kaIIJcelárie (6. XII. 1791), sdelenému jej aradskÝl1l:biskupolTJ, 
že v hudúcnosti náboženské veei pravroslávné hudú spadať 
priamo do kOl1lpetencie illýrskej kancelárie (s obíelením 
král'ovskej rady), a žiada ich o podporu. K Biharskej sa 
pl'ipoju.Ťc v tejto veci Rábska a niektoré stolice iné. Svoje 
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argumenty berú zvacsa z prednstretia stolice Biharskej. 
Posobenie illýrskej ka:ncelárie a úraclov jej podriadených 
je na úkor poso]mosti zákonných úradov. Vzbudzuje sa tým 
len neelóvera l1ledzi národmi. Zvlášť poukazujú stolice nfl 
nehezpečie, ktoré v tomto smere hl~Ozí od Rumunov, ktorí, 
kecl' vidia, že podliehajú zvláštnemu úriadu, l'ahko zvačšia 
svoje nároky, bo myšlienky na plat,nosť ich starých privi
leg\ií medzi nimi ešte nevyhynuly. Vel'mi l'ahko by sa mohol 
opakovať prípad Chorjy, kde na chýr, že cisár 'nemá r~cl 
Macl'arov, mysleli, že mu bude milé, kecl' povstanú prroti 
nim. Nevzdelanému ,národu, :ako je rumunský, nemajúceho 
pochopu ani o svobode,ani 10 právach, je nebezpečné hlása f 
oboje. Vytýka sa illýrskej kancelárii i nemecké úrado,nanie. 

Illýrska kancelária (13. III.) na sdelenie, urobené je.Ť 
kanceláriou uhorskou v tejto veci, síce ešte sebavedome 
odmieta obvinenie Biharskej stolice ako lleodóvodnené a 
ponecháY1:1 uhorskej kanéelárii, -aby rstolici odpovedala, ako 
sama za dobré uzná, no situácia sa onecUho úplne zvrátila 
y jej nepl'ospech. 48 

Smrťon Leopolda II. 1:1 nastúpenÍm Františka 1., stojaceho 
v otázkach uhorských pod yliv'Oln svojho hrata palatína, 
nastal dóležitý obrat ynútorný (ako sme na to mali príle
žitosť už poukáz,ať Inde) v prospech stanoviska uhorského 
\róbec a y otázka ch illýrskej kancelárie zvlášť, kde Fran
tišek bol už nepriaznive naladený voči ne.Ť ocl počiatku 
vzhl'adom na časté spory meclzi ňou a kanceláriou uhorskou, 
ktol'é v neprítomností svojho otca musel rozhodovať často 
sám. Snem, sV'olaný Františkom ~ieľom jeho korunovácie. 
dal príležitosť uhorskýl1l stoliciam, aby súsireclily sv oj 
nápor proti illýrskej kancelárii. Biharská a Brežská podá
vajú ešte pred snemom nové precloSltretia proti nej, yo svo
jich inširukciách žiada jej zrušenie (podl'a obvinenia Balas-
80vho na pokyn, claný im vyššími úraclmi) vačšina stolíc. 
Vedúci l'udia snemu z r. 1790-91 snažia sA zn všetkých síl 
získať si Si'hovra primať ich k úplnému sjednoteniu s Uho.r
skom, za čo sú ich kléru ochotní priznať miesto a hlas na 
sneme. V zhľ,aclom na tMo očakáyanú politiku snemovej 
"ligy" upozorňuje Bujanovich už 1. III. Balassu, že s ná
rodom srbským treba jednať tak, aby nemal najmenše.Ť 
príčiny k pOThosám a dóyndu k sjednoteniu.4D 
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Voči týmto sústredeným prípravám Balassa opúšťa svoju 
povýšenú pozíciu a predldadá panovníkovi hned' na počiat- . 
ku snemu (28. V.) pamatný spis, kde mu dokazuje cloležitosi' 
illýrskej kancelárie a navrhuje prostriedky na jej utvrde
nie voči prípadnej žiadosti stavov, aby bola zrušená. Cief. 
pre ktmý táto ka:ncelária bola sriadená, ešte trvá. Sám 
Balassa dostal vmj od panovníka vjac ráz uistenie o cfalšej 
potrebe kancelárie. Ciel'om cfalšieho zabezpečenia lmnce
lárie navrhuje Bala,ssa znovusriadiť miesto srbského despotu 
(vojvodu), zaldadajúce sa v ústave a spojiť ho s hodnosťou 
illýrskeho lmncelára. Despotovi má sa dostať Z,&stúpenia pri 
najvyšších súdoch a miesta na sueme ako krajinskému ba
rónovi. Za vzor hy tu mohlo slúžiť postavenie uhorského 
príma-sa, ldorý sa' stále ešte menuje najvyšším uhmským 
kancelárom ,a má s,nojioh prisediacich u král'uvskej tabule. 
P'od lmncelára-despotu by patrili a.j pravoslávui Gréci, 
Bulhal'i, Rumuni a Albánci. Týchto sjeclnotených národov 
by bolo možno potom vel'mi dobre použiť alQo ochrannej 
h~'ádze pro,ti Uhrom. K odovodneniu svojich návrhov siaha 
Balassa i do minulosti. Kým Srbi v čele ,s despotom holi 
v plnosti svojich práv, st~čili na ohranu hraníc. Kecr boli 
však katolíckou hierarchiou týchto svojich práv po'zbavenÍ, 
dostali sa Turci až do stredu krajiny. Leopold 1. udelil im 
preto nové privilegiá. Srbi zachovali panujúcemu domu 
vždy vernosť, kdežto Uhri osnovali povstanie za povstaníl1l. 
Vobdohí od Leopolda 1. do Leopolda II. boli Srbi zase roz
ptýlení, ich prívilegiá zmenšené, takže srbský národ bol 
národom viac-menej len ideálne (in der Einhildung). Až 
sl'ÍadenÍm illýrskej kancelárie bol zo Srbov Ul'ohený zase 
národ. K'ancelária nemá však vlivu na veci správné, súdné, 
legislatívné, kde Srbi majú spoločné ustanovizne s Uhrami, 
z čoho h110zí nebezpečie, že časom prevezmú ich mravy, 
smÝšl'anie a náladu. VšetkénlU tomu by bol,o zabrá:nené 
rea'ldivlovaním srbského despotu a jeho miestom na sneme. 

Dňa nasledujúceho (29. V.) obracia sa Balassa k panov
níkovi ,s nOV)Tm podaním, kde už však na cf.alšie zvel'adenie 
svojej lmmpetencie nepomýšl'a a spokojuje sa len ohranou 
s,nojho postavenia dosavádneho. Obavy, prejavené stavntÍ, 
svedčia vraj dostatočne o tom, ako ťažko im padne úzcla, 
uložená im oddelením illÝl'skej kancelárie, letmé robí ne-
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možným akékoTvek opakov,anie nepokojov z r. 1789-90. 
Snem bude pravda uvádz'ať dovody iné, predovšetkým 
dovod nezákonnosti a nemecké úradovanie. K:ancelária sa 
však zakladá v 27. čl. z r. 1791. Za nemčinu, udržo'Ta:nú 
illýrskou lmncelárvou a vyuoovanú v pravoslávnych nor
málnych školách by stavy maly byť panovníkmni len vďač
né, že ich synom aspoll týmto sposobolll je daná príležitosť 
llaučiťsa reči palllovníka a stať sa sposobilÝll1i na rozné 
vojenské a civilné úrady. Nemecká reč shližuje mimo to 
národ illýrsky s elvorom a s nemeckým národom. Proti 
kancelál'ii hy mohl,o byť ešte uvedené aj to, že pri kaželej 
pTÍležitosti hl'acH zvel''ClClií prHulnosť a vernosť illým,keho 
národa k panovník,ovi a oelclialiť ho od solidarity s uhor
skými stavl1li. I kecf jej nie je možno dokázať, že by úmy
sdne jairila mysli k nesv'Ornosti, predsa je možno povedať, 
že jej úlGolom je nie smierovanie Illýrov s Uhrmni, ale pri
pútmlÍe prvších k dvOl'u. Stav'Olll na prípaclnú reprezentáciu 
navrhuje Balassa odpoveelať v ten ,smysel, že panovllík chce 
vo všetkom zachovať zal'iadenia syoj11,o otca a tedy aj illýr
sku kanceláriu, ktol'á v ničom neprekraču,je meclze svojej 
vy kázane j posohnosti. úD 

Vedra illýrskej kancelárie prišla znova do .pojednávania 
aj otázka miesta a hlasu prayoslávneho metropolitu a his
kupov na snellle, ktorí dostali aj na tento snem regales. 
P.alatín ich pripustil do hOl'l1ej snemovne a vykázal im clo
{:a·sué miesto. Biskupi sa tým zatial' spokojujú (v podaní 
k snemu zo dňa 21. Y.), aby nehatili pl'Ípravy ku koruno
vácii, yyhradzujú si však vymáhať svoje právo pozdejšie. 
Robia tak diía 12. VI. v nOlvom podaní ]z snemu, kde si yin
dikujú miesto medzi ostatnými biskupmi pocll'asenia.51 

Deputácia suelllU, vyslaná ciel'om vypraoovania predo
stretí o roznych požiadavkách krajiny, venuje zrušeniu 
illýrskej kancelárie predostretie samostatné a spája s ním 
otázku priznania miesta a hlasu na sneme biskupom pravo
slávnym tým sposobom, že hlas a miesto možu im byť 
peiznané len s poclmienkou, že illÝl'ska kancelária bude 
zrušená. V tomto pl'edostretí poukazuje snem na to, že oha
vy Slllemu pl'eclošlého yo yeci illýrskej kancelárie sa splnily. 
Miesto, ktoré nemá ag'encly yla-sltnej, je nUTne vedené zasa
hovať do posobnosti úl'aclov iných. Dovolávajúc ·sa prípaclu 
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s pravoslávnym kalendárom a niektorých výbojných prí
pisov kancelárie, dovodí snem, že ďalšiu či'lllHYsť kancelárie 
a miest jej podriadených nie je možno bez zvrátellia vnú
torného pOl'iadku cl'alej trpeť. Srhi v smysle 27. z. čl. sú 
Uhri a musia preto podliehať uhOl'ským dik,asteriám. Aj 
lllýrolll bude lepšie pO'llložené, bude-li kancelária a jej 
podriadené zemské miesta zrušené a clostanú-li ,sa ich spo
sobilí zástupci k clvor,skej kancelárii uhorskej a k uhorskej 
miestodržiterskej rade. Pre prípad, že illýrska kJancelária 
bude zrušená, je snem ochotný priznať miesto a hlas na 
sneme pravoslávnemu nletropolitov'i a jeho suffragánom fl 

upra viť prÍslušnú kl'ajinskú deputáciu, ahy podala návrh 
o ,sposobe ich hlasu a určila illl odpovedajúce llliesto. 

Pri pojednávaní tejto reprezentácie v plénu (18. VI.) 
vyskytuje sa proti spojeniu udelellia miesta a hlasu na 
sneme' pravoslávnYlll biskupom značná opozícia, ldO'rá chce, 
aby toto právo holo im udelené už na 'tomto sneme bez
podmienečne, jeho bližšie určenle bolo však ponechané 
krajins,kej deputácii, poverenej vypracovaním návrhu o re
organizácii snemu. Právo toto pl'islúcha pravoslávnym bis
lmpom v smysle 27. z. čl. z roku 1791. Zrušenie illýrskej 
kancelárie nie je v moci pravoslávnych biskupov, holo by 
pref.o nespravedlivé viazať ich pripustenie 'na snem k tejto 
podmienke. Pl'ipustení prispeli by k zrušeniu kancelárie aj 
svcojím hl,wsoill1. Naproti tomu yačšina prildáňa sa k názjoru, 
že osoby, poclliehajúce cuclzej jurisdikci i, nemožu byť člen
mi snemu 'Cl trvá na predchádzajúoom zrušení illýrskej 
kancelárie, k čonm sa pripojuje aj tabula horná. Zvlášť 
Priles'zky, poslanec Trenčianskej, vystupuje ,silne proti bez
podmienečnému prij,atiu pravoslávnych biskupov (ktorých 
sa medzi inými zastáva Vay, poslanec Sabolčskej), hovor~ac, 
že illýrsky národ sám sa musí najprv snažiť o pravú úniu 
s UhO'rslmlll a žiada ť zrušenie k'Clllcelárie. 52 

Srbský národ sám vo svojom jadre mal k tomu priro
dzene vermi máLo chuti. lnak tomu holO' ovšem u jeho kléru 
a ,niektorých slo~iek zemianskych. Vysoký klérus praV'o
slávny, nespokojený s tým, že kanceláriou bol z vedenia 
námdných ved srbských úplne vytlačený, dal sa, ako sa 
zdá, strhnúť dokonca k akcii, smerujúcej k zrušeniu k'Cln
celárie. Aspoň tomu by nasvedčovaly hro'madné žiadosti 
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z počiatku 1'. 1792, podpisované tajne a bez účasti kňazstva 
y Banáte za jej d'alšie zachovanie. Bude-li illýrska kance
lária zrušená, hovorí sa v týchto podaniach, budú pravo
slávni Z1:}se bez pL'áv a budú patriť pod zaujatú (pa~riotickú) 
kanceláriu uhorskú. Majú sa zase ČO obávať nových nábo
ženských útiskov a prenasledovaní. Duchovenstvo a jeho 
stúpenci sa im budú posmievať, že ich rácka ríša pominula. 
Pra votári uhorskí budú im zase nadáva ť. Jediná záchrana 
ieh práv je illýrsl\Ja kancelária."H 

Osud illýrskej kancelárie sa rozhodol na známej nám 
už konferencii zo dňa 2 LVI., konanej za predsednídva 
samého panovníka, ktorý (hoc vótum štátnej rady je pre 
cl'alšie zachovanie kancelárie) jeclnanie o tomto predmete 
zahajuje hnecť tým, že so zrušením kancelárie úplne súhlasÍ, 
bo ho vraj ustavične "sekírovala", a ide len o vhodnú fo'r
muláciu odpovecli v tomto smysl~. Na radu a zásah Spiel
mannov, podopíií,aný a predehatovaný ostatnými účastníkmi, 
zneje odpovecl' p'Clnovníkov,a v ten smysel, že chcúc sledovať 
príldad svojej starej matky Márie Terézié, ako aj z toho 
dovodu, že pravoslávnym holo na minulom sneme priznané 
občianske právo, rozhodol sa panovník zrušiť illýrsku kan
celáriu. Zrušenie bude uskutočnené, akonáhle sa vráti cLo 
Viedne. Zato srubuje vymenovať jak k uhorskej kHncelárii, 
tak k uhorskej král'ovskej rade niekorko schopných osob 
pravoslávneho náboženstva. Voči tomu žiada panovník, aby 
už na tomto sneme bol donesený zákon o. vóte pravoslávnyoh 
biskup ov na sneme (kancelária uhorská tu navrhovala po
vodne, aby sa snem o vóte biskupov pravoslávnych len radil: 
oprava je od Spielmanna); o jakosti tolwto vóta 'Cl mie-sta na 
snellle nech pripl'aví príslušná deputácia návrh budúcemu 
snemu. Snem sa sodpoveďou uspokoju,je a prejíma ju tak
mel' doslova do zákonného článku 10. z 1'. 1792 o zrušení 
illýrskej kancelárie. 54 

živá konhaverúa vznikla na S'lleme '\~o vec:i pravosláv
'llych ešte v súvislosti s elaJJo.rátom 'o repartícii subsídi i 
o výraze elaborátu "popi". Metropolita žiada, aby toto poni
žujúce ,slovo holo nahradené výrazo.m farári (parodli), v čom 
ho podporujú okolia tisské, kdežto zase okoha dunajské 
a celý klérus katolícky a gréckolmtolícky je proti 'IH~lllU. 
Debata, ktlOl'á trvá polclruhej hodiny, kloní sa raz sem, raz 
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tam, až nakoniec ju vyhráva primas urgumentom, že 
rochi" znamená výsadu zemiansku, ktorá popomnep . 
Sú zdanenÍ a ich synovia podliehajú zemepánskej 
moci. Snem sa usnáša slovo ponechať, celú debatu však 
do zápisnice a ponechať vec riešcniu krajinskej 
vsúvis10sti s rDzhodovanÍm O' vóte a mieste pravO' 
biskupovo Metropolita sa s tým spokojuje, hoc 
zcldať poznámku, že ČO musel zažiť na tomto sneme 
boTastné nielen jemu, ale aj celému Is'rhs,kému nároclu.~5' 

Zrllšenie kanceláTie illýrskej nariadil panovník už 
tom zo chla 29. VI. k Balassovi a k Pálffymu. O nrlfYH'7r1 

spisov majú sa vzájO'mne clohodnúť. O personále má 
preclložiť návrh. Návrh na zrušenie sa preclldadá 30. 
posledná schodza illýrskej kancelárie sa koná dňa 3. 
RezolúciDu ZlO dňa 21. VII. prideTuje Fr,antišek agendu 
skej kanceláTie výlučne kancelárii uhol'skej, dňa 3. 
VŠH.k ,·O'zhodu.je v ten smysel, že i tu má nastať 
obvykl Ý precl tým: 'obe dvorské miesta, uhorská 
a \éojellská rada dvorská, robia v zásadných veciach 
ločné preclostretia a rezolúcie vykonávajú každá v 
svojej posobnosti. Kancelária uhorská žiada návrat k 
muto stHrému sposobu sama (27. VIII.), vzhTadDm na to, 
zrušením illýrskej kancelárie bola zrušená aj zemská 
l1lisia slavons1ká, ktorá vydávala expedÍcie vo.Ťenským 
vilným úradol1l, a kancelárii by bolo ťažko možno ob 
sa prial1lo Tha vojenské veliteTstvá alebo žiadať v 
prÍpade O' sprostredkovanie nariadenÍ chnOl'skú voj 
radu. Na novšie jej predosiretie (3. XI.) rezolúcia zo 
13. XI. ustanovu.Ťe, že spoločné porady a predostretia 
byť len '1"0 vedach zásadných, inak má každé dvorské 
sto postupovať samostatne v ,smysle vydaných 
lJradnÍctvo illýrske.Ť ka.ncelárie holo rozdelellé po d 
ských miestuch, letmé prevzaly je.Ť agendu, niekoTkí 
dostali aj ku kráTovskej rade uhorskej.56 

Týmto bol sHmostatnému postaveniu Srbov v 
na dlhú dobu k,oniec. Nové snahy v tomto smere i so 
Srbov badať až v revolučnom roku j 848-49, ktoré sú 
za absolutizmu porcvolučného korunované ustavením 
statne.Ť srbskej vo .Ťvocliny. 
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Nepol1lerne menší ako hnutie Srbov, a to rozmachom 
i výsledkami, bol pohyb seclmollraclských Rumull'ov za ich 
politické, nároclné i Tuclské uplatnenie v rámci ústavy sed
J11ohmdskej. Po zániku niektm'ých nižších foriem s'l:1mo
spl'ávneho (vojenského a súclneho) s6adeniH na nieldorých 
krajDch Uhorska a Seclmohraclska, obývaných Rumunmi 
(vojenské vidieky v Krašovsko-SeverÍnsku, vojvodstvá na 
Brežsku a Mm,marošsku), v turecJ(ých nepokDjoch a po 
značllom zhoršení povoclného valašského (kňazského) práva 
smerom k prost ému podcLunstvu, upadO'I celý rumunský 
nál'od v Sedmohradsku i v Uhrorsku, dostavšÍ ~a do týcht~ 
hajov v značnejšom počte až XIII. storočÍm počÍnajúc, 
v hezprávny stav, nemajúci ani tu ani tam ni.Ťake.Ť úča.sti 
y správe vecí vere,jných. V Sedmohradsku neboli pojatí ani 
do sústa vy troch národoy a štyroch nábožellstvÍ. Aj ich 
nábože}]stv,o je len trpené. Len jednotlivci. povýšení do, sta vu 
šTachtického a priznávajúci sa k niektorému recipovanému 
náhožel1stvu, sú účastní politických práva sú počítaní k tomu 
národu, v Ione ktOl'ého býva.jú. Pospolitý TllClr'llmunský ne
mal tedy Hni tých občiunskych práv, ktoré požívali poddaní 
ostatných národov a náboženstvÍ. Prvý nábeh k emancipácii 
(na knltúrnom podklade, danom l'eformačnými snahami 
kalvÍnskych vladárov sedmohradských, ktO'l'é ostaly v ná
hoženskom ohTacle síce bez úspechu, prispely však značne 
k odklonu od dot.avádne.Ť cirkevne-slaviallskej reči a k ZH

loženiu vlastnej spiSO'lnne.Ť rumunskej) v obiclvoch smeroch 
znamenala únia znač,nej časti pravoslávnych Rumunov 
s RÍmom a SIlOU súvisiace výsady, sTúbené cliplomom Leo
polda I. z r. 1701 (kňazi a veriaci gr.-k. náhoženstva sú 
právl1e postavení na roveň kúazom a veriacim cirkvi lmt.o
Hekej), ktoré kecl' i neboly uskutočnené, daly aspoň právuy 
po dM ad sjeclnoteným Rumunom a ich hiskupovi domáhať 
sa týchto práv. NajhorlivcjšÍm bojovnílmm za tieto práva bol 
Innocentius Klein, biskup (1729-44), ktorý Sra llO'rlive do
máhal ich uplatnenia .Ť,ak u cisárskeho dvora, tak u snemu 
sedmohradského. Jeho poha:davky snácľ najlepšie shrúuje 
jeho žiadosť z r. 1743 k Márii Terézii, kde v ohTade politic
kom domáha sa toho, aby v smysle Leopoldovho zmieneného 
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diplomu g'récko-katolícki Rumuni boli aj v ohl'ade schůp
nosti na úl'ady půstavení 'ostatným štyrom recipovClným 
náboženstvám na roveň; biskup aby bol prísediacim guber
nia, za regalistov na snem ~lech je pozvané 6 Rumunovatd'. 
Vlivom jeho opatovných žiadostí Mária Terézia vo svojich 
predostretiach k sedmohradskému snemu z r. 1744 žiada 
o zrušenie omedzení zákonných, vzťahujúcich sa na kato
bcku cirkev, ku ktorej podl'a jej prípisu patrÍa aj sjedno
teu! Rumuni. Po dlhých vyjednávaniach snem pripustil 
(v 6. z. čl. z 1'. 1744) aspoň toTko, že i grécko-katolícku cirkev 
recipoval a kiíazov a zenúinův (nic však poddaných a synov 
kňazov poddanského povodu) tohoto náboženstva uznal za 
účastn ých všetkých práv, ktoré požívajú členovia obdob
ného postavenia náboženství ostatných, bez toho však, že 
by Rumuni tvorili štvrtý národ. lch výsadní členovia po
čítajú sa, ako dosial', za členov toho národa, uprostred ldo
rého prebývajú. praktický význam tohoto zákona je tedy 
len v tom, že kilazské výsady zaručuje i grécko-katolíckym 
kňazomrumunským. V cl'alšom článku zrušil snem staršie 
zákony, donesené na úkor r. k. a s ňou opra vdu sjednotcnej 
gr. k. cirkvi (7. z. čl.). 

V nasledujúeej dohe i tieto zákonné nstanovenia ostaly 
viac-menej len na papieri. Prispely však znač ne k cl'alšÍemu 
politickému uvedomeniu Rumunov aspoň v ieh kňaz,skýeh 
vr,stvách. Toto uvedomenie utvrdzovalo sa i vlivo'l1l ich 
vyšších škol, založených biskupom Áronom (1754 a n.) 
v Balážovej (Blaj), nie menej však i postupne šíreným pre
svedčením o kontinuite Rumunov s rímskymi obyvatel'mi 
niekdajšej Dácie, hlásaným už Kleinom,vypestovaným však 
pIne až nnllunskými žiakmi rímskeho lmllegia de propa
ganda fide a ich vli vom odchovancami škol balažovských 
(teorÍaů dáckorímsko-rumunskej kontinuiteobjavuje sa po 
prvý raz u Bonfinia a Aenea Sylvia). K zvýšeniu povedo
mia i v l'ucle pospolitom značme prispelo sriadenie vojen
ských hraníc sedmohradských (1762), ichž členmi sa stala 
asi l/S rumunského národa v Sedmohradsku, pozdvihnúc sa 
takto majetkove i spoločensky. V rumunských hr,aničiar
skych plulmch (2) sú dostojníci rumunského povodu čím 
cľalej, tým vo vačšom po,čte. Rumunské poveclomie v smysle 
uvedenorm vyše šíL'i sa i medzi nimi. Najvíac však k uvedo-

meniuRumunov, predovšetkým l'udú poddanského, prispely 
poddanské a. školské r'eformy J ozefa II. (ktOl'Ý je vlastne 
zakl'adate~o'l1l rumunského šlmlstva), zvlášť však jeho patent 
z 1'. 1784, ktorým zrušuje dotavádné 3 národy sedmohrad
ské, ro,zdel'uje krajinu na l1stolíc a ustanovuje, že prístup 
do úradov lllajú mať všetci schopní bez ohl'adu na národnost 
a náboženstvo, ďalej patent z J781, zrušujúci' výlučné ma
jetk10vé právo Sa.sov na území sélJskom tl dávajúci tu právo 
o,bčianske (koJlcivilitu) -a.Ť ostatným národom. Reformy tieto 
pre oclpm' zemianstva nepodarilo sa sÍce ud 1'Žať , no bez 
vlivu neostaly ani takto a značne prispely k rumunskému 
pohybu z r. 1790-91. V tomto smere nebude iste bez zaují
nUlv,osti spomenúť, že jedon zo sedmohradských úr-adníkov 
Jozefa ll. Beyschlag už ku koncu jeho vlády navrllO'val 
sl·iadiť 4. národ z Rumunův ako najistejší prostrieclok na 
zc101anie sta,~orvskej opozície. 57 

Po odvolaní refOl'iem jozefinských (z ktO'l'ých ináče Ru
muni by holi malí osoh len po~clejšie) a po reštitúcii starej 
ústavyseclmohradskej 1'. J 790 nezbývalo zástupcom rumun
ského mlr,oda neŽ pokúsiť sa o znbezpečenie jeho práv 
v rámci ústavy dot-aváclnej, to jest oživiť y podstate staršie 
pokusy tohoto smeru. Rohia tak v súvislosti so snemom 
z r. 1790-91. Vodcovstvo má ešte vždy živel cluchov:ný; istý 
pokrok voči minulosti javí sa po stránke národnůstnej.v tom, 
že teraz spájajú svoje snaženia v jedno pohlavári oboch 
yierovyznaní rumunských a pripůjujú sa k nim v 8amo
,slatnom podaní i rUl1lusld dostojníci rumunských hrani
čiarskych plukov. V celku holy poclané so strany zá,stupcO\' 
rumunského, národa 4 žiado,sti. 

Najdolež:ite,jšia z nich je žiadosť, S'ostavená (v nla,rci 1791) 
radcom dvorskej kancelárie uhorsko-sedmohradskej Mé
hesoll1 pocll'a ná,no,du l1lníchov halažovských a preclostretá 
panovníkovi menOlll celého národa biskupolll Rumunův 
sjeclnotených Jánom Bohom a hiskupom Rumullov pravo
slávnych Ger·azilllom Adalmovicho,m."8 Vlast'llej žiaclosti, 
oslovujúcej panovníka tra.cličným zvratom rímskym (Dive 
Caesar Augusie!), je predosla'llÝ obšíl'1lY úvod historický 
o minulosti rumunského nál~oda. Ciel'om panovníkovým, 
hovorÍ sa tu, je rozšÍriť prá,na l'uclské a občianske na vše
tkých členovspoločnosti, Horí k jej uclržaniu prispievajťÍ 
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vytvárajúce Rumunov z práv, by bolo aj ťažko dosiahlo 
schválenia patuovníkovho; bez nehlO však by nemalo mlOci 
zákona a len by PiQrušilo povodný pakt, uzavretý v IX. srto
ročí medzi RumuIllni a Maďarmi, takže by medzi oboma ná
rodmi nastal stav, v akroilll boly pred týmto paktom, tedy 
stav vojny, a to do tel doby, až by jedon pokoril druhý 
alebo až by uzavrely smluvu novú. 

Jestliže prítomné žaLostné položenie Rumunov a ich 
církvi nie je dosledkom zákonných ustanovení, ale len ne
spravodlh~osti oasov, záleží čiste len na spra vodlivosti 
a milosti pa:novn~koyej, aby vyrsvohodil národ z tohoto ne
priaznivého postavenia a vrátil mu jeho staré práva. Uznali 
to aj Leopold I. ra jeho nástupcovia, keď uelelili určité práva 
Rumunom gréclm-katolíckym. Výsledok ich clekrétov je 
však nepatrný: sjednotený klérus rUlllunský má síce určité 
výsady, nie však také, ako klérus ostatných náboženství; 
pl'avoslávny klérus je však úplne bez práv. I pravoslávni 
Rumuni-zemani len vermi ťažko dostanú sa do úradOrY, 
a i to len cLo menších. Poddanským tL mestským členom 
národa rabia sa ťažk,osti ešte aj pri pripustení k remeslám. 
6 z. čl. z!'. 1744 omedzuje výsady Leopolda I. a Márie Terézie 
len na klérus tL zemiansrvo, neustanorvuje však štvdý národ 
a pripočítava ich proste k národu, llprostred ktorého sú 
usídlenÍ. TakýtiQ záklOn je im však neznámy, práve tak je 
pre nich ako pre najstarší nál~od zeme ui'ážlivý výraz zá
kona, swyajúci ich na roveň Pl'išelcom (advenis). Nie prí
e:hodzí,ale naj-starší národ SednlOhradska sú Rumuni a žia
dajú-lio prinavrátenie sViQjich starých práv, neohrožujú 
tým ani ústavu, ani práva a záujmy národov osiatných, bo 
dostane sa im len to, 00 už driev mali a čo ztratili len ne
priazňou Časov. Práve tak nehude treba pre prosebníkov 
sriaéYovať nový štvrtý národ, bo už ocl storočia tvOl'in vecHa 
MacYm~ov národ druhý. 

Najviac ich bolí, že 6. z. čl. dáva občiarnske právo len 
Rumul1Iom-Zema1l0m. Následky sú vzbúrenia. rudu. Preto 
žiadajú aj pre rumunský rud tie isté práva, ktmé majú 
národy ostatné. Nariadenia a diplormy zmohly málo, alelw 
trvaly len .krátku dobu, takže národ v skutočnosti nedosia
hol ohčira:nskych práv nikdy. Kým ,jeho zemianstvo a klérus 
bude odstrčený, nebude možné ani vzclelanie národa a zve-
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rade'llie priemyslu, ale bude sa clarriť leh nevedOluosti 
a iným nerestiam, bude, vládnuť len nenávisť a nedovera 
k ostatným národom, z čoho buclú len llstavičné nepokoje 
ďalšie. 

Z uvedených clovodov žiada rumunský národ: 1. Nech sú 
zrušené všetky urážlivé sposohy označovania národa (to
lerati, adli1issi, non recepti) a takto oživenému nároclu ru
munskému nech sú panovnílmm vrátené všetky vere,jné 
i súkromné práva ohčianske. 2. Národu nech ,je vrátené ,jeho 
póvodné miesto meclzi národmi kra,jinskými v smysle listiny 
konventu klužského z 1'. 1437. 3. Pravoslávny klérus tohoto 
národa, s,jeduotený i nesjednotený, jeho zemianstvo a rnd 
mestský i vidiecky nech je vo všetkom na roveň postaven)7-
obdobným tnedam a vrstvám národov ostatných. 4 V sto
liciach, vidiekoch a rOluesoch, ako aj v iných obciach pri 
vorbe úradníkov a snel110vých poslov, d'alej jak v úradoch 
dvorských, tak krajinských pri obnove a zapíňaní úradov 
nech ,je pal11atané i na príslušníkov rumunského národa 
v pOl11ere k jeho početnosti. 5. Stolice, okresy, vidieky a obce 
civilné, kde Rumuni majú vačšinu, nech sú i pomenované 
po nich; kcle sú vo vačšine národy ostatné, tam pomenovania 
majú byť po týchto národoch alebo miešané, maďarsko
rumunské a sasko-rmllunské, alebo s vynechaním akéholmT
vek označeni a po nárocloch vobec nech sú stolioiam, okresom, 
vidiekom i obciam proste ponechané dosavádné mená po 
riekach a hradoch. Všetci obyvatelia arcikniežatstva bez 
ohradu na ro'zdiely národnostné a náboženské nech sú poclTa 
svojho stavu a postavenia účastní týchže práva svobod a po
vinní v pomere k sYiojim silám k týmže bremenám. 

žiaclosti tieto opierajú sa IQ prirodzenú spravedl'llosť, 
o základyobčia:nskej spoločnosti a o uzavreté smluvya pak
ty. Nárrod rumunský počítal podta súpisu z r. 1761 560.000 
duší; ostatné nárocly (rátajúc v to i Rumunov, odpadlých 
od viery) 392.000 (1'. 1766). Vedra toho sú rumunské dva 
hra:ničiarrske pluky úplne, cYalej 3 porné pluky takmer 
z 2/3 a srikulský jazdecký pluk viac akQ z 1/3' Sú tedy naj
početnejší a prispievajú tak na.Ť'viac a,j k bremenám. 

Pre ien prípad, že by panovník poldadal za potrebné 
scleliť tMo žiadosf snemu, kde sa može ra:hko stať, že z roz
nych dovodov bude zamietnutá, prosia, aby im povolil 
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svolať shromaždenie národa, na miesto a spasob ktmého 
by mu podali návrh dvaja biskupovia národa s pribraním 
zástupcoy kléru, zemianstva a vojenského stavu. Na tomto 
shromaždení by bolo zvolené niekol'ko zástupcov národa, 
ktorí by zastupovali národ, hájili jeho vec, kde by toho 
bolo treba, a precUožili jellOl ponosy panovníkovi za úče
lom najmilostivejšieho ich liečenia, jestliže by sa im ne
podarilo domacť sa spravedlnosti pre národ uvedeným spo
sobom. Zástupcom by bola shromaždením daná potrebná 
inš1rukcia. Podobné schóclze dovolil panovník nielen Illý
rom ale aj <ostatným národom monarchie, z ktorých ani 
jed~n neodíde t,akto od trónu bez potechy. Aj l'lUllUllSký, 
takmer jednomilionový národ, položený na hraniciach 
a domu rakúskemu vždy vel'ný, preto dúfa, že Hni on ne-

bude oslyšaný. 
Vedr~ tejto žiadosti obecnej, podanej v mene celého ná-

roda, podal si grécko-katlOlíeky klérus rumunský žiadosť 
zvláštnu o potvrdenie dip10mu, vydaného v prospech sjed
notených Rumunov, a o jeho doplnenie po strállke nár~d
nostnej. Seclmohradský snem má byť v smysle danych 
diplomov upravený, aby jak grécko-k~tolíclmlm: kléru, t~lk 
aj o'récko-katolíckemu l'udu rumunskenl'u boly Jak v ohla
cle ~láhoženskoll1, tak národnostnom priinané všetky občian
ske právla a dO])l~oclenia, požívané ostatnými poddanými. 
Na odovodnenie <svojej žiaclosti odvolá,najú sa na diplomy 
Leopolda I. z r. 1699 a 1701, potvrdené .Jozefom 1., Karlom 
VI. (III.) a Máriou Teréziou, ktorá mimo to roku 17.43 ešte 
zvlášť prikázala že tieto privilegiá majú byť zacllO'vávané. 
Podobne r. l7.46. To sa však nedeje, hoc rumunský l'ud 
k,oná verne všetky svoje povinnosti. Tolerancie, zabezpeče
nej im cliplomami, v skutočnosti llel1lajú, ba v ohl'acle má
roclnostnom pokladajú ich za netolerovaných a v ohl'acle 
lláboženskom nie za phlJoprávnych katolíkov, ale len za 

tolerovaných."1I 
Obidv~ tieto žiadosti rumunské boly dané na vyjadrenie 

sedmohraclskémukancelárovi Telekimu (prvá arciknieža tom 
Františkoll1, druhá samým panovníkom). Teleki vo svojom 
podaní zo chla 1. IV. J7.9J k žiadosti prvej poznamenáva: 
Ani v dejinách, ani v zálmnoch neprichodí nič o tom, že 
by sedmohradskí Rumuni boli kedy uzavreli smluvu s ostat-
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nými tamojšími národmi o vstupe do spoločnej obce kra
jinskejalebo o spoločných občianskych právIHch, slovom 
že by boli s nimi uzavreli pactum societatis alebo pactull1 
commllnionis. Je síce pravda (tu rfeleki podlieha Anonymo
vi), že Rumuni sú najstaršími obyvatel'mi Sedmohradska, 
ale boli podmanení zbraňou od Macl'arov. Práva jednotli
vých národo'V sú určené v Sedmohradsku, ako aj všade inde, 
politickými a občianskymi zákonmi. Z nich nijako nemožno 
dokázať rovnosť Rumunov s ostatnými 3 systemizovanými 
národmi. Zákony a zaužívaná zvyk10sť dokazujú pravý 
opak. Hoc RIUlluni v smysle ústavy a zákonov ako< národ ne
mažu tvmiť kmjinský stav, bo nemajú ako celok zvlášt
neho územia a zvláštnych privilegií, ich občianska exi
stencia a náboženská svoboda je predsa zaručená zákonmi 
a král'ov,skými nariadeniami. Zaobchodí sa s nimi rOV110-
právne podl'a miery práv, prislúchajúcich príslušným sta
vom ostatných národov, sú schopní majetku a úraclov, 
sú nobilitovaní atcl'. (Tu Teleki nesprávne vzťahuje 6. z. 
čl. z roku 1744 i na Rumunov nesjednotených.) Je síce 
pravda, že klérus Rumunov sjednotených má isté pnVl
legiá. Dať však tieto privilegiá aj nesjeclnoteným a po
staviť ich na roveň kléru katolíckemu nie je možno: výsad 
týchto nemajú ani 3 cirkvi ostatné. S rUlllUnskými podda,n ý
mi sa jedná tým ~stým spasobom ako s mad'm'skými v smysle 
platných preclpisov. 

Vyhoveť prvým trOlll bodom 1'UmUllských .žiadostí nie je 
možno: vzbudilo by to veTké roztrpčenie u národov ostat
ných. Kancelár preto navrhuje len foTko, aby žiadosť 
v týchto bocloch bola odstúpená snemu s tou Úpr~lYOU, ahy 
v medziach 6. z. čl. z 1'. 1744 ponosám vy hovel a navrhol 
vhodné pl'ostriedky na closiahnutie toho, aby Rumuni mohli 
požívať im príslušiace občia,nske práva a náboženskú svo
bodu bez rozdielu rítu a národnosti, cl'alej aby ich duch ov
ným bol,a zabezpečená slušná existencia. 

Pokial' ide o žiadosť ustanovovania do úraclO'v, 6 :17. 44 vraj 
ustanovuje, že povýšením clo stavu zemianskeho a získanÍm 
majetku (pozemkového) stávajú sa rovnoprávnymi s ná
rodom, medzi ktorým bývajú, a mažu prijsť aj do úradO'v. 
Mnohí z nich sú ináče v úradoch ustanovení aj teraz. Po
menovanie stolíc atd'. podl'a nich čl ostatných národov je po-
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žiadavka prepiata, dokazujúea len to, aké nO'vé ťažkosti 
by vznikly uznanÍm Rumunov za štvrtý náwd. 

Ani žiadosť 'o národný kongres na sposoh Illýro'V im 
nemože byť ,srplnená, makorko Rumuni v SedmO'hradsku 

netvoria samostatné, ustavené politické telesn ani podra 
ústavy, ako O'statné národy sedmohmdské, ani na základe 
zvláštneho privilegia, ako Illýri v Uhorsku, a nemajú nikde 
ani zvláMneho okresu, vidieku, ani zvláštnej stolice, ale hý
vajú roztratene medzi ostatnými národmi a (s výnimkou 
zemanov) všetlm na zemepánskej alebo krárovskej pode. 
Aj inak sú Rumuni, majúci pozemkový majertok, počítaní 
v smysle 6:1744 .k t,olmu národu, uprostred ktorého bývajú, 
takže nemožu tvoriť štvrtý národ zvláštny. 

lnak však Runllmi za~luhujú všetku pozornosť, bo sú 
poče,tní. lchspráva je tým ťažšia, že tentO' nevzdelaný, drsný 
rud ešte vždy visí so slepou poslušllosťon na s,nojom ducho
venstve, ktolré ,samo by potrebovalo lepšieho ml'avného 
vzdelania a pomo'Cou cudzej, s politickým kabinetom spo
jenej duchovnej správy Tahko bysH dalo viesť cudzím vply
vom a podr'a cudzích zámerov. 

štáhú radco'Via súhlasia vo všetkom s kancelárom Tele
kim. Kounic ešte zvlášť podotýka, že utvoriť nový, štvrtý 
národ v Sedmohradsku za daných okolností nie je vobec 
možno, a keby to aj bolo možné, nie je radno. RezolúcÍa 
(7. V.) preto návrh kancelál10v pIne schvar~lje a žiadosť 
Rumunov zasiela sa cestou krárO'vského komisára na sneme 
reskriptom zo dňa 18. V. stavO'm s tým príkalZo'lll, ahy, zn 
základ vezmúc ustanovenia 6. z. čl. z r. 1744, ponosy Rumu
nov uvážily a navrhly panovnÍ,lmvi vhodné proshiedky, ako 
by bolo možno žiadaterom v záujme verejllého blaha spra
vedlive vyhoveť sposobom, shodným so sedmohradskou 
ústavou, zabezpečiť im na budúce práva občiallske a s,nohodu 
náboženskú bez rozdielu rítu zákono'lll, postarat sa vhodným 
sposOhOl'll o vydržoVlanie ich kléru obého rítu a o vzdelallie 
zaostalého rumunského rudu. 

a hlaV'nej požiadavke Rumunov, aJ)y boli totiž prijatí za 
štvrtý národ krajinský, vypoved'al takto odmietavý odsudok 
už sám pano'Vník, omedúac reformy v prO'spech Rumunov 
rámc01l1 6. z. čl. z r. 1744. Viae žiadať od pano'Vllíka v danej 
situácii bolo VŠUik aj ťažko možno. Snemu, jehož eidom 
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holo upokojiť sedmohradské stavy po n/3úsiavných l'efot
mách jozefínských, opačný návrh predložiť neholo mO'žno. 
Posobily tu dnzai'sta i obavy z nového pohy,hu rumunského 
rudu, akéhosi nového to vydania nepO'kojory z r. 1784. Na
l'ážka kancelárie, urobená v tomto smere, neminula sa iste 
účinolIl1. Predovšetkým však zavážily tuná dovody zahra
ničné a .ohljad na nebezpečie, ktoré by vzniklo, keby bola 
daná verejnoprávna existencia národu, spiatemu nielen ná
boženstvrom, ale v značnej miere i citove so súvercami 
v súsedných zemiach, podliehajúcich čím cTalej, tým viac 
i politickému vlivu ruskému. Kounicovo vótum že ustaviť 
Rumunov vo štvrtý národ nebolo by 'radno ani ~Ttedy, keby 
to bolo možné, O'pieralo sa predovšetkým o tieio dóvody.60 

a žiadosti grécko-katolíckeho kléru Teleki uznáva, 
že sa zaldaclá v diplomoch, rez.olúciách (uvádza ich) a v 6. z. 
čl z r. t744, a navrhuje, aby cestou krárovského komisára 
bola zaslaná snemu s tým vyjadrením, že by pano'V'l1Íkovi 
holo príjemné, keby na znemožmenie podobných žalob 
v budúcnostibolna sneme prijatý a panovníkovi preclložený 
zvláštny zákonný článO'k. žiadosť túto pokladá Teleki za 
oprc1:vnenú, bo Rumuni platia značmÍ oalsť konhibúcie a zná
šajú vel'ejné ťarchy, pracujú v baniach na soT a rudu, tvoria 
značnú časť vojska, za tureckých vojen sa vyznačili verno
sťou atcT. Po súhlasnom clobrozdaní štátnych radooy rezo
lúcia zo dňa 18. V. schvaTuje návrh kancelárie a žiadosť 
Rumunov zasiela sa snemu l'eskriptrOln zo dňa 18. VL, v kto
l'om sa znova odkazuje i na žiadosť Rumunov všetkých, 
zaslanú im reskriptom zo dňa 18. V. 61 . 

Po odoslaJlí O'boch zmienených žiadostí nUllillllských 
snemu podali Rumuni ešte tretiu žiadosť k panovníkovi a sú
časne i ku korunnému prinoovi, kde žiadajú, aby ich prí
slušníci boli ustanovovaní' aj II dikasterií, zvlášť pri zaT)lnení 
uprázclnených dvoch radcovskýoh miest u kancelÚ!ríe nech je 
vzatý zrefer aj na nich. Národ rumunský je v Seclmohradsku 
l1'aj<Starší, najpočetnejší (je ich Iskoro miliO'n, kým OIstatných 
spolu je sotva 650.000), nesú tedy aj llajvačšie ťarchy. ČO žia
da.fú, je zákonité a spravedlivé. Zákon z 1'. 1744 ustanovuje, 
že rumunskí zemani sú so zemanmi ostatnými úplne rovno
právni. Je treba, aby aj II dVlorskej kancelái'ie boli rumun
skí radcovia, znajúci ducha, mravy, rítus, reč a písmo 

453 



národa, ako aj disciplínu, kánony a sriade'llie cirkvi pravo
slávnej. Korunné knieža žiadajú o maostivé prispellie, aby 
uprázdnené miesta boly ohsadené Rumunmi. Illýri už majú 
svojich radcov. Podp~saná je zase "Universa naHo in nlagno 
Tra,nsylvaniae púncipatu Valachiea." . , .. 

TMo žiadosť zasiela panovník sedmohl'adskeJ hmcelarll 
vlastnoručl1ým prípisom (21. VII.) s tým; aby žiadosti Rum~L
nov, ktoré sú vraj vdmi vážné, preskúmala a podala svoJe 
návrhy. Kancelária tak robí v predostretí za c~ňa 23~ VIJ.: 
žiadosť táto je v spojitosti s 2 inými žiadosťanll, ktore boly 
postúpené snemu. Ka'llcelária ,navrhuje pojedn,ávať ° vše
tkých 3 prosbáeh spoločne, až prijde o~poved od snen~~l: 
Do 1:cj doby neeh ostane všetko v dosavadnom stave. T~to 
nová ponosa Rumunov je ináče neodóvodnená, bo z lll:h 
sú už niekol'kí ustanovení jak u gubernia (2 gub. radcO'vw, 
1taj'Oluník, 1 expedítor, 1 koncipista), tak u dvol's,kej kan
celál'ie (l tajomník a 1 kancelista) a král'ovskej tabule 
(2 sku1:oční prísedia:ci), nespomínajúc ani' ustanovených 
v stoličných a v komorných službách. Kancelál'ii nie je zná
my nikto, kto by nebol ustrlf'uovený do úradu alebo b~l vy
tvorený z ncho pre svoju nál'odnosť (Nationa;Wit). Ze b~ 
boly u nej up.rázdnené mieista, o tom nema vedomostl. 
Obsadzovanie mies1: de je sa vždy podfa zásluh. Pomerné za
stúpenie v úradoch nie je možné, bo nie počet ohyvatel'stva 
rozhoduje, ale osobné vlastnosti. Tým menej je t.o možné, 
ide-li .a Rumunov; ktorÍ netvoria zvláštny národ. A vóbec 
bolo by vraj vel'mi nehezpečné ujímať sa národa jednoho 
tak, a]~y to bolo na újmu práv národov ,ostatnýeh, ho tým 
by bola porušená zák onom určená politieká rovnov~l~a 
jednotlivých súčrustí ustáJeného štátnel~o telesa. R~zo~u~~a 
(3. VIII.) úplne prijíma náradu kancelárle a oclklada dalsle 
pojed'llávanie otázky runmllskej' cLo prÍchoclu vyj,adrenia 

sedmohradského snemu. 
Vedl'a týehto žiadostí podali žiadosť o uznanie Rumunov 

štvrtvm nároclom krajinským aj rumunskí dost,ojnici rumun
skýeÍl 'hraničiarskych plukov. Jej cfalší osud nie je však 

ználny.62 . 
Prvá žiaclosť Rumul1!o,v, zaslaná snemu spolu s reskrIptom 

í',O dňa 18. V.prípi'som král'ovského komisárn h. Kristiána 
Ralla zo clila 20. VI., bola tu čHaná v 65. schóc1zi dila 21. VI. 
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a vyvolala vel'ké vzrušenie a poh-nutie myslí miestami však 
í veselosť. Tak tvrdenie, že Matyáš král" boi Rumun, vyvo
l~lo l?,?dl'a .Ral1ovej zp~'áv! (23. yI.) o tejto schódzi "sardo
llIcky snnech, tvrdellle, ze rodmy Jósika, Naláczi atcf. SLL 
l';unulls:kého póvoclu, však polwršenie. Boh, grécko-kato
:l.cky, bIskup,. na sne.me prítomný, b.oI braný na odpovednosť, 
Cl. m~ v:dollne ° teJio proshe? Biskup oclp'Orvedá, že prosba 
l1le Je Jeho clielom, ale bola podaná s jeho vedomím. N<:>
súhlasí s niektol'ými jej ostrejšími výr,azmi, ani nechce, aby 
z Rlw.mllov.bol utvorený zvláštny štvrtý náriod (po prečítanÍ 
~eskr~ptu mč iného povedať ani nemohol), ÍlIlak je však i jeho 
zelalll~u, ctby ~umu~ú všetkých siavov boli s pl'íslušnými 
stavnu ?sta.inych narodov, medzi ktorými bývajú, úplne 
1'0v:nopraVlll. Reskript i pripojená žiaclosť holy potom dikto
vané ciefom opís'ania, ich pojeclnávanie bolr~ odložené na 
pozdejšie. Podobne bolo naložené i ~o žiaclosťou rumun
ského sjednoteného kléru, čítanou (s príslušným resln'ip
tom] cb'ía 2. VII. v 7.5. schóclzi snemu. V nasleclujúcich 
schodzach (24. Vl. Cl 8. VlI.) boly obidve tieio žiadosti 
vydané petióonálnej deputácii ciefom poclania dohrozdania. 

Deputácia snemu predkladá svoju mi enku o p~osbách 
Runm~ov y. 9~. schódzi snemu (5. VIII.). Snem ju prijími:1 
a podla neJ Je sostavená aj reprezentácia k panovníkovi 
zo dňa 9. VIII. Pokial' ide o iGh žiadosť o kO'llcivilitu, pominú 
mlčaním ich historické vývody, čerpané z róznych autorov, 
protire~iacich si vz~jomne, ktoré možno odbaviť prostým 
pOpl'enlln, a spolwJa sa nástinom skutočného ústavného 
stavn v Sedmohradsku. Sús'tavu a celok kniežatstva tv,o,ria 
tl~ národy: maďarský, sikulský a sa,ský, každý na svojej 
~,~de. R~lmuni, (nepochádzajúci od Rimanov, ale zvačša pri
sl~ z~ ,susecln~ch. zemí), ,ako aj íuej národnosti obyvatelia, 
hyvaJu medZl mmi miešane. Rumuni, bÝV1ajúci upl'ostred 
národa macľarského a sikulského a prirslúchajúei k niekto
rému zo štyroch recipova:ných náboženství, sú úplne riOvno~ 
právní s príslušnými stavl.ni (zemani so zemanmi svobod
n~ci so syobodníkmi, poddaní s poddanými) týcl:to clvoch 
nal'oclov. (Tu stavy poukazujú na člellov rocHn, o nicllž 
i Rumuni vo svojej prosbe tvrdia, že sú rumunského póvodu 
v úracloch.) Ponosovať by sa mohli len rumullskí armalisti' 
že I1lusia platiť taxu; li11isia ju však platiť i armalisti obocl~ 
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ostatných národov. Je však nádej, že so súhlasom panov
níkovým budúna tomto sneme všetci od platenia osvobo
clení. Viac práv bez srÍ>adenia zvláštneho' štvrtého národa im 
dať nemožu. Sriadiť zvláštny' štvrtý národ nie je však 
úmy,slom panovníkovým, Rumuni sami podra osvedčenia 
ich biskupa na sneme to nežiadajú a bez pO'l'ušenia ústavy 
nebolo by to ani možné. Pokiar ide o Rumunov na saskom 
území, vyj,adrujú sa Sasi v ten smysel, že Rumuni tamojší 
sú zčiastky prisťahovalci :ZJO súsedných zemí, zčiastky zbehlí 
poddaní z in ých miest Sedmohradska, pripustení tmu za 
určitých podmiel1!ok. Koncivilitu dostali až r. 1781. Rešti
túciou toto právo však zaniklo. Sas i nie sú proti zlepšeniu 
siavu Rumunov, runi proti udeleniu koncivility, žiadajú len 
toTko, aby vec hola odložená na budúci.ISlnem, bo v tak váž
nej a dolditej veci nemožu jednať bez úpravy svojich 
poverovatefov. 

Pokiar ide o druhú žiadosť Rumunov, aby im bola po
volená svoboda náhoženská hez rozdielu dtu, poukazujú 
stavy na to, že Rumuni sjednoiení po 6. a 7. z. čl. z r. 1744 
nem~jú príči:ny k ponose. ll1!ak sa má vecs Rumunmi ne
sjednotenými. Ústava 'sedmohradská je z'aložená v 3 nár.a
doch a v 4 náboženstvách. Zvýšiť ich počet znamenalo by 
vyvrátiť túto ústavu. Ahy to nebolo treba, pripojil 6. z. čl. 
rt~lUnských zenúinov k' národu, uprosired ktorého majú 
svoju držbu, 7. zase spojil cirke,v grécko-katolícku s rímsko
katolíckou. PlOcHa tQihoto príkladu bolo hy žiadosti nesjecL
notených Rumunov možno vyhoveť len tým sposohom, keby 
ich cirkev bola pripojená k niektorej cirkvi už recipovanej. 
lnáče všaksvohodu náboženskú maliaj Josiar, a stavy sú 
ochotné zaručiť im ju naďalej aj zákonom, bez toho však, 
že by nesjednotené náboženstvo bolo recipované. 

žiadosti Rumunovo hmotné zabezpečenie ich kúazstva 
nemožu ,stavy vyhovcť. Za .Izabely boly cirkevné majetky 
sekulari:ZJOva~lé ~l od tcj dohy si každá cirkev vydržu,je 
sv'ojich služobníkov sama a z darovaní ,panovnílm a sú
krlOlllnílmv. l pri cirkvách rumunských je možný len tento 
sposob. Nemožu vyhoveť ani žiadosti grécko~katolíckeho 
biskupa, aby desiatok na saskom území p'ríslušníluni gr.-k 
cirkvi bol platený vlastným duchovným, ho na tíetlO desiatky 
pocHa starých výsad majú právo evanjelickí pastori. 
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Návrh panovníkov na lepšie vzdelanie rudu stavy hor
live vítajú. Vzhradom na to, že nevzdelanosť rudu rumun
ského je len dosledkom nevzdelanosti ioh kňaz,stva, bude 
prv,ou úlohou postarať Sla najprv o dostatočné vzdelanie 
poslednejšieho. Vyslanej deputáeii vo veciach cirkevných 
uložil snem medzi inými aj tento úkol. 

Vyvrátenia historických dovodov, tvoúacich úvod a ideo
logický základ rmnuskej žiadosti, podujal sa známy saský 
his,torik J. K. Eder v komentáre (poznámkovom) tejto žia
dosti, vydanej ním za týmto účelom tlačou r. 1791. (Supplex 
libellus Valachorulll.) Za Mavný cier svoj pokladá dokázať, 
že Rumuni niesú najstaršími obyvatefmi vl,asti a že nikdy 
nemali práv ostatných troch národov. Vláda Rimanov 
v Dácii trvala sotva pol druha st,oročia. Už cisár Aurelius 
bol nútený rímskych osadníkov z Dácie o(h~olať. l kecY ne
popiera, že lliektorí Rimani mohli ostať i nad' alej v Dácii, 
vačšina Rumunov prišla neskol' z Balkánu. Zprávy Ano
nymovesú bajky, ale i kehy boly pravdivé, dokazovaly by 
len toTko, že Rumuni boli Maďarmi podmanení. Že by 
Rumuni pri príchode Maďarov boli žili y Sedmohradsku 
pod vlastnými panovníkmi, ,je fabnla Anonymova. podra 
byzantských spisovaterov Rumuni dlho bývali len na Bal
káne, zvlášť y pohod Haemos, oclkíal' prišli i do Va:lachie 
a Dácie. Už ich pomenovanie Valasi ukazuje na ich SÚViR 
s obyvateTmi Balkánu, 8vedéiac súčasne aj o ich pozdnolll 
príchode do Sedmohradska. Doklady o rovnoprávnosti Ru
munov sú nepresvedčivé. Univerzita, zástavník ktorej sa 
r. 1437spomína, bola, aleo sa zdá, len bancleriO'm biskup
ským. Listi'na sv. štefana, ktOl'e.Ť sa táto univerzita dovoláva, 
je vec veTmi neistá: je to asi listina 'o sposohe platenia 
desi>atku. Aj ináče všetky tíeto doklady dokazovaly by len 
tofl{jo, že niektorí RunHlI~i mali rovnakt~ práva >8 ni~kto'rými 
MacYarmi, z čoho však nijako neplynie, že národ rumunRký 
má tie isté prá,ra: ako národ maďarský. Bo ani v národe 
mad'arskom nie je poclldadom práv príslušllosť k národu, 
ale príslušnosť k výsaclnej triecle. Z oprávnení jednotlivcov 
neplynie nič pre národ, a po tom, že by Rumuni kedy mali 
llovnaké práva s národmi ostatnými, niet nikde ani stopy. 
Ani o Židoch, ktorí tu boli už v dobách Decebalových, zákon 
nehovorí: mali by teraz i oni hovariť o svo.Ťej niekdajšej 
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rovnoprá vnosti'( Z práv, ktorých Rumuni nikdy nelll<:1li, ne
bolo ich treha vytvárať. Udeliť ohčianske práva Rumunom 
nemože panovník sám, ale len spolu 80 snemom. 

V úvode k svojmu komentáru poznamenáva jeho po
,~odca, že jeho cieTom je len zLstenie pravdy. Ďnlej chce 
zabrániť tomu, aby Rumuni ,svojou prosbou nevyvolávali 
u dohrých l'udí dojem, že kto je hieclny, je aj ukrivdený 
a že ich ohviňovanie knieŽlaia a stavoiv z nespravedlivosti 
je snácľ pravdivé. Inak však nechce sa nijako clotýkať toho, 
čo snem snácY v prospech Rumunov urobí. 

V predostretí snemu spomíll'aný zákonný článok (v racle 
157.) ustanovuje len toTko, že nesjednotenej cirkvi pravo
sláv:nej, ktorá aj v smysle dosavádnych zákonov bola tole
l'ovaná, pofvrdzuje sa i .nacYalej svobóclný výlQOill nábožen
stva tým sPÓSObOlll, že všetci príslušníci fejto cirkvi sú 
závislí na biskupovi, vymenovanom panovníkom, a že gu~ 
bernium a stolice (vidieky) budú mať i naďalej prAvo 
dozerať, aby počet kňazov tohoto rítu nebol nepohebne 
zvačšovaný a neboly stavané 1l'0"Té kostoly s vyčerpanÍm 
poddaného rudu. 

Ako z tohoto zák'onného článku vidno, vyhovel snem 
pail1tovnÍkovi,pokiaT išlo o Rumunov nesjednotených, len 
po stránke nábožell'skej. Nového sa tu neusta,novuje vlastne 
nič; zákon len stvrdznje stav dotavádny. Rumuni - ako to 
dobre vystihujeseclmohraclská kancelária va svojom refe
ráte zo dňa 10. III. 1792, týkajúcom ,sa predmetného preclo
stretia snelllU -- ostávajú i nacY'alej rozdelení na dve triedy: 
prvú tvoria prÍslušníci cirkvi g'l'éclm-katolíckej alebo nie
ktorej inej z ostatných štyroch recipováných cirkví; druhú 
príslušnÍci pl'Hvoslávnej církvi nesjednotenej. Svobodníci 
a poddaní sú bez rozdielu náhožens,tva postavenia jedna
kého. O RunnlJlioch-zelllanoch 'skupiny pl'vej hovad 6:1744. 
Je tedy treba ešte zákollného llstanovenia o koncivilite, 
o schopnosti z'astávať úracly čl o náboženskej svobode 
Rumunov nesjednotených. V poslednolll ohTacle odpomoc 
znamená 157. z. čl. snemu. PokiaT ide o dva prvšie vzťahy, 
nech je ,do krárovských propozícií na budúci snem vzatá 
požiadavka, aby 6 :1744, pOlkiaT ide o koncivilitu, bol rozší
rený i na nesjednotených. Vo veci ich schopnosti na úrady 
nech panovník vyhlási reskriptom, že bude do všetkých 
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úl'adov, kde ústavou nie je výslovne predpÍsčlná pl'Íslušnosť 
k niektorému zo štyl'och recipov<lných náboženstvÍ, ~'s,ta
novorvať i nesjednotených Rumunov, majúcich prislušné 
náležitosti. Naproti tomu s 3. a 4. boclom snemového predo
strefi.a súhlasÍ kruncelária úplne a navrhuje oclkázHť náro
kovateTocv desiatku na cestu práva. S kanceláriou súhla,sÍ 
i štátna radn, kde Izdelllczy z\Tlášť ostre vystupuje proti 
Sasom, kt.orí, nedhajúc opatovných rezolúcií opačných, 
udel'ujúcich Rumuno'l11, bývajúcim medzi Sasmi, rovnaké 
práva s nimi, pokladajú kráTovskú pOdll, im prepožičanú 
na ohývanie, za SYO j majetnk a Rumunov, na nej bývajú
cich, za svojich poddaných. 

Zákonný článok t 57. bol na návrh kallcelárie (29. III. 1792) 
ešte do istej miery zlepšený, nakoTko bolo do ne ho poj.até 
zahezpečenie tých práv, ktoré Rumuni bez l'ozclielu rítu 
majú spoločne s ostatnými obyvlateTmi (s Rumunmi má sa 
naldadať v práV'ach i v povinnostiach ako s ostatnými 
obyvatel'mi tohože stavu), vynechaná výhl'ada v prospech 
gubernia la Is,toHc ,a vyhradené panovníkove práva v ich 
veciach náboženských. Dvorskej komisii, pojeclnávajúce,j 
zákonné články sedmohmdské, článok nevyhovuje sÍce ani 
s opravami kancelárie (zvlášť Spielmann poukazuje na to, 
že článok nie je toho druhu, aby uspoko.Ťi] nesjednotených 
Rumunov, hoc početný národ by si toho vraj opravdu za
slúžil), no na opafovné uistenie kaneelára i g'llbernátora 
seclmohradského, že hez porušenia ústavy d'alej Ísť nie je 
možno, navrhovať jej zmenu však za daného stavu nebollo 
by radno, a ich sl'ub, že pri zaph'íaní uprázdnených miest. 
štyl'Olll náboženstvám nevyhradených, obidve clikasteriá 
budú mať zretel' aj na Rumunov, shodla sa komisia nakoniec 
na tom, doporučiť tento zákonný článok v osnove, navrho
vane.Ť kanceláriou, v ktol'ej osnove bol po prijatí snemOlll 
(1792) aj inartikulovaný ako 60. z. čl. z r. J791. Týmto boly 
súčasne vybavené >H.j o,statné žiaclosti Runnmov a ich his
kUpOV. 63 

Po vzore Sasova Srbov i Rumuni c11Celi byť svojimi zá
stupcami pl'ÍtolllnÍ pri jednaní o 1'0zšÍrení svojich práv vo 
Viedni. Z pl'íležitosti vYkonania sl'ubu poslušnosti u biskupa 
va V. SibÍne duchovní sa usniesli vyslat za veclenia biskupa 
AdamoI\Ticha do Viedne zv]áštnu clepuiáciu ciel'om vymá-
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lmnia žiaclanej l~oncivility. Adamovich v smysle platných 
predpisov (ešte z cloby Kleinovej) žiaclal o povolenie, aby 
v zastúpení celého národa smel prijsť clo Viedne. Tak urobil 
pl'avdepodobne aj Bob, bo panovník povolil príchod clo 
Viedne ohOl1l rumunským biskupom. (23. X.) Proti tejto žia
doslti gubernium a kancelária súhlfllsne uvádzajú, že povoliť 
deputáciu neholo by radno, bo vl'aj stavy už ukázaly, 
že rumunský nál'od nemá vlastnéh:o územÍa, a v smysle 
základných zálwno;v nemaže preto tvoriť ani osohitého 
politického telesa. Net~7ioria-li Rumuni ustavený (systemizo
vaný) národ, nemaloshroul'ažclené kií,azstvo ani práva voliť 
národnú deputáciu. Biskupi, ldorým príchod do Viedne bol 
i)ovolený, nemažu byť tedy pokladaní za deputmnaných 
nár,ocLa. Rez·olúcia (22. XII. 1791) s tým súhlasí. . 

Biskupi, ldorí i po tomto poučení prišli do Viedne, mohli 
tu vystupovať len ako osoby súkromné, prípadne ako hlavy 
sViojich cirkví. I tak však vyviňova1i značnú činnosť 

y prospech celého námda, hoc k nijákéll1JU jeclnaniu neboli 
pripusiení a museli sa omedziť len na podávanie žiadostí. 
O prve jich žiaclosti referuje kancelária predvstretím za 
dúa 28. III. 1792. Biskupi tu žiadajú, aby pri uprázdnení 
miest u ·seclmohl'adského tezaurariátu a ba;nského úrac1u 
boli proporcionálrie ustanovovaní aj Rumuni. Kalllcelária tu 
odk,azuje na vyba venie žiadosti Rumunov z minulého roku 
a rezolúcira (7. V.) s tým súhlasÍ, 

Daležitejš'ia je žiaclosť obnah biskupov,o ktorej podáva 
kancelária svoju mienku v predoshetí zo chla Jl. IV. 1792. 
žiarclosť bola signovaná panovníkom .a hovorila, nedbajúc 
zál(iazu, v mene celého rumunského nárlOCla. Biskupi clovo
lá,najú sa tu žiadosti z marca r. 179J a žiadajú,ahy do naj
hližšieho snell1u mohli aj Rumuni vysl ať svojich poslancov 
jak v stoliciach, sikulských vicliekoch a na Kráro~nskom 
úzelní, tak v mestách a mestečkách, a to svo jmu počtu a 
sVlOjmu prispieV'aniu k verejným bremenám prÍmel'ane efa). 
Ďalej nech sú reg.alisti aj zpome:clzi Rumunov. U dvorských 
a zel11Jských úr1adov, cTalej v stoliciach a '"O vicliekoch bol o 
dosiaT usta;novované len veTmi málo Rumunov. I tu nech je 
zachovávaný uvedený (dvojtretinový) pomer. U dvorských 
a zemských úmdov uprázdnené miesta nech sú zapfňané 
Rumunmi až do dosiahnutia te.jto proporcie, v stoliciach 
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Cl va vicliekoch, kde sú obnovy ú~'adov clvojročne, nech Sll 

. jej urohí zadosť už pri najbližšej reštaurácii. Nenamietajú' 
nič proti tomu, aby k ich národu boly počítané i r.ocliny, 
prestúpivšie k refOl'mátskemu alebo ]mtolíckemu nábožen
stvu. Kňazi pr.avoslávneho nesjednoteného náboženstva nech 
sú rovnoprávni s kňazmi nábožellství ostatných, ako to 
plynie ináče aj za svobody náboženskej, priznanej tomuto 
rÍtu aj stavmi. Ak by táto žiadosť mala byť vyhavená nc
priaznive, žiadajú, aJ)y po v:wre Illýrov mohli zla predsed
níctva veliaceho generála v Sedmohradsku konať nár,o:clné 
shl'omaždenie (nielen zástupci vojenského, duchovného, ze
mia;nskeho a meštianskeho, ale i zástupci stavu sedliac
keho by boli prHomní), na ktorom by sobrnli všetky ponosy, 
ktOl'é trpeli a trpia, a udali by i prosiriedky, ako by národ 
mohal opať na;dobudnúť svojich práva bol osvobodený od 
utláčania. Ďalej .aby bol uskutočnený diplom Leopolda 1. 
z r. 170t (podl~a kioréha. aj gr.-k. poddaní patria medzi stavy) 
a rozšírený i na nesjeclnotených. 

Kancelária va 'svojom dobrozdaní vyty'lm biskuIJOm že . , , 
hoc poyolenie, prijsť do Viedne, dostali len ako osoby sú
prolUné, predsa sn podpisujú ako splnomocnenci národa, 
ktorý o obsahu prO'sby ani nevie a plnomoce.nstvom ktorého 
sa ani nevedia vykázať. Navrhuje vytknúť im aj to, že už 
viac mesiacov sú za svoji ch diecéz vzclialení a čo tu žiadajú, 
žiaclali už aj minulého roku. Nech sa tedy čím skal' vrátia 
domovoU l1apomínajú svoj l'ud k poslušn:osti, trpelivosii a 
mieru. Pokial' icle o žiadosti samé, clo~'oláva sa kancelária 
svojich dohrozdaní clrievňajších. Nové pripomienky má len 
va veci vol'by pO'slov na snem a nároclného kO'ngresu: 
Rumuni zv]áštneha národa lletvol'ia a volenie vysl.aucov by 
bolD u nich tým menej nra mies,te, že v smysie ohecnéh~ 
štátneho práva právo reprezentácie je všnde viazané na 
pozemkový majetok, ktorý si rUlllunskí poddaní nemažu 
prisvDjOyať bez toho, že by Oll neobrali svojioh pánovo 
Zemani rumullskí 'SlL reprezentovaní i v'Dlení jak na sneme, 
tak v ,stoliciach. ČO sa kOllečne žiadosii o povolenie národ
ného kongresu týka, pozna;menáva kallcelária, že Rumuni 
nie sú Illýri a nie sú účastní ich práv Cl výsad. Sedmohrad
ská ústava by t,akýmto štátom v štáte bola úplne vyvrátellá 
a malo by to 'aj nebezpečné politické dasledky. K povolenill 
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kongresu niet ináče žiadneho dóvodu a pncmy. Rumunskí 
zemani sa účastnia shromaždení stoličných, povoliť však 
zvláštné nároclné 'shrmnaždenie obecnému rudu, znamenalo 
by ponúlmť aj ohecný rud ostatný k požiadavkám podob
ným. Rezolúcia (7. V. 1792) schval'uje vo všetkom návrh 
kancelárie.64 

Veclľa týchto obecných žiadostí Rumunoy prichodilo 
hodne ponos aj so strany jednoHLvých obcí a jednotlivcov, 
dosvedčujúcich vo svo jej názOl'nrosti dostatočne sprá vnosť 
ponos, osnovaných všeohecne. Tu spomenieme aspoú ponosu 
15 obcí rumullIských Sibí'llIs,kej stolice, bývaj,úcich spolu so 
Sasmi, pre vytvorenie zo spoločného užívania obecníoh po
zemkov, pre odúarl:ie kopaníc a dedičných pozemkov Sasmi. 
PonosY' sa 11:a zákLade predosf.retia kancelárie ZD dúa JL IV. 
j 792čiastočne zamietajú, čiast,očne napravuJu, pn com 
lzclenczy znova zdorazúuje 1'0vJ1oprávnrosť Rumunov so 
Sasmi na Král'ovskom území. 

Na pomel' medzi Sasmi a Rumunllli živé sveHo vrhá 
prípad z r. 1776, ktorý konečného vybavenia dosahuje však 
až v tejto dohe. Uvedeného roku holi Rumuni, hývajúci 
spoločne 50 Sasmi, z niektorých obcí stolice sibínskej (Gross 
Scheuern, Sto-lzenhurg, Hannebach, Hanllersdorf, Neudorf, 
Hothberg, Dollmaun, Ka'stenholz, Girelsau) Sasmi vyhnaní. 
Vtedy bo1'<:1 nariadená úplná restitutio in inrtegrum, a to na 
trovy" tých, ktorí v príslušnolll zaseclaní sa o vyhnaní usniesli, 
eiel'om zjednocluš6lúa bola každej vyhnatej rocline ru
munskej vyplatená z provinciálnej poklaelne jednoročná 
kontrihučllá ráta, čo potom malo byť hraclené vinnými 
magistratuálmi. Táto "reštitúcia však nehol'<:1 úplná e.Me ani 
r. J791. Na návrh kancelárie (16. Xl.) sa prijíma (4. xn.), 
že uvedení úraclníci aleho ich dedici majú hradiť len škody, 
spósobené RUmmlO'll1, a nie aj škody príslušných saských 
obcí, na zukročenie ktorých boli Rumuni prHvdepodobne 
vyhnaní. Tieto škody nech si nesú obce samy. 

Meclzi rUlllunským l'udom vládne aj ináče nepokoj. S viac 
strán prichodia zprávy o ich sťahovHní. Kancelária to pri
pisuje (31. nI. 1792) vlivu zákona o svobode sťahovacej, 
doneseného na poslednom sneme (26. z. čl. z 1'. J79J zrušuje 
na zakročenie panovníkovo a z obáv z poddaného rudu ne
yol'níctvo a pripúšťa za určitých, ináče vel'mi nesnadných 
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podmienok i svobodu ,sťahovaciu), ktol'á sa tu Haj spaJa 
"so sťahovacím pudoll1 národa. Podra nej bolo hy dohre 
zákon omedziť a vyslať komi,sára na vyšetrenie veci. O llie
kol'ko dní neskol' (ll. IV.) predkladá zprávu sechnohrad
ského gubernáto,ra o vysťahovalectve zo 's-nolíc Klužskej 
a Turdske,j: opatreniilmi stoličných úraclníkO'v holo sťaho
vanie zill'azené; cralšia náprava bude dosiahnutá guberniál
ny111 obežnílmm. V cfalšej zpráve gubernia čítame, že l'ud 
bol pohnutý k sťahoyaniu falošnými chýrmi (Jozef II. ne
zomrel, ale hol vys\cobodený z túreckého zajatia a je YO 
Vieclni; cf,alej, že tí držitelia domov, HoTÍ nezmenia svoje 
bydlisko do sv. Jura, stanú ,sa poddanými). Seclliaci vyslali 
aj deputáciu ku g'enerálnemu velitel'stvu a k veliteľstvLl 
pluku v Nasóde, kde boli však upravení na gubernium. Pó
vodcov falošllých chýl'oV neholo možno vypátmť. Ďalšie 
vyšetroy,anie v tejto yeci sa nedopol'uču.Ťe, bo by l'ud ešte 
len yiac znepokojilo. 

Pravé príčiny k sťahova:niu Tudu boly však asi inde. 
Nevítaným sposob'Om poukazuje na ne GregOl' Popovits vo 
svojej ponose, pl'edostretej kanceláriou dňa 13. Vl. 1792: 
Seclmohradská šl'achta utláča rumunský l'ud; sna Zl sa 
Rumunov vytv01'iť z úradov i z kongregácií; gubernium 
zakázalo l'udu i popom konať shrouIHždenia. Sám ponoso
vater bol z národnej zášti a preto, že napísal poddaným 
ponDSU na zemských pánoy, zo SVOjllO úradu v stolici Zaránd 
pl'epustený, pl'enasleclovaný, so svojou chol'oU ženou z do
HHI vyhádzaný n sposobená mu škoda ná dome i hospodár
stve (vyše JOOO zl.). Žiada, aby hDI v stolici ustanovený ako 
stoličný inžinier alebo niekcle inde. Kancelária síce tvrdí, 
že ponosy Popovitsove sú bezzáldadné, v hlavných veciach 
ich však sama potvrclzuje, kecf mu priznáva nál'ok na od
škodné. Zakročenie proti nemu (so strany úrac1níkov panstva 
halmacfského) odovodňuje tým, že Popo:vits je známy 
burič Tudu (i z Bulmviny, kde bol predtým rumunským 
tlumočníkom, bol vraj vykázaný preto, bo '~lavádzal tam~j
šÍch bojarov k ponosám proti zemskej ústave) a z'a,slúžil by 
trest, nie úmd. Rezolúcia Františka, obávajúceho sa nepo
kojov, schval'uje vo všetkom námdy kmlCeláric (4. VIL)."" 

Týmto a tomuto podohnými sposobmi bolo hnutic medzi 
RUl11unmi postupne udusené a rumunský národ bol i nad'alej 
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držaný v dotavád,noll1 ujarll1enoll1 postavení, na ktoroll1 
ani náboženský, ani poddanský zák()1Jl z r. 1791 nezmenil 
taloner ničohD, kt-oré vŠlak vlivoll1 postupujúceho ohrode
nia, zveTadenira kultúrneho a vzrnáhajúceho sa Tudského 
i národného uvedomenia Rumunov stáva ,sn im čím ďalej, 
tým viac nesnesiteTným, až vedie po náraze na neústupnosť 
macrarskú k známym krvavým udalostiam z r. 1848-49. 

3. 

Podstatne iný ráz, daný ich verejnoprávnym postave
ním, majú národnostné snahy Sasov v Sedll1ohradsku, kde 
odvolaním reforiem jozefinských nastupoval zase starý 
ústavný srbav: sústava troch národov a štyroch náboženství, 
zrušená r. 1784, ožíva znova. Reštitúcia mala však pre Sasov 
ešte vý~nam ďalší, nakol'ko znamenala i odvolanie t'akzva
nej kOllCivility, udelenej na ich území ajsedmohradským 
obyvateTolll ,o statným a zrušujúcej výlučne prá',lco Sasov 
na pozemkový majetok a na úrady.06 Reštitúciu, pokiaT ide 
o Sa,sov, schvaTuje reskript zo dňa 26. III. 1790: Znovu
ustavenie tr.och záJkonných národov, svobodná voTba sas~ 
kého gróf'a a národného konzula, vrátenie spi,sov a majetku, 
patriaceho saskej ulliverzite. SaJSi konajú najprv súkromné 
porady, kde uvažujú predovšetkým o voTbe novéhO' svojho 
grófa, z,a krtorého, v smysle týchto porád, ',lolia M. Brucken
thala, sy:novca bývalého gubernátora Sedmohradska Sa
muela Bruckenthala, ktorému sa dostáva aj potvrdenia 
dvora. Za prvého konzula národa (za sibínskeho mešťallostu) 
bol zV'olený Bedrich RDsenfeld, guberniálny radca. Jeho 
miesto u gubernia žiadajú Sasi (28. V.) zaplniť zruse Sasom 
a neskol' (1. VI.) žiadajú dokonca, aby aj k dvor,skej kMl
celárii bDI zpomedzi nich menovaný jedou dvorný radca, 
jedon d',l'orný tajolllník a niekoTlm podriadených síl. (Kan
celária tu poukazuje IlJa to, že vec bude pojednávaná na 
sneme.) Svoj archív nár,odný odvážajú si s verkou náclhe-
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rou, ktorú, kecl' je im gubernát-orom zazlievaná, obhajujú 
poukazom na slávnostné prevezenie uhorskej kDruny. Čo 
Uhrom koruna, to sú im vraj ich výsady. V prvej schodzi 
univerzity saskej bol prijatý návrh, aby v nederu, v ktorú 
hýva pripomínaná zkaza Jeruzalema (10. uederapo Trojici), 
hola vždy slávená pamiatka vzkriesenia nároc1a. Usnesenie 
však z obavy, aby počin tento nebol zle vykladaný, nebolo 
uskutočnené. Súčasue žiadajú vo Vieclni o pDvolenie, aby 
tam smeli vyslať zvláštllu deputáciu na hájenie záujmov 
nár'oda. 67 

V cralšom zaoherala sn univerzita a na jej pokyn aj 
saské vidieky prípravami na snem, ktorý hol povodne svo
laný už na mesiac au gust a len neskor, v dosledku uda
lostí na snemc uhorskoilll, bol odložený až na dece'lllber. Po 
pl'ípravných prácach vo vidiekDch a mestách sostavuje 
univerzita vschodzi z novembra pokyny pre svojich zá
stupcov na snem. žiaclajú tu zabezpečenie clotaNáclneho ve
l'ejno-právneho post1avenia Sedmohradska a následkom toho 
ocUúčenie sechllohraclskej kancelál'ie od uhorskej. Sú proti 
akejkoTvek únii s Uhorskom. Ročne snem, na ňom hlaso
vanie podra národov kuriatívne, regalisti majú hlasovať so 
svojimi národmi. Snem má právo povorovať clane a dozerať 
na ich upotrebenie. Pl'i dvorskej kancelárii, guberniu a te
zaurariáte má byť ustanovený primeraný počet Sasovo Do 
vnútornej správy saského územia sa ostatné národy nemajú 
miešať. Chotárné spory zo saského územia majú ísť priamo 
k dvoru, nie na gubernium. Ochrana proti neOpráV"lleným 
zásahom gubernia, zabezpečenie vlastníckeho práv·ana ná
rodné územie, najlepšie u dvora a nie na sneme. Celé sl'Í-a
denie saské (aj cechy) má ostať zachoyalllé (v cechoch však je 
národ ochotný k určitým reformám). O cenzu martinskom 
bude lepšie dohodnúťsa s dvoroll1. O produkcionálnom súcle 
nech je donesený zákon; vytvorenie hlavných s.aských 
úraJdnÍkov z ueho má byť napravené.es Nevorníctvo nech 
je zrušené oU. o poddaných utvorený z&kon. Zákony može 
donášať panovník len spolu so snemom. Vo veciach škol 
a záldadín chcú ,si zachovať smnosprávu. Reštitúcia národa 
llech je slávnostne vyhlásená. 6Q 

.Postavenie Sasoy na sneme nebolo rahké. Boli, ako Ro
senberg vo svojej zpráve k Hatzfelcloyi hovorí (27. III. 91), 
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meclzi ohňom a vodou. Dva ostatné národy, macľarský a si~ 
kulský, už vlivom svojej národnostnej totožnosti stály vo 
vačšine sporných otázok proti nim. A týchto sporných 
otázok, týkajúcich sa zvačša vzájomného pomeru troch 
národov a ja,trených vzájomnou nedoverou, nebolo málo. 
Bola to pl'edovšetkým otázka jazyková, na jejž konečné 
l'iešenie, clo istej miery v neprospech Saso,~, malí 8me' už 
príležitosť pouká:cať na inom mieste tejto práce. K srážkam 
došlo však pre j'azykové neshody i na sneme samom. Tak 
hnecr pri otázke prísahy na jednotu, ktorú niektorí Sasi, 
odvolávajúc sa na to, že predsa musia rozumeť tomu, na čo 
prisahajú, chceli vykonať bucľto nemecky aleho latinsky. 
Vačšia ieh č~astka však, uvážiac, že úradnou rečou snemu 
je l1mr:rar:čina a že ani z minulosti uiet dokladov na to, že 
by ich predkovia boli kedy prisahu vykonali latinsky alebo 
nemecky, rozhodla, že i Sasi budú prísahať mad'arsky. 

Ťažší bol konflikt vo veci prípusimosti nemeckých naria
clení dvorských pre Sedmohr·adsko. Snem sa' proti nim 
ohradzuje v .schodzi zo dňa 8. IV. a, v schodzi nasledujúcej 
(J 2. IV.) sa usnáša vyslať ku guberniu zvláštnu deputáciu 
.so žiaclosťou o nápravu, vrátenie nemeckých j)irípisov a vy
tvorenie cuclzinoov z úradov (.na reskripte bol podpísaný 
aj istý Huber). Tu povstáva mešťanosta V. Sihína, Rosenfeld, 
a prehLasuje, že Sasi súhlasia síce s vytvorením cudzincov 
z úradov, nemožu si však osvojiť návrh proti nemčine, bo 
ako Sasi sú Nemci, a nemožu predsa pil'otestovať proti vlast
nej ma·terčine. Macľarskí členovia snemu, pobúrení touto 
protestáciou, volajú rozhorčení na Sas ov, ahy sa tedy vy
sťa,hovali do Nemecka, ked' sú Nemci. Na ich naliehanÍe 
vyvolia konečne Sasi svojich zástupcov do deputácie, títo 
sa však na ceste ztratia, takže deputácia musí sa vrátiť, čo 
vyvoláva proti Sasom 1ll0VÚ búrku odporu. V opatmTnej cle
putáciÍ sa účastnÍa síce i SasÍ a idú až pred gubernátora, 
nespokojujú sa však nemOLl účasťou, ale t}umočia svoje 
odchýlné stanovisko i gubernátorovi. Pri zpráve deputácie 
o tomto incidente dostupujú vášne macľarských členov sne" 
mu vrcholu II na Sasov sa Ispúšl'a celá záplava urážok. SÍl 
vinení z verolomllosti, z falošnosti a obviňovaní z urážky 
nielen deputácie, ale celého snemu. Král'ov.ský fiškus do
konca navrhuje, aby boli vytretí zpomedzi stavov. Rosen~ 
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feld márne poukazuje na to, že pri naliehajúcom postupe 
ostatných národo'v nemali inej cesty na hájenie svojho 
sianO'viska. Rozvadení snenlO·y;níci podávajú na1"oniec vzá
jomné ponosy u král'O'Ilis·kého komisára. Sasi sa žalujú, že 
sú .ostatnými dvoma národmi utláčaní pri hlrusovaní a urá
žaní; SruSOV zase obviňujú, že očierňujú ostatné dva národy 
II dvora. Komisár musí spolu s gubernátorom rozvášnených 
snemovníkov formálne smierovať, čo sa im konečne po cUhej 
námahe aj podarí (15. IV.). Urážlivé výroky a vobec celý 
prípad je s obapolným súhlasom z úradnej zápilSnice vy
nechan ý. 71 

K prudkosti vášní v tomto prípade značne pri'spelo, že 
len niekol'ko dní predtým (8. IV.) bol s ťažkosfou UrOVllCl'llÝ 
iný konflikt medzi Sasmi a ostainými snemovníkmi, vzniklý 
pre otázku úllie Sechnohraclska s Uhorskom. Dovody tohoto 
spolčenia boly asi tie isté, čo u Horvatska pre jeho užšie 
primknutie sa k Uhrám: lepšie zahezpečenie svobod v spol
ku so silne,jším krárovstvom. Preto dobre pochopíme, že 
ani najhorlivejší stúpenci únie v Seclmohraclsku (a bolo 
ich hoclne, zvlášť meclzi regalistami) nechceli sa vzclať 
týchto svojich zvláštnych práva svobod ústávných. Elahorát 
deputácie tu navrhoval vydanie zvláštneho inal1guračného 
diplomu pre Seclmohradsko, ktoré by bolo spravo,nané (ako 
v clobe precl Moháčo'll1) zvláštnym vajclom, ktO'l'Ý by ho 
spolu sinými 4 poslancami zastupo,nal na sneme uhor:skol1l. 
Iuak by si však Seclmohradsko svoje· zvláštné posiavenie 
zachov~lo i nacTalej. Uhorský snem by musel uznať leopol~ 
dinský diplom a proti voli sedmoluadsk)Tch poslov, viaza
ných inštrukciami, inkorporáciu Serlmohl'aclska nesmel by 
a~li len navrhovať. Kancelária by ostala spoločná, jej sedmo
hraclskí členovia by však boli viazaní úpravHmi seclmohracl
ského gubernia. P6sobnosť najvyššieho súclneho fóra, ktorá 
prislúchala predtým sedmohradskej kancelárii, by prešla 
na g'ubel'nium. V debate snemu tieto body boly ešte znaéne 
restringované: Sedmohraclsko účastní sa zmieneným sposo
bOlU len uhor:s'kých .snemov korunovačných, kancelária 
bude IHať len, spoločného hlavného kancelára, inak však 
huclú dve samostatné sekcie, sedmohraclská pod osobitým 
vicekancelárolll, ktoré sa radia spoločne '1'0 veciach spoloč
ných, inalc však vybavuje každá veci svojej zeme za pred-
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sednídva hl. kancelára úplnesalllOlsiatne. Priznáva sa ďalej 
reciprocita v uznaní zeman ov a ich práv a ponecháva sn 
i zrušenie tridsiatkov, vykonané J ozefom II.72 

V tomto smysle posiela snem predostretie k pano'vn:ÍJkovi 
a prípis k uhorskému snemu zo dňa 7. III. Tieto .predostretia 
prišly však na ohe miesta už neskor,o. O rozdelení dvoch 
kancelárií holo rozhodnuté zá,sadne už 5. XI. 1790, rozhod
nutie bolo uverejnené 20. II., snemu sedmohra,dlSl\:ému sde
lené reskriptom za dňa 28. II. a 4. III. Snem nhorský SCl 

medzitým tiež už hol rozišiel a prípis k nemu mohol byť 
podl'a žiado,sti stavov sedmohraclských oclovzdaný len pa
latinovi. Snem seclmohradský v opatovnom predostretí 
(24. III.) síce trvá pri svojej požiadavke, no vlivom dVorLl 
a jeho spojencov v tejto ve ci na snelllesamOUl (Sasov 
a Sikulov) usnáša sa konečne na zákolLnolll článku, ldOl",r 
v podstate zachováva stav dosavádny. . 

Sta:novisko dvora voči únii holo od počiatku odmietavé. 
V úprave, danej kl'. konúsá'r'ovi na sneme, prikazuje sa mu 
pracovať v tom smere, aby táto otázka neprišla vobec na 
pojednávanie, a rakhy aj prišla, aby stavy samy od nej 
upustily. StmlO'vis,lm Sikulov k úlllii bolo dané obavami 
o ich zvláštné svobody (právo apelácie v určitých súdnych 
veciach k panovníkovi), predovšetkÝlll však posobením 
aulického gr. Nemesa, král'ovského sudcu vidieku Hárol11-
szék, ktorý z príkazu dvora všetok svoj vliv vynaložil na 
to, aby Sikulov od únie v povoclnej forme odvrátil, čo sa 
mu vcelku, nerátajúc niektoré chvíl'kové odklony, aj po
darilo. 

S úniou vo forme, prijatej konečne snemom, vysrlovili 
svoj súh1as nielen Sikuli, keclže všetkým ich zvláštnym 
žiadostiam v tejto veci snem vyhovel, ale aj Sa'si ústami 
sibínskeho mešťanostu Rosenfelda, ktorý bez predbežného 
súhlasu národa a proti jeho voli (tlu'llločenej práv:e pred 
ním Heydenclorfom) prehlásil, že národ saský je ochotný 
k určitým ústupkom, ktoré prehlásenie, kecťže vzhl'adom 
na postavenie rečníka nebolo ho možno vziať nazad, holo 
Pl'otokolmnané ako súhlas saského národa. K sporu došlo 
potom medzi Sasmi a ost'atnými národmi ešte o vyslanie 
zvláštneho kurýra s no vším (24 .. III.) predostretím snemu 
v tejto otázke. Sasi a Sikuli boli proti vyslaniu (24. III.). 
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Na schodzi nasledujúcej (26. III.) Sikuli priclali sa k Ma
ďarom. Zástupca Sasov, ktorí takto ostali v menšine, me
šťanosta sibínsky Rosenfeld, ldorý často tlumočil svojn 
vlasinú mienku v mene národa, nato povedal: Nech tedy 
kurýr v mene Božom ide, protestov,al však proti pa'rticipácii 
na výlohách (200 dukátov). S týmto riešením, zdá sa, ostatuí 
Sasi nesúhlasili, a kecl' k tomu ešte úpr1ava, daná kurýrovi 
a spečatená už aj pečaťou saskou, nebola v sneme prečítaná, 
podali Sasi protest jak u predsedu snemu, tlal\: u král'ov
ského komisára (2. IV.): Pečať saská dostala sa ta z nepo
zornosti proti voli národa. 

Pri čítaní tejto protestácic (5. IV.) vzniklo na sneme takě 
pobúrenie, že Sasi malí sa ČO obávať o svoje životy. Zmatok, 
ktorý povstal, hol ešte zhoršený tým, že pokusom jednoho 
saského poslanea o odchod (chcel sra vzdialiť z príkazu svoj
ho národného predsedu) vzniklo nedorozumenie, že Sasi 
chcú zo zasedacej siene ujsť. Aby sa to nemohlo stať. za
vreli Macl'ari chr.el'e snemovne na zámok. Salsom vytýka sa 
verolomnosť. MešťmlOsta sibínsky vysvetl'uje svoj výrok, 
ktorý ostatné národy vzaly za súhlas Sasov, a tvrdí, že Sas i 
nedali syolenia ani k vyslaniu zyláštneho kurýra, ani k jeho 
úprave, lch pečať dostala sa tedy na spis neprávom, bo pečať 
národa podl'a jeho názoru može byť daná len1l'a spečatenie 
vecí, s ktorÝ11li národ súhlasÍ, Nato vznikla eš-te vaCSHt 
trma-vrma, padly návrhy vytV'oTiť Sasov zpomedzi stayov 
a začať proti nim fiškálnu akciu. 

Sasi proti takémuio jednaniu snemu podali ponosu u b. 
RaHa, kl'. komisára na sne11le, a žiadali o (bv·olenie, aby tak 
dlho, kým im nebude zaručené, že sa podobné prípady 
nebudú op all<:rovať , nemUlseli 151:1 účastniť snemových schodzí. 
Rall to priroclzene nepovolil a sl'úbil im len tol'ko, že sa 
postará o urovnanie sporu, ČO S1:1 mu za pomoci Bánffyho aj 
podarilo tým spoS'obom, že až do konečného vyšetrenia ve ci 
nemá sa tento incident na sneme vobec pripomínať.73 

Proti pristúpeniu k únii so stranyzástupcoy saských iJ.1ra 
snemc poclali vyslanci miest a clištriktov saských zo- svojej 
schodze, konanej dňa 30. lY. 1791 v Sibíne, protest k b. 
Hallovi. Sú proti akejkol'vek for11le sjednoienia zemí i kan~ 
celárií, bo je v pl'otive s ústavou. Rall protest na sneme 
neprečítal, bo nechce}, aby vznikla 11leclzi národmi nová 
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nenávisť, ale ju predložil dvoru, kde vzhTadolllna vybavenlÍ 
už otázku únie, bol odložený k spisoll1. 

Tieto a podobné prípady prill1aly sibínsku obec saskú, 
ab)' dala svojill1 zástupcoll1 na sneme nové pokyny: S o,stat
nými dvoma nároclmi, majú zachovávať svornosť' a lllier, nie 
,;šak za cenu národných svobod. Únia troch národov nesmie 
ísť tak cťaleko, abysacský národ ztratil svoj zvláštlly hla:.; 
Ll rozhodujúce vótum. Za žiadnu cenu nemajú dať súhlas 
k únii s TJhorskolU, ani k sjeclnoteniu dvoch kancelárií. 
Saská univeTZita je síce uvedená v staré práva, k úplnej 
.lO('šlitúcii však chýha ešte veTmi mnoho. Zvlášť sa bude 
ireba radiť o sposobe, nko ,by bolo možno nazad dostať domy 
a pozemky, prešlé následkolll všeobecnej koncivility do 
cndzich rúk. Snem trvá už 5. lllesiac. Voči saským zásrf:up
COUl Sil choval urážlive. Zo všetkého, čo sa od mesíacov 
deje, možno vybaclať, že chcú mad'arčinu zaviesť za úrad
mí s vytvorením n eíln činy. Hoc rezolúcia zo dňa 26. IV. 17.90 
pl'ipustila, aby jurisdikcie užívaly svojej reči vo vybavo
vaní &yojich vecí a vo vzájomnom styku, pl'edsa guber
nium, ldOl'é nielen pl'ijíma macfarské prípisy ocl stolíc ma
cľarských a sikulských, ale im vydáva v tejto reči n,r 
IwriarlenHl. ocl saského magistrátu pod trestolll žiada zpi'ávy 
mad'ul'sk(> alebo latinské. ] e to zaohchoclenie nie l'ovno
prá vné. Mimo to len vdmi málo úradníkov saských víc 
mad'Hl'f'ky tl i H, čo vedia, rozumejú len ťažko nariadeniam, 
plným nových slova obratov. Nech zakročia preto v mene 
llároda II panovníka o odpomoc. H 

Prameňom týchto nesvO'rIl!ostí bola nedovera ostatných 
clvoch národ ov voči Sa,S0111, hlásiaca sa už od počiatku sne
mu. Na Sasov sa hTadelo od počiatku ako na spojencov 
dvora, hoc Sasi chovaním tolloto zvlášť za poslednej vlády 
boli značne odcudzení a spoločnými útrapami privedení 
k užšiemu somknutiu sa s ostatnými národmi. Obavy ostat
ných stavov z nich vykonaním prísahy .Ťednoty s ich strany 
síce poklesly, no úplne nepominuly a oživovaly pri ka:ždej 
príležitosti, kde Sasi na úkor seba samých nemohli so spolu
stav111i súhlasiť, pri čom prirodzene im nezbývalo nič iného, 
než opierať sa o pomoc dvora, takže Sasi, i kecl' boly dané 
u nich isté predpO'ldady pre toto spojenectvo ich nemeckou 
národnosťou, boli na cIvor odkázaní ako na jedinú sv<oju 
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ochranu yoči presile ostatných dvoch nároclov, ktmé, ako 
sme videh, nijako sa nesnažily rozptýliť ohavy Sasov zo 
svojej nadvlády, ha naopak celým svojím jednaním ich len 
utvrdzovaly. Odhliad'lleme-li však od týchr/:o pohnútok psy
cholog-ických, hlavné žriedlo sporo,v bolo v boji Sasov 
u úplnústavovskú rovnoprávnosť s ostat'llými dvoma nál'od
mi seclmohraclskými', o ktorú zápasi'a Sasi vlast-ne ocl počiat
ku svo,jho spojenia s nimi, ktore.Ť však dosialmuť - a i to 
nie úplne - podarilo sa im len výnimočne v dobách starších 
(XVI. soročie) a ktorli udržať nevecleli v storoči.ach nas]edu
júcích (XVII.-XVIH.) ani s tým na.Ťvačším úsilím. 

Svojím povodom svobodní sedliaci-koloni,sti, ohclarení 0(1 

pO'čiatku (pol. XII. storočia) zvláštnymi výsadmni, stvrclze
nými a rozhojnenými Andrerunskym privileg'iom (1224), vy
ví.Ťa.Ťú postupom doby v sebe stav mes,tsk)T, s.Ťednocu.Ťú sa 
vo zvláštne národné teleso (poWicky v XV., cirkevne 
v XVI. storO'čí), dosahujú (1486) plnej národnej samosprávy, 
zvefacfujú sa verejnoprávn~ už v Uhorsku (účasť na sne
moch akostav mestský), zvlášť však v samostatnom knie
žatstvc seclmohradsko'lll, kde sa stávajú (1542) zemským 
spolustavom a rovnoprávnym činiteTom v sedmohradskej 
ústave, zaklada.Ťúce.Ť sa v sclružení troch národov a štyroclt 
náboženství. 

Záklacly k únii troch národov sedmohradských boly po
ložené už r. 1437., ich závazkom k vzá.Ťomll1e.Ť obrane. Zn 
Uhol'ska však závisel každý národ na panovníkovi priamo, 
styčné body medzi nimi, mimo uvedene.Ť úmluvy, boly dané 
len osohousedmohraclslcého vo.Ťvodu a proviuciálnymi s'lle
míkmi sedmohradskými. Po osamostatnení sa Sedmohradska 
(1540) povodná obranná úmluva prehlbu.Ťe sa vo formálny 
svazok štátoprávny (1542), a to na poclkbde úplne.Ť rovno
právnos6. Na S'lleme má každý národ rovnaké právo, zákon 
možno doniesť len spoločným súh1asom všetkých. Do re
gentskej rady, sriadenej tohože roku, vysiela.Ťú jednotlivé 
národy po rovnakom počte zástupcov (7.). Bohatosť saského 
národa v tejto dobe a jeho význam po stránke vojenske,j 
(tahner všetky významnejšie hrady a ohra:dené mestá boly 
na jeho území) prispievaly k tomuto rovnoprávnostnému 
jeho postaveniu preclovšetkým. V nasledujúcich ťažkýcll: 
dobách tureckých vpádov upaclujú Sasi hmotne i číselnc. 
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čo neostáva prirodzene bez vlivu ani na ich rovnováhu 
s národmi ostatnými, ichž sebavedomie národné vlivom do
mácich rpanorvníkov vZl'nstá nie menej ako ich povedomié 
šl'achtickej povýšenosti \!;oči mestskému stavu Snsov. So
s,tavenia sedmohradských zákono'v (Approbatae constitu
tiones z r. 1653 'a Compilatae constitutiones z r. J667) sú 
toho zjavným důkazom. Tieto okolnosti robily postavenie 
Sasov čím cťalej, tým ťnžším, zvlášť kecY už na snellle r. J55? 
bolo usnesené, že tretí národ musí sn vždy podrobiť mienke 
dvoch národov osta-tných. Toto ustanovenie, donesené tohoto 
roku proti Sikuloll1, nechcúcim prevziať na seba ča,sť daní, 
na nich pl'ipa:dnuvšiu,ohl'acalo sa v dobe jJotomnej zvačša 
proti Sasolll, kto,rÝl1l :capríčinilo mnohé krušné chvíle, i keď 
neholo doc1ržia vané důsledne a základoll1 snemového sria
denra ostáva i nClcľalej, aspoň zpravidla, zvlášť však '1'0 ve
ciach důležitých Cl svobod toho-ktorého národa sa dotýkajú
cich, súhlars '\ršetkých troch národov. I pTi tejto fOTmálne.Ť 
zásade bolivšak Sasi na snel1loch zvačša lnajorizoi'\raní, pTi 
ČOl1l im ostávala len možnosť JH'o,testu. Rozdielnosť práv .ja
vHa sa zvlášť pri ohsadzovanÍ takzvanýchkardinálnych 
ú radov sedmoh radských, vyhraden ých len šl'achte. Sasi holi 
ZHtstúpení len y úradoch nižších (po radcovstvo, ich gróf bol 
guberniálnYlll radcmn z úradu). Návratolll Secllllohradska 
k Uhorsku a pod vládu domu habsburg'ského sa postavenie 
SH'SOV, i kecY sa im v niektorých pl'Ípadoch clostáva ochrany, 
zvlášť za Márie Terézie,ktOl'á ill11 udel'u,je (1766) i označenie 
"inclyta", užívaného d',roma osta tnými národmi, miesto i ch 
dotavádneho "ahna" (natio), vcelku zhoršilo. Výsadu vý
hraclnej koncivility na svojom území i proti ()Ipačnému usta
noveniu Aprobát sa imsíce poclarí obhájiť raž do r. t782 
(1'. 1692 zvláštnou smluvou troch národov holo opačné usta
no'venie Aprohát vyhlásené z'a neplatné, čo bolo potvrdené 
LeopoldoHI! r. r. 1693 a i výr()lkom Márie Terézie z 1'. 1753), 
no svoj spor voči král'orvs,kému fisku o platenie takzvaného 
martinského cenzu (v smysle pl'ivilegia 1224, na miesto ldo
rého nastúpily už dávno· riadné dane a krtorý Sasi po cllhú 
dobu ani neplatili) výrokoll1 Jozefa lL prehrali (t 782). Otázka 
nemala pre. Sasov význ'am len po 'srtránke hmotnej, alesú
visela úzko ,aj ·s otázkou ich pomeru ku korune, kde fiskus, 
ovládaný a, sekunclovaný šl'achtou (proti opačnému ustano-
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veniu Kompilát), hájil názor, že Sasi sú vlastne poddanými 
. fisku, kdežto Sasi hájili svoju naprostú svobodu osobnÍ! 
i svobodu svojho majetku. Ztraty majetkové zapríčinilo im 
vyrieknutie konci vility J ozefom II. 1'. t 7.81 zvlášť po tej 
stránke, že následkom nej mnohé pozemky dostaly SCl clo 
vlastních''a Rumunov, lIsadených na saskom území dosiaľ 
v područí Sasov, a ,s nimi i účasť v obecnej s·a:m:ospl'á:ve. 
V důsledku koncivility pl'estala i výlučnosť saských cechov, 
ktorá tiež prispievala k udržaniu saského rázu. Toto boly 
asi problémy, ktoré sa kláclly Sasom po reštitúcii z 1'. 1790 
a o riešenie ktorých v duchu rOVlnoprávnostnom, využíva
júc príležitosti všeobecného upravovania verejnoprávllych 
pomerov, snažili sa na sneme z r. 1791-92.70 

Na uskutočnenie tohoto vyznačeného programu boli však 
Sasi len slabo pripra vcní. Zvlášť po stránke historicko-práv
nej, v ktorom ohrade dva ostatné národy sechnohradské 
konaly vel'mi důležité prípravy už od 1'. J787. Ani inak ne
boli Sasi jednotní, poJdal' išlo o taktiku. Vedra stHršej 
umiernenejšej generácie, znajúee,j slabiny položenia Sas ov, 
vystupuje krídlo radikálnejšic, snažiace sa bez ohradu na 
S'kutočný pomel' ·síl Urskutočniť ideu napl'ostej rovnopráv
nosti s dvoma národmi ostatnými. 

Snahy mladše.Ť radikálllejše.f složky saského zastupitel'
st va na snellle smel'ovaly k důslednému vybuclovaniu ústavy 
ako spolku troch úplne rovnoprávnych národov. Záldadňou, 
z ktorej yychodili, bola im snaha po upravení a ustáleni 
snemového pOl'iadku v tomto smere. Tu, ako sme videli, 

'ustanovenía zákonné (protivníci Sasov dovolávali sa i uhol'
ských zákonov) Cl i usus sám v minulosti kolísal podfa 
politieke.Ť situácie medzi kolektívnou zásadou národných 
kúrií a zásadou individuálnou (rozhodovanie vačšinou hla
sov). Zastánea:mi spůsohu prvého boli Sasi, druhého však 
ostatné složky snemu, letorý už svojím složením preclsta
voval spleť z'astúpenia individuálneho čl kolekthrneho. Tu 
vedra zástupeov troch národov (zastupujúcieh s1"ojím slože
ním i štyri náboželllstvá), volených však nie za národy a ná
rochni ako celkami, ale jednotlivými stolicarmi a vidiekmi, 
malí oprávnenie zHsedať i členovia gubernia, král'ovskej 
tabule, hlavní išpáni stolíc a vidiekov (maďarských a sikuI
ských) a takzvaní regalisti (vynikajúce.Ťšie osobnosti náro-
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da maďarského a sikulského, pozvané na snem na návrh 
gubernia panovníkom). 

Popud k reorganizácii snemu vyšiel od panovníka, ktorý 
i tu VD srvojich snemových propozíciách (z verkej časti 
shodných s uhOl'S'kÝIl11i) žiada od stavov refDrmu snemového 
poriadku a zameclzenie roznych neprÍsf.<ojností, hatiacich 
jeho krudný prieheh. Jednotlivé národy podá",ajú v tejto 
veci sVDje zvláMné elaboráty. Maďari a Sikuli stoja na 
stanovisku, že snem je riaclne sriaclený, žiadnej novej orga
nizácie 'lletrcba a ,stačí len znemožnenie rozll1ych prehmatnv 
a neprÍstojnosti. leh elaboráty preto len shriíujú čl kodi
fikujú 's,tav dotavádny a priclržajú sa zásadne (pre prípad, 
že sa národy, nevedia sjeduotiť) hlasovania podra O'sob. Ná
rody sa však v tejto ve ci nijako nevedia shodnúť. Guber
nium, vyzvané sprostreclkovať, vypracúva nakoniec elaborát 
o organizácii snemu samo, kde sra pridHa zlatej streclnej . 
cesty medzi roznymi návrhmi. Je pre hlasDvanie podra osob, 
na l~spokojenie Sasav má však l1stanovenie, že vo veciach, 
týkajúcich sa práv toho-ktorého národa (únia hoch národov, 
vnútorná správa a lmnclridačné právo na úracly v Ione jed
notlivých národov, zvláštné práva a privilegiá jednotlivých 
národov) može sa snem usniesť len 80 súhlasom národa, 
letorého sa vec týka. Sasi napro,ti tomu žiadajú, aby hlaiso
vanie vo všetkých prÍpadoch, v ktorých má byť usnesený 
zákon, dialo sa poclra národov (kuriálne). V prípadoch, kde 
sa nepodarí sjednotiť mienku všetkých troch národov, má 
byť i odchýlné vótum nesúhlasiaceho národa predložené 
panovníkovi, nko ,to bolD vo zvyku konečne i dosiar. V ostat-' 
ných prípadoch može byť rozhodnvané VaČŠill1DU hlasov 
s tým však omedzením, že súhlasia-li s niečim dva celé 
národy, má tento súhlas byť poldadaný za vačšinu. 

Saský návrh ismeruje tedy takmer k úplnému vytvOl'e
uřu dosavádneho kuriálne-individuálneho dualizmu a ksria
deniu snemových kúrií národných vo veciach legi,slatív'lrrch. 
Týmto sposobom chce sa zabezpečiť proti prehlasovaniu 80 
strany členo'V snemu v nárDdné organizácie nepojatých 
(predOlvšetkým regalistov) a stať sa akýmsi jazýčkom na 
vážkach medzi dvoma nárochni ostatnými. Z tohoto dovodu 
prp,testujú Pl'Oti skráteniu svojich práv nielen pnstihnutí 
priamo, ale aj dva národy ostatné, ktoré sotrvávajú pri 
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návrhu gubernia (19. z. čl.) čl vidia v návrhu Sasov vyvráte
nie ústavy: Návrhom týmto by gubernium, krcirovská 
tabula, hlavní úradníci, regalisti a zástupci výsadných miest 
bDli pnzhavell1í ,svojho hlasu. Požiada",ka Saso'V je proti únii, 
proti záknnu, osvohodzujúcemu saský národ (Colnp. Const. 
III, tit. 13, § 6) odnáz",u a charakteru peculia s podmienkou, 
že tým nemajú hyť rozmnožené jeho svobody, a proti sta
novisku saskému z 1'. 1694, kecly sa'skí zástupci na 8neme 
žiadali hlasovanie poclTa národov len ,no veciach, týkajúcich 
sa svobod a práv tohoto národa, ktorej požiada'vke orga
nizačný návrh gubernia pIne vyhovuje. V tomto smysle 
cláva snem úpravu aj deputácii, vys1lanej do Viedne ciel'om 
konečného ustáleni a zákonných článkov, a ukladá jej po
žiadať pa:novnílm, aby na žiaclosti Sa,sov nielen nehral žiad
neho zretel'u, ale ich aj napomenul k zachovávaniu únie 
a zakáz'al im akékoľvek ,snahy po novotách. 77 

Svojho naprosto rovnoprávl10stného hradiska pridřž.ajú 
sa Snsi i V'oči návrhom na 27. a 31. z. čl., jednajúcim o obsa
dzovaní úrado'y. Článok prvší, vzniklý z popudu panovní
kovho, žiadavš,ieho vo s,vojich propozíciách (shodne s uhor
skými) rozšírenie prčhna chudobných zemanova nezemanov 
na úrady, us,t'Unovuje, aby mimo právo mešťanov zastávat 
úrady '1'0 vlastnom Ione a právo národa saského na vyššie 
úrady krajinské až po radco'vstvo v pomere, pdslúchajúcom 
tomuto národu a ev. a. v: nábo~enstvu, aj ostatní zMnožní 
mešťania boli pripustel1í clo podríadenejších úradov poli
tických i komorných, 'a to v smysle krároyských prOlpozícií 
až po tajomníctvo, s tou však podmienkou., ahy počet takto 
ustanovených mešťal10V nepresahoval na úkor zemial1skeho, 
stavu národa macľarského a sikulského lrl celko'Vého počtu 
úl~adníckych miest a pri usta1l10vo'Va.ní bol vzatý zákonný 
zretel' na všetky recipované náhoženstvá. Súčasne zachovávt1 
sa mešťanom i uacl'alej možnost povýšenia clo stavu zemial1-
ske:ho a tým i closiahnutia (po naclohuclnutí majetku) vyšších 
úraclov, zemanom vyhraclel1ých, za ČO zase zemani majú 
recipročl1é právo kOl1civility medzi meštanmi v smy,sle A. C. 
p. III, t. 81, art. 1, § 2. 

Článok posledl1ejší zabezpečuje i naďalej kal1cliclačl1é 
právo stavov na takzvané kardinálné (hlavné) úrady 
krajiny: gubernátor, kancelál', g'cl1erál národného ,;ojska, 
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tezaurariár, predseda stavmr, predseda kráTavskej tabule, 
kancelár a 'kamisár pravinciálny, predseda výberčieha 
úradu (exactal'atus), radcovia guberniálnl a pratanatári. 
Pri tom sa ustanovuje, že pri voTbe majú byť najprv vy-' 
lnadené tri radcavské miesta Sasom (rátrajúc v ta už aj ieh 
grófa) a ev. a. v. náboženstvu, na astatné miesta však na
vrhované vždy tri terná (vzh]'.aclom na tri astatné nábožen
stvá) zpomedú majetných a na prÍslušný úrml sn hodiacich 
šTachticav so zacha·vanÍm ravnasti me~lú národa:m macťar
ským asikulským na jednej, medú sta'vom grófskym, ba
l'ónskym a ze1l1ianskym na strane druhej. 

Ol;idva články, vŠimneme-li si ich dabre, boly })l'e Sasav 
;levýhadné. Prvý, pakiaT išla a aprávnenie meštianskeha 
stavu na úrndy, zharšoval ich padiel, na ktarý mali právo 
<111m národ tým, že títa navoaprávnení príslušníci meštian~ 
skeha Istalvu mima svazak nárada saského pačítanÍ bali teraz 
cla neha. MacYarskí členovia snemu využili tu tedy papudu 
pammnníkacvho k ustanoveniu skorO' opačnému,· než bala 
cieTam panovnÍkový'm: zručným s1l1iešanÍm a statožnenÍm 
meštiallskeha stavu s národom sHským, rozšÍrili sÍce práva 
na úrH!dy i na mešťanav, ktarí ho dosinl' neniali, alle na úkar 
Sasov, t~kže celkavý počet oprávnených prÍslušnÍkav sta,vu 
mestského Stl vlastne nezmenil, nehTadůac runi k tamu, že 
určením najvyšš'ieho p01l1eru 1/" dosavádny stav, pamerave 
výslovlle nemlledzený, bal aspaň nlažnastne zhoršený. 
Druhý zákanný článok, nehTndiac ani k tamu, že im pri
ználval právo len na časť 1l1iest l'adcavských, ubral im jedno 
miesta za štyrach, průslúclmjúcich im tretinau nko jednomu 
z troch národav, tým, že za základ razdelenia vzalnie "bri 
národy, ale štyri náboženstvá, stotožniac z·ase rafinavane 
nárad saský s nábaženstvam evanjehckým, čím na oStl:,atné 
dva nárady, preclst'avujúce zbývajúce tri nábaženstvá (k'a
tolícke, refarnlOvané a unitárske) dastala sa o jedna miesto 
viac. Správnejšie a duchu ús,truvy i únie viac adpoveclajúce 
by bala rozdelenie na klaždý nárad po štyroch miestach so 
z~eteTam na štyl'Í náboženstvá (kmudidáti jednotlivých ná
rodov by mUJseli byť sosvavenÍ talc, aby jednoHivé nábo
žensÍ\rá baly v celkavom počte rovnomcrlle zastúpené, čo 
vzhTadom n~ to, že kandidáciu robil Sinem. bolo docela dotbre 
a f,ahko mažné). 
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Zástupci nárada saskéhO' na sneme sleduj ú voči týmto 
dv01l1 článkalll tú istú palitiku aka va či článku :l9. Pakúš'l:l.jú 
SCl ich zmelliť v svoj prospech v deputácii í v pléne, pri čom 
nie sú ušetrenÍ známych nám už výpado.v tl nápadO'v vačšiny 
macfarrsko-rsikulskej, no márfJle. Nakaniec im nezbýva, než 
podať svoju odchýlnu lllienku i tuná a žiaclať, ahy hala 
predostretá so zákannýrnli článkallli k dvaru (29. vrr.' 1791). 
PokiaT ide a mdcoVlské miesta, žiadajú aby im boly z nich 
priznruné štyri tým spósabom, že tri z nich' obsadičľ prisluš
nÍkmi ev. a. v. nábažellstva, na štvrté však huclú mať práva, 
hudú-li mať vhodného kandidáta jednohO' z trach nábaženstvÍ 
ostatných. Tento pomel' ('/s) nech je im zabezpečený aj pri 
prípadnom razhojnení radcovských miest. PadoJme há.Ťa 
svo.j nárak na účasť v úl'acloch hla'vlných. Tu sa dovolávajú 
5., 7. a 8. badu diplamu leopaldinskéha, dekrétu dvarskéha 
z I'. 1742 a reskriptu za chla 7. V. 1791. 7

" Proti razšÍreniu 
schopnosti na úrady na lllešťanav v obvade národa mad'ar
ského a sikul,ského ',nič nenamietajú, nesmie sa to však stať 
na ich úkor. Padobne pl'otestujú proti kOllcivilite macfar
ských Cl sikulskýdl zenli:inav v svajo'lU strede. Člának 
Aprobát, ktorého sa zemani pri tom dovolávajú, bal zrušený 
dohadou troch národov z r. 1692. (Snem tu vyzýva Sasav, 
ahy tMa dohadu predložili cla 6 dní.) Až dO' 1'. J782 kanci
vilitná výlučnosť Sasav bOlla aj zachovávaná. Návrh na zá
kanný člának 27. udel'uje nové práva len mešťanom mimo 
obvad saskej univerzity, balo by preto spravedlivé, aby 
požiada vka reciprocity vzť'Hhovala sn tíež len na nich, 
Rozšíriť ju však aj na Sasoy bez otrasenia Cl zniČCinia ich 
ústavy nie je možllo. 7U 

' 

OhTaclom týchta sporných bodav medzi Sasmi Cl astatný
mi dvama náradmi obrHcajú sa obe shánky k dvaru, lda
rému preclldadajú svoje dóvody. Stavy lllacťarské (tedy 
snenwvá vačšill'a) rabia tak v úprave, danej deputácii, 
vysla/nej na dokananie zákonl1)TCh článkov. Va veci saských 
poži'adaviek paulmzujú tu na ta, že saský národ nevie pre
ukázať, že tým, že hal prijat)r za krajinský spalustav, 11a
dabudol tých istých L1l'áv, ktmé maly ostatné dva nárady. 
Naapak je ustanovené zákonam, že nemá sa dalllláhať roz
slren~a svojich práv. Z tohato důvodu nemůžu uznať ani 
nároky Sasov na ka,rdinálné úrady, ktoré patl'ia magnátom 
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a zemanom a majetným Sikulom. Na druhej strane Sasi, 
ktorí sa tak usilmrne clomáhajú úplnej rovnoprávnosti s ostat
nými clvoma nároclmi, ehcú tieto zpomeclzi seba vytvoriť 
ako cuclzincov. Dohody z r. 1692, ktorej sa clovolávajú,' 
preclložiť, hoc boli k tomu vyzvaní, nevecleli. Výrok z roku 
1753 nie je výrokom suclcovským, bo bol vydáný bez vy
počutia ostatných dvoch národav. Pokiar ide o schopnOlsť 
armalistova zemanov jednej sessie na úrady, stavy trvajú 
pri dosaváclnych zákonoch, ktoré ich z úraclov vylučujú, 
udávajúc clovocly, ktoré k tomu viedly."O 

Sasi ešte pred nkončením ,snemu poclávajú protest proti 
jcho jednaniu (29. VII.) ako takému, ktoré nemaio za cier 
obecné clobro vlasti. Sasi v ňom nemali prislúchajúcej lm 
úča,sti. leh doputovaní nemali dosť sily, aby sa mohli postaviť 
proti clpalYému prúdu vačšiny. Sv~}je útrn.py predložia ne
skol'. Tu spomcnú len jednu vee, zažitú pred pár dňmni: 
Pri kanclidácii na hlavné úrady holo O'statnými národmi 
násilne nzavreté kandiclovať len zpomeclzi seba s vy tvore
ním Sa,sov a náboženstva evanjelického a. v. Bruckenthnl 
(s 28) a Rosenfeld (s 26 hlasmi) clo kandiclácie pojatí neboli. 
"Moc pl'edsuclkn, že šťachta má výlučné právo k vyšším 
úradom, žc len ten je pmvý šrachtic, ktorý k potreháun 
štátu ničím ncp1'ispiecva, a že saský magnát, šťachtic a úrad
ník je len prostý mešťan", sposobuje, že sa zákony a l'ezo
lúcie necloclržujú a pl'ekrúcajú. Proti k'Clncliclácii nemajú 
ináče nič, chcú si IU1jiť len svoje právo. V.oči tomu kancelál'ia 
'1'0 ,svojom podaní zo dňa 7. IX. tvrdí, že boli kanclidovaní 
aj Sasi. (Boli volení aj Sasi, ale snem s poukazom na to, že, 
hoc zemani, nemajú dostatočného majetku, vyžadovaného 
zákonom, do kandidácic k dvoru ich nepojal. Ináče i medzi 
Salsmi bOlli, čo uznávali, že nemajú na tieto úr'ady vhodných 
kandidátov, t.akže táto pl'otesiácia má vlastne len význam 
l'ezervačný.) 

Novú ponosu predostieraj ú Sasi zo dňa 9. VlH., kde sa 
zase žalujú na to, že pri reštanráeii gubernia na konci sncmu 
ostatné dva. národy vytvorily Sa:sov z kandidácie vobec 
(roznmef heba tomu tak, že snem, vydeliac Sasom tri rad
coyské miesta, na ostatné hodnosti kandidoval len prísluš
níkov ostatnÝch clvoch národov a hoch náboženství), z 1 '5 
radoovských 'miest miesto '5 daly im len tri a nerešpeldovaly 
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nakoniec ani pomel' konfessií, nakorko Kronenthal, hoc 
.katolík, ]JOI.p~jatý medzi evanjelikov, aby mali o jednoho 
radcu meneJ. Sasom nebola daná vobec možnosť prezenfácie 
,na saské miesta. PnTých 8 radoovských miest bolo kandi
dované z 3 recipovn.ných náboženství, posleclné 3 miesta 
boly výslovne určené za saské (bez ohradu na náboženstvo). 
Správna kandidácia mala sa diať na všetky miesfa zo vše
tkých náboženství a národoy a výbel' mal byť ponechaný 
pahovníkovi. 81 

Vedra týehto ponos a protestuv, podaných na Slleme 
behom pojeduával1'ia, obhajoha s,askej ve ci jc sverená 
saským členooll zmienenej Už deputácie snemovej. Zvolení 
boli Michal Sotcrius, Bedrich Rosenfeld a Ján Tartler, všetko, 
z,~lášť v~'a'k dvaja poslední ohni ví zashínci ro~vnopl'ávnost
nych snah salských. Vedra toho mali Sasi vo Viedni zastáncu 
ešte v saskom radcovi sedmohrads>l<:ej dvorskej kancelárie 
A'nc~re.jovi Rosenfeldovi, ktorý hájil záujmy svo.Ťho národa 
obyca}~lc vo forme sepaní.tnych vót, prikladaných k pre
dostretLa'll1 kancelárie. 

Snemová depuLácia dostala povolellie prijsí do Viedne 
až y januári r. 1792. Saský národ uSlliesol sa však vyslať 
Tartle'ra clo Viedne už driev. Zákonné člé1nky sa u d",rora 
spracovávaly a bolo národným záujmom, aby' pri tom boly 
vypočuté aj saské pripol1lienky. Tartlel' pTichodí do Viedne 
ešte v októbri a hilletom zo dňa 27. XL, adresovanÝm lmn
celál'ii, clostávH sa mu povolenia predlož'iť prip~miellky 
k zákonným článkom. Kallcelária mll dáva lehotu 8 dní ~2 

Tartler podáva llámietky národa '1'0 veci oro>anizácie 
sne~nu ,dňa 1~. ~II., kde opisuje súča,sne i útrapy, l~toré pre 
svoJ na,rrh Sasl na sneme museli prestáť 'a ktoré sú len 
možno-li, stupúowlnými ohmenami zaohchodellin snemov~ 
níkov so Sasmi nám už známeho. 

Pokiar ide o mCl'itum zákona, dovodí saský národ opa
tovne, že základom sedl1l0hraclskej ústalvy .Ť~ únia troch 
národ ov, ktorá neznamená však· nijaké miešanie práv, ale 
l~n ~mmdináciu národ ov. Územie Sasov bolo zvláštnou pro
VlllClOU. Prvé stopy spojenia sú ~lŽ zo storočia Xv. Úuia hoch 
n~roclov zm:~l~lenal~ le~l spoločného panovníka, spoločnú taj
~1l1 radu, vzaJOl1lny nuer, spoločný snem (spoločné porady a 
.Jcdnohlasné usnesenia), spoločnú obrann aspoločné ťarcilY. 
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Zvláštné svobody jednotlivých národov ostaty však nezme
nené i nadalej. Ide tu o Ismluvu troch národov, o ich koordi
lláciu. Organizačný plán Sasov vychodil z týchto zásad: 
Zákollodarstvo má sa vzťahDV'ať len na veci, spoločné vše~ 
tkým trO'll1 národom. Všetky tri národy majú rovnaké právo 
jednacie, nasneme sú len tri nárDdné hlasy: v prípade ne
shody rozhoduje zemepán. Svoju vnútorllú správu riacli 
každý národ s'amDstatne. Pri zákonných článkoch, týkajú
cich sa len jednoho národa, ·s,tačí hlas tohoto národa; ostatné 
dva sú pD1vinné sa pridať ex capite unionis. Ani dva národy 
spolu nemožu lHlivrhnúť zákon o nárocle treťom. Ak niektorý 
národ ISO zák onom nesúhlasí, odo,!)l'ie svoju peča ť. Tieto 
zásady ply;nú z lÍstavy, zákonov a za zvyku. Hlasovanie 
poclfa osob je nesmyselné. Námietka, že vDtum curiatum 
pozhavuje kráťovsk.ú tahulu, gubernium Cl regahstov hlasu, 
je nesprávna: hlasujú precLsa so 8'vDjím národom. 

Požiadavky SaSDY súhrnne sú tietD: ZD zásmly kOOl'di
nácie národo,; plynie požiadavka vóta národného s rDzhod
čím právom panovníkovým a vytvorenie cuclzieho vlivu 
z vybarvo!,Tania vnútDrných vecÍ národných. Zo zásady 
rovl~o'Právnosti národov nasleduje, aby aj Sasi mali svojho 
prDtonotára (lva sneme, aby ich hlavní úl'aclníci holi pozvaní 
tiež regálmi na '8'ne'll1, ako je tomu u národov ostatných, 
cl'alej ahy im bolo vykázané výhodnejšie miesto na sneme. 
Pečať svoju nech je nesúhlatSiaeÍ nár'Ůd povinný pripojiť 
len v tom prípade, je-li jeho odchýlné vótum pl'ipojené. 

Proti 27.. (a 31.) článku podáva Tartler vefké predostretie 
zvláštné. Nárok Sasov na hlavné úrady opieraD indigenát 
SaBDv, 5., 7.. až 9. bod leopoldinského diplomu, reskript zo 
dĎ<a 7.. V. 17.91 a 42. tit. A. C. lIL, poukazujúc na ťarchy, 
znášiané Sasmi viac ako z tretlny. Pri ohsaclz.ovaní dikaste
riálnych úraclov žia.da 1/3 pre nárDd saský a ohhajuje vý
lučnéprávo koncivilitné dovodmi a doklaclmi nám už 
známymi. . 

Sedmohradská kancelária V'Ů Isvojom predos,tretí (3 L I. 
17.92) vyvracia clovody Tartlerove bod za bodom: Indigenát 
bez pozemanenia necláva práva na zemianske výsady. Keby 
dosledDk, robený tu Sasmi z indigenátll, bol správny, nebolo 
by treba príslušníkov sasl<.éhD národa povyšovaf do šfach
tického stavu zvláštnou listinou zemianskou. Ustanovcnie 
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snemu z r. J542, ktorého sa Sasi tiež dovolávajú, nehovorí 
o sriadení chkasteria, ale ohsahuje len ustanovenia výpo
mDcné. Posessia v Sasku oprávňuje len k úraclom saským 
nie však k úradom, vyhra:cleným zemianstvu. 5. bod cHpl~m~ 
leopoldinského o hlavných úradoch nejedná. A.ni bodu' 7.. 
Cl 9. nemožu Sa;si, ako indig'ellOvia meštianského stavu, 
uvádzať pre seba a pre Syoj nárok na zmienené úracly, 
g'uberniálné radcovstvá (vyjmúc saského grófa), ba flIni len 
na podriadenejšie miesta u gubernia. lch citácia reskriptu 
zo chla 7.. V. J7.9J je nesprávna; práve tak prekl'útená je aj 
ich argumellltácia z 42. tit. A. C. III., ktorý jeclná len O' men
ších úradoch (srovn. aj § 6. tit. 13. C. C. III.). Ťarchy, n.ldo
rých ,saský národ udávCl, že ich nesie, boly prevalelllé na 
kontribuentov. Pobaf icle o úrlacly dikasteriálné, 5. bod 
diplomu leopoldinského nemá toho sllny,slu, aký mu prikla
dajú Sasi, že tDtiž dikasteriálné úracly majú byť obsadzD
vané l/s-nou z každého národa. Klauzula kancelárie (lUnie
stenie Sasova iných mešf'anov nie vyše 1/3) nie je pretO' pre 
nich krivdou, ale pl'áve naopak: dáya právo i osohám tohoto 
národa, bývajúci'l1l mimo .jeho grémium v iných mestách. Čo 
sa ich výlučnej koncivility týka, SčI!si mali o'cl počiatku spo
luohčanov (Pečenegov a VlacllO'v). Koncivilitu osrtatných 

národov UJstanoyuje už 81. tit. Aprobát III., § 2. Smluva 
z r. 1692 a jej ďalšie potvrclenia nemožu derogDyať zákonu. 
Práve dva ostatné národy by sa maly právo žaloyať, že 
prizvaný hosť, ldorého medzi seba prijaly a ldOlrému pri
znaly všetky práva, ich zpomedzi seba vytvára. Uznal to 
i sám J ozef II. v reskripte zo cbla 22. III. i 7.81, kecf hovorí, 
že výlučná kOl1civilita je proti právu a spravedlnosti a aj 
proti pravej únii, ba i sám Leopold (27.. lX.9J), kecf yyslovu
je zásadu, že vytlvorellie ostatných národov zpDmedzi Sasov 
má v budúcnosti prestať. Zákonný článok tedy može byt 
schválený s odmietllutím saských pripomienok s lliekto-· 
rými zmenami. Sasov sa týka: Klauzula v prDspech Sasov 
v úvode zákona može v)'lstať, bo zákon netýka sa sa'ského 
národa celého, ale len mešť'anov a iných nezemanov. Pone
cháva 8a len zmienka, že Sasi majú nárok na guberniálné 
r,adODvstv,O. Osiatné zmeny sú len rázu fomnálneho· a štyli
siického. Článok 31. navrhuje však kancelária zmeniť (v du
chu leDpDldinského diplDmu) v ten smysel, že vyclelenie troch 
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miest l'adcovskÝch Sasom vystáva a sa ustanovuje, že. do 
kandidácie maj;i byť pojaté ·na každé miesto z každého ná
boženstvCl tri osoby, vyhovujúce zákonným 'požiaclavkám, 
z ktol'ých si paIlO'vník vyberie s náležitým zretel'om na jed
notlivé náboženstvá a národy. 

K zákonnému článku 27. podáva Rosenfeld zvláštné 
vótum: Ta, čo te1~to zákon na základe král'ovských propo
zícií dovol'uje, bolo v užívaní i dosiaľ: zákon naopak zhor
šuje dosaváclny stav tým, že omeclzuje počet nezemanov 
v úradoch na l/a, takže panovník hude mať zo zákona viae 
škody ako osohu. Tentu zákonný článok by mal byť preto vo
bec ,;ynechaný. To ilsté platí i o jeho miestach, vzťahujúcich 
sa na ·nobilitá~~iu: i tu sa len zhOTšuje st.av dosavádny. Klau
zula tu pl'ichocliaca: "mg-a cQnsuetam gubernii regii com
mendationem", je proti panovníkovým pl'ávam, ho král' 
može nobilitovať i z vlas1ného popWlu. Citmnaný článok 
A pl'ohát o konci vilite ostatnýeh národoy meclzi Sa,smi bol 
usnesený proti protestu saského národa a dohodou z 1'. 1692, 
potvrdenou i panovníkmi, po zbavený platnos,ti. Oživený 
by mohol byť len súhlasom všetkých troch národov. 

K tomuto separáimemu vótu Rosenfeldovmu ka,ncelária 
v.priloženom protiváte poukazuje na to, že sám panovník 
uznal, že closcwáclnemu abusu je treba čeliC zákonom. Určiť 
počet nezcmanov v úracloch je potrebné, aby zemani neboli 
znepoko jení:. Doporučenie gubernia pá nohilitácii neome
clzuje práv panovníko'vých. Pokial' ide o 81. tit. Aprobát 
III., zákolU maže byť zrušený zase len zákonom, a nie do

hodou. 
S vótO'ln kancelárie súhlasí zpomeclzi Š'tátnych TtlClcov 

lzdenczy úplne a vo všetkých bOtCloch. K bodu tretíemu, 
(konciviht,a) dodáva, že zvláštné smluvy, ktorých sa národ 
saský dovoláva, boly pano,"níkom zrušené. Tu poukazuje 
lzclenczy na to, že prijde-li do sčlJského ohvodu neja1cý 
šuster-e~Tanjelik z nemeckej TÍše, dostane bez akýchkol'vek 
t'ažkostí ahčial1ske právo; hlásí-li sa oú však sedmohradský 
Maeral' alebo Sikul, čo aj hneeL najprednejšieho postavenin, 
je zamietlllutý. "Je možno jednat' voči svojim spoluo~)čanom 
nepriatefskejšie a s vačšou nenávisťou? Zvlášť kecl v me
stách v n1<aeLarských stoEciach a y sikulských vidiekoch ne~ 
postupuje sa pr~ti Sasom spasohol1l odvetným." lnak však 
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súhlasí s Rosenfeldom: člán~k zhmšuje len dosaváclny stav 
a zmenšuje práva panovníkove. Vytvára ,mimo to i nesjed
notených Rumunov, ichž náboženstvo v Sedmohradsku nie 
je recipované, čo, vzhl'aclo'l11 na ich početnost', mohlo by vy
volať vel'mi povážlivé vzrušenie. Navrhuje preto článok 
vynechať vobee ako zbytočnýa škodlivý, čím by T'artlerove 
námietky odpadly samy Isebou. Eger Cl Rei,schach Je tiež pre 
yynechanie. Kounic, ku ktorému sa vec dostáva už až po 
smrti Leopolda ll., llarádza, že by bolo najlepšie nechať roz
hodllutie v tejto veci až po ill'augurácii. Akby však malo byť 
]·ozllOdnuté deiev, navrhuje, aby všetky sporné veci boly 
preJednané v konferencii. Rezolúeia (19. III.) rieši vee Y po
sledneJšom smysle. 

Konferencia, konaná dúa 26. III. 1792, schválila vo veei 
úradov Cl kancivility stanovisko seclmohradskej kcl'ucelárie 
Cl ponosy Sasov zamietla. Podohné stanovisko zauJala clv. 
komisi'i:l, konaná ch'ía 16. IV., k saskému návrhu na organizá
c'iu snemu .. Kancelár a gubernátor vo zvláštnom spise 
vyvracaj ú saské nál11ietky a ukazujú, že saský návrh je 
protiústavllý, na priamc ~ryvrátenie lLstavy namierený, a že 
saský národ peotiústavným spasobom chce rO'zšíriť svoje 
práva proti opačnému zneniu článku C. C. Aby však mier 
medzi národmi ostal zachovaný, saské nárolC)~ boly však 
predsa zavrátené, navrhuje kallcelária dať na ich preclo
stretie túto odpovecľ: Práve tak, ako by pano1vník nemoho] 
dovoliť, aby ostatné dva národy rozšírily svoje práva na 
úkor národa saského, nech sn spokoJa i oni so svojimi do
savádnyini pl'ivilegiami a právami n nech sa nesnažia o ich 
rozšÍrenie na úkor clvoch národav ostatných a proti ja,sné
lIHl zmclliu II vedeného zákonného článku., Rosenfeld pripo
juje z·ase vótum osobité: požiadavky saské nesmerujú proti 
úllii a Sasi nemažu byt' preto ťahaní na zodpovednosť. Dvor
ská koinisia však pridáva sa k mienke kancelárie a dopo
ručuje k schváleniu článok snemu s niektorými zmenami, 
z HOl'ých najdoležitejš,ia bola tá, že sa z neho vynecháva 
ustanovenie o nezbytnosti súhlasu príshlšného národa vo 
veciaeh, týkajúcich sa jeho práv. Kancelária je tu tej mien~ 
ky, že k zabezpečeni'll týehto práv stačí povinnosť národov 
(v smysle úllie) k vzájomneJohrane svojich práv. Elaborát 
Sasov zamieta aleo nepriJatel'ný. Rezolúcia to schval'u.Ťe:a 
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Proti tomuto rozhoclnutiu podávajú saskí cleputova:ní 
nové námietky k palllovcllíkovi. 19. a 27. článok, má-li byť 
prijatý poclra horejšieho rozhoclnutia, vyvrMi nielen secl
mohrmlskú ústavu, ale aj oprávnené práva Sasovo Nemože 
byť predsa vorou panovníkovou utláčať saský národ. "Ná
rod, ktmý si je nie veclomý žiadneho previnenia, ktOTÝ 
naopak svojím dosavádnym choV'a:ním, svnjou pilnosťou, 

vzdelanosťnu, poctivosťnu a ohetolvaním srvojich síl, majetku 
a krvi v (l}oajvyššej služhe svojho kniežaťa snažil sa vždy 
staťsa hodným jeho ochrany." Ešte i v súkromných spo
roch bývajú vypnčuté obestrany, tým viac mohli V· to 
clMať, kecY ide O' celý národ, !dorý už 600 Tnknv býva v zemi, 
ldorú zveradil asvojou kr'Vou obhajoval. Nech sú im sdele
né protidoV'ody, nech sú preskúmané ,ich doklady a nech 
je im povolené,č\Jby mohli byť príto!t1lní na sehoclzi mi
n~strov, prejednaním veci po'verených. Ostatní deputovallÍ 
zase vyvr1acajú vn zvláštnom podaní námietky Sasovo 

DVO'l'ská komi,sia, Horá sa s týmito náa:nietkami a ich 
refutáciou zaoherá vo svojej schodzi zo dňa 12. V. 1792, 
shTadáva zase, že ponosy Sasolv sú neoprávnené. Zákonné 
články boly svedomite pojednávané vo viacerých konferen
ciách, odchýlné mienky boly zaznamenané, pri ČOll1 bol bra~ 
ný i ohrad na Tartlerove priponúenky, a S'O vše,trlcými dovod
mi a proticlov'Odmi predložené panovníkovi na rozlroclnutie. 
Nové námietky Sasov sú ináče len opakoV'aním starých 
asledujú len cieT, odclialiť výkon uSlllesených zákonov. 
Komisia trvá preto vcelku pri povodnom znení zákonillých 
článkov. Pri tom všetkom povoTuje niektmé opravy v pro
spech Sasovo Tak v Z. čl. 19. (o mganizácii snemu) k usta
Illnveniu o rozhoclova1ní vačšúlOU hlasov sa dodáva, že 
mienka llesúhlasiacej ča,sti má byť pripojená k zpráve 
k panovmíkovi.' Námietky Tartlerove k návrhu článku 27. 
odmieta komisia tiež ako neodovodnené. Svoruje len k tomu, 
aby os,ta,la známa nám už vsuvka kancelárie (Sa,si majú prá
vo' aj l1'a guherniálné raclcov1sr/:vo), a to z tohO' dovodu, že 
sruský gróf, ktmý by mohol byť i stavu meštiallskeho, je 
poclTa. diplomu leapoldinského z úradu čleuom gubernia. 
V iných prípadoch však trvá lIla zhoršení snemových ná
vrhov v lleprospech Sasovo Tak v návrhu na 21. z. čl. (o re
štitúciu Sasov) je Hauzula, že, v čom by sa tak snácY ešte 
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nebolo stalo, má byť. zpai uvedený stav leopoldinský a za
cllOlvaný ,i nacYalej. Vláda, vychodiac z toho názOTu, že Sas i 
boli už reštituovanÍ úiJlne v svoje staré práva, uvedenú 
klauzl~lu vynecháva, pri čom sotrváva, prez p r 9,test Sasov, 
clovochacich, že reštitúcia nie je ešte úplná, i dvorská ko
misia. Podobne sa potvrdzuje vynechanie, že 'vo veciach, 
týkajúcich sa práv toho-ktmého národa, je k zákonu ne
zbytný -súhlas príslušného nál'ocla. 84 

Ešte y deií konferencie obracajú sa Sasi s novÝ1n po
daním k panovníkovi, kde sa bl'ánia proti nán~ietkam 
keajinskej deputácie, podaných proti ich pripomienkam. To
to yodanie prijíma minister Reischach. Znova žiadajú, aby 
k Jednaniu boli pribratí aj oni, ho deputácia ich pripomien
ky k článku 2?sÍce prijala aj prečíDala, ale odmietla ich 
predložiť panovníkovi; námietky k článku 19. však odmietla 
vobec. Podávujú ich teraz. Opakujú tu zásady svojho ela
b~rátu snemového, odovodiíujúc svoje pojatie tým, že len 
~I'l národy spolu tvoria krajinu, k usneseniu krajinskému 
Je tedy nezbytný súhlas všetkých troch národov. Zákony, 
ktOTé profi tomuto ieh poja,tiu citujú protivníci, sú jecln~k 
len všeohecné usianovenia, jednak však excessy na úkor 
práva, donesené bez súhlasll Saso'y a dohodou z r. 1692 zru
šené. Pokia!' ide o zvyldosť na sneme, nech je lne,sne zi,ste
n~ zo Isnemových aktov. Na odpovecY ostainých deputova- ' 
nych k článkom 24-27, pokiaT srnvnáva fiscum regium 
~ bonis fiscalibus a Sa>sov s poddanými pánov a obviňuje 
!Ch z oh Tuby zásad demokratických, raclšej neodpmreda jú 
a dotýkajú sa len vecí cloležitých. PokiaT ide o i~h 
právo na verejné úrady, Sasi, "pochodi'Clci z preslávneho 
národa nemeckého (TeutollUln), od svojho príehodu boli 
schopní všetkých úradoy krajinských proste v dosleclku 
toho, že boli pozvaní starými kráTlll1i uhorskými do,stali 
výsaclysvoboclného a nedelitellného národa na' lu&Toyskej 
pode a boli pripustení k účasti v zákolllodar,stve. VÝsada 
Aildrejská, že k saským úraclom sú pripustení len Sa;;i, nie 
,je s tým v rozpore, bo právo k úradom krajinským je prá
vom všeobecným. Národ sc1Jský netvorÍ mestský SDav sedmo
hradský, ako tvrclia jeho protivnícI, ale uni v~rzitu národa 
nemeckého (Teutonici), zaokrúhlenú časť Seclmohraclska 
s uzavretým územím a právomocnosťou. v ktor'Om ohývajú 
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zemal1l, duchovní, mešťalllia a svobodní zemedelci. MÍJlno 
mešťanov národa saského sú mešťania aj mimo jeho územie 
v mestách a mestečkách, netvoriacich časť saského národa. 
Rozdeleil1ie na hlavné a mÉmšie úrady v diplome neprichodí. 
Guberniálni l'aclcovia, na ldoré miesrta ich nárok uznávajú 
aj protivníci, sú v hodnosti magnátov (proceres). lch práNo 
yýlučnej koncivility zakladá sa na dohode z r. 1692, ktorou 
opačné ustanovenie Aprobát bolo zrušené. Táto dohoda nie 
je v protive so základnými zákonmi, bo ani ostah~é dva 
národy nechcú nič popustiť zo svojich zemianskych práv 
pozemkových. 

Podanie toto, hoc bolo pripojené k spisu, ostalo už bez 
povšimnutia. Respektované boly zato námietky Sasov vo veci 
telesných trest ov, nan'hnutých snemOll1 pee poddaných 
miesto clrievňajších pokút peňažitých. Sasi, pokial' išlo 
o ich svohodných seclliakov, nemohli s tým prirodzene sú
hlasiť a už ua SineJme protestovali proti tomuto usneseniu 
(29. z. čl.) v mene "clostojnosti a svobody národa a jeho 
záklaclnej výsady, že všetci Sasi sú účastní tejže svobody." 
I tuná obracajú sa Sasi k panovníkovi a ponk'1:1zujúc na 
stupeň kuliúry, dosiahnutý saským seclliakollll, ktmý je 
svobodný a nemože byť .g,rovnávaný s poddanými ost'1:1iných 
častí SedrnlOhradSlk'1:1, žia:clajú o nápravu. D\TOl' nato povol'uje 
vedl'a trestov telesných aj tresty na sv'Ohode a postom.85 

Saským zás,tupcom na ich podania nebola daná žiadna 
odpovecl', takže UJlli nevecleli, či ich námietky boly respek
tované a v čom. Obracajú sn preto k panovníkovi s novou 
proshou, aby, keď už neboli pripustení k jednaniam kornfe
renc,ie, bolo im aspoň vydané rozhodnlltie, aby sa ním mohli 
vykázať národu. Ka.ncelária (2. VI.) stavia sa však i k tejio 
i~h žiadosti zamienave a rezolúc1a (21. VI.) s tým súhlasl. 
Rezolúcie o s:nemových veciach sú oZllam,ované snemu, kde 
sa o nich dozvedia aj Sa'si. 86 

Sasi vš'ak vyhlásenia zákonov nevyčkali, Sedmohradská 
kancelária predostiera už clúa 1 f. VII. novú ich žiadosť, ob
sahujúcu g,ostavenie zmien v ústave národa od r. 1781 a žia
dajúcu o plnú reštitúciu. Posobenie kOllcivilitného reskriptu 
až do dobrovol'ného vyrovnania alebo najvyššieho rozhod
Dutia má byť ponechané in suspenso. Rezolúcia vo veci 
Rumunov na fundu regiu nech nie je vydaná clo tej doby, 
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kým Sasi nepreclložia svo,ju mienku a svoje návrhy. Ná
rodu nech je zachované právo sriacľovať cechy a dávať im 
pravidlá. Návrhy nárocla v týchto veciach nech sú clvorom 
prijímané; do tej doby však vydať úradorrn cechové pred
pisy z r. 1780. Roznosť práva výčapného a práviných meclzi 
mešťanl1li a obyvatel'mi preclmestí ponechať do úpra,vy 
iiarch pocll'a kategorií a príjmov ohyvatel'stva. Limitácie 
miest skúmčl a preclklaclá k najvyššiemuschváleniu uni
verzita. Jus detradus z pozostalostí (10%), ktoré pocll'a na
l'iaclenia z 1'. j 788 (24. IV.) pripadlo fisku, vrátiť univerzite. 
Vyšeh'ovanie o aktívach a pasíva ch národa nech je urých
lené; národu nech je tu dovolené podať syo,je návrhy. Do
bou reštitúcie ukončiť starý sposob účlovania čt prijať ich 
návrhy na rýchlu revíziu účtov v buclúcllosti, Povoliť ná
rodu, aby na vysvertlellie horejších návrhov mohli vždy 
vy,slať 2 depuiovalllých clo Vieclne. Kancelária o týchto 
saských požiaclavkách hlási, že cestou gubernia dala Sasov 
vyzvať, aby poclali svoje návrhy, ktoré má gubernium so 
svojou mienkou pl'edložiť clo 4 mcsiacov.87 

Zákonné články, proti ktorým panovník nemal námietok, 
boly vyclané snemu, svolanému na deií 21. VIII. 1792, hlav
ným úk,ololll ktorého bolo vykonanie homagia novému 
panovníkovi. Snem vyslal na preskúmanie schválených 
člwnlwv zvláštnu cleputáciu. O únii, kcle sa rozputáva nová 
agifácia, prichodí síce (9. IX.) vlivom Sasova Sikulov k pri
jatiu zákonného článku v osnove, upravellej (viac-mellej 
len fOl'málne) clvorom, a k usneseniu, že snem toho času 
nemá sa vohec púšťať do cľalšieho pojednávania o tejto 
veci, o sporných článkoch ostatných však ll1edzi Sasmi 

. a ostatnými clvoll1a nároclmi rozvíja sa tu nový zápas. Pripo
mi enky Sasov vo veci hlasovHnia na sneme pl'ipúšťa deputá
cia prečítať až na cllhé pl'Osenie, Pl'edsecla clepútácie Vlk 
Kelnény zastával z počiatku názor, že sposob hlasovania bol 
už vybavený podl'a želania zell1e, zákon o tom hol už sank
eionovaný, takže uiet miesta k cl'alším pripomienkam. Pri 
čítaní sa mnohí úmysel'lle hlasite smiali, i akže málokto po-
6ul; viac bod ov preclostretia bolo vynechané vobec, zvlášť 
doklady zo zákonov. Dlho museli žiaclať, aby ich elaborát . . 
bol prečÍtaný úplne. Viičšina je netrpezlivá a ln'ičí, že Sasi 
zdržiavajú cleputáciu s "bolondságok, criminatiok, valnne-

487 



roségek". Po prečítaní elaborát bol im proste vrátený; de
putácia nechcela poznamcJlať ani do protokolu ani na spis, 
že ich poclanie bolo prečítané. BánHy síce srúbil nápravu, 
ako aj to, že ich pripolllicnky pripojí k spisom. Aj zalno
čil u stavov ostatnÝch, ale bez úspechu. 

Sasi sa na tooi)racajú k S'llcmu (4. IX.) a dovodmi zo 
zákonov a z dejÍn obhajujú svoj návrh na sposo)) hlasovania • 
na sneme. Poclobne robia i vo ve ci koncivility, ktorú sÚ. 
ochotní pripustiť len v mestádl a mcstečkách mimo. corpus 
saského národa. Ohradolll telesných trestolv pre poddaných 
žiadajú, aby výraz "plebs rustica" nebol vzťahovaný na 
Sasov v dedinách, ktorí sú rovnakého (svobodného) stavu 
so Sasmi v mestách. Snem však zaobchoclí s nimi pod ohne 
nko precltým deputácia, takže 8. X. 17.92 podávajú ku krá
l'ovskému komisárovi sncmu Cl veliacemu generálovi sed
mohraclskému gr. Mitrovskému zvlášůnu ponosu, kde sa 
žaJlujú na zlé zaohchodenie so strany snemu. Snem sa cho
val k nim vraj tak, že by snácr bol,o bývalo lepšie, keby 
snem boli opustili. 

Mimo toobracajú sa Sasi so zvláMnou ponosou k dvoru, 
kde žalujú, že na sneme neboli vypočutí a niektorýllli jeho 
členmi boli znevážení, a žiadajú, aby po ukončení snemu 
mohli vy,sl'ať zvláštnu deputáciu k dvoru. TMo žiadosť opa
kujú i cestou Mitrovského, ktorý vo svojej záverečnej zprá
ve o sneme podotýka, že Sasi na znamenie svojho nesúhlasu 
odopreli priložiť svoju pečať na zákon o koncivilite a že 
prosia, aby mohli podať svoje pripomienky bucTto cestou 
komisára a,lebo zvláštnej deputácie p1'Íamo panovníkovi. Na 
návrh kancelárie (aj ostatné nácrody by to žiadaly) sa vš'ak 
lch žiaclosť o zvláštnu deputáciu zamida. Poclobue sa uepo
voruje (26. XI. 92) príchod do Vieclue allli saskému grófovi 
Bruckeuthalovi. Kuucelária navrhuje ponosy saské uajprv 
vyšetriť a až potom rozhoclnúť o prípUJstnosti cleputácie. 

Voči týmto ohvineniam snem sa háji tým, že námietky 
Sas ov prečítať dal, kecl' však zistil, že sú obrátené proti 
zákonom, predkladaným už k SHl1'kcii, vrátilich podatel'om 
ako neprípUJsiné. Sasi nato v schodzi, konanej dňa 1. X. 17.92, 
podali písomné prehlásenie, že svoju pečať pripojujú lelll 
z toho dovodu, aby nezdržovali sankciu článko"T ostatných, 
o čom si žiadaju opis protokolu. St,avy pripojujú ich 
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námietky a žiadajú panovníka, aby zabezpečil uvedenie zá
lmnov v život a zamedzil na budúce podobné prekážky Cl 

neshody. Ka:ncelária vtejto súvislosti navrhuje vydať roz
llOdnutie, že odopretie pečati jedným národom nemá vlivu 
na právoplatnosť expedícií snemových. p.anovnÍk to schva
l'uje (21. XII. 17.92) Cl podpisuje predložených 64 zákonných 
článkov. Sporné články holy - po obvyklých poclaniach 
Cl protipodaniach salských a nesaských členov deputácie 
sncmovej vo Viedui - na doporučenie kancelárie sank
cionované v znení Sasom nepriaznivom. Len vo ve ci kOll
civility poclarilo sa Bruckellthalovi, ktmý bol neskol' predS'a 
pl'ipustený k dvoru, vy-mocť (17.93), že zemani, pripustenÍ 
v smysle prÍslušného zákonného článku k ohčianskym prá
vam saským, majú byť vo všetkom podrobení i saským po
yinnostiam, čím sa nebezpečnosť zálwlla pre Sasov značne 
zmenšila, nakol'ko zemani boli týmto ustanovením do istej 
miery odraclzovaní usadiť sa medzi Sasmi. Ostatné ich 
požiadavky a sťažnosti boly odkázané na buclúci snem. 
Vy,bavené na sneme však Vi~lC neboly. J\lIiesto toho prikro
čuje vláda v nasleclujúcich rokoch - nie bez zavinellia 
Sasov samých - k úprave saských pomerov z vlastnej moci, 
znamenajúcej počiatok pomalého rozvratu c1ochovanej sas
kej ústavy. 

Zpomedzi Nemcov ostatllých, osadených v Uhorsku, prě
javujú politické snahy, v menšom pravda merítku, len 
Nemci spišskí. Povodná ich samospráva, shodujúca sa 
v mnohom so samosprá,nou Sasov seclmohradských pred jej 
úplným osamosta,tnenÍm (Sasi spišskínedosiahli v'Olehllosti 
král'ovho zástupcu, hradného grófa), bola v closledkll zá
stavy XIII. spišských miest Pol's,ku (1412) a vývoja v sto
ročiach llasleclujúcich rozrušená. Vačšina spišských miest 
uhorských (s výnimkou Levoče a Kežmarku) upadla do zá
yislosti voči zemským pánom a stolici. Podolme ide vývoj 
i v založených mestách, ktorým sa však i pri podrobenosti 
súkromoprávnej moci predsa len podarÍ zachovať vačšiu 
mier II samosprávy ako mestám, osta vším v Uhorsku. Po 
reiukorporácii (17.7.2) Máriou Tcréziou čak:al osud urbárnych 
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osád aj XIII. spišských miest, no na ich energické preclo
stretie bola ima '3 mestám cLalším (Poclolín, Gňazcla a Lubov
ila) uclelená Máriou Teréziou samospráva a nezá vislosť na 
stolici. Provincia XVI. spišských miest clostáva asi také po-, 
stavenie, aké maly v tej cloh~ svobodné a krárovské mcstá: 
v politických veciach sú závislé na král'ovskej racle miesto
držitel'skej, v hospoclárskych na král'ovskej komore. Táto 
autonomia bola ref'ormami ] ozefa II. zrušená a XVI. spiš
ských miest holo spolu s Kežmarkol11 a Levočou poclriadené 
stolici. Po odvolaní reforiem jozefinských snažia sa (proti 
voli Spiš'skej, ktorá vo svojich inštrukciách žiacla ich podro
benie stolici) .o zákonné potvrdenie svojich privileg'ií, o za
radenie (kolektívne) do mestského stavu a v closledku toho 
o priznanie zastúpenia na sneme. Svojich túžob nedosahujli 
však ani v jednom smere, naopak, vel'mi húževnate SCl lllusia 
brá:niť proti reinkorporačným snahám stolice Spiš'skej, pod
porovaných aj snemom, čo' sa illl za prispenia ,panovníkovho 
konečne aj podarí. Snem v séhodzi, konanej dňa 10. XII. 
1790, na základe dobrozdania král'ovského fiškusa sa usml
ša, aby clo cralšieho meritól'neho vybavenia sporu boly zpat
uvedené do svojho výsadného stavu z r. 1778. Na základe 
tohoto usnesenia snemového ustavuje sa XVI. spišských 
miest 19. X. 1791 v Spišskej Novej Vsi znova ako zvláštné 
lllunieipium. Bolo zrušené až r. 1876.Sil 

4. 

Nál'odnostné lmutia, s ktorými sme sa mali príležitosť 
soznámiť dosial', líšia sa vzáj.oill1ne v mnohom jak svojimi 
llositel'mi a formami ich ústrojnosti, twk ciel'mi, ktmých 
ehcú dosiahnuť, spoluurčovanými ináče značne už činitel'mi 
prvšími. Všetky tieto hnutia shoc1ujú sa však v tom, že jak 
ústrojnosť ieh nositel'ov, tak ciele, ktmé sleclujú, sú charak
teDizované danosťami rázu verejnoprárvneho, politického, či 
už v smysle ldadnom (Sl'bi a Sasi), či už v smysle zápornom, 
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ieh nedostatkolll (Rumuni a čiastočne i Srbi). KOl1Jstitutívnym 
prvkom ústrojnosti srbskej, l'obiacim zo Srbov zvláštnu 
jednotku, sú (vedra reminiseeneiÍ na SHlll'Ostatnú ich štátnosť) 
ich privilegiá po shánke pozitívnej, ich nerecipovanosť 
v UhOl'sku po strá:nke negatívnej. leh snahy nesú sa zn 
oclstránellím tejto poslednejše,j pl'ekážky ich r~vnoprávll'olsti 
v Uhorsku, pri čom však snažia sa o podržanie svojho zvlášt
neho, výsadného postavenia i naclalej. Čo chcú, .je ich rc
cepcia .ako llál'ocla, nie ako jednotlivcov, ako o to usilovala 
stl'a'lla uhor,ská. V ZOl'O'lll ich snáh je postavenie Horvatov 
v Uhorsku ·alebo aspoIl postavenie Sasoy v Sechnohrac1sku, 
záklaclnou složkou verejll'oprávneho pOistavenia ktorých je 
tiež privilegium a zemská ústava sedl11ohraclská, cierol1l však 
dosiahnutie politickej a národnostrnej ]'ovnoprávnosti v kaž
dom ohl'acle a~mere s o~tatnÝmi drvoma vÝsadnÝl11i národ mi 
sedll11ohradskými. . '. 

Niet dozaisfa pochyby o tom, že jak u ,srhov, tak II Sasov 
uplatúovaly sa ako momenty irntegračné na jednej Cl clife
renciačné (vzhl'aclom k ostat'l1Ýl1l nároclom) na strane clruhej 
aj iné ako vel'ejnoprá,nné' danosti (reč, rasa, povocl, náho
ženstvo, cirkevné sriaclenie), rozhoclujúcimi a skutočne kon-

• stitutívnYl11i sú však len tieto posleclnejšie. Pn7\ky ])rvšie 
dostávajú sa k platnosti len v closledku týchto posleclnejšíeh. 
Tak Nemci v Sedl1lohradsku, pokial' nepatrili do svazku 
saského, ostávali bez práv, hoc boli tejže reči, náhože'l1stvn 
i povoclu. Podobne netvorili právneho poclmetu ani R umuui, 
hoc sa líšili ja1ksvo,jím povodom a náhoženstvol1l, tale svojou 
rečou a vzde1anosfou ocl ostatných národov Sedl1lohradska 
ďaleko viac alm Sasi. Čo im však clocláva ul'čitej jecl~lOtnosti 
a osobitosti (vedra cirkevného sl'iacle'l1ia) voči nároclom ostat
nÝl1l, nie sú tieto l'ozcliely, ale okolnosť, že sú vylúčcnÍ 
zo všetkých nároclll'ostných svazkov seclmohraclských, tedy 
pl'incíp zase len verejnoprávny, keCL i v .sl1lY'sle zápol'nom. 
Zpol11edzi RUl1lunov boli iudivicluálnymi subjektami práv
Jlymi len jeclnotlivci: zemani, priznávajúci sa k niektoré
mu 'l1áboženstvu recipovanému, v skutočnosti, prislušníci 
gréoko-Imtolíeke:ho náboženstva však viac-menej len v teorii. 
Naproti tomu Maďari a Sikuli, shodní pov,ocIom a rečou, 
ml'avmi, vzdelanosťou a zvačša i náboženstvol1l, lvori~l ná
rody zvláštné. 
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Kolektívna jednotka jetejto dobe daná tedy ešte výlučne 
len kriteriami verejl1oprávnymi. Len tieto sú s i:o, stmeliť 
vačšie-menšie IU110ŽSrtvo jednotlivcov, shodných il1áče rečortl, 
povodom, vzdelauosťou atcY., v celoIc a osohitnú bytnosť, 
uznávanú ideologiou dohy. Bez ich koustitutívneho prispe
nia ostávajú tieto s jej hTadrska i nad'alej len hrhou atomov, 
autonolUne nesúvisiacich. Tieto ide;ologieké prvky musíme 
si uyedomiť zvlášť doklaclne, chceme-li sprá,"ne zhodnotiť 
postayenie Slováko"T v súčasnum Uhursku a pochupiť ich 
chovalliek prohlémom doby, ktorá nás v tejto štúdii za
ujíma, a jej snahám. 

Na rozcliel od národov, spomínaných v súvislosti s ná
l'odnostnou 'otázkou dusiar, sú Slováci plnoprávnymi oby
yatefmi Mátu uhorského, s ostatnými jeho obyvatermi, Ma
CrcHOV, ako námel vládnucí a hlavný, nevynímajúc, vo všetkom 
úplne ruvnoprávnymi. Rovnopráynymi ovšem nic akonárod, 
ale ako jednotlivci, ktorým poclTa ich stavu prislúcha tá istá 
miel'a práv a upráynenÍ ako pr~slušnÍkom národa macTar
ského tohože stavu, s ki:urými spoločne, sťa nejaké atomy, 
sú stmelení v jedon spoločný a nedielny národ uhorsk)r, a to 
nielen palsívne, alc aj aktívne. Nejakého zylášineho yerejno
práyneho 'sriadellia, letoré by im dodalo osuhitej bytnosi.i,· 

. Slováci nmnajú. Nemajú tedy žiadneho podkladu pre to 
(ak'O él'llÍ ostatní dosiar nespoiJl1ÍnanÍ obyyatcha uhorskí), aby 
tvorili zvláštnu a osobitú jednotku koleldÍynu, či už po vzore 
Horvatov, aleho aspoú po vzm:e Sasov alebo Srbovo Úplná 
ich rovnoprávnosť s ostatnými plnoprávlrymi obyvatermi 
kráfovstva v,"svetlÍ nám, že sa im nedostáva takéhoto jecl
notiaceho pri~lcípu ani po stránke neg'atívnej, ako tomu bolo 
na' pl'. u Rumunova čiastočne i u Srbovo Z tohotO' dovodu 
11 enachodíme v tejto dobe u nich nič, ču by sa len zcTaleka 
podobalo nál'odnostnej otázke v pOOlímaní v tejto dube jecline 
možnom, na ktoré nám buly príldadmi dosiar spomÍnaué 
nemacl'arské národy ostatné. 

Niekturé preja~ry Isluvenské z tejto doby, poláal' by 
y tomto smere muhly prichodiť v úvahu, snažia sa lcn utvrdiť 
tMo lnad'arsko-slov~nskú jednotu a obhájiť slovenskú rov'11'O
cennusť i v smeroch, kde tátohývala MacTarmi niekedy po
pieúmá. Pri zásadnej i skufočnej rovnoprávnosti politickej 
muhlo tu ísť prirodzene len o rozné, viac-menej vážné pocl-
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ceúovania rázu nepolitického, ideolugického, plynúce z yy
vyšova:nia sa jednoho národa nad druhým, čiže o prejavy 
súvekého ,;nadonalizmu", známeho nám už z podania spi
sovatel'a di elka Comlllcntatio de uniune protestantium. Na,ř
cloležitejším z nich je prejav, spomínaný so shany lllacl'arskej 
i týmto autorulll: MacTari sa p)Tšia, že uni zaujali vlasť, lllajú 
preto výlučné právu na jej dary. Slovákov poklaclajú ,,;a 
podlllanených . (otrokov). Voči tomu poukazuje sa so slo
venskej strany na t'o, že Slováci neboli Macľanni podmanení, 
ale sa s nimi spolčili a holi od nich prijatí do občianskeho 
svazku od počiatku (Severini, Papánek, Szklenár, Fándly), 
ba vyskytuje sa i tvrdenie, že Slováci to boli, čo prijali 
MacTarov do spolku (Timon). SIO"lráci sú teely uajstaršíllli oby
vateTmi krajiny, od ldorých MacTari prevzali nielen kre
sťanstvo, ale aj značnú čaSl ich vteclajšej kuHúry, a,ko o i:om 
svedčí s'pústa s10venských slov v mad'arčine. Tak či tak 
tvor:úa už vyše 800 rokov jedou štát s MacTarllli, sú puddaní 
a spra,"ovaní tÝlllže záko:nolll CLko oni, žijú touže svobodou, 
týlllže OhÚOlll a vodou a dýchajú pud týmže uhorským nebom. 
O krajinu majú pl'áve tak zá'slnhy ako Mad'ari. Na dokaz 
toho uváclzn Fándly Slováko"T, vyniknu vších v Uhorsku v cil'
kevnom i svetskOl~l posiavení 'aleho "1'0 veele a litel'atúl'e. 
V tejto súvi,slosti najčalstejšie sú na sírane sluveuskej cito
vané výstižné slová Timuuove: "Prijali tedy Sluváci MacTaroy 
pohostinsky... Od osemsto rokov žijú spolčené ticio dva 
národy v osuduch dubrých i zlých. Trvanie aleho zánik 
jednuho je trVia'llÍlll alebo zánikom druhého. Z potomkov 
slovenského národa boli mnohí pOfvýšení clo stavu zemiau
skeho, nadohudli si veTkých majetkov a stali sa praotcami 
počertnýcha dnes už prastarých rodín, ktoré O' nič menej 
od vl aJst i neherú, než je.Ť dávajú. Vynikajú radou, výlda
dmu a prisluho1vaním práva. Bez nich by súdné siene zely 
prázdnotou a opustenosťou. I najnepatrnejší poddaní tohoto 
národa sú pracovníkmi vermi pilnými, pánov svo.Ťich vo 

všetlmm poslušnými. "00 Svatých mali poelTa Fáncllyho aj 
Sl'ová:ci (st'otožuení tu so Slaviamni ,ako národ, hovoriaci 
l'eoou pl'aslovančine najbližšou). Za týchto okulností - slovit 
Fáncllyho - "kto by sa bez zaujatia "nacionalizmu" a pred
sudkov y srdci mohol opováž,iť žv,a:niť niečo nepriaznivého 
pruti naj,starodá:vnejšiemu, torkými zásluhami oslávenému 
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é! po celGj Europe rozšÍrenému slavia:llskemu národu? Otvoriť 
ústa proti nemu maže si trúfať len niekto, Ido je v historii 
slepým hosťom a kurhavým cudzincol1l. "Ol 

Práve tak Isa zJamietajú ,so ,strany slovenskej i mad'arskó ' 
historické fabulc o bielom lmi'lovi' Cl predaji krajiny Zall, 
o pl"ijatí macľal'skej nadvlády obetovanÍm vody a trávy mCl
(farskému vodco,~i Arpádovi (Papállek, Fá'lldly, Rohonyi). Do 
tejto súvislosti nahia i obrany proti výkladu lat.inského 
názvu Slovákov a Slavia,nov (Sclavi), stotožňujúceho ho 
s nemeckým názvom pec otrokovo Voči tomu orclvodzujú Slo
váci toto meno najčastejšieod slávy. Deje sa tak nielcn 
v dielach dejepisných (Pa.pánek, Fándly), ale i y noy'inách. 
Tak posiela neznámy pisatel' z T. Sv. Marltina dlía 24. IV. 17.92 
opravu budÍnskym novinám literárnym a pohtickým so 
žiadosťou, ahy neužívaly výrazov SclavO!uia, Sclavus, ale 
plísnly miesto nich všade Slavonia a Slavus. Pomenovanic 
Slavia:nov nepoc.hodí z nell1eckého "Sklav", ale zo slavian
skeho "sláva". NeužÍvajú ho alui novší autmi nell1eckí 
(Dobrovský, Adelung'): "Nám, slávnym Slavianom, obývajú
cill1 nádherné hory Uhorska a cl ýchajúcim ich vznešený 
vzduch, sa nijako nemaže páčiť, že sme nazývaní sklávmi 
čiže otrokmi, hoc máme meno i osnd Slá'va." SvojÍm zakro
čením dosahuje toho, žesa redaktor omlúva, že vytýkaného 
mena nikdy neužÍva (čo odpovedá pravde). Ak sa predsa 
kde-tn vyskytlo, išlo len o tla(~ovú chybu.D2 

Teoria o pl'ijatí Slovák ov Macľal'lni do plnoprávneho 
svazku ohčianskeho nie je nám neznáma. Mal,i sme už pl'Í
ležitosť poukázať na ilu ako na most, cez ktorý sa slovenské 
zem1anstvo stáva súčiastkou národa uhorlského aj ideolo
gicky. Jej opakovanie autormi, uvedenými nmni tuná, svecl
(:ilo by o tom, že teoria táto 1'0zšÍrila sa už i do nezemianskych 
kl'uhov vzdelaných (honoratiorov). Že sa tedy clo istej miery 
demokratizovala, sostúpiac nižšie aspoň o jed.on spoločenský 
stupelí. čím nechceme prirodzene tvrdiť, že povedomia uhot'
skej súnaležitosti a prÍslušuosti k celku uhorského národa 
v týchto vrstvách predtým srn<Í.cľ nebolo. To by bolo iste 
mýlné. Toto povedomie uhorské bolo vtýchto vrstvách 
(a i v spoločeuských triedach nižších) clozaista už i drie\r, 
ale len viac-menej pa'sívne. Jej aktívné hlásnnie a z neho 
oclvoclz,ované l'ovnoprávnostné nároky na účasť v uhorskol11 
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živote vo všetkých smeroch je nám dakazom emancÍpač
ného pochodu a šÍl'enia l'udského a občians,keho povedolllia. 
O funkcie a práva, ,o ktot'é ,sa pOlllOCOU zmienenej kon
Mrukcie myšlienkovej hlásily dosiaT len triedy výsadué, 
začÍnajú Sčl ť'eraz hlásiť už i vrstvy, nasledujúce v poradí 
spoločellskbm bezpeostredne za nimi, pri čom nie .je možno 
nevybadať, že vr'stvy tieto i pri úprimuom prihnItí k celku 
uhorského uároda, sú v ÚOlll diferencované svoj'ou sloven
SkOSťOll (znakmi prirodzenÝll1i i kultúruymi) predsa len viac, 
než tomu bolo u slovenských hied výlsadných, v čom teeba 
vidieť podl'a nás nieleu prÍznak l)()istuplljúceho ohrodenia 
slovenského, ale i bod, z ktorého budú vychodiť budúce 
pokusy o preporodenie samého pojmu ná~oda uhorského 
smero'l11, neproti viacim sa c1anosfianl, získaným národu ým 
obrodonÍm. Naproti tomu slovenské vrstvy ~emianske ÍJO
kročily ll1edzi,tým v uhorskej ideolog-ii o krok cľale.Ť, i k ak
thnuemu a skut'Clčnéll1u (nielen ideologickému) priznávaniu 
sa k pojmu národa uhorského, národnou a materinskou 
l'ečou ktorého je lnad'arčina, ktorú nazýva,jú miestami do
kouca už i SVOjOll rečou materinskou. 

Papánek a Fánclly iclú vo svojom aktívnoll1 pomere k uá
rodu Cl spoločensrfvu uhorskélllu dokonca tak c1'aleko, že 
neviclia nijakého zvlášt'lleho nešťastia aui v 1'0zkot'HuÍ vel'ko
moravskej ríše Mad'armi Cl inými s.{usec1mi. Ba práve naopak 
hovoria o šťastnolll je,j zániku a rozdelenÍ, o šťastnej vine, 
letorou si Slavia ni mOl''HvskÍ toto l'ozdelenie zaslúžili. Mnohé 
roclinyslovenské boly totiž povýšené do stnvu zemiauskeho, 
počÍnajúc Gejzom a jeho S)Tnom Sv. štefanom, obdarovávané 
od tej dohy hojnými c1armi, výsadami a všetkou priazňon 
král'oyskon Cl ochraiíované ako pravÍ poddaní koruny uhor
skej. Miesto svojich starých pohanských vladárov dostali 
Slováci svatých a Bohom pomazaných kráľov uhorských. 
Nielen že si mohli zachovať SVO.jlľ kresťanskú vieru,' ale 
získali pre lín i samých Macrarov. V Gejzovi a zvlášť v jeho 
synovi, Sv. štefanovi, dostalo sa im veľllli horlivého obhájcn 
kresťa'llskej viery. Sv. štefan prvý prijal titul král'ovský 
a tak múdre sriadil krajinu, že jeho sriadenie sťa uejaký 
zákon zachovávali aj jeho nástupci a zachovávajú dosiaľ 
všeici "Uhri spolu '" pouhorčenými Slaviamui" (Hung'ari 
autem, una cum hungarizatis Slavis) čo najnábožnejšie.!l3 
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Ešte ďale,j ide vedomie uhorske,j ,jednoty macl'arsko
slovenske,j v diele ,jednoho iného historického spisocvateTa 
súčasného, tento raz 18'0 Istrany evan,jelicke,j, Pavla Semiana, 
ldm'ý, hoc vie, že Uhorsko pred príchodO'ln Hunov, A varov' 
a MacTarov bolo obývané národmi "slovenského rodu i ,ja
zyka", a Isostavu,je svo,je Vypsání luáh'lv uhel"sk:ých, "llÍsto-
1'Íe uherské", za tým účelom, aby "k tMo potřehné a užitečné 
známolsti slovenské naší nácy poslaužil", predsa pokladá 
tieto de,jiny za de,jiny národa svo,jho, kecl' hovorí, citu,júc. 
lutinské dvo,jveršie, že "za tak velikau nenáležitost zdávna 
zdržáJllo bylo, když kdo počátku národu svého nevěděl, že 
ani za hodného vlasti, národu a ,jména svého ,jmÍn nebyl, 
kdo toho nevěděl." Slováci u neho boli MucTurmi podmunení, 
Privinu ,je mu ",jistý Mor.avec" atcl'.D'! ' 

Vedomie te,jto uhorske,j súnaležitosti a "národnef' jed
noty Mucl'arov u SlovčÍrlwv prellJiklo tak hlboko i do streclných 
vrstiev slovenských, že ešte i Rohonyi, ktorý vo svo,je,j básni 
Palma opaku,jea o vera ostre.ŤŠie formulu,je a rozho,jňu,je 
historické, kulrtúrné a iné dovody pre rovlloprávnosť Slo
vák·ov s Macl'armi v Uhorsku, tiež spieva o stmelení (po 
uzaNretí spo,jenectva) Sloválmv a MacTarov v ,jedon národ, 
trva,júci skoro už tisíc rok ov a o ohyvateroch Uhorska ,jako 
() ,jednotnom národe uhorslkom.95 

Presvedčenie neznámeho pisateTa záchranných rád pre 
uhorskú politiku z konca serptembra 1790 (Nunc, aut nUll
quaJlll), že Macľari, Slováci a Horvati tvoria ,jeden spoločný 
národ uhorský, máme tedy potv'l'Clené i so strany slovenske,j. 
Práve tak ·sa nám však portvrclzu,je i ,jeho názor, že tento 
národ uhorský, ,jednotný ináče vo všertkom, ,je nejednotný 
rečove, nakoTlm uvedené národy, tvoriace uhorský národ a 
shodu,júce sa ináče vo všetkom, roznia sa rečove. Spolčením 
politickým a mravným .s Maďarmi nevzdali sa svo,je,j reči 
ani Slováci. ,,slováci síce pri,jali zákony a prčÍ:va Uhorska, 
llezJanechali však, hoc smiešaní s Maďarmi a prel1lildí v smysle 
zákonných požiadaviek uh0l4skými mravmi, svo,jho ,jazyka 
slovenského." Práve tak nezanechali nikdy ani svo,jho sla
vianskeho pomenovania.96 Čo však bolo pre ďalší vývo,j 
pomeru macľarsko-slovenského o vera doležite,jšie, bola okol
nosi, že tak urohii nemienili ani v ,jednom z uvedených 
smerov ani v budúcnosti, ho sú to práve uhorskí Slavia ni 
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(Slováci) - aby sme zase použili slov Fáncllyho - "ktorí 
pestu,jú svo,ju reč naclovšetko". O tom mohlo každého 
nepredpo,jatého pozorovatera presveclčiť počiatočné sÍce, 
zato však už dosť živé lmutie ohrodzenecké, pre,javu,júce 
sa v ohodl vteda,jšÍch táboroch slovenských, katolíckom 
i evan,je1ickom. 

Na všeobecné základy a zdroje počÍna.Ťúclich národnosi
ných ohrodení v Uhorsku mali sme už príležitosť poukázať 
v prvom diele te,jto práce úvoclolll k počiatkom ohrodenia 
maďarského, ako a,j na to, že vlivy, tam uvedené, uplat
ňu,jú sa viac-mene,j vo všetkých ohroclemiach národných, 
v)~kazu,júcich imáče v tomto začiatočnom štádiu hodne shorl 
aj vo ISlvo,jom priebehu. Tam poveclané platí preto vo ve1'
kých rysoch aj o počiatočnom obrodení slovenskom.97 Voči 
historickému úzadiu macľarskému, siaha,júcemu až k Atti
lov·i, a voči tro,jnásohnému zau,jatiu Uhorska (Humi - Ava~ 
l'i - Mad'ari) opiera sa obroclenie slovenské o minulosť, idúCll 
až do prvých storočí pred Kristom aocltiar cez Markomano" 
a Kvádov (pokladaných niektol'ými našimi buc1itel'mi ie,jto 
doby za Slavianov) II cez ríšu vel'komOl'avskú až k sú
štátrn.osti a súžit.iu lllacľa'rsko-slovel1!skému, ako a,j o fakt 
pl'aobyvatel'stva v Uhorsku. Nie mene,j posobÍ vedolllie sla~ 
yianske,j príbuznosti, svetového rozšÍrenia a významu Sla-

. vianstva. Toto vedolllie ,je to predorvšetk)T'lll, ktmé chráni 
našich huditerov precl záchvatmi beznácle.Ť'~osti a pred stra
chom zo zániku národa, vyskytu,júcom SEl dosť ČHISlto v sú
vislosti S osudom mucľal'skýlll. (U Slo·vákov dostavu,jú sa 
o,jedinele až v clvadsiatych a triclsiatych rokoch stOTočia XIX. 
pod vlivom úporných snáh mucľal'Ízačných.) 

Voči obrodeniu macľarskélllu vyznamenáva sa obrodenie 
slovenské cľaleko vačšÍm stup IlO lll' rudo,,'osti. Nielen povod 
a životné zaradenie vačšilly našich ohrocliterov, ale aJ vrstvy, 
na ktmé sa obl'odenie predovšetkýmohracalo, sú toho pl'Í
čirnou. Táto Tudovosť, ako a,j mellej živší súvis s pokroči
le,jšÍmi kultúrami z rupa.dnýllli nám vy,svetlí, že umelecko
literá11llych snáh ,je Y obrodemí ,slovenskom ešte mene,j ako 
v mad"arskom. Slovenské snahy 'Ohrodzenské v te,jto dobe 
sú výlučne rečové a kultúrne-osvetové. Jeho ráz ,je vo vše~ 
oh ecn:ost i konzervatívne,jšÍ ako ráz obrodenia macľal'ského. 
Osvietenstvo zasahu,je slovenských buclitel'ov tejto doby len 
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povrchne Cl viac-llienej len zovúajšne, praktickým posobením 
a vli,nom jozefinizmu. To vidíme snácT llajlepšie v otázke 
konfessijnej, kde na 'Oko síce pEl'nuje vierovyznanská SlHl

šanlivolsť, no v skutočnosti národ ostáva r,ozpoltený viero
vyznansky takmer úplne. 

Tieio rozdiely vierovyznallské a s nimi súvisiaca roznose 
y intenzite pocUalmutia ,kultÚl'!llym vlivom českým v minu
losti majú za následok, že počiatočné obrodenie slovenské 
ide dvojím smerom, i pokial' ide o nástroj tohoto abroclenia: 
spisovný jazyk. Evanjelická ča,sť národa, uhol',sky - ako 
sme videli - o nič menej nie determinovaná ako jeho časť 
katolícka, pridfža sa i nacTalej (hoc príznaky emancipácie 
zpod nadvlády traclície zjavujú sa ojedinele už i tuná) do
chovanej spisovnej reči slovenskej, češtiny, a orientuje sa 
po istej dobe aspoň priechodne československy aj po siránke 
nárochJlostne-ideologiclcej (cestu týmto smerOlm má usna cl
ne:n;ú i ,slavianskym po'VecLomím). Oalsť katolícJca, nedeter
minovaJná kultúrnym vliv01l1 českým (nadobúdajúci1l1 po 
cirkevnom rozpoltení čím ďalej, týlIn viac významu cir
kevne-náboženského a z tohot'o dovodu katolíkmi sloven
skými čím cl'alej, tým vjac zanedbávaného) takmer v ničo'l11 
(paužívajúca zatO' však vydatn'e českých kodifikácií rečo
vých), si,aha po domácam nárečí uhar,ska-slavianskom, hacl
natenom zvlášť po' tej slránke, že je pocHa presveclčenia 
autorít, mmávaných buditel'mi katalíckymi (Dahmil, Jardan, 
Papánek, Fánclly) povaclnej prareči slavimlskej úajbližšie. 

Z týchto príč.in ide slovenskéabrodenie dVOllua prúdmi; 
takrmer úplne ,samostatnými. Obrodenie na. strane katolíckej 
nesúvi'sí ústrojave takmel' v ničom s príbuzným snažením 
n a sírane evanje hcke j . Urči te j jednatnosti dodáv,a abOlu 
smer01l1 snaženia istá paralelná totažnasť nielen motívav 
a ciel'av, ale zvačša i prasiriedkov. Ináče skutočnas'ť, svecl
čiaca nielClll o totažnasti náplne cluševnej v 'Oboch táboL'och 
v otázkach národnostných, ale aja čiste formálnom len 
výzmame rozdielnosti reči spisavnej. Histarické záklrudy 
subjelertívné, dovody historické a iné pre odovodnenie rovna
právnasti ,slavenska-macťarskej, ráz veclomia slavia:nskej 
príbuznosti sú ObOlU S1l1erom totažné v celku i v podrab
nostiach. Istý razdiel je sn á cl' baclatel'ný len v intenzite. 
Ravnoprávllastné počínanie na sírane katolíckej je clo istej 
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miery smelšie. VysvetlÍlÍle si to snácf najlepšie rozdielam 
. meclzi vládnucall cirkvou leratolícko'll a ešte len clo nedávna 
(1781) ta,kmer úp1ne zakríknutými cirkvami protestantskými. 
eidam abach Sl11eray je zvel'adenie a pestov,a:nie náradlle.Ť 
reči, šírenie zámjlllu a úu ča dO' najš'Írších ustiev nára
da, šírenie o'svety a vzdelaillosti v presvedčení, že nástrajam 
úspešného jej šÍL'enia može byť len reč rodná. Prostriedkami 
sú ohOlnslller,om noviny (u BelmoláJkavcov k uskutačneniu 
snáh pa navinách nedašlo), vydáva1nie krníh, zaldaclaitie 
učených spoločností na pestovmlÍe reči a vzdelanasti (tu zase 
astalo bez úspechu - aspoií v tejto dohe - snaženie lUl 

strarrle ev,anjelickej) atcf. U8 

či už vo forme ,spisavnej reči dochovanej alebo na túto 
hodnasť povýšenej reči damácej pridfžajú sa tedy' prebú
dzajúci sa Slováci svojej roclnej reči, jedinéhO' to kh raz
l'oúíavaoieha prvku v jedll'otnom pajme nárada ulwrskéha, 
húževnate i nacTalej. Politická a so strany slavenskej aj 
ideolagická (aspoií postulatívne) rovnoprávnosť slovenska
macfarská v 'rámci jednotného pojmu národa uhorského 
nemože sa tedy ohísť bez dajakej r'ovnoprávnolstnej úpravy 
ani pa stránke rečovej. Sposob dasavádny, pod nadvládau 
latiny, je nám už známy, práve tak ako aj názory na sposab 
l'iešenia nového 50 strany macfarskej, záležajúci v poclstate 
v mechanickom nahraclení latiny lllactarčinou, a to nielen 
v jej funkcii úradnej, ale v zllačnej čiastke aj v astatných 
vzťruhoch verejných aspoločenských. TatO' riešen:ie je pri
jímané v podstate bez adparu i ISO' strany sla'Venskej, zvlášť 
zemi.anskej, aspoú pokiaT išlo a vzťahy úradné a vere.Ťné. 
O stanoY~sku slavenských kruhav ohroclzenských k tejto 
atázke nemáme hohužiaT z tejto doby dOlkladu. Z doby naj
bližšie llasledujúcej máme dokLad na smierenie sa s heslalll 
úrmlnej macfarčiny (Bernalák), ale a,j výstmžný hla,s, že 
uhorská jednota národná trvá len clotinl', kým Úi'adnou rečou 
hude latina (Rahanyi). Stanovi,ska Fálldlyho hlížirlo sa asi 
pl'esvedčeniu poslednejšiemu. Vec sa y našej clobe vrstlev 
nezemianských vo vačšej miere vlastne ani netýkala a ne
bala all1i i'1láče časovou, vzhTa:clom na okolnosť, že zákany 
prilmzovaly zatiaT pazitívne len pestmcanie macTarčiny v šk~
lách. Kruhyohrodzenské zaujímajú preto stanaviska le~l k tej~ 
ta otázke, a to v nazna:čenom duchu ravlloprávllostnOll1. 
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Výslovne dotýka sa z nich iejto otázky síce len Fándly, 
no j~ho hlas možeme, myslím, právom pokladať za tl~llnoč
níka mienky v týchto kruhoch viac-menej všeobecneJ. Vy
chodiac z {lstan~venia 67. z. čl. z r. 1791, prikazujúceho . 
krajinskej deputácii literál'l1ej medú illým aj vypracovanie 
návrhu na pestovanie reči vbstenskej (macfarskej), ale aj 
rečí iných, potrebných k vzdelaniu ná'roda, radí Fándl y 
k tými-o rečiam v prvom rade slovenčinu a je presvedčen~' 
o t~m, že kehy sa boli dotázali stavov na zmienenom sneme, 
boli by tiež dostali v tomto ohradeodpDved', že mimo lll~l
cfarčinu má deputácia vypracovať aj návrh na pestorVa.IlLe 
rečí ktorésú spolu s macfarčinou užívané od počiatku 
"v t'~llltO a poštolskom a mariánskom krárovstve", ako je aj 
povodná reč .slavianska (matrix), tu čistejšie zachovaná.

uo 

V sm)71s1e tohoto zákonného článku bude "slávrny národ 
slove~ský" na budúcom sneme žiadať, ahy na vyšších ško·· 
lách dostala verejných profesorov (praeled01') aj jeho reč 
po vzore macfarčiny, ktorá ieh má od r. J791, "bo jazyk 
tohoto národa, vzhfadom na starobylost a rozšÍrenosť jeho 
užhnania, ako i na dokona1ejšie, vype.stovanejšie a snad
nejšie základy jeho literntúry, polocžené nedávno, daleko 
prevyšuje vše,tl<:y ostatné zmienené reč1i, potrelmé k vzde
lanil~ národa." Na inOlll mieste svojej práce zvyšuje Fáncll'y 
-význam slovenčiny poukazolll na to, že hola uŽÍv;aná lUl 
kl'árovsko111 dVDre Sv. štefana a mnohých jeho nástupcov, 
zvlášť však na to, že bola rečou sakrálnou. Mimo tO' žiada 
Fándly aby dil'eldol'om a profesorom nižších škol gTal1Hl
tickýc'l; boio pl'ikázané, ahy cvičen~a dildovali fl vykladali 
precl prekladom do latiny Slovákom len slovensky (tak ako 
sú Maď'arom diktované len macfarsky), ahy slovenskí 111la
clíei, necvičení od malička v nemčůne a v mad'arčine (a nati
vHate non ung'arizati, non gemllalllizati pueri) a vyučovaní 
cudzími neznámymi rečami (ako slepí barvám), hDc nadaní, 
nedostali sa clo "jám najlHYršÍch ználllok a neboli s borasťou 
nútení vrátiť sa k :pluhu alebo nesvohDdným mechanickým 
umeniam (rellleslá'l1l)." Len takto bude totiž možno II sk u
točniť úmY'sel panDvníka, sdelený v prorpozíeiách snemu 
z .1'. 1790, otvoriť prÍstup do úradov aj nezenúinom. Za pri
tomnej (a i budúcej) dohy - dodáva Fándly - ked' torko 
mladých rudísedliackeho, remeselníokeho a študentského 

500 

st'avu ide k vojsku (l'ozumej: eiel'om c10siahnutia úradll 
alebo iného postavenia), sú nezbytné tieto clve veci: 1. štú
clijný systém má byť uvedeným sposohom uspos'Ohe1ný k vy
plneniu úmyslov panovník'Dvých, nakorko nadaný mladík 
hude štúclio'1ll v školách lepšie a lacnejšie pripravený k po
čestnému životu čl k službe verejuO'sti ako na vojne alebo 
toyarišmi a majstrami v cechDch s closavádnymi škDdlivými 
štatútmi. 2. ZáJkon o cechDch (10 :1729: aby ieh štatúty ne
obsahovaly ustanovenia verejnosti škodlivé, aby v)'lsokými 
prijÍmacími poplatkami, 'určenýlil počtom a nepripúšťaním 
.,nacionahstov" nehnI omeclzovaný pDčet remeselníkov) nech 
je obllO'vený. "Budú-li tieto dva predpoklady splllené - končí 

FállcLly - krár'ovstvo uhorské bude mať niele'll viac vzde
lal1osťou vynikajúcich SlováJmv vo verejných úrHcloch, ale 
aj viac pre kr-aji'llu pr-acujúcich spilsDvaterov a. vedcov a 
zbehlých a nadaných slovenských majstrorv nielen syobod
nýeh, ale a,j mechanických umenÍ, ktmÍ, kecf aj neprevýšia 
viedens·kých, pal'ížskych aleho 101ldýuSlkych, nadaním a svo
jimi výrobkami, ,C\}ko hodinami a inÝ'mi strojmi a pl'edmetmi, 
sa iln iste vyrovnajú."HO 

V zhľaclom 'na štátny char'akter školstva katolíckeho 
Fándly lnnhol vysloviť len požiadavku lepšieho pestovania 
slovenčiny na týchto školách, respektÍve sriadenia zvláštnyeh 
profesorov pre úu. Jej uskutDčnenie bo,lo v rukách iných, 
jej, zvlášť pokiar išlo o jej druhú polovicu, nepriaznivých. 
lnak tomu bolo v samospl'ávnom školstve evanjeliekDm, kde 
pestovani.e nároclllej reči holo vi,ac-menej závi'slé len na voli 
príslušnej cirkevnej jednotky, školu vyclržujúce,j. O lepšie 
pestovanie ma'terinskej reči na týchto školách za.sadzuje sa 
Ribay už r. t782. Evanjelická synoda z r. 179J zaujíma 
v tejto veci hradiskO' rovnopl'ávnostné, i pokiar ide O' školy 
vyššie. Tak cffi'lekn však, ako bola macfarčina z vole poli
tických kruho~r r. 1791, dostá,ra sa slovenčina i na týchto 
školách len 'O celé desaťročie neskol' (katedra reči a literH
túry československej v Bl'atisla~Te 1803).101 

V srovnaní s ostatnýlui nenHLcfar.skými národmi uhor
skými je súveké národrrostné hnutié Slovákov nepatrné. 
Príčiny tohoto zjavu možu nám byť po našich výklacloch, 
lllyslím, ,jasné. Je to súveký sposDb chápania národa, v jeho 
smysle tvorený pojem národa uhorského, predovšetkým však 
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účasť a miesto národa slovenského v ňom. Voči "nároclnému" 
poveclomiu uhorskému specifické národné pa'veclomie pre
javuje Stl v podstate ešte spasobom, naznačen)T'lll v prvom 
diele tejto práce.102 Doba jazefiu1ská a počia'fky slovenského 
obradenia prispely (aspaň vo vrstvách vzdelanejších, zvlášť 
buditefských) len k zintcll'zívueniu jedl10tlivých jeho 810'

žiek, predovšetkým však slažky rečovej, krta'rá sa stáva 
taktO' hlavno'll nasiterkou národného pa'veclomia, vlivom čaho 
pamer slovenských buditefovk nej je a vera vrelejší a i vnú
tornejší, než u vačšiny buditefov mad'ar,ských. Vymanenie 
sa ZlO zajatia idealogie nárada uhorskéha v smysle uveclenom, 
nie melllej však i prekonanie určitej splývavostli a neurči
tosti pojmu slavenského národa voči pojmu Slaviarnstva 
a ustavClll'ie sa v jednotku a bytnosť etnicko-kultúl'nu a mraY
nú, v mrawlý a právny subjekt, nezávisle na pojme štátnoll1, 
ostáva - prirodzene na základoch tu načrfanýeh - úkolol11 
blízkej síce, ale preclsa len budúcej dohy. So stanovis,ka 
tohotO' vývoja javí sa nám naprostý neclostatok akejkorvek 
(akrtíV:liej či pasívnej)kvalifikácie národnej v smysle terri·
toriálne-politiclwm a s tým spojený neclostatok predpoldaclov 
o národnOlstné snahy v tomto smere vlarstne výhoclou, ktol'ej 
mažu Slaváci ďakovaťsnáď predavšetkým, že neodváclianí 
týmito snahami prví z uhorských národov clospievajú pocl 
ťarchou nutllos·ti národnej sehazáchovy k pojmu národa 
v smysle modernom a ovlivňujú v tamto duchu aj nemacTar
ské národy astatné, medzi nimi na pl'. i nárocl v smysle 
územne-politickom tak vyhranený, wko boli Horvati. Rozdiel 
v rovnoprá'Vno'Stnej účasti na l'iadení vereýných vecÍ v Uhor
sku medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi, naznačený 
vyše, nám súčalsne ISlláď vysvetlí aj z·8Jujímavú ok.olnosť, že 
vo výv.oji týmto smerom, poháclaní k tomu v neposledlllcj 
rade i sv~oj.ou československou a slavianskou orie'lltácioH, 
vedú zase e'Vanjelici. 
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POZNÁMKY K HLAVE VII. 

Literatúra a pramene k tomuto dielu sÍl \' príslušlI)'ch poznámkach. 
Diela, U\'edené v sozuame litera túry a prameŤlOv v 1. {:liele, citujú sa 
skrátene, Skratky, uvedené talllže, dopliíujú sa týmito skratkami ďalšími: 

E. B. - Ephemerides Bndenses (od 1. VII. 1791 E. P. 1. - Ephcmerides 
Politico-littel'ariac); D. 1. - Deputatio litteraria 1791-93; H. T. - Hadi 
s más nevezetes tortélletek; K. - Archív krárovskej uhorskej dvorskej 
kancelál'ie v O. L.; M. Gy. - Mindenes Gytijtemény; M. K. - MagyHl' 
KuriI'; M. R. - Archív kráfuvskej miestudržiterske.ř rady uhol'skej v O. 1.; 
O. L. - Országos Levéltár (Krajinský archív) v Budapešti; P. Z. - Press
burger Zeitung; S. K. - Archív sedmohraclskej dvorskej kancelárie v O. L.; 
T. A. - Torzsanyag (sta!')' fond) v J'I'I. N. M. - L. 

1) Vydaný bol y skutočnosti neskol'. Genesis reskriptu: Billet J ozefa II. 
zo chla '24. J. uh, kancelárovi Pálffymu, aby za účasti zástupcoy štátllej 
kancelárie bola konaná porada o pl'ostriedkoch na zastavellie lleprístojností 
stoličných kongregácií. Porada bola konaná dňa 26. I., kř návrhy predosheté 
panovníkovi clúa 28. I. s clatom 26. I., sehyarujúca l'ezolúcia je zo clIla 30. I. 
s príkazom vyhotoviť pl'ísluŠllé reskripty a preclložiť k podpisu. Reskripty 
urguje cisár ešte clúa 31. 1. a schyaruje kh až c1ňa 2. II., kecly ich podpisu,fe 
a schvaruje ich pdame odoslanie na stolice. Do expeelície šiel reskript clňa 
3, II. (Srovn. St. R., Č. 318 a 715/1790; K., Č. 2351, 2352, 2353, 2362/1790. 

2) Tento úsudok yynáša už súčasný Keresztury YO syojom cliele: J 0-

sephus II. in call1pis Elysiis, str. 59, kele Ílstami M. Terézie hoyorí, clotýkajúc 
sa zvlášť jazykovej stránky reskriptu: "Et vero, posteaquam a pluribus iam 
aunis cuncta tua mandata tantum Gerlllanico icliolllate yestita 'apparuerunt, 
Hunc l'epente Hungaricam iis yestem inducere, quicl aliud fuit, quam oleum 
igni affundere? Gliscebat aclhuc in natione, tantopere il'ritata, ignis, Eed sub 
cineribus: yiso tuo metu (quid euim mutatus l'epente loquendi tonus alim] 
illclicare potuit?) iam palam erupii-" 

3) Reskript bol vydaný na prvé poplaši1é zprávy o yýčinoch jalluál'o
vých kOllgregácií a časť ich preclostretí. Na l'eskdpte pracovalo sa s na.r
yačším urýchlellím, aby mohol byť vydaný ešte pred príchoclom zbýya.tú
cieh stoličných l'epl'ezentácií, aby sa zdalo, že rozhoduutie panovníkovo 
pochodí z yla,tllého popudu. Z toho clovo(h~ bolo i datum reskriptu zmenell['; 
s 2. II. na 28. 1. (Srovll. pozn. 1.) 

4) Keresztesi str. 196. 
5) Srovuaj .Ťedon z najrozšÍrellejších vtedy fingovaných epitafoy: "Magllus 

crat qllondam, 111ll1C est post funera pal'VUS; illy'ictus: victus gente gcmente 
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fuif'. Hojné boly i naplsy, srslaee nenávisťou (SrovlI. Kel'esztesi, str. 196; 
Marczali: Az 1790/91-iki országgyiilés, I, str. 3.) Nechýbali však ani hlasy 
obdivu, i ked' sa prirodzene nemohly prejaviť vždy yerejne. (Sroyn. Keresz
tesi, stl'. 194~96; Korespondence Dobroyského, IV, str. 162; Dugonics Alldl'ás 
Feljegyzései, stl'. 10; Mindenes Gyiijtemény, III, 360; Kazinczy: Pályám 
emlékezete, 136 atcl'.) Podobné paškvily zjavovaly sa i proti J ozefovým 
nástrojolll, pl'edovšetkým proti hl. komisárom. Na.Ťlepší z nich snácr je tentó: 
"Noctc una fungi creverunt, patria plaude; Fungentes comites sustlllit UllH 

dies". (Srovn. nápis na obálke brožúrky: A jó magyarhol: v M. N. J\{ - K. 
s označením Ambr. Valants, paulín z kOllV. stolnobelehraclského. Trocha 
inak lIlá aj Keresztesi, str. 215.) 

6) Sl'. Marczali, u. d. I, stl'. 4-5. Príchod koruny a obnova ústavy vyvolaly 
pravú záplavu veršoy. Hlavnejšic vicr II Ballagi Ge.ŤZlI 291 n., 303-31l. 
Csáplár III, 214; Orpheus, I, 218 n.; H. T. II. 586; Tzútz: Magyal' Ol'ijm atd'. 
M. KuriI' y 4. prídavku syojho 1'. 1790, str. 49-92 pl'ináša dejiny a osudy 
uh. koruny. Popis príchodu koruny yid' v H. Tortél1etek II, index; Kel'esz
tesi, str. 196-203; Bihar vm. 1ll01l0gr., 551-52; Dugonics Feljegyzé,ei, 54 
a ll. atcl'. Neskol' sa zjayily aj vačšie práce o poyode a osudoch koruny. 
(Horányi: Dc sacl'a COl'ona HUllgal'iae, 1790; Decsy: A magyar szent koro
nának históriája, 1792. Proti HOl'ányilllu yystúpil Katona v Dissertatio cri
tiea ... in conuuentariulll A. Horányi ... De sana Hungariae COl'ona. 1790.) 

7) SI'OVll. KCl'esztury: Leopokh~s in campo Rákos, str. 174: Po smrti 
Jozefa II. "libertas in orc omnium fuit." Na oslavu svobody objayujú ,~a 
ho.Ťné verše príležitostné, a to aj od spisovaterOY významných. (Hlaynejšie 
yier u Ballagiho, str. 283 a ll. Z nich politicky najvýznanmejší snácl' je 
Darvasoy Hazafiúi intés (Orpheus II, máj a inde: Ballagi: 449-50, letmý 
ho však mýlne kladie do doby .<!lClllU, c1okonea po kOl'unoyácii, hoc H. T. ll, 
377 ho ma.iú už 23. lIL) 

8) "Suh infausto... J osephi II. imperatoris gubel'l1io Huugaralll, servili~ 
caeteroquin iugi impatielltem gen tem .. , ad amplectencla il1ris Moscoyitici 
principia incluctam fuisse H •• '" hoyol'Í Komárúanská y liste k Tnrčiallske.i 
za clúa 20. IV. 1790. (A. Turč., Č. 185/1790.) 

9) Srovn. na pr. }Jrehlásenie b. Kalischa na sluOlu. Trenčianske.i zo clím 
8. marca (Collectio repraesentationum, II,' 111-12): "POl'ro ill. d. 1. b. 
J oannes cle Calli;.:ch nomine d. statullm Augustauam confessionem iu hocce 
cornitatu profitentium in eo sociam, fratel'l1alelll, alllicamque i. uniyersitatis 
plurilms interpellavit cooperationem, ut cum ipsi nomen tolerantiac iuxta 
receptmll in aclministratione negotiOl'UUl publicol'llln stylum soli cluntaxat 
genti J u daicae in regno hocce prOprhU\l, ipsumque decretulll tolel'antiae 
aholitum habere, ac unice sub praesidio legull1, pactorum item et conventuull1 
tutamiue, signallter pacificationis Viennensis et Linczensis yivere, concessisque 
sibi iuribus et praerogativis gaudere cupiant, quatenus l'elicto cOllfessioni 
suae usque affuhu.'lllll regnicolarem concursum praeexistente libero religionis 
cxercitio, insuper qlload ,tabiliendum desideriorum SUOl'Ulll effectnm sub 
affutul'Ís l'egni comitiis, consequenter unionem animorum intel' aeqllales reglli 
status conservandalll, cooperatione sua ii. statusadesse, eamque procurarc 
dignentur, petenclo cleelarationem hanc protocollo i. comitatus inscri, se
riemque actorum sub authentico sibi extradari." 
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10) Aradská, Peštianska, Hont: "Tertia reservata contingit neXUlll sub
clitelae erga dominos; quantumcumque nos subclitelae favel'e velimus, SUlll

mulU est, ut tl'actetur urbarinliter usque etiam futuram diaetall1, yelut quo 
iclem illud interimale u I'barium provocahatur sell1per; llaturale equiclem est, ut 
libertatem ipsis animantibus gratam appetat ollliIis hominum classi~, ast cum 
Pl'ovidentia, quae est erga genus humanulll, fecerit, ut alii l'eges, nobiles alii, 
rlenique servi etimn nascantnr, illaesa prOl'SUS christiana illa, q ua subditos 
etiam nostros, yelut pl'oximos complectimur chal'itate, utemur iure nost)'o 
intcrea etimn, donec diaetaliter congregati, ut e 1'e visum fuerit, eatenus in 
medium C'onsulendi detm' oppOl'tunitas; interea autem quo ei subveniatul', 
pl'oximum est, ut ab onere, quocl ,1b anno 1780 per concurl'entialem ac 
cleperditurum fundul11 accessit, llllIlC statilllrelevetur." (Sl'Oyn. aJ pOZll. IV, 33,) 
Keresztcsi (dr. 2(8) takto píše o usnesení Bi!larske,j (15. III.) o poddaných 
(podcl.: platné právo, čím nechcú snáer zneužiť syoje.Ť moci): "A harmadik 
punctull1 clausulájában levo írás csak mézes mázos beszéd snem is egészell 
igaz: holott nem volt egyéb czél.Ťa a fOlclesuraknak, hanem hogy a colonusok 
ismét a szolgálatnak baromi járllla alá jussanak". 

11) Breh-Ugoěa, Tekov, Hont, Trenčín, Komárno, Nitra, Zemplín, železmí, 
Sabolč, Liptoy. Baraniallska: "Quandoquidem passim ferhu' in dimensionis 
opere laborantes, uti manipulHntes et dirigentes, plebi persuaclere conari opus 
dilllensionis plebi multum profuturum fllisse, sed illyiclia Hobilium tantum 
et dominol'lun terrestrium effectum apucl SUUlI! maiestatem caesal'eam, ut 
ultro non continuaretul': detel'minatum est, ut nullus in dimellsione labo
rantium ad ullum 'pagulll procurrere snb poena incaptivationis audeat, 
condignae poellae yelut iu -tlll'batores puhlicae pacis et tl'allqllillitatis ferendae, 
sl sint ignobiles, si yem nohiles, actione fiscali paritcr velut tlll'batores paeis 
publicae convincendi. Interea d. iudlium in suis districtibm eOlltra excessus 
eorum inyestigationem peragallt, eamque 1ll0X domino ore]. Y. comiti sine 
mOl'a satisfactionem etiam cum persona!', si nceeSSllm visum fllerit, detcll
tione exacturo referant." 

12) Tieto posledné tri stolice tvoria yobec vZclcnll yýnimku: prijílllajú 
bez nálllietok reštitučný re,kript a vyslovujú Zall J ozefovi II. vrelú ycl'aku. 
Je pravda, že ešte neyedia o jeho smrti. 

13) Pohnutý týmito protestmi, sderu.ie Zichy obežníkom (pl'ezidiálllyl1l) 
za dúa 2. IV. stoliciam, o ČO!l1 holo na schodzi vo Viedni pojednávané: Bol 
tam pozvaný k panovníkovi v smysle 11:1741. Jednalo sa o sneme, ktOl'ý 
bude svolaný na júu; o grayamiuách, vyslovených stolicami v protokoloch: 
čo je možno bez konfúzie a bcz suemu riešiť, srúbil panovník urobiť. Naria
denia už idú na stolice. Ku kúrii. ktorá bude znovusriadená, ustanoví Zichy 
len zemanov,;, tretí kľúč od schránky kamny bucle verne opatrovať, nehod
ných z úradoy odstráni, alebo clá odsírániť. 

14) V sbierke príležitostných básní z 1'. 1790, chovaných v lVI. N. M. Fo!. 
Hung. 295, je yerš: Rajta magyar, vyzývajúci Macl'arov k nasledovauiu 
príkladu francúzskeho a belgického. 11. jeho sloka: "Menjlink hát kedvesim. 
Szép magyar nelllzetim, Németet rontani, yéreit olltani. tl gy meg lesz, mit 
kel'iink, Arany idot éllink, Virágzó hazánkban, Szép Pallnóniában, Még 
egyszer". K illÝlll príležitostllým prcjavom Sl'OYn. Ballagi, str. 291 a n.: 
Csaplár, III, str. 214 a 303 atcl'. 
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15) Popud k handeriám na stníženie komny vyšiel p6vodne od Peštiallske.r, 
ktorá už obežníkolll zo dňa 2. III. obracia sa na stolicc, aby po jcJ príklade 
aJ ony poslaly stráž ku korune. (A. Kom., 13/1790.) Vedenie bande1'ií dostáva 
sa do rúk b. Orczyho, ktorý upravuje jednotlivé stolice, kcdy majú svoje, 
bandel'iulU vydať do Budína. Aby sa na všetky dostalo, spája 2-2 stolice 
často spolu. Pod zámieukou parády pri korunovácii chcú však stolice dostať 
do Budína svojc ballderiá všetley. Takto si chcely zabezpečiť svobodu sne
movania a oclll'anu pruti eventuálnemu nátlaku vO.Ťska uemeckého a' pri
praviť si vojellskú základúu k e\'entuálnym plánolll d'alšíl11. Aby tomu 
zabránil, obracia sa kancelár Pállfy prez. prípisolll zo chla 20. V. na stolicc, 
kde kh ubezpeču.re, ~e panovník ešte pl'ed p1'Íchodol11 pl'edo,-tretí niektorých 
,slolíc, tlul110čiacich ticto obavy, rozhodul, že udl'žiavať poriadok na snCI11C 
hude vo.Ťsko uhol'ské. Korunovácia kcdy bude, ešte lIevedno. ísť do Budína 
s banderiami už teraz bolo by preto vefmi nákladné. Až bude vec časová, 
bude to stoliciam oznámcné. (A. Kom., 465/1790; A. TmČ. 302/1790,) 

16) Srovn. Gragger, Stl'. 67.. Mal'czali: Az 1790-91-iki országgyiilés, I, 
stl'. 237 a n. 

17) E. B, v 3. Č. ZD cllía 9. IV. merejúll.rú zprávu o deputáciách r6znych 
zemí vo Viedni. "Ex his Galiciaui, qui nomine SS. et 00. Galiciae et Lodo
meriae inter cetera coniunctionem duoL'Um horulll regnOl'lllU CUlll Hungaria 
sollicitant, proxime per Hungariam řil Galiciam l'eclituri sunt." Spisbk Magna 
Charta von Galicien, Jassy, 1790, stl'. 77, tiež spomína vefké priatefstvo 
medzi pofskou a uhorskou šfachtou a dodá va: similis simili gaudet, 

18) FL T. II, 361 a ll. 
19) Vefmi clobrc charakterizuje náladu v Uhorsku v súvislosti s odvolacím 

I'eskriptom Molnár vo svo.Ťom Manch-Hermaeonc, str. 160: "lch stelle mír es 
im Geiste VOl', was dieses Papier in Ungarn ml' vVirkungen hcrvorbl'ingen 
wird. Der Ungal' hat kein rcchtes Centrum, keinen festbestilllluten Punkt, 
ill wdchem el' seine Wiillsche unci FOl'clel'Unge~l vercinigen sollte. Er wird 
jetzt in scinem COl'PUS Ílu'is hel'lllllil'l'ell, und cla in delllselben kein rechtes 
Systelll ist, l'echt unsystematisch denken, handeln, wel'den. Miichtc cs doch 
clie hiulllllische Politik veranstalteu, dass die unsystelllatische Gal'lUlg, welche 
jetzt beginnen wIrd, bald aufhorte!" Gravalllina Nitrianske,Ť (Collectio, 11,35 
a u.) obsahujú 40 bodov; sostavenie oko!ia preddunajského (10. z. čl. a. c.) 
však do!couca 76. 

20) Sl'ovn. jcho Gedanken eines llllg, Patl'Íoten libel' einigc zum Landtag 
geh6rig'e Gcgenstande. M. N. M. - K. - Fol. lat. 637. Sl'ovn. aj Marczali: 
Az 1790-91 országgyiHés, I, str. 8 a 75 a n.; d'alej Bp. Szemle J906, febr.) 

21) K. 4992/1790. Gemerská napoll1íua krár. melu, aby sa zbavila cudzích 
úl'adníkov: "CUlU verouullns dubitet infelicitatelll l'egni ut plul'Ímulll male
vulorum ci inviclol'lllll extraneOl'lllll ad publicalll eiuselem negotiorulll aclmi
nistratimlem non obstante leg'uUl prohibitione aclmissOl'llm hOlllinulll iniqllis
Silllis et ac1ulatOl'iis consiliis pal' tam fuisse, excelsum cousilium regiUlll in eo 
cxorallclulll esse duxilllllS, ut l'epul'gato quampl'Ímum grelllio suo a homi
llibus alienigenis I-Iungal'os nobiles possessionatos in locum hOl'um substituere 
non cledignetul'; ne, si ex subSCriptiOllibus gratiosorl1l1l eiusc1elll exc. c. llis. 
intimatorulll vel secus extraneos porro tamen oHiciis inuuallerc comperi
remus, l'esensum nostl'lun manifestarc cogamur", 
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~2) ,Inti~nátOI~l zo dúa 12. II. boli yymenovaní noví hl. išpáni, 19. ll. bolll 
Zl'Usena cl!menzIa, !lem. Úl'. 1'eč, nové zákonllíky, 2. III. bola Ilal'iadená 

, "('parácia stolíc, spo.Ťených J OZeIOIll JI., 5. 111. bola rešt. správa a súdv, 
9. III. boly zrušené asistenzkomandá, 29. III. policajllé '(ll'aclv 16. IV. Z1'~l
šená povinnosť zasielať stol. pl'Otokoly k. 1'., 20. IV. a n. ~statné novoty. 

23) T1'ellčiamka prc odopretie poslušnosti k. r. bola mimo to pokarhm;á 
(ccstovu hl.. išpálla) ešte zvláštl1ylll pl'ÍpiSOlll kancelára, kde jej vedfa pl'Íkazu 
jJOSIUSllosh bolo daué llaučenie, že "ec k. r. patrí clo kompetencie Sllemll. 
tK. 5469/179.0 zo cbla ~9. n~.) Je zaujímavé, že k. 1'. sama navrhovala re~kript, 
kdc ,I:y ~tolIcc holy Ulstene, že k. 1'. bndc clo 1. V. uvedenú y zákonný stav 
~ocllu:.ena ocl ,~(()mol'y! a I,Jllclú ,v nej podfa 97 :1('23 zastúpellé všetky stayy. 
!rel~cl~nska vsak ostava I nadalej rellitelltná a jej hl. išpán hlási 17. V., 
ze Ille ,Je v jel~o ,moci vYll~6cť revokáciu usnesellia o neposlušnosti. (K, 7012/90.) 

v. 24) Kancelarla vo SVOJOl~l l'eziiJ~lé ,tol. predostretí stulíc na reskripty ZD 
dlhl 28. I. a 14. III. hovore In cllesem Lancltag sollte sowohl wegea Hcl'
stellung der durch die verletzten Fundamentalvertriige erschiittedcn unrl 
ge,\risscrlllas~en .. nn~erbroch.eneIl e.rhthro~lfolge EM., als auch wegen Vel'
schaffullg lunlallghcher SlCherhelt fiir dic Gesetze, nechte u, Landesycl'
~~,sun~' VOl' a. h. Krollung gehandelt wel'clen. Sama clocláva, že spomínanie 
hlum Illterl'llptum neznamená absolútné popieranie míst. práva, ale len to 
ze toto práyo nie je neomedzené, ale viazané na určité smluvy. (SJ'OYJJ: 
K. 4226, 8402 ex 1790 a St, ll. 1228/1790.) Zo stoličných prcclostreÚ nech tu 
slojí aspoú toto miesto z preclostretia Békéšskej: Ve'l'ia ,~ jeho nbezpečellie, 
"quod M. V. genti hnic ab ol'igine liberae et illJ'ium SUOl'Um iactul'am contra 
quaslib,et illsiclias sel~lper reclmuanti lleutiquHm yitio vertet, quod auream 
sumn hbcrtatem, ,natlOnalemque maiestatem nec assellsu, nec prnescl'ÍpticJl1e 
unquam aclhuc vlOlatam, cOlltra omnes usurpatiolles ac laesiones' plenc fe
curam rerldel'e, tucl'i et consolida1'e cog-atur et in futn ris generalihus liberis
.CfUC l'egni c~mitiis ima !'vf. V. et nationis enucleare, clarificare. re~num in 
lura sua et ltbcl'tates sibi ab antiquo cOl1lpetentes reponcre et vicissituc1inibus 
~empol'un~ nefOl's a Yu~~as l'e,Yindica1'e ... omnibus conatibus slL~tineat." Dúfajú, 
z~ lch pra va zabczpecl. ,:Flet sic, ut pel' novam, eamquc in pcrellne ~evu1l1 
eÍlam clul'atul'mn convelltlOnem augustae clomus succe.-sio rursus restabiliatuJ'," 

25) Spišská vo svojom preclostretí zo diía 19. IV, oslovuje Leopold'j' 
Sacratissimc Pl'inceps! ' < , 

26) Z taký?hto PO~ÍlIO~' stoIíc na.Ťcl6ležitejšia je agitácia stolice Sabolčskej 
(J 7 .. lY:) 0vopl'lpustemc zastupcov uhorských plukov na snem. Dozvecleli sa 
Yl'a,J, .:-e zlac~o~ťou o. to, ako a.Ť o domácich cli'ístlljllíkov a ubytovanie 
'~vl~ra,Jll1e, obrattlo Sl~ :l.ac plukov na král'. radu. (V žiaclosti uh. vO.Ťska v Ha
hCl, ktoru [Jl'cdklacla ZIchy n. V. (K. 6716/90) chcú len ull. dostojníkov k ull. 
19tom ~ ubytovanic YO vlasti.) Zichy dáva týmto stoliciam túže odpovec]': 
Pre ;',oJsko na snemc niet micsta: ozbrojené votum kcle vedie, mi'ížu viclieť 
z :leJlll, (1,4. V .. K. 6862.) Ugoěa obežníkom zo clila 30. IV. obracia sa proli 
n~J a vyz)~va ostatné stolice, aby ju ocl toho odvrátily. (Návrh tento je pJ'oti 
Za~(()llU ~ Je, sv(~hoclál1l nehezpečný.) Vec podporuje Zemplínska, ktorá agi
tu,Jc za ~l~l ~lal~.J" Zv~lenská, T.lU'čiaILska. Z dalších počinov Sabolčskej trehd 
~P?l~ellllf este .JeJ VyZYll () spl'Isahanie posloy, hl. žnpanov a "obcc všetkvch, 
lduClCh na sncm, ako aj čle1Joy zemianstya dOlila ostuvŠích. (2. IV.) Sem 
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patrí i zakročenie tejže stolice, aby nezemalli boli z vyšších súclnych stolíc 
krajinských (majú právo zasedať na sneme a z nich sú volení snelllovÍ 
zapisovatelia) do snemu oclstránení, bo, nemajúc záujmu na udržaní zemian
skych syobód, rahko by sa illl ako zapisovaterolll snemovým mohlo po
kiznuť pero na újmu týchto svobod. (24. II. Zy(llen.ská jej odpovedá:' 
"Nagyra betsiHlyiik, tisztellyiik és (llg')' monclván) két kézzel eolOlvén szi
yiinkhez szorittyuk nagysagtok kegyelmetek hazafiaságunkat zorgetii 
bizoclalmat, melly által benuiinket emlékeztetnek s egyszersmind fol 
serkenteni méltos;'tatllak, hogy édes hazállkban szokot feo torvenyszékek
Hek cl foglalasátlll oll' szcméllyek ki l'ekesztc3sellck, a kik talinu sziileté
seknek motska miat a nemesi szabádyágllak lllCg sebbetétésébUl semmi kárt 
llem éreznek, sot azokllak tsonkitátásabúl eozon edgyes és érdemetlen sze
mélyeknek llevckedését koz jónak l'omlásábúl vál'hatnak. Tapasztalva 
tapasztaltuk azt a leg kozolebb el mult kilelltz esztendobeli el'oszakos ural
kodásnak folytában, hog'y az o11yan senuni hází firfiaknak falsiib póltzokra 
fOl hágásával a l'égiféllyes házak SZ0lJ10rll hanyatlásba bóritattanak ó~ 

a midoll uj gombak hidclen ncvekednek a régi gyiikérbUl származni szokot 
ueveclékek épell ki llem kelhettek, sot ha ki iHlli akartak is, meg' fojtattak." 
Prot., str. 105. 22. III. 1790), ako i obežník tejže stolice o reinkorporáciu 
Sedmohradska (3. V.). Zmicnky zasluhuje i zakl'Očenie Zalánske,j proti 
hoclnostárom a magnátolll, ktorí, omámení dvorskými milosťami, boli hlav
nými pomocníkmi minulého režimu a buclú nimi pl'avclepodobne i naďalej. 
Zákony znajú len barónov krajinských, illak všetko zelllianstvo .je rovnaké. 
Pl'eto nech je lcn jedna komora snemová (ncstačí-li pojať snemovníkov 
snemová hudova, nech zasedajú na Rákoši), všctky grófske a barónske tituly 
nech súzrllšené a llOdnostál'i, prv než zau.rmú svo.řc miesta na' sneme, nech 
vykonajú pTÍsahu vCl'llmti voči vlasti. (4, V. Proti biskupoJll, hodnostárom 
a hl. županoJll, mcnoyaným s porušením zákonných predpisov J ozefom n., 
ohracia sa i Spišská vn svojom pl'edostretí zo chla 19. IV., kde žiacla, aby 
do legalizácie .wojho postavellia neboli pripustení na snem.) Pl'ešpol'ská 
vel'mi encrgicky vyzýva (9. IV.) stolice, aby spojenými silami zakročily proti 
lJlenovalliu bývalých hl. komisárov a iných nástrojov J ozefa n. za hl. župa-
110y a na iné vysoké hodnosti, clávajúce im právo zasedať na sneme a tak 
i možnosť škodiť vlasti i nacfalej, (Proti tomu obra cia sa obežníkom Mara
marošská; vyyolávaf rozbro.re holo by nebezpečné pre svornosf myslí, na 
ktorej všetko záleží. 6. V.) Vefmi energické je vystúpenie Záhrebske.l proti 
bánovi Balassovi II kl'. raely, podporované takmer všetkými stolicami (2. II!.). 
Je to formálny spis obžalovací. Spiš (t3. IV.) obra cia sa na stolice so žia
dosťou o poclporovanie je.l prosby II panovníka, aby .jej hl. a dccl. županovi 
gr. J ánovi Csákovi bola vrátená hoclnosť zemského sudcu, odňatá mll 
J ozefom II. U gočská agitu.re preto, aby na sneme mestá, vzniklé od roku 
1687 proti zákonom vtedy doneseným, neboly uznané, alebo 'aby všetkým 
bol priznaný len .lcdon hlas. Ináče' (kecl'že sa počtom vyrovnajú takmer 
~toliciam a blldú mať ešte viac na zreteli dobro krá fa a svoj vlastný osoh 
flko dobro vlasti) móžu sa stať nebezpečnými (3. V.). 

27) Puncta praeliminaria, qllae pro basi instructionis ablegatis ael diaetéllll 
extradanclae cleseryire possunt.M. N, M. - L., a. rocl. Szily, fasc, 4782. 
Obšímy výťah vid' Marczali: Az 1790/1 országg'yiilés, I, 89 a n., kde a.ř 
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ostainé exemplárC'. Marczaliho lIrčenic autoru (Peter Balogh, septemvil') 
poclra hlásenia konfidenta, že povoelcom hesla filmu intel'l'llptum jc Balogh, 
úepoklac1ám za bezpečné. Toto heslo vyskytuje Eé1 - ako sllle videli - v sto
liciach skol', než mohol byť napísaný a rozposlaný zmienený elaborát. Šírenie 
elaborátu clialo sa ináče hla vne p011l0COU ol'ganizácie svobodnomuníl'skej. 

28) Do istej miery cloplnkOlll tohoto elaborátu je anonYlIlná práca: Re
JJexiones ad' futuram cliaetam. (Rodinný archív Szily v MNM.) Palatína 
a vyšších úraclníkov vyberá krár z kvaterna stavoy. KOl'Unoyácia až po 
zabezpečení ústavy: úravu poddaným, aby boli pripútaní k stavolll a 
k vlasti; riešellie náboženskej otázky v smysle viedenského a lineckého 
mieru; spJ'í,ahanic elolluíceho (aj hraničiarskeho vojska) na ústavu; nczá
vislosť vojska na cuclze.r vo.lellskej raele (pocUieha palatínovi a uhorskej mele 
vojenskej) a jeho očistenie ocl cudzích dóstojníkov; sneIlly 2-3 ročne 
(pravoslávny metropolita má tam Illať tiež miesto: po biskupoch); za mag
wHov uznať len zákonných, inak všetko zemianstvo si je rovné. Zelllianstvo 
za žiadnych okolností nie je poyinné k clávkam; clo všetkých vyšších úradoy 
komol'llých ~lomáci zemani, clo menších mešťania; do poštových vyslúžilí 
dóstojnÍci a poclclostojnÍci uhorskí; komora uhorská nech ,je nezávislá a spo
jená s kOlUorami Seellllohraclska, Haliča a VlaclilllÍrska, ktoré zeme nech sú 
pripo.rené k Uhorskn. Za dostojníkov YO vojsku lllajú byť ustanovoyaní lcn 
lIhorskí zemani (aJ u Hralličiarov). Zemiullske výsady nech sú zabezpečené 
zvláštnym zákonným článkolll. Ostatné politické (rukopisnó) elabol'áty pred
snemové: konzervatíyné .čt k umiernellosti nabáelajúce Unpartheyschc Gc
danken Széchenyiho, syoboclomyserllá Pal'aenesis Koppiho a pokrokové ela
boráty Hajnóczyho (Gedanken a Ratio legum) po stránke politickcj ostaly na 
stolice zvačša bez vlivu a budcme sa preto s nimi zaoberať v ine.r súvislosti. 

29) Ius l'esistendi, pl'Íslúchajúce však nie jednotlivcovi, ale snem u alebo 
aspoI'í stolici, žiada oživiť na pr.: Abov, Gemer, Komárno, Liptoy, Maramaroš, 
Nitra, Orava, Pešť, Prešporok, Spiš, šariš, šopron, Tolna, Trenčín, Turňa, 
Vespl'Ím, Zelllplín. 

30) "Tertio: De religione: Plurimum interest statiblls et ordinibus regni 
fixam, perpetuoque duraturam constabilire reglllalll, in genere quidem, lit 
18. Romano Catholici CUlU Augustallae ct Helveticac ,confessionis, nec non 
G~'aeci ritus Ilon unitis ita concilientur et maiori ex parte iam ael invicem 
conciliati valiclis rationibus eo perdncantur, qllo sinceram et clisinteressatam 
harmoniam incessantel' foveant, mntuamque dilectionem et charitatem sibi 
testentul'. Qua pl'opter 19. Libertas religionulll, tam Romano Catholicae, 
qumu ci praeelictanllu alianllll, non in rcgis voluntate, qui praescripta 
cliplolllatis, seu sanctiollis pl'aglllaticae serie obligatns, saltem super' legum 
per SS. et 00. conclitanlln obserntfione, protectiolleque iurat, novas vero 
conditas leges iuratus confirmat et potestate legislatoria nonnisi simultanea 
gaudet, non el'go in resolu1ionibus, sed in virtute bilateraliulll Viellensis 
anni 1606 et Linczcnsis aIlni 1645 mecliatione exteral'lllu pl'OVillcial'lllU coali
tOI'Um pactOl'Ulll conventorulll, publicis legibus Eub cliaetis anuis 1608 et 1647 
celebratis i1latorulll, llllltllo itaque statuull1 et orclinu~l regni voto ct consen.'ill 
C'olToboratOl'lllU, nec unqualll lJ.\iqlle praesentia tempOl'a publica lege suhla
tOl'UIl1, horull1 idcirco ae a1ial'Ulll publical'llm I'egni leglllll inde ab anno 1606 
nsque 1659 conditarUIl1 sanctilllonia resideat. 20. JvIutua haec statuulll et 
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ordinulll coalitio et christiana concordié~ in canclidb Ollllliulll bOnOl'lUll 
pectorilms perennatura tanto valicliora et nunqllam clissolnbilia sumet 
illcrementa dum Romano Catholici in SUllllllam sumpserint atten!iollcm 
Augustana~ et Helveticae cOllfessio;i adclietos et Graeci ritus non unitos esse 
suos hah'es, amicos, cO:lsallguineos, concivesque, iisdem lllutuo cOll'ensu' 
conditis legilms gubel'llari et qua etialll patriae filios, salvo rerum stahl, 
salvaque l'egni ~alute contemni et vilipencli non posse, neque clebel'e; qual'e 
attenuatis l'eligionis libel'tatibus, salutafls meclela, qualitel'llam pOllencla veuiat, 
iam quiclem pl'aevio diplomate regio in genere exhaustulll esse clig'uoscel'etul', 
ut nihilomil1ns libel'tatibus religionariis in sempitel'llum percluratura ,ecm·itas 
[)l·ocul.·etUl', haec sunt adhuc pal'ticularia, quae articulariter decel'nencla 
venient." 

31) Keresztesi, str. 222/23 vyklmlá smierlivú politiku katolíkov· v tejto 
clobe ako úskok. ktol'ým chceli protestantav primať k ČD najostrejšej opozícii, 
čo sa im aj podal'Úo, kým oni sami držia fa pekne v ústranÍ. Poclobný 
úsuclok vynÍlšu aj TVlal1ch-Hel'l11aeon, str. 245 a ll. 

32) Kazinczy: Pályám emlékezete, 138-39. 31'0m. aj 1-[, T. ll, 568 a M. K. 
1790, príclavok, str. 69-7.0. 

33) Poclobne píše i Hoffmanu v Ninive, sÍť 36-37.. Srovn. aj zprál'lI 
(2. Ul.) poručíka Scholza gen. komandu v Budíne ° yel'kom shl'omaždení 
stolice Gelllcl'skej: "Hauptsachlich war cliese KongTegtltion mit einer solchen 
Schwlirmerei gefiihrt, da's mehreren Inclivielnen aus Nationalhass clie deut
sebe Kleidungsstiicke vorn Leib gerissen, in ihrer Raserei ein glltel' Teil {lel' 
Steuerreglllierung'sschriften in den FhLSS Sa,jó geworfen, ein 3nderel' Teil 
aber verbrannt u. dabei ausgel'llfell worelen, dass auf sol che Art clas Leichen
hegangnis des vel'stOl'benell Kaiser J osephs hegallge!l wel'Clen mlisse" ... 
(K. 3613/90.) l'VfoŽllo-li, ešte ostrejšie zachycuje reštituč~nú nálaclu zcmiau
st va Laczkovies vo SYOjOlll mad'. [Jl'epmcovaní Martillovichovej Oratio ad 
pl'oceres (A MagyarOl'szélg gyiilé"eihen egyheng'ylilt '" nemes l'endekhez 
l7.90-dik esztend6ben tartattatott beszéd, str. 160-61): "Elhallgassall1-é azon 
bárelolatlan cselekedeteiteket, l11elyeket akkor llllltattatok, micl(ín nem lévén 
elegellcl6 bátorság'tok jeles, cÍl11eres cselekecleteket elkovetni, ,em elegellcl6 
nemes sZÍvetek az ország tel'héllek konnyehb elhol'dozására vnlnmit tenni, 
haramiák módjára, midon egyebeket l'abolni alkalmatosságtok llem volt, 
a llémet ingeket szaggattátok, sapócllikat, táclikat pipára l'aktátok, n2111et 
nacll'ágot, ezipelloseket, nsszonyi húbokat, kalapokat egész hyena ag')'al'ko
dással megrágtátok, felégettétek, mid6n a folclmérést és lélckszámolÍlst illeto 
il'ásokat akasztófa alatt, Sa,jó vizének a parl.Ťáll fcltUzeltétck, ablakoll 
kihállytátok, s aki ezeket mgadni, szag'gatni nem akarta, l11og'yorófabottal 
iitogettétek; az embereket német ingbol kivetkeztétek, al'chiYlUllokat betor-' 
tétek, azokat, kikell kaputoka't találtatok, két hárolll óráig az utcán mint 
Ílrestán<okat kalap llélkiil a nagy hiclegben fel s alá ldsértettétek" ... Za
n,tímavá a pre vteclajšiu nálaelu prÍznačná ,je i báseň, kolujúca l'ukopisne 
(M. N. M. - K., Fol. lat. 1583: Epigl'anllnata aliaque carmilla, quae ad 
iIlustrallclam diaetam 17.90-91 pel'tinent, str. 6b): "He,j magyar mit mondok, 
csak hallgas engemet. Én is magyal' vagyok, im lásd verseimet." HOl'e sa, 
príjmi lllojn radu: "Magyar talpraállni ewn igyekezzél, A német ruhám 
szurgTál s ne is nézzél; Mel't e volt cdclig is nemzetiillk l'omlása, Hogy 
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te,tszett ez nyelvnek s ruhÍlnak váltása. Szajkónak, lllajomnak llémet orszéÍ
ga~an Mondatna, ha bujna magya1' 1'uhájáball. Kiils6 országokball szintén 
sze: nemzetem, ,Az a nev,iink vala: ma.Ťom, felelhetem. 19')' tehát g'Yalázú 
plllnttya ,haznl(~t Vesd fehe, mert látocl bosszúálló okát." Tamže, fol. I): 

"A !lOSS.ZU nadragos magyarok a rovid nadrágos magyarokhoz, kik német 
,·.uhat ;lseln~k. ,A ga~'allél'okhoz: Shodiť nelU. oblek, dať si rásť fúzy a ob
hecť, narodne .rncho, mak sa neopováž nkazovať na ulici. "A clámúkhoz: Hát 
te bubos pacslrta, Fokot6det ki varta, ugy-é bár német szarka, A fejedre cb 
adta. Vesdle aztat, szárnyas orelog, Mert maT'd a véreclbe fl"l'd"l T b"d'" li.." f' . 1 o C, e u os 
~g re. ren: ~tal'ý oblek nos, ctc. "A kisasszollyokhoz: Szép kis asszony jel' 

~le, ,tek:nts mnl' haza felé, Kényes mademoisellc. Franez, magyar clUle mdlé. 
ralau eelese?b a farka Annak mint a mag')'ar hurka, Ugy-é Francska?" etc, 
S~'ovn. ďaleJ H. T. II, 57.2, 7.16, 7.65; priznanie Hontianskej (stl'. 224 tohoto 
dlelu); Kel'esztesi, 183/84 a 213. 

34) Keresztesi, sÍl'. 18'3/84. 

35) M. K. 17.90, stl'. 191 (17.. II.): "Mcly lábra Ílltott 1égyen hazéÍnkball 
<~, nemzeti oltozet m~n~l a férfiú~: mind az asszonyi nemre nézve, gyonyorií
~e~g~l lehet a tlldo~ltO ~evelekbol 01va8ni." V Pešti na báloch nebolo vidieť 
a;l1 ~,ednoho llemadarskeho obleku. K zpníl'e (] Tnkeym priclÍlva: "Az effé
l~kbol megtetszik, hogy talúltatnak még olyan eredeti él'demes hazafiak. 
lnk a magok nemzetjeket ha.Ťdani oltozetjekben szel'etik." Srovn. aŤ Marczali: 
n. cl., 1, 355. . 

36) H. T. II, 37.2. (19. III.) 

37.) Tamže, II, 7.2,c/28; 264 a n.; 55; o51'Ovn. aj Csaplár, III, 290. V Pešti 
l~astala zmena v obhek~llí ~l'~do."šetkfm ,:livom slávností pri príchocle ko
,uny. ~~m, k~e pred mekolkyml meSlaenll nebolo možno rozoznať tOvaJ:iša 
~)d zemana: dumu ocl pokojskej, dcél'll od matky, bo všetci chodili oblečení 
J~dnak~, vVldno te~'~~, tie na.trozmanitejšie obleky takmer všeobecne. Už len 
mektol'e zeny z lllZSlCh vrshev nosia nem. oblek. (S1'ovn. M. Gy. III, 337./38 
a H, T. I~, 264 a n.) Fábehich proti nápadom na kňazský oblekmaďarsk)"' 
~~a~~l~~l uJ .obranu (M. N. j'vL - K. Fol. I-Iuug. 207.): "A magyal' l'uhában 
ol!oz?tt !JaJuszos ~agya1'országi papnak védelmezése Fábchieh J ózsef által." 
Knazl vs~de cllO~la v rúchu pocll'a zvyku prÍsl. krajiny. Len mad'. šaty by 
ncs:uel knaz nOSlť? Radšej nemeeké? A.Ť fúzy svedčia lllužovi Tnale >é~ z~
maze v blate ako ženy, ak si nezdvihne sukňu. 

. 38) ~á~. Trenč .. 8. III., bod 38: "Splendorem, luxUlllquc imlllodcmtum: 
rel vest~al'lae restrll1gendUlll in se SS. et 00. censuernnt; hoc motivo ae
IJl·a.esertnn ne .v~l iJ~ cultu externo statunlll, quod nua eaclemque· pr:ero
gatIva esset, dlstmctlO appal'cat, uniforlllem vestitum sibi sponte sua dele-. 
gel'unt, extel'l~is qu?que indiciis eoncorcliam animorum, per qualll parvae res 
clescerent, {l!.seorcl!am magnae dilaberentu\', inituri." PriT' atv bl I _ 

" . , k . , . .' o e ( ne ze l1JanOm nOsIt za aZUju. 

39) H. T. In, 109. ~rovn. i M. K. 17.90, .~tr. 49,j. (FigyeI6, XI, 259, Csaplár, 
nr, 305~3(8) z .M. Gy. TV, 104: Z m:lOho listov 8a dozvedajú () nádhel'c 
s al~Ol~ su vystrojené ballderiá. Magnáti, iclúci na snem, ešte vtičšiu náclhel'\~ 
vYVl!l~ (8~-:90.000 zl.). Keb~. asp~ií 1/3 venovali na učenú spoločnosť, aby 
sa shlOmazdIla suma a zalozIla ne. spol. 1)0 vzore fr· HCV spol I-t.' .' 
4Q vll' . . " ~ Ola ma 

c enov, p atellyrh z úl'okov záklaclillY a vennjúcich sa výlučne zveYaclcniu 
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a pestovaniu reči. MacL uč. spol., keby aspoň 200.000 zl. mala, mohla by si 
postavÍť z úrokov tlačiareň, 15 členov slušne vydržovať, letmí by sa dva 
razy do týždňa schádzali a pracovali o zdokonalení maďarčiny. Srovn. aj 
H. T. II, 718: "Írod ugyan, hogy mostilIl oly fényességgel késztilnek a nem
zeti ruhák, hogy a nézok szemeit szintén megigézik, hogy vissza se teldnt
hessenek azon kormos idore, melyben a magyarok a ma.Ťmok útját iízték.'· 

40) M. Gy. III, str. 323-24 prináša zvláštny článok s titulom: "A ma
gyar asszonyságoknak dicsérete," kde uvádzajú, že zo všetkých strán dostá
vajú zprávy, že všade jak muži, tak ženy yraca.Ťú sa k národnému obleku. 

41) Kere,~7,tesi, str. 224, 253-54, 259. 
42) Tamže, stl'. 224. V Biharskej ešte dňa 13. lIl. z príležitosti vefkého 

.sluomaždenia ua službách Božích káže kanovník M. Kovács v kostole 
a poukazuje llledzi iným na to, ako dnešný Maďar opúšťa svo.Ťu reč a svoj 
oblek. (M. K. 1790, str. 354; Keresztesi, 213.) Pre uenávisť voči nemčine .Ťe 
l'hal'akteristické, že J án Pantophelius, glossátor videnÍ Eleutheria Pannonského 
(pod obidvoma menami skrf'Vu sa J ozeí Keresztury), ked' vypočitáva svoje 
prednosti, letmé ho ku glossovaniu uspósobujú, spolllÍna, že zná len reči 
"Hebraieam et Graecam et PaIlnonicam et Slavicam (Germanicae enim nec 
hac aetate mentionem fa cere tuhnu esset)" atď. Srovn. Leopoldus in campo 

Hákos, str. 172. 
43) Zmenu, ktorá tak náhle nastala v uhorske.t ve rej nos ti VO veci uhor

ského obleku a reči, vefmi dobre charakterizuje Kazinczy y predmluve 
k mad'arskému prekladu Hamleta, písanej y strážnej izby koruny v Budíne, 
kde Kazinczy ako banderialista Abovskej práve konal službu (22. v.): ,,Je 
to sladký sen, a či skutočnosť. čo vidia oči moje? Po ulicíach Budína nevalí 
sa už zženštilý národ, ktorý cšte vlani sa tu prechádzal pod slnečníkmí, 
so stiahnutými šíriakmi a načesanými ylasmi. V lllatičke vlasti nepočujem 
už, ako predtÝlll, len mrmlanie toho národa, yoči ktmému snažili sa nám 
n<\ši prezretefní otcovia yštepiť nenávisť priamo hall1ilcarovskú; počujem 
blížiaci sa 'dusot kopýt, vla.túcí kalpag, svižné volavčie pero, miesto dlhe;Í 
togy clldzieho strilm krátke vojenské sagum, blyštiaCi sa široký meč, ua 
taršulách vyšitý obraz koruny alebo strážnej sovy, zvuk polnice, hofastnej 
pJ:íponiieill(~, Úrngot šablí, erdžanie vzpína.túcich sa paríp. ó. dobrotiví Bo
hovia vlasti, čo sa to deJe tak náhle, tak necakane?" Aqua tofana Márie Terézie 
neuspala hrdinstyo národa úplne. "Vidím, že po dlholll utI-penÍ našli sme 
k,onečne vlasť vo svoje,t vlasti; že už s nami, domácími pánmi, nebude točiť 
spustl}- príprchlík, vyvrhnutý Dunajolll na naše brehy spolu sinou špinou. 
ktorÝ teraz vo svojej nerozunmej zlosti prejavy našej opráynenej radosti 
v),hlas\lje ..•. za divosť. Ajhfa naši muži a ženy odhodili yypožičaný oblek; 
opustili škodlivé cudzie mrayy ... , s rozkošou .hovoria rečou, ktorou hovorili 
Etele II Etelka, a so šl'aehetným rtlmencom si priznávajú, že sa niýlili, kecf 
ZD zkazeného vkusu za l'ubozvučnejší mali ten hlučný, drsný jazyk, ktorý 
Stl hodí len na despotické udielanie rozkaz o\' ." Vie dobre, že yšetko toto 
sú)en zovtlajšnosti, že nie vždy im odpovedá a.Í vnútorný obbsah: "ale Ido 
py, neprepukol y .Ťásot, kecf náš clokaličen)', pošlapaný národ clvíha.z prachu 
~yoju hlavu, Cl: berúc' nazad svojn reč, oblek C1mraY,: stáva sa zase tým, 
tílll boli naši, predkoVia; stáva sa tým, o ČOlll 'pred polrokom slabáviera 
lleoppyážila sa ani len sniť: svobodný národ - národ s vlastnými zúkrillmi, 

l'ečou a oblekom - taký národ, jehož každý jednotlivý člen je rodellý 
1l0'SÍť zbrml a je hotovým obráneoll1 svojej vlasti a· svojho kráfa. Zvíťazili 
smel" Poníženie, ktorým národ prešiel, mu osožilo. Naučil ,<a, aké úebezpečie 
je v nesvornosti, v eudzÍch mravoch, p1'epyehu, ktoré tak cl'alekodoviedly 
vlasť, že clóvodne sa holo obávať, že zanikne ešte a.Ť jej meno. "Tieto smutné 
časy nás naučily, že bez zachovunia a rozšíreuiu svojej reči buclemevždy 
cuclzincami yo svojej vlasti, národ nelmdc národom, ale len kolonioll." 
(Levelezése, II, str. 82 n.) Mindenes Gyujtell1ény má (III, 337/8 ZD clňa 

17. III.) dopis z Pešti, kde dopisovatef teší sa z toho, ako pekne zne.te llltl
d'arčina z úst grófiek a illých vysokých dám. čO reč nevedia, učia sa jeJ. 

44) S1'ovn. St. R. 318 u 1228/1790 a K. 4226/1790. PolitikaPásthoryho, 
ktorú sledoval doponičením i mad'. textu reskriptu ZD dňa' 18. XII. 1789 
("Um aher den gunstigen Eindruck, den man von diesem a. h. Rescripte 
mit Zuversicht erwartet, desto gewisser zu erlan gen, dUrfte classelbe halb
bruchig mit dem deutschen Aufsatze auf der rechten, u. mít hungarischer 
IJbersetzung auf der linkell Seite erlassen werden" - K. 16015/ j 789) ~a 

tedy neosvedč.ila. 
45) Srovn. K. 1880 a 2361(1790, cťale.ř M. R. 6330/1790. Rezolúóa je zn 

cUl a 15. II. 
46) Trenčianska ide vo syojej formálnej ústavnosti tak cl'aleko, že naria

duje poslať nazad všetley nem. prípisy, ktOl'é jej došly po 28. jan.; alebo 
letmé prijdú budúee. Trcnčianska ešte ZD shromaždenia, konaného dňa 8. apríla, 
posiela kráfovske.Ť mde nazad 11 ncmeckýeh prípisov, dostáva ich však zpat 
s odóvodnením, že inak by bol jej archív neúplný. Rezignoyane ich 'odldadá 
tedy k "ostatnÝlll SpiSOlll v tejže reči, letmé príniesla do archfvu'lléspra
vedlivosť doby". Stavy stolice Užskej (8. lIL), kecl' nariacl'ujúvrátif všetky 
nenieeké spisy, došlé po rcštitúcii a hlásené král'ovskou raclbu, predstierajú 
záujem slúžolmý: treba sa "m.t obávať, že by prekladom nevystihl)' presnc 
vóľu vyšších miest. Póvodca .te vždy llajlepším vyldadačolll svojich vlast
ných slov čl móže ich teda vernejšie preložiť ako oui, ktmísú nic tak 
zbehlí y nemčine, v te.Ťto cuclzej reči, aby yedeli dostatóčile pO~hopiť p\'avý 
úmysel predstavcných úradov. 1cráľovská rada vrada však' aj te,tto stolici 
líemecké prípisy nazad s odvolaním sa na dóvody v reštitučU:ÓIÍl !uiriadení 
a poukazltjúc na to, že naprosto úezáleží na tom; či majú v archíve' o nic
kol'ko nemeckých illtimátov viac alebo mene.t. Nech si ieh preto uložia ako 
doklady minulých časoy. (M. R. 10509 a 9341/90.) 

47) Túto svoju' žiadosť opakuje i y predostretí zo' dúa '11. V. hi hál'a,,
skej mde, kde mimoto pozasta vujc sa i na tom, 'že' y ir~Úll1átoch kráf~'vskc.t 
rady y)'skytujú sa v zátvorke na vysvetlcnie slovlafin'ských neliIeclcé 'Výrazy 
s úvoclným "vulgo". Myslí si snácl' král'oyská rada; že ked' liž nepm()ZUillejú 
výrazn y latinskej reči, ktorú ssali do seba od maliČka,pOi'cJzUille.tú vy
svetleniu nemeckému? Král'ovská rada ospravedli'íuje sil tým, že tietd 'vý
razy nžíva len tam, kde macľarčina nemá ešte svojich Ylasfl~ýcli I ~lov. 
Komorné úrady podliehajú komme. Podobnri požiadavln{ klaclie í' No,;o
hradská 1'0 svojej odpovedi zn chla 5. III. na inthilát () zplituv~del1í lh'tiny. 
CM. R. 15592/90 clclo. 25. V. a 10525/90.) 

'48) A. Gem. prot. repr., Č. 29 a 107. Král'. rada prvú žiadosť Gemcrsh.l 
l' I 

IJosiela komore. (M. R. 15590/1790.) 
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49} Prot. 'J;'ekovskej z 1. III. 1790. (A. Tlll'č., Č. 70/1790 a Collectio, 
H, 201-225.) Vzácnu výnimku v Uhorskn tvol'Í v tejto dobe memorandum 
istého biharského zemana zo dúa 9. lIT. 1790, v Idoron~ kritizuje vystúpellie 
Biharskej proti, llemčille v jej repl'. zo diía 6. II. (St. A. W.-Ungal'll, fasc. 
261. Szeldií: A m. áUamllyelv, 226, .za~·ad'u.Ťe mýllle toto mernorandum do 
doby jedllania na snerne.) Výrazy repl'. o nem. reči nie sú vraj pl'íjemnó 
n,.Ťe škoda vyvolávať nenávisť voči lHírodu a jeho l'eči. čo sa tam uvádza 
z dekrétu Sv. štefana proti nemčille, lleobstojí, bo Sv. štefan chcel mať 
v mestách Nelllcov. Tn cit. známy jeho výrok o slabosti krajiny jedne.Ť 

reči. Z dejíu sa dá vraj dokázať, že nemčina bola už nžívanú v kancelárii 
Sv. štefana. Protivníci nemčiny nech vysvetlia, prečo sa menuje Sibín 
v Sedmohradsku Herl'luannstadtolll, z čoho vra,j samotného vidieť dostatočne, 
ako obruboval štefan Nemcov a ich reč. Vidno z týchto vecí, že repl'eZell
tácia je' len dielolll nieldol'ých, a nie celej univerzity, bo krajina vie, že 
1'0 V. Varadíne sú nlllohí múdri a učení l'udia; nie je však ani prácou' vln·· 
stenca, bo naši synovia, či už budú vojaci, kúazi, sudcovia alebo politici, 
nebudú sa mocť obísť bez nemčiny. Kúaz bel znalosti nemčiny nemože po
stúpiť, a ak nevie viac rečí, móže do smrti čítať "a nyúl históriá.Ťát, Argilussét 
és tobb Hyen szép munkákat és ha épkézlab lészen, lehet harangozó." Ale 
bude sudcom alebo politikom, tak vie každý, že v UllOrsku bude potrebovať 
nem. reč prúve tak ako maď., takže je nemilosrdné zahrávať si s budú<:
nosťou mládeže a zatvárať jej dráhu postupu. Dosial' nebol nildo pozba
v~ný úradu lén preto, že nevede! nem" príklady na to, že nem. neznajúei 
bol postavcný pred nern. zllajúccho,. sú tiež. Srovn. aj pozn. XI. 3 a XI. to 
(Biharská). 

50) Na marcovom shromaždcnÍ Turčianske,j (prvom po zrušení spojenin 
stolice s'o Zvolenskoll) otvára hlavný župan harón šimon Révay schodzu 
maďarsky' jak pred službami Božími, tak po nich. Macfarsky mu odpovedú 
J uraj J usth, druhý podžupan. lvlacľarsky reční na tejto schodzi eštc Pavel 
Plathy; Alexander Rakovský, šimon Zorkóczy a .barón Ján Kalisch rečnia 
latinsky. V Trenčianske,j na l'eštaUl'ačnej schódzi (7. IV.) sa l'eční tiež latin
sky a maďarsky. Hlavný župan gróf Ján lllésházy odpovedá latinsky. 
V šarišskej dávajú Kounicovu odpoveď tlačiť latinsky a macfarsky. V Nitre 
ntvára hlavný župan gróf Mikuláš Forgách shromaždenie maďarsky, podobnc 
župan Prešporske,j gróf Pálffy. Celé shromaždenie je konané maďarsky 
v Abovskej (19. apríla), v Baranianskej (7. apríla), kde podra našej zpráv;' 
zavznelo nemacľarské (latinské) slovo len pri čítaní prípisov z iných stolíc. 
Na shromaždení Abovskej vraj za neslušné pokladali, aby v Košiciach, 
hlavnom meste Horného Uhorska rpzprávali rimanským Jazykom a CUdZOll 
l'ečon prejavovali sV,Djn radosť zn svojich drahou krvou vydobytých a teraz 
prinavrátených svobOd. V Komárúanskej nielen že hl. išpán gr. M. Nádasdy 
l'eční maďarsky. (stolici všuk úradne píše vždy latinsky), ale ešk i odv(;
lací reskript, príslllšný intimát král'. rady, ba ešte i ]Jrípis hl. župana a nie
ktoré iné vážne.Ťšie písomnosti sú poprekladané do maďal'činy a i tak čítané 
na shromaždení. Maď. reční na SIUOlU. Aradske,Ť (3. V.) hl. išpán Pavel 
Allllássy, lllaď. mu odpovedá Albert Torok (Hazánk VI, 5(8). Maď. rečnÍ ll<l 

shrom Mošonske,Ť i hL išpán kn. Mikuláš Esterházy (23. fIL). V Tekov
skc.Ť pri inštalácii hl. išpána A. Bl'unszvika rečnÍ inštalátor P. Réyay latin-
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,-iky;: hl. . iš~)ún. sám tie.~, } ún Arady, kanovník ostriholllský, im odpovedá všuk 
mac!. Mad. VIta hl. lspana Pl'ešporskej gr. Jána Pálffyho kanovník Fr. 
Hnbertll a vicišpán Makrypodáry (1. III.). Naproti tomu shromaždenlc 
šomoďskej je vonkoncom latinské. 

51) Podrob ne SOln prezrel z tejto doby korešpondenciu stolíc s Komár
l'í~nskou, Liptovskou a Tekovskou. Účastnia sa je.Ť stolice Báčka,BOl:šod, 
Llptov, Maramaroš, Nitra, Novohrad, Ostrihom, Prešporok, Ráb, Satmár, 
Stolný Belehrad, Spiš, šariš, Šopron, Temeš, Trenčín, Železná a Bihai' Heveš 
Mošon, Pešť, Sabolč, U goča, Uh, Zemplíll. Len so strany osmich n~ konci 
menovaných stolíc vyskytu.Ťú sa prípisy macľarslcé vedfa latinských,' no 
len ~o st~any Biharskej, Sabolčskej, Zalállske.Ť a Zemplínskej majú prípisy 
madarske prcvalm. S Tekoyskou si dopisuje Boršocl Komárolll Nitra Pes Vf 
p v " ' '" 

v respo~'ok, ~ab, Spiš, Stolný Belehrad, $oproll, Tolna, Trenčín, Zvolen, 
zelezna a Blhal', Gemer, Mošoll, Noyohrad, Sabolč, Satmál', šal'Íš, šOlllocl', 
Ugoč.,; Zala, Zelllplín. Maďarské prípisy máme tu ocl 11 stolíc posledných, 
I:reva~ne len so strany. Sabolčslce.Ť. S LiptoYOlll sa !conečne stýka.Ťú pÍsomne 
~ongl'~cl, Orava, ~stl'lhom, Prešporok, Spiš, Šopron, Trenčín, Vesprím, 
Zemphn, Zvolen a Blhar, Gcmer, Maramaroš, Stolný Belehrad, Sabolč, Ugoča, 
Uh. Macfarsky zase len stolice, menované y c1ruhe,Ť polovine a s mad'arslcou 
prevahou len Bihar, Ugoča a SRholč. 

52) Záp. 1790, stl': 115. 

53) M R. 10823/1790. E. 13. 1790, stl', J65. (28. V.: Zprávd z N, lVI. pocl 
šiatl'om zo chla 12. JII.) 

54) Priamy styk uh. kl'. l'. S mestskými magi-;trátmi v ded. zemiach, 
nariadellý 8. X. 1789, bol však zrušený reskriptom zo dúa 7. IV, ako 
ponižnjúci. 

55) Na zvláštny dotaz peštianského administratorátu komol'llého zo c1ňa 
J8. JI., v ak~m r~zsahu má nžívať v dosledkn najvyššej úpravy vo svojom 
styku so stóhcmm, úraclníkmi a v pl'edostretiach ku kl'. r .. latiny, bola daná 
kl'. radou táto odpoveď (9. III.): Kl'. rade može pí~af a i nemecky s úrad
níkmi nech sa stýka podfa ich l'ečových znalostí a S()' stolicaml 'latinsky. 
(M. R. 8022/1790.) . 

5~) Srovl~. K. 1790, č. 3594, 4053, 4150; St. R. 1052/1790 a M. R. 12351/1790, 
kde Je v opIse mandát zo chla 2. IV, :,,1-0. Bei Verhandlung der Geschaftc 
IllUSS ki.inftighin nicht nUl' an clie Komitate, sondern auch an alle Geist1iche 
n. Literarbehorden sich der lateinischen Sprache bedient werden. Die an uns 
zu erstattellclen yOl'trage sind wie bishcr noch fortan in deutscher Spl'ache 
Zll vel'.fassen, . n~lt Ausnahme des UrbarialgeschMts U. des J Ul'idici, welches 
ganz ll! lateuuscher Sprache gefiihret werden muss. In Camemlsachen 
werdet ihr die Correspondenz mit RUen Call1eralbehorclen ausser dem Fiscal
depill'tement in deuts~her Sprache fi.ihren unci euch diesel' Sprache aueh in 
crer C~rresponde~z mlt den Militarbehorden n. den auswartigen Guberniis 
Tloch fCl'ller bechenen. Nach Mass der vorberiihrt teils in der deutschen 
teils aber in lateillischen Spmche Zll verfassellclen Vortragc werden sodam: 
auch an das Consilium die Rescripte U. Decrete von hieraus in diescn be
Íl'e~fen~~n S?l'achen erlassen wcrden." (K. 4150/1790.) V dósledku týchto 
zmlen zmdah pre neznalosť latiny niektorí úradníci účtovnej služby král'. 
rady, o preloženie, Tak Fl'. Beckhel', Fl'. Felsenherg a BeyermanlJ, úl'adníci 
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cxaktorátu, žiadajú o prcloženie k d,'. účtovnej komore. (M. R. 1790, č. 16879 
a 23073; K. H295/1790.) Kr. r. ešte dňa 25. V. napomína exaktol'át, aby svoJe 
predostretia a tabely podával latinsky. (M. R. 16063/1790.) 

57) Ignác Wenger, vrchný škóldozorca národnýeh škól " I3ratislavc a . 
dóvel'llík dvora, píše zo dňa 22. V. (podľa zprávy istého úradníka kl'. rady, 
\neškajúceho v Bratislaye), že pl'edostretie Zichyho sdelil člen rady yiacerým 
stoliciam. Vzatý Zichym na odpoyednosť, vra.Ť odpoyedal: Povinnosť patriotu 
je nad poyinnosť kro radcu. Tento prípad je \Taj s to, pripraviť ZichyhO' 
o zbytok vlivu v krajine. (Sroyn. Pl'. B., fasc. 11, č. 7: "Nachrichten von W ** r. 
Meno jezistené půdľa prosby. zprayoda,jcu o sekretárske m.Íesto li ill. kane .• 
uloženI' jtamže.) 

58) Tekoyskú, srov. stl'. 33 tohoto dielu. Ugočská zo diía t. V. naintimát 
6330/90 (M. R. 16510/90): "Cum nihilominus ex tenoribus gratiosae intima
tíonis huius eyidens sit, lLSUIll linguae Latínae in correspondentiis Intel' 
consilium duntaxatet comitatus fovendis restabilitarn haberi, ac p1'oinde 
non vane metuendum sit linguam Germanicam, nunc quidem tantísper forte 
suppressam, Clllll praeiudióo et ignominia gentis Hungarae pro enascitul'i;;, 
regni circUlÍlstantiis repuUulaturam, SS. et 00. ad sanctill10niam sponsionis 
regiae provocantes nItro demisse cxpetendum habent, clignetur cxc. consiliullI 
pro attributa sibi pel' leges facultate benignHln sacratissimae maiestati" 
mentem in 1'0 effieaciter nectere, ut lingua Geunanica non modo in ipsis 
comitatibus antiquo systemati adeo ardellter expetito ultro inhaerentibus, 
sed et omnibus regni dieastel'iis iisdem legibus gubel'llanclis sine discriminc 
penitns abrogetur, ipsmnque exc. eonsiliulll praesidio legum et heneficio 
repositionis huius in pel'tractatioll(, olllnium regni negotiol'mn cOllsueta et 
IlOn extranea lingua interea etiam utatur". 

59) K dokladom srovn. M. R. 1790, č. 15841. 16509, 16827, 17042, 136'32 
a K. 4826 a 4906/1790. Pá poslednolll Č. l"t R. clekrét: "S. M. haben ag. Zll ge
nehinigen geruhet, dass alle yon der k. h. Statthalterei hieher zu erstattendeu 
Vortriige u. auch die von hieraus an ersagte kgl. Statthalterei ergehenden 
Reskripten ll. Dekretell illlateinischer Spraehe abgefclsst werden diirfen" ... Na 
pravý stav yed a myslí vrhá, myslím, dostatočné svetlo predosÍl'etie Zichy" 
hozo dňa 14. V. ku kancelál'ovi: Vo ved ukradených predmetoy ',Tál;U 
Csiricza prišiel od kaneelárie nemeeký cly, dekrét. V tejto Ilepatrnej vec.T 
lH)lo síce možno yee expedovať, keby však, ako je tomu pri všetkých yeeiach 
dó~ežitejších, bolo treba yeereferoyať y plnolU shromaždení rady,nern. 
dekrét by vzblldil nevóľll a roztrpčenie myslí. Aby sa tomu predišlo," žiada, 
abyy budúcnosti boly na k. 1'. yydávané len lat. vyhotovellia. Kancelár 
Qdpovedá ešte tohože dňa,ako pl'Ípis prišiel (21. V.):, Vee bola 'už· 
zariadená. V tomto a y niekoľkých iných prípadoeh bolo nem.vybavenie 
pteto, že i exhihit hol nemecký. (K. 6861/1790.) Vůči tomuto celkovémt~ 

ústupu germanizácie y zemiach uhorských, ústupky v ded. zemiach č.-n~ni, 
sú úepatrné, a ubmedzlljú sa na odvolanie ponemčujúceho dekréíu z 1'. 17&7 
presúcly a advolcátoy yo Vlašských Ukrajinách, y Gorici á y Gradiške. 
Al)elačný súd Ynútro- a hOl'l1orakúsky navrhuje póvodne len priznanie 
tl'ojročne.Ť lehoty, clane,i y tejtoyeci r. 1789 Terstu, i týmtozemium,'ale 
N. S.<M. ide ďalej. Referent Kees a dv.raclca FJ.:oidevo -"sehel). .. den 
ah. Befehl ZUl' EinfUhrullgcler cll'utschl'n Sprache hej' allenGerkhtshofen 
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cler verschiedenen Pl'ovinzen fiir die Monarchie jJll Ganzen, ihre engerc 
Vereiniguug U. die derselben daraus allenthalben erwachsenclen Kriifte als 
niitilich U. erwiinschIich" a i za možný. len výkon by mal byť miernejší. 
Preto nielen že termín má byť predlžený o tri roky, ale znalosť nemčiny 
má byť "óbec požadovaná len od noye ustanovovaných sudeov. Viičšinn 
I'adeoy ide však ešte cfale,i, a to aJ pre Terst. "Sie erwiigen die Beschwerclen 
u. die daralLS erwaehsende Unannelllnlichkeit fiir die Nazionen U. sehen 
weit leichter an Rkhter Zll aUen SteHen Zll finden, welche in italieniseher 
Sprache die Geschiifte Zll hehanclelll fiihig seien, als Hunderttausende des 
Volkes eine fremde U. schwel'e Spraehe zu lehrell; wohin do ch die Saehe 
gefiihrt werdell musse, weun sieh die Nazion ubel', den Gebraueh der cle ut
sehen Sprache hei den Gerichtshofen beruhigen sollte." Navrhuje od naria
denia ustúpiť vóbec a dáyať len pri ustanoyeniach za sudcoy pri l'oYllakých 
uáležitostiaeh ostatných prednosť nemčiny znalým. štátna rada a s iíou 
i rezolúcia (27. IV. 1(90) pridáva sa k yiičšine radeoy N. S. 11'f. (St. R .. 
1031/ 1790.) Otázka reČÍ \' bohoslužbách hola tiež uvedená clo stanl z 1'. 1786. 
(Beidtel, I, stl'. 438.) 

(0) Právnici bratislavskí podali proti tomuto zakročeniu ponosu, ktol'lÍ 
vydali i tlačou. Pl'otestujú tu proti zpiatočníekemu Tompovi, vyhlasu.Ťúc 
jeho olwinenia predstavených a profesoroy škól za nepravdivé, a "óbec sa 
stava.Ťú na obranu pokroku, yysloyu,júc obavu, že llevedolllosť a nesnášall
livosť po tl'etí raz uvrhne krajinu do záhuby. Súčasne vystupn,je stolicc1 
proti profesorovi metafyziky na peštianskeJ univerzite, A. Kreilovi, obviňn,júc 
ho, že hlám téze, protiviace sa kresfallskému náboženstyu. Pripojujú ieh 
k syojej repl'. zn diía 1. lIl. Cl ešte v repro zn c11'1a9. IV. žiaclajú, aby 
"pl'ofessol' llletaphysiees in llniyersitate Pestiensi (,otlstitutus, perienlosissinla" 
legibusqllc diyinis et hUlllanis aclversantes theses in publicum spargens, pro 
demerÍto puniatur". Nebezpečné téze KreiloYe boly tieto: Na tura Deus est. 
Nulla dantm' llliraeula, cUln olllnia opera naturae ut deo tribuencla sint. 
Christum ex virgine naÍlun fahula est. Malorum operllm pocna in l'e1l10rSll, 
bonOl'um praemiulll in approbatione conscientiae consistit, acleoque poena 
ultera non dahu. Vyšetrovanie, zahájené proti Kreilovi, však ukázalo, že 
uvedených tézí nikdy neučil. V zápiskách ,jeho žiakov sú síce vra.Ť miesta, 
z ldorých by sa daly podobné téze dedukovať, ale zápisky žiakov tu nemóžu 
rozhodoyať. K. 1'. však prec1sa (16. VII.) navrhuje, aby C'Íeľoll1 úspoko.Ťenia 
univerzity' na miesto Kreiloyo bol menoyaný profesor domácí. V grémiu 
kaÍlcelárié 6 hlasoy bolo pri mienke k. rady, 9 proti: yyšeÍl'ovanie ukázalo; 
žeponosa ,je bezclóyodná, Kreilneeh .Ťe ponechaný, ale nech ,je nm prikáiané, 
aby, boL opatl'ne,jší. Rezolúcia schyal'uje návrh Yiičšiny, Kreila však napo
menúť nedáya. Len mu má byť dané na srozumenie, aby vo veciaeh 11(Í

hožensty8.,·' i kecl' prednesie i protiargumenty, ,jeho mienka bola žiakom 
zrejmá. Prešporská' má byť pl'e Syoju bezzáklaclnú obžalohu, pokarhallá. 
(Srovn.,K. 10642 a 14456/1790, d'alejprot. Prešp. 1. UL a 16. III., jej repl'. 
zn clúa 9. IV.,' H. T. II; 765-66, Marezali, I, 322 a Pauler, T, 264-':'68.) 

61) Si·OVll. zpráYlÍ slúžneho tejto stolice zo diía 1. III.: "In confOl'mitate. 
hcsternae ii. statuuni deterniinationis, qua mediante'professores nationalimll 
scholaruina traditione scholasticarum materiarmll . eum: supressione liIigua
l'umLatinae ae nátivae Hungaricae illductai'um ihhibendi, atque ad. priseám 
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Latillae explanationis methodulll tractulldulIl adlllonellcli vcniebant. InventuR 
pariter stndiosa a solutiolle didaetl'alis solutionis pel' ii. status relevaia 
a praestatione eiusdem cohibenda fuit. Scholis nationalibus in grcmio I. ae 
r, civitatis huius existentibus seorsive per me perlustl'atis pl'Ímum quideuL 
determinatione ii. statuum hac in parte emanata quemadmodulll pl;ofes
soribus, ita 'et iuventuti ~cholasticae ubcrius explanata existente, pono ut 
huic salutari ii. statuulll paternae ordinationi ex post morem gerere tenl'
antur, tam docente s cuiusvis classis professores, quam et avide haec 
percipientem iuventutem edocui. Quaniulll autem natiolla1i, haec solicitudJ 
ii. statuum in succrescente hac inventute excitaverit . gaudium ac tripudia, 
resonantia per totum gymnasium verba (vivat i. comitatus Abaujvariensis), 
testatique mihi applausus lucu]enter rcmollstrarunt, in SUl'culis hiscc patriac 
pristinam maiorllm nostrorulll virtutem ac generosos gentis Hungarac spiritns 
in hac quoque temporum varietate nequaquam cxstinetos fuisse. Queis in 
reliquo humillillle relatis, gratiis i. universitatis commendatus persevero 
Gabriel Szent Imrey i. c. Abaujv. or(!. iudlium". (A. Abov., B 790{1.) Liptovská 
(23. III.; zúp.,.str. 218-19) vydáva o zrušení nonu. škol obežník: RichtaroUl 
a obcyam k virozumenj! Slavne rady a stavy pál1UW na gelleralneg dnc 
niže psaneho dl'žaneg congregatii spolu shromaždenjeh považugjce to, že 
v slowe prjdene norlllalske školy, Idere do svogeho pobehu proti krajin
skemu pravu prissli, nie len mladeži ku žiadnemu osohu s]uža, alc y rodičolll, 
akci y obcyam welmj obt.Ťžne gsau," etc., preto ich zrušiť, plat neplatif, 
dozoreolll nedáyať záprahu. 

62) Mošonská po svojom oddelení od Rábske,Ť prijíma však proste len 
lIsnesenie (29. III.) vrátiť sa k starému poriadku vyučovania a zrušiť 
normálné školy, IdOl'é holy vraj i tak zakladané viae na zkazu ako zvera
denie kra.liny. Energicke.tšie si vedie po svo.lom odlúčení od Turčianske,Ť 
Zvolenská. Na spoločnom eštp shrOlllaždení 5. III. žiadaly tieto stolice 
Zélvedehie starého poriadku od k. 1'. 22. IV. však Zvolenská už sebavedomc 
píše, že poslaly eudziu l'eč spolu so šk. platom do večného vyhna~tva. 

(3) Na akademii patikostolske.Ť trvajú však nem. prednášky až do konC<l 
šk roku, aby žiaci pre náhlu zmcnu neutrpeli škody. Stavy síce žiadaly 
i tu vyučovanie lllaclarské, hl. direktor poukázal však na to, Žl' r. 1780 
vyučovalo sa latinsky. (SrOV11. Németh, II, 29.) Stavy tejto stolice vyslaly 
ináče už 25. II. zvl. deputáciu v otázkach školských, ktorá predostrela svo.ř 
elaborát už 4. III. Norm. škol{tlll deputúcia vytýka, že sa na nich vyučuje 
len nelllčine, že treba kupovať mnoho kníh. Pri skúmaní učebníe podáva 
výklad prítomný direktor a profesori o vyučovaeom postupe: V 1. triedc 
vyučovali písaniu mad'., lat. a nem. V 2. čítauie v obodl l'l'čiaeh a písanit' 
ua diktát. V 3. čítanie. v oboch l'ečiach a rozné písomnosti, mluynicu maď. 
a nem., počty, základy latiny. Vo 4 triede sú l'ozné predmety, učebnice len 
nemeeké. Túto Í1'iedu deputácia zrušuje, školy majú byť len 3triedně a maJú 
pl'ipl'avovať od 1. Í1'iedy do škOl lat. Ďalšie poznáinky deputácie o školách: 
1. Drahota. 2. "Siquidem palalll notulll sit idioma Germanieum in suppres
sioncm tam Latinae, quam Hungaricae linguae in scholis normalibus in
dudum et pro prlncipali constitutum fuis,e; malo huie toti gentiHungaricae 
pel'llicioso ea l'atiolle in futurum censet oeeurrendum deputatio: ut in hujati 
schola triviali deinccps Latino-Hungal'ieum idioma vcl ideo tradatur, ([nod 
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lieet hic Quillque Ecclesiis triplex lillgua vigeat, puel'i tamen seu Ge1'l1la
nieae, seu IllYl'ieae Ol'iginis linguae Hungaricae n011 sint plane ignari, ct 

·sulllme pl'aetel'ea conveniens sit, ut dves liberíaiibus Hungal'ol'ul1l beneficio 
Iegum utentes linguam quoque eOl'UIll concliSeallt, magisque sibi unientur: 
in pagis autem, in oppidis pme Gcrmmiicis aut pme Illyricis Hungarieo
Germallica aut Hungarieo-Illyriea lingua constanter tradatur, ita ut ope 
Germanieac et I1lyricae lillguae Húngarica cliscatur. Inde fiet, ut ubi pueri 
ad scholas latillas pervenerint, faeilius ex solo Hungarieo latine eomposituri 
sint, hal' via iel etiaIll obtinebitul', ut nationes hae sui idiomatis admoclulll 
tenaces magis hUllgal'isentur ae scnsim in unam gentem coeant, sine quo 
vcra fclidtas regni ob reg~antem nationalismum numquam obtinebitur. 3. Ut 
iuvcntus Gel'mauico-1l1yriea linguam Hungaricam facilius eoudiscere, genui
numque cinsclem accentulll sibi propriulll recldere yaleat, certae horae in 
scholis trivialibus primo anno eonstituendae essent, quibus Eemet in loquendo 
~xereere tenerentul', seenndo autem et tcrtio auno non aliam quam Hunga
ricam, ac porro Latinam singllli loqni debel'ent, statuta in pl'aevarieantes, 
ut olim, qlladmn ludiera poena, e eontl'a autempl'oposito aliquo pl'aemio, 
qui in iisdclll proficient." školy latinské: V normo školúch latina bola 
vyučovaná len aleo nÍl'. prcdmet; žiaei pl'eto nevedeli dobre latinsky, preto 
<mf y školách gramatických nepreukazm'ali prospechu, pl'eťažovaní pl'ed
lIIetmi. Aby mládež rahšie si mohla osvojiť latinu, navrhuje deputácia: 
1. Staré učebnice, metodu, disciplínu, osamostatnenie uh. štúd. komisie od 
vied., domúci pl'ofcsori, zmenšenie počtn predmetov, domúce úlohy, "pOl'l'O 
llSUS in loquendo tam Latinac, quaIll Hungal'icae linguať ill minol'ibus 
scholis ita inducatur, ut has non loquentes certae poenne subjiciantur." Vy
lvorenie mládeže zo záb. miestností, starý sp6sob rozdelenia školského l'Oleu 
<l prázdnin. (D. L., fasc. E. no. 35 K.) 

(4) E. B. č. 3. (9. IV.). 
65) SI'OVII. zúp. JL II., sír. 24. M. Gy. III, 231: ,,1\ t. VÚl'lllťgyének pa

l'allCsulatja SZel'illt a némeí n);elv sehol sem fog taníttatni, mert azt mondják, 
hogy a magyarnak a németre semmi sziiksége nincs; ha pedig annak van 
('ITe, úgy tanúljon llleg magyal'úl. - Ne az ol'okosok tanul.Ťák az idegcnek
Hek nyclvekct, hanem HZ ország'ban lakó idegenek tanulják mcg a hazni 
Hyelvet, mnint czt eeldig is a nemesebb szivu németek lllcgcselekedték". 

66) Úvod tohoto prípislI pre .leho charakterističnosť tu podávame: "Intcl' 
l'eliquas veteris ae legalis nosírae felicitatis inde prope a decennio pel'pessas 
eonyulsiollťS obsel'vavinllls, qualiter ca, ac talis traetandol'lull stueliorum, 
cducmidaeque iuventutis in hoece apostolieum l'egnum inyeeta essct metho
dus, quac extirpandis ll1usis ae subvel'tendis patriis linguis, ac 1l10ribus 
accoIl1moclata fuit, ut aeleo iusto percellamur metu; ne everso veteri tl'aetan
clOI'lUll studiorum usu vetus in patl'ia iuventute emoriatur spil'itus, novellisque 
talislllodi acl sel'vitutem adaptatis libellis eum laete imbuti servitutis magis, 
qumn Jitterarum, linguanllnquc patl'iarum et morum in suo imperfeeto 
itdhuc cogitandi stahl capiantur amore." 

(7) M. R., 10147{1790, 
(8) Zpráva slúžneho Ad. Szontágha zo (hla 12. IV. [,790. Z pripojeného 

učebného rozvrhu ev. školy rožňavskej súčasne vidíme, ako bolo na tejto 
školc zal'iaclené yyučovanie, počína.Ťúc rltlOm 13. IV. V prve.r triecle .k p1iť 
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rúz do týždiía poznúvanie nlael'. litiel' a čítanie, dva razy katechizmus 
s maď. písanÍm, raz školské zákony s lat. pÍsanÍm, dva razy hist. biblická; 
po obede: dva razy počty, pať ráz čítanie maď., s niektorými a.Í lat., dva 
razy počty, dva razy maď. pisanic, raz rcvÍzia písaných úkolov. V druhe.r 
triede: 3 hod. katechizmus, 2 maď. písma, 1 lat. písma, 2 lat. čítania, 2 Illaď. 
čítania, 2 hod. počtov, 1 hod. rcv. píSOlilllých úkolov a lat. deklinácia, 2 hod. 
cvičenia v deklináciách, 2 hod. bibl. hist., 1 hod. školské zákony. V trctej 
a štvrtej triede: raz rel'. pÍs. a písanie, raz to isté a čítanie Illaď., 2 hod. 
lat. slovíčka, 1 hod. základ ov latiny, 1 hod. bibl. llÍst., 1 hod. lat. čít. a pÍs, 
listov, 1 hod. katechizmu, 2 maď. mluvuica, 2 počtm', 2 zemepisu, 2 maeľ.
lat. krasopisu, 2 uh. dejín, 1 písauie listova počty. (A. Gem" 83/90.) Na 
hl. škole v Rábe vyučujc su v tejže dobe (v druhom semestri 1789/90) 
v 1. trie de ulaeL, nem. a lat. čítuniu, Y 2. nlil110 čítania v týchže rečiach. 

Illaď. a nern .. pravopisu a diktando maď. a nem., počtovanie y týchže 
rečiach, katechizmus v obocll rečiach. V 3. triecle lat. a maer. [úlu vnica. 
umn., lat. písanie, pravopis lat. a nem. Vo 4. triede: pís<inie rnad': nem .• 
lat. nem. a muer. pravopis a mluvnica. Všetci učitelia vedia maer. a nem. 
a vy.Tmúc 1 aj lat. Na mír. škole tamže sa vyuč. 3 rečiam v 3. h., v 2. len L 
a Ill. mluvnica, v 1. m. a ll. čítanie, Ul., n .. a 1. pÍsunie. (M. R. J763/1791.) 

69) Do l'eštitúcie školstva všakovak zasahovaly rozné momenty osobné 
u hmotné. Na niektoré z nich upozoriíu.Íe Alb. Václuv Karlitzky, sv. kiía..: 
a direktor rud. školstvu v Temešskorn Banáte, vo svoj0l1l podaní ku kaue. 
zú diía 2. V. 1790, v ktorolU žulu.Íe na Temešskú stolicu, že svojvorne zrušila 
normo školy. Popud k tomu vyšiel vraj od gen. vikára v Temešvári Lad. 
K6szeghyho, ktorý p0!l10COU svojich pM švagrov, stoličných úradllíkoy, 
vymohol predmetné usnesenie. K6szeghy je nepriaterolU normo škol, "weil 
er uus Man gel der hier regierendeil Sprachen, uam1ich der deutschen, 
wallachischen U. illyrischen, sich von dem wcsentlichell NlItzen dieses Tnsti
tuts weder iiberzeugen konnte, noch wegen \'Ol'gefassten Vorurteilen sich 
iiherzeugen woIlte." (K. 6219/1790.) V Uh. Skalici po zrušení normo škol 
YI"Hca.Ťú hon Pláiíavy, ktOl'Ý hol určený na foud týchto škol, zaSe .Ťeho 
poyodnému nrčeniu:. Jla obecnie pastyište. 

70) Srovn. Supplex libellns a regio gymnasio Agriellsi ill negotio stll
diorum ad i. nniversitatem comitatlls Hevessiensis CUlU cxteriori Szolnok 
al'tieulariter uniti porrectusclic 15. lY. 1790. "Solatiu!JI, qllod uccepimus, 
dUlU in proxime praeterita g. C. a didactri et Germanici idiolllatis onerc 
libel'i declarati sumus, nec lingua nec calamo sufficienter explical'e possu
IIlUS. Rediit enimvero ·imu ab hoc tempore, qui fere exulehat, Latius ád 
JJOS sermo: decessit imn'Jodicus h01'roj', quo ucl initiulll cllinslibetmensÍs 
animus noster ob exactionem didacÍliioccnpatus est; in summa: denllo stu
diosi .optimarnm artiulll incepÍI1)US esse." žiada.tú zavedenie c1rieyřJ. hohosL 
a štúd. poriadku. Zvlášte proti pl"Ír. vedám vystupujú. Na gymn. ma.tú 
hyť kladené základy lat. reči. Tieto yedy presah u.tú ehápavosť mládeŽe 
a patria na akademiu. Staré Ratio edncationis a sturé' učebnice nech'sú 
znova zavedené. (Sroyn. E. B., 1790, str. 111-12.) 

71) Srovn. pozn. V. J81. 
72) Srovn. M. Gy. III, 34 (odtial' H. T. II, 70) a 102, 247, 365 (srovn. a,i 

Abafihočlánok: Dayka G. vo Figyelo,ITJ. pOZll. 3.). eľalc.Ť H. T. n. J22 
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a 705. Mená šopr. žiakov má '.M. Gy. III, 247. Sroyn. aj řasť veršovaného 
.životopisu istého kiíaza, ktorý sa stal profesorOln ("Futó Gondolatok" v .M. 
Gy. III, 54 a n.): "Felvittem már én is kevésre a dolgot, Deák oskolámbn 
hal1ani magyar szót. Ha kérdem, ki akal' s mely nyelven felelni? Hány 
német, tót, lllagyar felelet is annyi. Légyen ez vallásunk iil'eghítésére És 
magyar hazánknak llagyohb oromére." 

73) H. T. II, 122-23 276, 326. (H. T. dostaly a.Ť nem. dopis od istého 
Nemca, ktorý ich chválí, že ich heslom .te král' a vlasť.) E. B., č. 2. zo diía 
6. IV. (Z úvodu Ráczovej Chirurgie.) M. Gy; III, 102. M 1(, 1790, str, 
783 (Enyed. Cit. a.t Staatsanzeigen, XV, 193-94). 

74) Srovn. K. 4049 a 4052/90. Dekrět (hromadný, vzťahujúci sa na celú 
reštit~ciu obsaženú pod Č. 4049-4(56) bol vydaný porl č. 4050. Predostretie 
k. r. má č. 8363/1790, jej intimát 13027. Jazykové časti jeJ pl'edostretia 
u intimátu otlačuje Szekfíi, A lllag)"állanuryelv, Č. 1. Dekrét zo chla 7. IV., 
ktOl'Ý nemohol najsť, otlačujeme tuhá (leží y opise y archíve M. R. pod 
Č. 13026/27 z r. 1790, sign.: dep. litt.-politiculll 1790. fons, 19, positio 19): 
"Ad 3-nrÍl. Esto idioma Germaniculll in pertraetatione negotionun non 
amplilis adhihendulll sit, illius talllen culturam haud penitus negligendalll 
esse suadent ipsa patriae dviulll cOlllllloda, volumus tamen ab ediscendo eo 
idiomate omnern villlautquocnnque sub praetextn ~unllnendalll coactionelll 
pro cul abesse. Id nos ea ratione existimamus ussecuturos, si parte quidelll 
ex tma non desint subsidia addiscendi huius icliomatis, ex alia veTO nemo 
ad háec arripienda stringatur, ci ideo cathedra styli curialis Gennanici potro 
ctiaJu conseryanda. luventutis interim ipsius arbitrio relinqnendum erit, num 
illatu frequentare velit, nec ne? Praelectiones interim cunctae in altioribus 
licholis tam acl universitatem, qllCllll et ad acadelllias praecisp Latino idiomate 
1enehdae, ac lihri etialll praelectibnulll huius praecise idiomHtis, si. adsullt, 
deligendi venielit. Ha in gYllljlasiis etiaJn praelectiones praeci..<c hoc idiornate 
tcnéndac. sunt, in infe1"Íorihus scholis autem pro vehiculo institutionis lin
guae Latinae non iam Germanico idiomate, uti iam hoc auno scholastico in 
tribus gramrnaticalihus classibus praescriptum el'at, sed nativo, et quidem 
ubi-ubi demum maior pars scholasticue iuventutis Huugariculll idioma callet, 
isthoc Hungarico, quod per ornne regnmu propagari volnmus, utelldnm erit. 
Qno autem hnec nostm mens, futuro anno scholastico certo expleri valeat, 
Fidelitutes Vestrae media obtillendi huiusce llostri scopi, signanter reflexe 
ad n.eceSsários praelectionUlll libl:os' nóbis quo ocius suggerent. Ad 4-tum. 
Nnllius equidern vernacUlartJlll linguarurn doctionem in scholis sic' dieti~ 
norrnalihus et nationalibns impediri vol Ulil us, cuperernus tamell, ut linguae 
Hungaricae, velut in regno hoc reipsamaternae, praecipua habeatur ratio, 
ad cui\ls itaque culturam ac propagationem, ac signanter in lis locis, ubi 
JlHnc plura idiomata vigent, cOllvertendae cmnt curae .. Linguam Germani
eam discenti plIhi, uti superius meminimus, ohtí'udi equidem HuIla ratione 
volumus, ipsi tamen regno utile futurum censemus, ,i in civitatibus, aut 
maiodhus oppidis cOlldisccndae etiam linguae Germanicae copia in scholis 
sic dictis nationaliJms praeheatm;" Učitelia nemusia byť znalí normálllej 
metody atd'. 

75) Srovn. Paule!', I, 241 a 345/6; H .. :J'. II, 731; 1<:. B., č. 2. (\C oznamc 
Húezlwej Chirurgie); M. K., 579; Rácz:' Emlékeztet6 heszéd, 33. 
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''l6) Srovll. zprávu Wengerovu zo dňa 9. VII. (Pl'. Bihl., rase. 11, č.Z). 
Wengel' Hlal pl'Íslušné nariadertie v rukách, bouvlldza číslo i dátum V M. 
H.' nézvestné: . 

.'77) Intimát k. 1'. č. 13262/1137. Vo vačšine stolíc dozor hol zase sv~rellÝ 
flodfa, st~rého zvyku kňazstvu. Zvolenská navrhuje, aby dozorom boli po
ycrem pnslušllÍ slúžni, ktorým by boli na pomoci micstlli fal'ári a kazateHa. 
v • :8) P.okia~ ide o rudové reči, jak kancelária, tak k. r. i naďalť,Ť poha
eUJu v Jozefmskej politike voči nim, zásady Idol'e.Ť (!iO zámenon nemčiny 
za maďarčinu) vlastne prejímajú. . 

79) Srovn. záp. Gemerske,Ť 1790. sll'. 48, cľale,Ť záp. mesta Skalice 1790. 
,y!r. 43, 99-100, 160 a 300. 

80) Germanizácia školská v dedičllých zcmiach česko-nemeckých, i keď 
~l.ie je rušen~ ~ko v. zemia~h uhorských, aspOll poravuje. Popud l~ tomu vy
sIel od Martrmho, vICeprezIdenta N. S. M., povcrellého vypracovaním Jlového 
~ll~di.Ťného. ?oriadku, klorému pl'eto boly predkladané všetky protokoly 
stud. lcOnllSIe dvorskej. Martini k Č. 601 protokolu tejto komisie zo dIla 
24. IV. pripomÍlla, že v Roverede by malo byť upustellé od ostrého silenia 
nemčiny, pri čom sa odvoláva na Zlllenu predpisov v súdnictve. (Srovn. 
pOZll. 59.) Ref. Greiner k tomu podotýka, že llsllesellie štúd. komisic. zdil
razňujúce pestovallie nemčiny v školách, holo vyvolané návrhmi šk. direk
tor~ Marchettiho, dotýkajúcimi sa vo viaeerých bodoch platného štúdi.Ťného 
ponadku, ktorý v celku zmeniť je nateraz nemožno, po častiach však nebez
pečné yzhradolI! na možnosť chaosu. Zemské vlády tam, kde to uznajú za 
,lobré, možu ul'Obiť v prospech úťav v nemčine svoje predostretia. Pri pre
dostretí návrhu Martiniho budc snád' možno " auf die an den wals~hen 
Confinien, danu in Gorz u. bohm. Landel'l1 yielleicht zu, strcnge betriebene 
deutsche Sprachlehre u, giinzliche Auoschliesung' der Landessprachen einiO'e 
Riicksicht genommen wcrdeu." Tyrolské gubernium by mohlo byť vyzvm~é 
ak pokladá v súvislosti s návrhmi Marchettiho niektoré zmeny za potrebllé: 
aby podalo návrh. Schválené 29. IV. 90. (St. R., /489/90.) 

81) Srovn. na Pl'. H. T. II, 180-81, 577-78, ako a,Ť prípady na str. 29 
a n. tejto čas ti a poznámky k nim patriace. . 

. 82) Už 4. XL 1789 a 9. L 1790 majú ziJrávy, že niektoré stolice žiadajú 
lÍ:ac~nú reč I1laďarskú. 3. II., keď prináša.Ťú zprávy o náhlom vzplanutí 
zauJmu o mad'arskú reč a oblek, dodávajú, že teraz už nildo nemože pochy
bovať o tom, že by maďarčina nebola zavedená .Ťak do úradov. tak súdov. 
(M. Gy. II, 151~52 a lIT, 34-35 a 151 a n.) 

83) NI, Gy. III, 220-23 a III, 231 a ll. 

v 84) Uverejnené y Orpheovi 1790, J, str. 153-61; H T. TI, 415-19 (za 
dna 30. III.): z rukopisu uverejňuje V áczy y Kazinezy levelezése, II, Č. 
304. Fáyho reč 8rovn. H. T. II, 396-99. 

85) M. Gy. III, 285 (3. III.), 289 (6. III.), IV, 86 (21. IV.), 155 (5. V.). 
fi{v ~., 348 a 11: E .. B., Nuncium. V M. Gy. y čísle ZD dňa 8. V., píše istý 
pesha,nsky seuunarIsta po dokazovaní, že len maďarčina IÍI0ŽC spasiť vlasť, 
o svoJom sne, ktorý vl'a.Ť mal nedávno: Vo snc dostal sa, 'do vcYkého mesta 
obtočeného hradbami. Keď sa pýtal, čo to za mesto, dostalo sa mu odpovecli: 
Nemci ho postavili, Mad'ari v I'íom bývajú. Mal z toho verkú radosť, aké 
však bolo jeho zhrozcnie, ked' videI, že stavby mesta nemajú základov, 
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ale si)očíyujú len tak ml povrchu zeme. Prebudil su a prvý verš, ktorý sa 
nlU dostal do rúk, bol: "Tendimus in Latium."(M. Gy. IV, 169.) Srovn. 
v tom že časopise zprávu zo clňa 12. VI. (stl'. IV, 336 a n.) v pojednaní: 
A magyal' nyelvnck niinclenre allcalmatos voItát jelent6 vélekedés. Zo "Sna" 
v M. Gy. vyrozumel, "mely ingoványos fundamentomon áU reménységiink 
(;piilctje. - Némelly vármegyék nem tudom micsoda cllenkez6 és régi llleg
rijgzott szokásaihoz vonó kisért6 tiíndért61 szállattak meg; hogy ok a· mi 
dÍszes, mindelll'e alkallllatos, gyonyorlt és kellemetes nyelvUllket iSlllét régi 
szurtos fiildházába és gyászruhájába akarják siillyeszteni." Len jej pOlllOCOU 
,kvitnú v Uhorsku vedy, priemysel a obchod. Maďarčina je schopná na vy
jadrenie všetkého (žc nevie vyjadriť advokátské vykrúcačky, to ,je šťastný 

ueclostatok). Chýbajúce slová možno utvodť. (Príklac1y z roznych oborov.) 
Bohatosť na synonyma. 

86) A védelmcztetett magyar nyelv, stl'. 1-16. Sroyn. str, 157 tohoto 
dielu. 

87) M. K., 348 (31. lIL), Srovn. aj pozn. VI. 203. Shoda argumentácie, 
ako aj miesto (Szántód) dopisu ukazuje na Horvátha. 

88) M. Gy. III, 283 a n, a 288 a ll. (3. lIL a 6. UL). d'alej IV, 46 a ll. 

(10. IV.) a IV, 139 (1. V.). 
89) M. K. 266, 355 a ll., 307 a n., 313-22 (sroyn. aj Figyelo, XI, 340-42), 

348, 545 a ll. Autorom podedného článku je asi tiež Szatsvay, vzhradom 
lla napl'ostú shodu myšlienok s jeho dielcom A hazafiak Wkore (srovn. stl', 
/57. tohoto dielu). 

90) V č:ísle zo di'la 11. mája a y d'alšieh prinášajú zprávy, že panovník, 
kl'áľovlla, al'ciknieža František, aleo aj lllnohí členovi a dvorske,Ť spoločností 
vú Viedni chystajú si už mad'arské šaty, v ktorých chcú prijsť na snem. 
A dodávajú k tomu: Úl sa stalo so šatami, može sa stať i s rečou, budeme-li 
ju mať my sami y úcte, ktorá jej prislúcha o torko vačšmi ako šatám, 
o koYko je skutočnejším znakom Maďara reč ako šaty. Arciknieža František 
.'ia vmj už začal učiť macfarsky, to isté Ul'obí aj jeho mladší brat Leopold po 
syojom príchode do Viedne a snáď i viacerí z mladších kniežat. Toto nech 
slúži za fJovzbudenie tým. ktOl'í sú Maďarmi len y tom, že uŽÍvajú daroy 
vlasti, macfarsky však nevedia buďto vobec alebo len tak leclajako. Nic 
div, že úsudok takýchto ťudí, že maďarčina nie je vhodná ani na to, aby 
v lle,Ť boly kedysi pestované vedy, ani na to, aby sa v ne,Ť úradoyalo, POtOl;} 
právolll strpčí dušu opravdového syna vlasti. (S1'ovn. ll· T. II, 594-97, cfalej 
568 a 689.) 

91) H. T. II, 427-28. 
92) M. Gy. lIT, 34-35 (9. 1.) a 102 a ll. (23. I.). Na mHcľ. kOl'cšponden

cin Trellčianskej, Liptovskej a Oravskej ako protidókaz proti tVl'dClliu, že 
tieto stolice sú proti maďarčine, odvoláva sa M. Gy. ešte zo clňa 1. V. (III, 134). 

93) fl. T. II, 495-97; III, 20-22. Tento poslednejší článok hol nvere,Ť-
llený i v M. K. (13. VlIL), odkiať priniesly výťah i Schliizerove Staats· 
anzeigen XV, 194. 

94) M. K., 266 a n. (10. lIL) V ě. zo clila 20. III. už apodokticky tvrdí, 
že menšic provincie a čas ti vlasti vermi rady prijmú maďarčinll, ako MI 

o. tom' vraj už aj vyslovily, len aby hola zavedená zákonol11. 
95) 8rovn. jeho dopis zo diía 20. V. y Kazinczy f, leI'Clezésc, II, č. 313. 
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96) H. T; II, 569 a n.; 630 a ll. Článok kňažlly pl'eberá i M.· K., 507 
.a .u. KňažlIa Hohenlohe má y H. T. ešte jedon dopis (II, 764 a n. zo dňa 
18. VI.), kde sdefuje, že pÍ,somne vyvrátila pomluvy istého nemeckého novi
nára. (pripojuje ich). Doporučuje súčusne uhorskÝIll dámalll, aDy svoje 
df!ti kojily sumy (sama tak vraj odchovala už 10 detí). 

97) Tak ua pl'. šarišská, keď je upomínaná, aby vrátila do domácej 
pokladne 'sumu, ktorú si 1'. 1790 neoprávnene z nej vyzdvihla na sriadenie 
banderia, sa vyhovára, že mobila tak pod nátlakom stolíc ostahiých. 

98) H. T. II, 647, 660-63, 180, 603 a 651. Zdá sa, že nelllenovanÝ "vla
stenec" ich informoval zle. Vo svo,jich prípisoch a cil'kulároch sa NÚranská 
yobec nezmieňuje o maeľarčille, v gravaminách na snem tiež nie, do škol 
... ;tredných zavádza len latinu a patrí k tým málo stoliciam, od ktorých som 
nellašiel ani jedného maďarského listu. 

99) Istý prehfad o iíom pl'ináša H. T. n, 273-79 (2. UT.) a Orpheus I, 
80-90. Sl'. ešte aj H. T. II, 415 ll; 691, 713. 

toO) M. Gy. III, 365. - E. B., 125 a n. (Recellzia Orphea I): "Nempe in
gens nos spes incessit, futurum esse, ut Hungaria, quae adhuc in omni sciclI
tial'lun, artiumque genere spectati nominis vir os Latio tamen ore ut plurimum 
loquentes protulit, elehinc plmes, qui nativo sermone plura· facilius etiam 
elucllbrent, numerare possit. Qua ratione iel eveniet, ut exteri quoque cupidi 
studii literatUl'ae Hungaricae ad rectum tanelem aliquanelo et sine onlIli 
partilll1l ac religionis praeiudicio de maiestate, venustate, ubertate, aptitu
dine, floreque linguae Hungaricae ferendum iudiciulll faustis graclibus 
delabantlll'; agnoscantque et lllmc et pridem iam digllllm fuisse idioma 
Hungariculll, ut non soli vicini Germalli, sed et alii Enropae cultiores populi, 
quales conunulli. sententia Gallos, Halos, Ang-los, Hispallos, polonos esse 
tenemus, eo singulari animo et studio proseqúimtur, qllO ipsam ·gentem Hun
gará.m hactenus oll1ni tempore prosecuti sunt. 'Habet quippe, ut iam aperte 
videm us, maiora, quam vulgo putatul', illicia lingua nostm et quoel exemplo 
testatus est Orphei allctor, complures habet yeneres, quae gratum sermo
nelll efficiunt." Chválí, že nevyhadzuje šmaholll cudzie slová. "Ne tamen 
libertas haec in abusum ibi etimn transeat, ubi aptissimis vocabulís patrÍÍs 
res expHcari potest, sollicite cavebunt, CUlU alioquin sermo Hungaricus ittl 
peculiarihus dotilms gaudeat, nt fere llunqmim egeat lllutuatÍone' pel'egl'i
llal'tllU voeulU ad quaeeunque sen versa sen pl'Osa oratione flnide et congrllc 
explícanda argumenta." 

lol) Trendel: Entwnrf zu einem ullg. Nationaltlteater in einer Reele an 
das Vaterland. Pressburg, 1779. 

102) Marczali, III, 369; M. K. 1789, 776; M. Gy. I, 68-70; H. T. II, 277. 
103) H. T. II, 65-66; 415, 576, 838, Ul, 285-86; Kazinezy lev., II, 80 

a n. (sro vn. a.Ť- Váczy: Anemzeti felbÍlzdulás: Századok, 1914, 3'Í'2 a u.); 
H. T. TI, 66, III, 225-26; Révaiho báseú II Csaplára, III. 276-77. . 

1(4) O nich srov. str. I, 180 tejto práce a pozn. II, 256, kde .Ťe nvedená 
aj hlavuejšia literatúra. 

105) Prvú zmienkll o 110m máme zo dňa 9. VI. 1790. (S1'ovlI. Csaplár III, 
211.) Pocll'a zlllienky E. B. zo dňa 20. VII. je vefllli čítaný na sneme. Titul 
.Ťe od Révailio, Bessenyei mu dal povodne nadpis: A tekintetes és nemes 
magym' hazának kegyelmes és nagyE'ágos f6rendeihez. 
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1(6) K dokladom srovu. Priv. Anzeigen, V, 141; Figyel6, J, 175 (Dopis 
Bodov 1756; iné Bodovo dielo srovn. II Csaplára, II, 147, pOZIl. 3, kde srOVIl. 
(ľale.Ť i stl'. 162-63); M. Gy. IV, 231; E. B., 21. V. (stl'. 156-58.) Martinovich 
ovšem nemyslí na. uč. spol. maeľ., ale latinsk)i. Tersztyánszkeho Academia 
Augusta z r. 1770 bola nem. (Századok, 1904, 369 a n.), lúedzi úkoly ktorej 
pestovanie maeľ. rečí uepatrilo. K eľalše.Ť literatúre Sl'oYn. pOZll. II. 256. 

.1(7) Kazinczy lev., II, č. 313. 
108) Csaplál', III, 214, 211. 
1(9) H. T. II, 208 a 344. M. Gy. IV.· 86 naráclzn clokonca, aby básníci 

písalí v prospech maďarčiny básue, ktoré by na slJeme mohly hyť rozdá
vané llledzi banderialístami. 

110) A magyar oltozet és lIIagyal' llyelV álland6 feunmaradásáért va16 
óhajtozása egy bllzg6 hazafiuak a uagy lllagyarhoz. J790 CM. N. M. - K. 
Od. Hung. č. 7.) Uvere,jr'íu.te Csaplár, III, 273-77. 

111) Sro vn. na pl'. záp. Dolnobelelll'adskej zo dňa 22. a n. mája 1790, 
(A. Gelller.); pl'edostretie Krasnianske.Ť zo dňa 27. IV. na 14. III. (filum 
interl'Uptum); celkový obraz z pera súčasnÍka YO vlastnolll životopise M. 
Heydendorfa (Archiv des Vel'eines ml' siebenbiirgische Landeskunde, N. F., 
XVIII. Bd., str. 147 a u.); zprávy gr. Nemesa Y Pr. BibL, fasc. 22; pramene 
v pozu. 114 atď. 

112) SroVll. S. K. č. 2352 a 2362 z 1790 (reskript 28. 1.); 3233/1790 (predo
stretia stolíc naú); ďale.Ť 3257, 4826, 4906, 6332, 7875/1790. Osoby, neznalé 
domácich l'ečí, sú i tu vymieúané. Gubernium dúa 14. Vl. predkladá pre
dostretie banského súdu v Zlatnej, sfažlIjúce sa na to, že sú ~' ňom indiviclua, 
.,quoruÍu alía, praetel'qnam qnod patríae filii non essent, HungarÍcae, aUa 
Latinae; alia Valachicae, aHa singnlarulll linguarUlll ignara essent'", z ČOllO 

ťažkosti. Dekl'ét (8. VII.) žiada gubemiulll, aby podalo návrh na obsadenie 
sudcovskýeh miest. (S. K. 9048/90.) 

113) S. K. 7736, 9440{1790 a St. R. 1893/1790; S. K. 1268/1790. 
114) Srovn. záp. Dolllobelehraclskej zn dňa 22. a n. III. (A. Gem. 112{1790); 

Zaráhd-Huňadskej zn clúa 23. III. a n. CA. Prešp., aa. iunÍalia 1790); UdVHl'
helyskej (M. N. :NI.-L., archív rodiny Bethlell); predostretie Fogarašskej (s. d.) 
k hl. županovi (S. K., č. 14974/1790) .. Prinášame tu pfÍs1ušnú časť z l'cpre
zelltácie Zarál1d-Huňadskej zo dňa 23. III.: 6s jussaihk -és nemzetes szokú
saink visszanyeréséyel hálaadó érzéleenységgel á1djuk a llagy Istent, aki 
llllzzánk fordult .ř6kedvében, de azonban Cl kegyelemmel vissza nem éllink, 
hallem a mellnyei Felségt61 rendelt eszkt)zok által ncmzetiillk kozjavára SZH

pára lépésekkel sletiink, aniid6n is az a kél'dés, lili lehet els6ben meg
kÍválltat6 eszkoze a magaboldogságál'éltorekedéí neJllzetnek? amaz hamva 
lltán is él6 és ll1aga llyclvét legféíbb polcra ell1el6 Cice1'6nak mondása: aki 
hazá.Ťát szereti, nyelvét szeresse legf6bbképen. Ez pedig nem csale egy ékesen 
sz61óllak .Ťayalló szava, hallem amennyire az akkori értclem emelkedhetett, 
egy olyan tucl6snak tanáeslása, aki az anyai nyelv ll1Ívelésnek sok felé 
ágaz6 hasznait mélyen általlátta.Úgy látjuk mi is, hogy akárll1e1y ut011 
indultullk nell1zetiillk kozjavára, elso lépésiinket az anyai llyelvnek mivén 
és anllak kozhaszonra ,1'a16 forclításán kell kezdeniink. Lehet ugyan ez a..: 
ellenvetés, hogy a r6mainyelv út és eszkoz a tudományra, mely a polgári 
társaságnakigazgat6 leHce;· megfejti ezt a r6maiak példája, kik minden 
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tudomállyokat a gorogoktol vették llgyaJl, de azollball azáltnl isa magok 
nyelveket legfobbképen rnívelték és annak gyalulására minden kolcsonozé
seket fordították. Elso igyekezeHinknek kell tehát mi néktink is lenni, hogy 
allyai llyelvtinket míveljtik és kozhaszonra fOl'dítsuk; addig ugyall, rníg 
itthonos fordításokkal rnég inkább fog boldogíttatni uel11zeHink, a rómui 
nyelvet vezetéken vihetjtik, ktilouben, yalamint Cicerónak 1110nclása szerint, 
alei hazájának torténeteit nern tudja, osz fovel is csak gyerl11ek; ugy aki 
unyai nyelvén feHil mást nern becsUl, ueni fiu, hanem csak fattylÍ. Aunyival 
inkább yiteHink ezen igyekezetre, miyel már megtauított arra a szomlJl'ú 
tapasztalás, hogy az az inditó ok kív<lnt minket német nyelyre szol'ítmú, 
mely szel'ént a római iclegen és nem é16 nyelv volna. Kérjtik azért biztosall 
a méltóságos foigazgató tanácsot és a méltóságos királyi táblát, méltóztassék 
kozjóra célozó igyekezeteszerént anyai nyelvUnket kOz.Ťóra forclítani ~s 
minden ÍĎrvényes munkákat s rendeléseket anyai nyelvUnkon tétetlli, med 
úgy tetszik, hogy természet ellen való dolog volna az, hogy egy nemzetnek 
a maga nyelvén lchetetlen torvényt ten ni, azokhoz mérséklett rcncleléseket 
bOC'Bátani és igazságot szolgáltatni." Fogarašskú sr. v pozn: Xl. 2. 

J 15) Zichy pl'eclosticl'a 15. V. opisy svojich odpovedí stolicialll DulllO
belehradske.i. Krasniansko-Sorníckej, yidieku Kovár a Sornícku-Dobockému 
na ich žiado"ť o reinkOl'poníciu: bude podporovať, vec však patrí na snem. 
(K., č. 6681/90.) Huňadská žiada, aby y inaug. diplome a prísahe bolo 
spomenuté aj Sedmohradsko. (K. 6713/90.) Biharská a Sahnárska poslaly 
dokonca stoliciam sedmohradským pozvánku na snem. (Srovll. zpráv)' Nc
mesove gr. Hatzfelclovi v Pr. Bibl.. fasc. 22.) 

116) Pl'ípis Saholčskej viď v A. Gem., č. 30/1790; A. Spiš, ('. 265/1;'90: 
A. šariš., L. 16 & A, č. 50/1790. Pre odpovedi srovn. prot. Gem., č. 30; 
šarišskej, str. 32; Spiš~kej, 28. IV.; Boršodskej, 17. V.; Zvolenske.ř. str. 204 
(10. VL); Peštianskej, č. 2096-97 (1. V.). S počinolll Sabolčske.i súhlasí aj 
šomoďská a pod jeho vlivOlll vracia k. 1'. nem. intímát. (Somogy Vlll. mono
grafiája, str. 496.) Zmienený prípis Sabolčskc.Ť: "Mely alkallllatos cszkoz 
és lllinden el'oszakos módok felett hathai6sabb lllcsterség lett légyen écles 
Ilemzctunknek eredeti szárlllazásából és boldog fOldiinlc szerencsés hely
heztetése természetibol véle sziiletett nemcs vitézi és tiszta egyiigyii indu
latainak megrontatásokra, elfordíttatásokra, s anllak yalóságos belso erejének 
mcggyengítésére, yégre a magyar nel11zetnek onnou nyelvével s neyezetével 
is lejendo elóltására az idegen llemzctek ncvelésc mód.Ťának házainkban, 
kunyháinkban, társalkodásunkban, iiltozctiillkbe;l. sot még nyelvtinkben is 
az kozelébbi felséges 6-dik Károly és Mária Terésia fe.Ťedelmek alaU kár
hoztatást érdemlO vigyázatlauságullk á1tal lllajd szinte cl megcsábulásig és 
mil1tegy két kézzel ragadva s hanyathomlok rohanva béhozott szokásaikllak, 
O!'szágnnkuak foblJ és alsóbb városaiban, sot még az falukban és a kozl'encHí 
embel'ck kozott is a hálllUlásig lett elál'adása s héhozattatása, nem kétlyUk. 
hogy Nagyságtok Kegyelmetek véliink egyiitt I'ész szel'ént az ellllúltakon 
és megle,tt dolgokon való méltó bál1attal, a kiivetkezenclok il'ánt pedig 
szUkséges hazafiúi szorgalmatossággal l1elll tapasztolná s fájdalmasan nem 
érezné. Mivel pedig ezen észrevett yeszedelelllnek szorgos gondossággal való 
eltávoztatására és valóba halálosan fonnyasztó nyavalyának hathatós 
cszki:izi:ik áHal lejend6 ol'voslásál'a, ha dics6séges nemzctiinket, ha magII nkat, 
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ha kedvcs maradékainkat és c1rága ál'OIl szel'zett szabadságainkat 8zeretjiik, 
á természet, s józan okosság áHal eUene alhatatlan oszWnokkel n6gattassunk; 
eltokéllettUk lllagunkba, hogy az idegen nemzeteknek a puhaságra intézett 
nevelésének lllódját gyerl11ekinkre nézve mindellllélllÍÍ az el'kolcsok és erecleti 
vitézi inclulatok l11egvesztegetésére szolgáló szokásait, llyclvét és kontosét 
magunkra, feleségeinkre s egész házunkra llézve ettol fogva megváltoztatváll, 

. szel'ezzUk vissza lllagunkba az igaz mag')'éll'okat és hazánkba az igaz magyar 
hazát. MelYl'e való uézve aclclig is, míg az reánk kovetkezenclo Ol'szággyUlésc 
buzgó hazánkfiainak ebbéli szives tiirekecléseknek segeclelmére mincl ezek é~ 
uz eddig szokott cleák llyelv helyett is minclcll kormányzó és torvény
szolgáltató székekben uz magában ígell cliszcs és kedves magyar nyelvnck 
héhozása il'ánt hathatós rencleléseket tehetne, ezen n. vánnegyéllek rendei 
a tobbek kozott meghatáruzták, hogy minclell megyehéli nemcsi rCll(lek ezcn 
lIlo.'talli icl6szakaszába ezen u. vá1'11leg'ye l'észil'e fclvett mag'ym' vi tézi 
kOlltosnek móc1,jára magok i:iltozeteiket állandóall és oroh'c általfol'málni C;s 
ollyanba, nel11 más forlllába nelllcsak kozol1ségcs gyiiléseinkbe, hanem más 
,jeles alkalmatosságokba is mcgjelenlli tl ne lllulassák: s{ít ennek felett 
teldntvén mindenkor is, cle foképpen a kovetkezenclo ország gyiilésén nllíl
llHtatlanúl megkíválltató igaz hazafiúságllak a kiilsokben is (mellyeknek a 
belsokl'e minclenkor llagy ere.Ťe szokott lenni) leheto feltartásának és az eddig 
nemzeUinkben nagy kál'l'al tapasztalt rllházatbéli bll.Ťalkodásllak dtá voz
tatásával valóba megkiválltat6 gazclálkoclásllak szUkséges voItát, hogy mincI 
1I1S. foispállya ezen t. ll. vál'l11egyének, mincl kiktilc1endo kovetei az eg6sz 
ol'szággyiilése ide,je alatt is !lem más, !Janem ll. megye egyenW l11agyal' 
vitézi konÍĎsébell jÚl'l1i s minclen alkallllatosságokban meg,jelenni tartoz
zanak, egyen16 él'telenuuel elvégczték. Mclly hazafiúi tokélletes incllllatból 
és illy cz6lra teH végezéscket Nag'yságtokkal Kegyell11etekkel olly végel 
atyafiságos jó barátsággal kozleni kivánták ezen renclek, hogy Nagyságtok 
Kegyelmetek is magok részirol hasonló rendcléseket tévén, écles nelllze
tlinknek az iclcgell szokásokkal, kontosokkel, lIyclvel és erkiilcsokkel lett 
megmocskolt ábl'ázattyából lejenc10 levetkeztetésében vélek cc1,jiitt iiszve 
veteti. vállakkal szorgalmatosan lllllUkálócllli, méltóztassanak s ut' tCl'hel
tessenek." Z oclpoyedi Zvolenskej: "A ha.iclalli l'oppant a világllak tiil'v,;
lIyeket szabott római biroclalolll tsak adclig álhatott gyozhetctlcn oszlopoko!l, 
miglen az kUlso ország'okbúl kOltSOlloZOtt puhaság, iclege:l llemzetcktúl yett 
iffiúság uevelése, oHozetekllek, mulatság'oknak móc1jn tiikéletcssell hl' nem 
hozatott; mely meg lévén e16szol' ugyan a rcttellto yitézi bátOl'súg a rÓlllai
akban hiílni, u millclell ol'szágnak feltartására sziikségcs hazafiúi szeretet 
bágyaclni, gyengíílni, maga pedig ditsoséges bil'odalom ugyannil'c hanyatlani 
kczdett, hogy ... a maraclékokra egyébb SZOl1lorú emlékezetillélllem jllthatott. 
Enen . '. országnak rontását, écles hazánk alkalmas ic1éítiíl fogya tartó 
sirallllas helyheztetéséhez, nemzetiinknck llagyobb l'észibell a magyar szoká
sokllak megbotsáthatatlan megvetésekkel befogadott iclegell népektúl erec1ett 
iiltozetinkhez s egész magunk viseletihez hasonlítván méltáll l'etentettiillk, 
110gy ne talántám hosszú gondatlall szunnyaclozásllnk lltáll illyetéll iSZOll)'lÍ 
eleink ditsoségél'e mcg !lem fél'het6 veszélynek iÍl'vényébcn késo bánattnl 
maraclékink lItolsó l'olltásával, eltortiltétévcl ne mel'iilyiillk, ... abban meg
határoztuk magullkat, hogy CI németh, cl'edetiinket lllotsko]6 oltozettiil vég'so 
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bútsút veven a kiilso szokásoknak számkivetése végeU"' ich hl. išpán, po
slanci a i úraclníci buclú nosiť uniformy. "Mi vel peclig a Nagyságtoktúl 
KegyelmetekHíl bolts okokra nézve javalott magyar lIyelvnek hehozássát az 
itt megtelepeclett németh " nagyobb l'észint tóth n:<'pnek SZalll<l s eredeti 
nyelviink némely nemess l'enclek kozt is szollloruan tapasztalt tudatlansága 
hatraltatna, hogy ez inínt is Nagyságtoknak Kegyehneteknek, sott mennyire 

,észrevettlik az ország l1agyobb részének hazafiui kivánságokat tolthessiik,' 
az oskolabéli tallítókllak lllagyar fiakbúl való választásokat, valamint eddig 
is méltóképpen ajánlottunk, ugy ezután is e kívánatos nyelvnek kozonséges 
megtauulását kovetkezésképpen az igaz magyar lakosoknak gyarapoclását 
mintlen kitelhetO uHal móclclal e16mozclítani készek lesziink." 

Ji7) Dovody pre toto zaraclenie: Amdská: J e,Ť poslanec Fekete reční ua 
sneme v prospeeh mad'arčiny (srovn. str. 130 a jej oclpovecf na obežník 
Sabolčskej za clňa 6. IX. 1790 na konci pOZll. VIII. 115); Békéšska: od októbril. 
j 790 píše svoje zápisnice maefarsky (stl'. 20'5); Brežská: srovn. jej oclpovecf m 
c1ňa 15. V. 1790 na Trenčianskej výzvu o nosenie uniformy: mimo príkaz no
siť uniformu dala svojim poslancolll aj úpravu, aby macfarčil1a bola zavedená 
do všetkých úruclov. (A. Trenč., III. 1/30.); čauáclska: srovn. jej pokyny na 
snem 1792 (stl'. 273); pl'e Novohradskú a Sabolčskú oclkazujem na to, čo už 
holo a čo ešte bucle o nich uveclené; pl'e šomocfskú "rovn. Melhárcl: Somogy
níl'Illeg'ye a rencli ol'szággyiiléseken, 1, stl'. 72). 

118) "Scholae et studia, e quortlm a yeteri forma abstractiolle inexplica
Lije in educationem iuveututis ac suppressionem gentis, morumque corrup
tionem virus climanaverat, acl veterem nOl'mam reponantur, eassatis praevie 
nOl'malihus scholis." 

119) A. Gem., Č. 290/1790: "Stabilitas clenullll nationis iubet, ut regni 
cÍves onmes veste vestiantur Hungara, utque lex vestial'Ía inclueatur." 

120) Výnimku tu tvorí Peštianska, ktorá žiac!a, aby každý zemiin 1ll0hoI 
i bez krár. povolenia ísť clo clldzilly za akýmkorvek účelom. Trellčianske.i 
inštrukcia, bocl 24: Magnáti a zemani nesmú sa ženiť s cuclzillkami bez 
syolenia snemu, "praeterqllam qllod enim hac ratione Hungarieal1l cogitancli 
1'a!ionem, moresque facile depollant, pel' hos, qui opibus inhiant, contel11ui 
consueverunt, atque pari ex causa puellas, matronasque Hungarieas extraneis 
jungi sub amissioJle ill ris successorii cantulll sif'. 25: Proti prebývaniu mag
nátoy v cuclzil1e; "ibidemque periculo corruptionis mOl'um, clegeneratiollis 
ah indole Hungara et clilapic1atiolli patl'imoniorum expositi fOl'ent." Bocl 10. 
partikulá1'uych gramavín Prešpol'skej: "Nec cl. mag'natibus, nec aliis tenellae 
uetatis possessionatis llohilibus propl'ium acIhuc solum et consuetuclinem clebite 
non noseelltibus, acleoque c!iserimen quoclpiam faeel'e acIhuc incapacibns, 
exterorulll regnonun visitationes aehnittantur co, quocl extraneOl'um prae
fectorum et clirectorum opera usi, mOl'es quoqne facile imbibant patriae nOH 
pl'Ofutllros. In reliquo d. qlloque magnates sine evidenti et cOl1c1ecenti causa 
extra regnum residere non pel'lnittantur, clomesticisque potins, qual1l 
extraneis circuIationem pecuniarum eommnnicare assuescallt." 

121) K stoličným prameiíom, použitým y tejto hlaye, neoznačeným však 
closiaY bližšie v poznámkach preclošlých, treba srovnať zápisllice, preclostretia, 
l'espektíve pokyny na snem 1790-91 týchto stolíc (poyoclné zápisy Y }Jl'OC 
iokoloch te.t-ktol'e.t stolice ako samozrejmé su nenclávajú zvláš( písoI1lnosti, 
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scleYovallé si vzaJOllllle stolicami, sú zyučša tlačené): Na reskript zo diía 
28. 1. 90: Aboysko-Tmllianskej: reprezentácie zo cliía 1. III. k panovníkovi, 

. ku kaneelárii, kl'. r., kl'. sudcovi a pril1lasovi (A. Kom., fasc. 10% 1790; 
Aa. Prešp. 9. IV. 90; A. Tlll'č" 77/90; c1ve prvé aj K. 3262/90, prvá a tretiu 
aj v K. 4226/90, prvá aj v Collectio, II, 14 ll.); Araclskej: zápisllicu zo· diía 
19, III. (A. Aboy., K. 790/21; A. Tmč., 356/90; Aa. Prešp. 27. IV .. 90; 
repl'. ku kl'. 1'. Z tohože dlla (A. Abov., u. m,; A, Kom., u. lll.; Au. 
Prešp. 10 VIII. 90; A. šarÍš., 1" 16 § A, č. 86; A. Turňa, K 1792/14: 
A. Tmč., 356/90); Báčske.Í: zápisnicu zn ehla 3. III. (A. Abovske,t, u. m.; 
A. Kom., u. m.; Aa. Prešp. 14. VI. 90; Collectio, II, 116 n.); Baruniallskej: 
zápisnicu zo {hla 25-27. II. a 1-2. III. (A. Hont., 623/90; A. Abov., u. m,; 
AI Tekovskej, fasc. 1/1790, Č, 31; Acta cOll1itiaJia y A. Spišske,j, SY. K, 
citované v eľalšOlll ako Collectio Spiš.); repl'. zo c1I'ía 25. II. k panovníkovi 
(A. Hont., u. lll.; A. Abov., ll, 111,; K, 3301 a 4226/90; Collectio, T, 212 n.); 
Biharskej: záp. zo dňa 15. nT. (A. Kom., ruse. 1/1790, č. 34; A. Hont.); 
repl'. ku kancelárii 15. III. (A. Kom., u. !ll.; A. Aboy.. u. !ll.: Aa. Prešp. 
9. IV, 90; A. Tmč., 76/90; K. 4226/90; Collectio, T. 294 n.); BOl'šodske.t: 
záp. 5. III. (A. Abov., u. Hl.; K. 3724 a 4226/90) a repl'. 5. III. ku kancelá
l'Ovi (maeľ., K. 3720/90); Brežsko-Ugočske.ř: záp. a repl'. 22. TlL ku kl'. 
mele (A. Aboy., u. lll.; A. Hont., 612/90; kde a.Ť repl'. ku kancelárovi a kro 
suclcovi; repl'. prvá aj v Collcdio, 1, 217 n.); Brežske.t 22. HT. repl'. ku 
kl'. rade (Collectio, I, 217); Č~ográcl-čanácl-Békéšskej: repl'. 15. Tll. kll kHne'. 

a k. 1'. (A. Hont., 618/90, Collectio, T, 2,2 ll., pryú a,t K 3725/90); Gemel'sko
Malohoutiallske.ř: záp. a repl'. 2. III. ll. (A. Abov., U. lll.; Aa. Pl'ešp. 9. IV.; 
Collectio, I, 78 ll. a 71 n.; repl'. i v Collectio Spiš. a K. 4226 a 4870/90); 
Hevešsko-SOrllícke,j: záp. 3. III. (A. Kom., fasl'. 10% ex 1790; A. Turiía, 
ll. m.; A. Ahov., LL. lll.; A. Tmč., 73/90; Aa. Prešp. 9. IV. 90); Hontiallske.ř: 
repl'. 9. lIT. ku kl'. mele (A Kom., U. lll.; A. Abov., U. m.; A. Turč., 67/90; 
Aa, Prešp. 9. IV.; K. 4226/90; Collectio, I, 132 n.); KOHlárI'íanske.t: záp. 
j 8. III. (A. Kom., u, lll.); Krašovske.Ť: záp. 2. III. (K. 3717/90); repl'. 13. 
III. ku kaucelárii a kro 1', (A. Abov .. ll. lil.; K. 4226/90; Collectio, II, 146 ll.); 

Krížs!ce.ř: repl'. 2. III. (Aa. Prešp. 14. Vl. 90; K. 4226/90); Liptovsko-Orav
ske.t: záp. 22. III. (A. KOlll., ll. lll.; A. Abov., LL lll.; A. TUl'lla, ll. m.; 
A. Tm'Č., 189/90; Aa. Prešp. 27. IV. (0); repr. ku kallcelárovi a k. 1'. 4. lIT. 
(Aa. Prešp. 9. IV.; A. Tm'Č., 71/90; A. Abov., u. Hl.; K. 4226/90); Mara
marošske.t: záp. u repl'. lni kallcehí l'Ovi, kl'. suelcovi a pl'imasoyi zo dňa 
15. lIT. (A. Aho,'., U. !ll.; A. Kom., ll. lll.; A. Turiía, U. !ll.; Aa. Prešp 17. V. 
90; A. šnrišske.ř, L. 16 § A, č. 28); Nitl'ianskej: záp. a obežník 2. lIT. 
(A, Aboy., LL Hl.; A. Kom.,u. lll.; A. Hont., 622/90; A. Turč., 72/90; záp. 
aj v Aa. Prešp. 16. III. 90 a K. 3182/90; obežník a,t y Collectio, 1, 58 ll.); 
L'epl'. ku kl'. 1'. Z tohože clňa (Collectio, II, 60 n.); Novohraclskej: repl'. 5. Ir L 
kn kl'. r. (A. Kom.u. 111,; A. Abov., U. lll.; A. Honl., 744/90; A. Tmč" 184/90; 
Te, 4226/90; záp. a repl'. 7. IV. (A, Aboy., u. lll.; Aa:Prešp. 27. IV. 90); Peštiall
.~kej: záp. 1. lIT. (A. Ahov., u. Hl.; CoUedio Spiš; An. Prešp. 16. lIT. 90; K. 
,479/90); repl'. 1. III. ku kro 1'. (A. Abov., ll. lil.; K. 4226/90; Collectio, J, 6 n.); 
Požegállskej: repl'. Je panovníkovi (K. 3368 a 4226/90); Prešporskej: záp. 
u repl'. 1. III. (K, 3177/90; záp. aj v Collectio, 1, 17 n.); Rábsko-Mošonske.Ť; 
záp. II repl'. 1. HT. kll kancelcírii (A. Ahov., ll. lll.; A. Tudía, U. !ll.;. A. Turč., 
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183/90; Aa. Prešp. 9. IV. 90 tl Collectio, I, 125 n.; repl'. aj K. 3478, 4226/90); 
Sabolčskej: záp. 18. III. (A. Kom., u. m.; A. Gem., 113/90; A. Hont., 740/90; 
Aa. Prešp. 27. IV: 90; K. 4226/90; Collectio, I, 142 ll.); repl'. 18. III. (St. 
R 1828/90; Aa. Pl'ešp. 27. IV.); Sntmárskej: repl'. 11. III. ku kl'. r. (K. 
4226/90); Spišskej: záp. n repl'. ku kro sudeovi zo dňa 8. nf. (A. Kom., 
U. lIl.; A. Tunla, U. !ll.; A. HOJlt., 748/90; záp. i v A. Tmč., 181/90, Au. 
Prešp. 27. IV. 90 a v Collectio> I, 111 n.); SrielIlskej: repr. zo chla 15. II. 
k panovníkovi (K. 4226/90); Stolnobelelll'ndske.r: repl'. 3. III. ku kr. sncleovi 
(A. KOlIl., n. 1l1.; Aa. Prešp. 9. IV. 90); šarišske.r: záp. 1. JIL (A. Kom., ll. lIl.; 
A. Turnianske.i, ll. m.; A. Hont., 739/90; A. Tmč., 179/90; Aa. Pl'ešp. 
27. IV. 90); repl'. 1. III. k panovníkovi, pl'Ímasovi, Kounieoyi a gr. FOl'gáehoyi 
(A. Kom., u. !ll., A. Hont., U. m.; Collectio, I, H8 n.; ku kaneelárovi K. 
4013/90); šomoďskej: záp. 25. II. (A. Hont., 618/90; 11'1. N. M. - K. - Fol. 
Lat. 647, str. 76 n.; K. 3039, 3180 a 4226/90); repl'. 25. II. (K. 3040 II 4226/90); 
Tckovskej: zápisnica 1. nT. (A. Kom., U. m.; A. Aboy. ll. m.; A. Hont., 
630/90; A. Tmč., 70/90; An. Prešp. 9. IV.; Collcctio ll, 201 ll.); repl'. 1. nr. 
(K. 4226/90); Temešskej: záp. 2. III. (A. Abov., u. Ill.; A. Kom., ll. m.: 
A. Tmč., 274/90; Au. Prešp. 17. V. 90); repl'. 2. III. ku kuncelárii kl'. r., 
kl'. sndeovi a prinlHsovi (A. Ahov., U. 111.; Aa. Pl'ešp. 17. v.; 3 posleclné aJ 
v A. Kom., u. lll.; chuluí a repl'. k panovníkovi K. 4226/90); Tolnianskej: 
záp. 29. III. (1\. Abov., U. !ll.; A. Trenčín, lIL 1/76; Collcctio II, 151 ll.); 

repl'. 25. II. k panovníkovi (A. Aboy., ll. 1l1.; A. Hont., 610/90; K. 3474/90): 
repl'. 2. III. ku kro 1'. (K. 4226/90); Torontálskej: repl'. 2. JIl. (K. 4226/90): 
'frenčianskej: zllp. 8. III. (A. Aho\'., n. m.; A. Hont., 619/90; A. Turřl<l, 

ll. m.; A. Tmč., 65/90; Aa. Prešp. 9. IV.); repl'. 8. III. ku kancelál'ii, sedmip. 
tahuli, kl'. J'. akr. sncleoyi (A. I-Iont, U. m.); Turčiansko-Zvolenskej: záp. 
2. III. (Proth., str. 1. a ll.); repro 5. III. (K. 4226/90); Turčianskej: záp. 
15. III. (A. Gem., 92/90; Aa. Prešp. 9. IV. 90); repr. 15. III. ku kancelál'Ovi. 
kro r. a kro suclcovi (A. Gem., U. lil., prvá aj K. 3265/90); Užske.i: záp. 8. III. 
(A. Abov., u. Itl.; Aa. Prešp. 9. IV. 90; Collectio> I, 288 n.); Varažclínskej: 
záp. 2. HI. (K. 4226/90); repl'. 2. Hl. ku kr. 1'. (A. Kom., ll. lil.; A. Abov., 
U. lil.; Aa. Prešp., n. m.; K. 3485 a 4226/90; Collec!io, 1, 237 11.); Vel'ovitiekej: 
repl'. 25. n. (K. 4226/90); Vesprímske.Ť: repl'. 11. III. ku kaueelárii (A. Tur
úa, u. lll.; A. Kom., U. m.; A. Abov., U. 111.; Collectio, II, 1 u.); Záhrehskej: 
záp. 3. III. (A. I-Iont., 615/90; K. 6899/90); repl'. 3. III. ku kro 1'. (A. Hout.. 
615/90; A. Kom., ll. lll.; A. Abov., U. lll.; A. Tmč., 66/90; K. 4226/90; Aa. 
Prešp. 9. IV. 90; Collec!io, 1. 172 u.); Zaláuskej: záp. a repl'. 11. II. (A. KOlll .. 
\I. lll.; A. šarišskej, L. 16 § A., č. 24; zá]). aj A. Ahoy., u. 111., repl'. aj 
K. 2618 a 4226/90; Collectio Spiš); Zemplínskej: repl'. 4. III. panovníkovi a 
kro sudeovi (A. Kom., U. lll.; A. Ahov., u. m.; A. Turč., 10/90; Au. Prešp. 
9. IV. 90; Collectio, I, 103 u.; prvá a.Ť K. 3487 a K. 4226/90, nu ktorom posl. 
mieste aj repl'. ku h. rade); železnej: repl'. 2. III. ku knneelál'ii (A. K0111., 
fase. 1/790, č. 52; A. Gem., 84/90; A. Abov.. ll. m.; A. Tllrč., 44/90; 
Aa. Prešp. 16. III. 90; K. 3261 a 4226/90; Collectio, II, 259 u.). - Na reskript 
zo dila 14. III. 90 reprezelltácill stolice Al'adskej zo chla 16. IV. (K. 6659/90); 
Békéšske.Ť: 30. IV. (K. 6851/90); Bihal'skej: 7. IV. (A. Abov., U. m.; A. Kom., 
U. m.); BOl'šodskej: 12. lY. (A. KOlll., A. Ahov., U. lIl.; An. Prešp. 14. VI. 90): 
Čougráclskej: 23. lY. (Aa. Prešp. 17. V. 90); Bl'ežske.Ť: 26. IV. (A. Kom., 
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U. 111.; A. Aho\'., ll. Ill.; K. 6532/90; Aa. Prešp. 17. V. 90); Hevešsko-Sofuíekej: 
12. IV. (A. Kom., A. Ahov., Aa. Prešp., n. m.); Komárňauskej: 20. IV. 
(A. Ahov., U. 111.; Aa. Prešp. 27. IV. 90); Krašovskej: 21. IV. (K. 6986/90); 
Maramarošske.Ť: 6. Y. (A. KOI11., ll. 111.); lvlošonske.i: záp. 23. III. (A. Ahov., 
ll. 111.; A. Tmúa, ll. 111.; A. Tmč., 188/90; A. Kom., U. 111.; Aa. Prcšp. 
27. IV. 90);záp. 29. III. (A. Tmč., 355/90); repl'. 21. IV. (A. Kom., u. lll.); 
Novohraclskej: 21. IV. (A. Abov. a K0111., U. lll.; An. Prešp. 17. V. 90); 
Oravskej: J9. lY. (K. 6844/90); Ostriho111ske.i: 7. lY. (A. Abov., Kom., u. m.); 
Peštianskej: 26. III. (A. Turňa; n. 111.; 1\. Kom., u. 111.; Colledio Spiš; 
Collec!io, I, 14 n.); Požegáuske.Ť: 7. V. (6983/90); Pl'ešporskej: 9. IV. (A. 
KOI11. a Abov., U. m.); Ráhske.Ť: 27. Tll. (Collectio Spiš); Sabolčskej: 3. V. 
(K. 6690/90); Satrnárske.Ť: 19. IV. (A. Ahov., KOIll., u. 111.; Aa. Prešp. 14. Vf. 
90); Sriemske.i: 30. IV. (A. Turiín, n. 111.; A. Ahov., K. 790/8; A. Zvolen., cliaet" 
rasc. J, fr. I; Aa. Prešp. 10. VIII. 90); Stolnobelehraclske.i: 13. IV. (K. 
53(9); šarišskej: 24. IV. (A. Kom., Ahov., ll. 111.); šO!lloďske.Ť: 20. IV. 
(A. Abov., u. lll.); Tckovske.Ť: 21. IV. (A. Ahov., n. lll.; Aa Prešp. 17. V. 90; 
A. Hout., 758/90); Temešske.i: 12. IV. (A. Ahov., u. lIl.); Tolniallskej: záp. 
29. III. (A. Abov., U. m.; Aa. Prešp. 14. VI. 90; Collectio, II, 151 n.); záp. 
26. IV., repl'. 26. IV. (A. Abov., U. m.); Tlll'činnskej: 7. IV. (A. Ahov., U.nt.; 

Aa. Prešp. 27. IV. 90; K. 4868/90); Tmuianske.Ť: 22. IV. (A. Tlll'úa, U. rn.; 
K. 7381/90); Záhrebskej: 2 repl'. 15. IV. a Alloeutio s. eomitis g. c. 15. IV. 
(A. Ahov., ll. 111.; A. Hont.> 749/90; repl'. aj Aa. Prešp. 17. V. 90 a K. 6899/90); 
Zalánskej: 7. IV. (K.); Zemplínske.i: 7. IV. (A. Kom., u. m.; A. Ahov., u. 111.; 

A. ša1'Íšskej, U. 111.; č. 78; Aa. Prešp. 27. IV. 90); Zvolenske.Ť: 22. lY. 
(1\. Ahov., KOlll., U. 111.; Aa. Prešp. 17. V. 90; Collectio Spiš); železnej: 
14. IV. (A. Ahov., Kom., TUl'iia, u. m.; Aa. Prešp. 10. VIII. 90). - Iuštrukciu 
stolice Abovske.i ZD clňa 1? V. (A. Ol'avske.Ť, publ. pol., fase. LXVI, č. 9; 
A. šarišskej L. 18 § A, Č. 16; A. Zvol., u. m., fl'. 18; A. Tmč., 568/90); 
Barauiallskej: 6. V. (A. Ol'a"ske.Ť, ll. !ll., fasl'. LXV, t·. 23; A. Zvolenskej, 
ll. 111., fl'. 5; A. Tmč., 422/90); Biharske.Ť: 14. V. (M. N. M. - L. - T. A., 
rase. 1(58); Boršoclske.r: 24. IV. (A. Aboy., K. 790/8; A. ZvoL, ll. 111., fr. 4; 
A. TUl'lla. U. 111.; A. Turč., 420/90; Aa. Prešp. 10 .. VIII. 90); čongráclskej: 

s. d. (A. Turč., 645/90); Gemel'sko-JVIalohontiauskej: s. cl. (A. Gem., 217 
n 230/90; M. N. M. - K. - Fol. Lat. 528, rol., 292 u.); Hevešsko-Sofníekej: 
s. cl. (A. Hevešskej) ; Houtiallskej : 1. VI. (A. Orav., u. m., fase. LXV, Č. 26; 
lVI. N. M. - K., n. nI., foL 287 ll.; A. Tur(·., 425/90); Kománlanske.Ť: 20. V. 
(A. Ahov., ll. III.; A. Onwskej, ll. Ill., LXVI, č. 1; A. šarišskej, ll. 111., č. 19: 
A. Trellč., III, 1/74; A. Turňa, ll. lil.; A. Tmč., 502/90); Liptovskej: 1. V. 
(A. TUl'lla, ll. lll.; Aa. Pl'ešp. 17. V. 90; gravami\la v A. Liptov.); Mara
mal'ošske.Ť: 6. V. (A. Turč., 50J/90); Nitriallske.Ť: S. rl. (M. N. M. - L. - A. 
(i'orgách); gra Val11illH zn clňa 23. IV. (A. Hont., 761/90; A. Kom., ll. 111.; 

A. Tnnla u. lll.; A. Tmt·., 240/90; A. Gem., 230/90; illé: Colledio, II, 35 n.): 
Oravskej: ohežllík 26. TV. (A. Gem. 230/90; A. Turč., 241/90; Aa. Prešp. 
17. V. 90); pokyuy s. cl. (A. Tmč., 569/90); Ostl'ihomskej: S. d. (A. Tmč., 
423/90); Peštianskej: 27. V. (A. Pešt'., fasc. T, č. 2586/90; tvf. N. M. - L. - T. 
A., fase. 1(58); Prešporske.i: l8. V. (Aa. Prešp. 17. V. 90 a proth., stl'. 69 Tl.); 
Ráhskej: 28. V. (1'1. N. M. - K. - Fol. Lat. 647, stl'. [10 ll.); Spišskej: 
28. lY. (A. Omvskej, ll. liJ., fasc. LXV., ř. 26; A. Zvol., ·lL. Ill., fl'. 6; A. Spiš-
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skej, aa. eOlllitialia; A. Tlll'lla, u. lll.; Au. Prešp. 10. VIlI.; M. N. M. - K. ~ Fol. 
Lat. 2959); Sriemskej: 27. V. (A. Tmňa, u. Ul.; A. Abov., u. lll.; A. Zyolen .. 
u. lll., fr. 1; A. Tmč., 421/90; Aa. Prešp. Hl. VIII. 90); postulata humil
líma (A. Abov., A. Zvolen., Prešp .. u. m.); šarišskej: 11. V. (A. Abov., 
u. m., A. šariŠ., L. 18, č. 23 a ll. a protIl., str. 62 n.; A. Spiš., aa. com.); 
šoprollske.i: 6. V. (A. šopronske,j; M. N. M. - K. - Fol. Lat. 647, str. 
120 n. a Fol. Lat. 3460, fal. 491; Torkoso\'o diarium 1790, II, 231 a ll.); 
Tekoyskej: 19. V. (A. Abov., u. Ul.; A. Oravske,Ť, ll. m., LXV, č. 2; A. Kom. 
u. lll.; A. Turňa, u. lll.; A. Tmč., 353/90; Aa. Prešp. 14. VI. 90; M. N . 
. M. - K. - Fol. Lat. 528, fol. 307 n.); Tolnianske,j: s. {l. (A. Abov., K. 790/21; 
A. ŠariŠ., L. 18 § A, č. 14; A. Trenč., III. 1/76; Aa. Prešp. 10. VIII.; 
A. Oravskej); Torontálske,Ť: 19. V. (A. Turč., 352/90; A. Omvske.i u. m., 
LV, č. 5; A. Trenč., III, 1/34; Aa. Prešp. 14. VI. 90); Trenčianske.t: 18. V. 
(proth. 1790; M. N. M. - L. - T. A., fase. 1058); Turčianskej: 17. V. 
(protll., str. 132 ll.; A. Ahov., K. 790/8; A. Turňa, u. Ul,; A. Tmč" 229/90; 
Aa. Prcšp. 10. VIII. 90); Turnianske.i: 20. V. (A. Abov., u. lll,; A. Oravske.i, 
ll. Ul., LXVI, č. ad 398/90; A. Tmč., 500/90; A. šariš., u. lll., č. 19; A. Zvolen .. 
ll. m., fr. 10; A. Tunla, u. m.; M. N. M. - K. - Fol. Lat. 528, fol. 298 u.); 
Užskej: 17. V. (A. Abov., ll. Ul.; A. Gem., 565/90; A. šarišskej, u. lll., Č. 19; 
A. Turiía, ll. 111.); Varažclínskej: s. d. (Aa. Prešp. 17. V. 90); VesprÍmskej: 17. 
V. (A. Vcspdm., 879 a 880/90; tl'!. N. M. - K. - Fal. Lat. 647, str. 146 ll.); 

Zalánskej: 21. V. (J\.. Abov., ll. lll.; A. Oravske,j, u, Ul., ruse. LXV, Č, 4; 
A. Tudía, ll. Ul.; A. Turč" 351/90; Aa, Pl'ešp. 14, VI. 90); Zemplíllskcj: 
5, d. (A. Aboy" K. 790/21; A, Kom" ll, in,; A, šariš" L. 16 § A, Č, 78; 
A. TUl'č., 309/90; Aa. Prešp. 14, VI. 90); Zvolenske,j: .~. d. (A. Zvol., fasl'. 
publ. pol. B. 88, fl'. 39). Rozne inštmkcie sú i v :ivr. N. M, - K. - Fol. 
Lat. 2541. 
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POZNÁMKY K HLAVE VIII. 

.1) Srovll. Acta, stl'. 59 a ll. Szádeezky uvcreJnuJc v I-Iazúnk III, 396-98 
súveký paškvil istého magnáta proti vcťmožoUl, odoprevšílll vykonať prí
sahu, NieldOl'é riadky z ueho: "Egy olyan llemzethez, hogy legyek éll jó 
s hív, Mely iránt lllellembe bllZgÓIl nem vel' a sZÍv, Melynek téirvényeH, 
nyelvét és ruháját, Csak olybá tartottam, mint lábaUl kapcájáH Most ugyan 
kéntelen felvettem ezeket, De csak hogy bekossem azoknak szemeket, Kik 
a szabók felol oly sok jót igérnek, Hogy ok a ruháról sziveket esmél'llek." 
Vefmožolll týmto šlo vmj hlavne o sfub y prísahe, neprijať po čas snemu 
ani úraclov ani vyznamenaní. V opise Sl', paškvil aj' v Aa, com, Spiš, sv, H, 

2) Pre chápanie sitnácie vládnymi kl'llhmi je iste prÍznačné, že návrh 
nit, kanc, na krár. propozície snemu je zo diía 10, VI. (K, 16915 a 16916/1790,) 

3) Je zaujÍmavé, že gl'. PáUfy Leopold, kráf, najv, vrátny, už dňa 25, VI. 
píše g'r, Mitrovskej, že je isté, že protestauti a katolíci sa chytia pre otázku 
nábožellskú, ČO hude dvol'1l vm,t len k pl'Ospechu, (Srovll, .teho korešp. 
Y Pl', Bib!., fasc, 4, Č, 11.) Két ministereknek egymással kozlOtt gondolati, 
dielo písané a vydané Sznlovszky Menhardom na počiatku snemu (E. B. 
v Č, zo dim 2o, VII, spomína ho medzi brožúmmi, snemom vefmi čítanými), 
tiež hovod, pravdepodobne ciefom varovmlÍa snemovníkov a zvýšenia ieh 
odporu proti Viedni, o Uhroch ústami ministra (lzclenczyho) k jeho kole
govi (Hatzfeldovi), obávajúcemu sa uhorského vzplanutia: Jeto degenero
vaný národ; prepych ho zkazil v obidvoch pohlaviach; všetko je len zo
vllajšia paráda; úrady, rády a vyznamenania ich uspaly, I temz len kričia, 
ale l1ezmožu sa na nič, Stačí vzbudiť nesvornosť medzi pl'otestal1tnú .a kato
líkmi, magllátmi a zemanmi, a bude všetko v poriadku, Náb, rozoprí lUl 

sueme sa obáva i Széchenyi vo svojich Unpartheysche Gedanken, (Srovu. 
Murczali: Az 1790-91-iki országgyiilés, I. stl', 84,) SrovlI, aJ Martillovich: 
OraHo ad proceres, st\', 48/49. PríČillY zmeny v chovaní klél'U voči l1edávne.r 
minnlosti, kde klérus svorne s ostatnými stavmi há.til svobody, vidí Biharská 
vo svOjOIll obežníku zo chla 23, VIII., vyclanolll na stolice ci~ťOlll prekazenia: 
náb, hádok na sneme, v tom, že tomuto iitavu boly jeho majetky už Vl'á
tellé, čílil pl'estal u ueho aj do vod k .teduote, (Srovu, A, Zvol., fasc, II 1790. 
Č, 13" diaetalia,) Podolme znejú i dodatočné pokyny Užskej 1,0 dňa 19, VIT., 
l'ozposlané Hež aj po stoliciach ostatllých: Že autokmtické panovanie je 
yobec možné, tomu na vine .te v UhOl'sku náb, nesnášanlivosť, ktorá ako 
vždy, kedykoťvek sa snem sišiel, prepukla i na tomto sneme, umele živená 
kruhmi, ktoré potom v kalnom lovia, (Srovll, tamže, Č, 14,) 

4) V tomto smere tl'eba spomenúť viedellskú deputáciu protestantov obcicll 
konfessií, !ll'išlú dňa 21. VIII. do Vieclne, aby sa pod'akovala panovníkovi 
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za zmienku o nich \" jeho pl'Ípisl' ku kraJinským barónom za chla 20. Vll. 
(J(. 12228/90.) 

5) Ako novotu treba spomenúť žiadosti o pripustenic dám na galerie. 
O pripustenie žien na snem ako poslucháčoy vyšla i hrožúr!ca (Pálóczi 
Horváth Adam: A magyar asszonyok prókátora a Budán uszvegyiílt ren
dekhez. Prvú zprávu o ne.r má E. B. chla 1. X., clielo samé však Je dato
vané dňom 28. VII.): Prítomné ženy na sneme yzdelaly hy sa ,jednak samy. 
jednak by priaznive pósobily i na beh pO,Ťednávania samého. "A legdicsosé
gesebb haszna az asszanyok jelenlétének még az lehetnc: hog-y ott hazánk
nak nagyjait llemzeti nyel ven hallallák beszélni s mag'ok is mind édesed
aének a llyelyhez, mincI tukéletescclnének benne s utóbb kis gycrmekeikkel 
is csak feledékenységbol is magyarul bes:z;élnének; sot tubbszijri gyakorlása 
a gytilekezetekllek azt tenné, hogy linként, is magyar hanghoz szoktatnák 
gyermekeik nyelyét, hogy majd ha azok is ilyen nagy gytilekezetekbe 
lIlennek idoyel, ne e.it,enek idétlen hangokat s ne turdel.ték a magyar szót: 
hanem úgy tanllljallak magyal'úl elo1'e, mint akiknek uem Bécsben, sem 
Franldurtban, sem a párisi nemzeti gytilésben, hanem magyar gyiilekezetek
hen van a dologhoz szóllo.Ťok." Tellže antor vydal a.Ť ddpoyed' A férjfiak 
felelete az aszszonyokhoz, kde s istými podmienkami (pestoyanie mad'. obleku 
a reči) chce ženy do snemu pripnstiť. Prístup ženám na snem chce vy
mócť i Bárány (Peter, tajomník Széchenyiho) v brožúrke A magyar anyák
nak az ol'szág gyiilésére egybegyííltt ország naggyai s magyar atyák eleibe 
terjesztett alázatos kél'ések. (Pryú zprávu o 110m majú E. B. chla 1. X. Dielco 
zná už aj Bárótziho A yédelmeztetett magyar nyelv, mohlo byť tedy písané 
len po vydaní tohoto, polovici júla.) Dielo preložil a nasl. rolui nem. vydal 
sám póvodca: Der ung. Miitter an ,die ZUlll Reichstag yerSallll11elte Magnaten 
ll. ung. Vater gestellte demHthige Bitte. Preklad je doslovný, ešte aj počet 
strán sa shoduje (32). ženy tu žiadajú, aby smely byť prítomné na snem. 
schodzach akn diváci. Majú predsa to isté zem. právo ako muži. Muži budú 
potom moct' s nimi ho\'oriť o kmjinských veciach. A k tomu uh. svoboda 
,rl' úplne " moci žien. Vo Francii už 200 rokov sprayujú štát taj ne ženy. 
Muži veLmi podliehajú ženálll a tu "dmi záleží na tom, aká žena je. Potom 
hy na syojich mužo\' yJíyaly len Slllerom, vlasti prospešným. V ich rukách 
je d'alej výchova mládeže. Keby snem rozhodol podporovať "edy pomocon 
uč. spol.. ženy, prítomné na ,neme, by vec nielell podporovaly, ale snáď aj 
z nich by sa staly yynika.Ťúce ženy. Viedly hy Je yedám aj svoje deti. časf 
svojich pe1'íazí boly by ochotné obetovať na úč. spol. maď., od ktorej by 
si mohly mnoho sl'ubovať a.Ť pre yzdelanie lllaterinskej l'eči. "Von der Ver
feineruug der Hng. Sprache wollen wir hier die gliicklichen Folgen gal' 
nicht in Anschlag bringcn; denn diese sind schon in dem dil' yertheidigte 
ung. Sprache betiteltem Buehe einleuchtend clargestellt worcIen: wir setzl'n 
hier lIUl' jenes 110ch hinzn, class die Vcrfeinel'ung einel' jeden Landessprache 
vOl'ztiglich \'on dem schónen Gesehleeh t abhange: clelll1 von jenem siissen 
u. angenehmen Ton, in welchem eigentlich das Gelaufige einel' Sprache 
hesteht, kann nnr clas zade U. reine Gehór des schunen Geschlechtes das 
1ichteste Urteil Hillell. Zudem ist auch jenes eine offellbare IVahrheit, dass 
,clil' Sprache vorziiglich durch Umgang' mit clem schonen Gcschlecht U. in 
<len ~ngellanntell ,Assembleen ansgebildet wel'{le. IVeml einrnal die answar-
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tigen Kavaliers in cliesen Assembleen keine 1111dere SprHche hurell werden, 
nls die ungarische: 80 werdell sie, um an dem zartlichl'n Benehmen unser~l' 
Schunen teilnehl11en zu kUllnen, sich ganz der ung. Sprache bequemel1." 
Ak ich odmietnu, yšetky tieto výhody odpadnú a odpovednosť za to pl'ipadne 
Illužom. Ak nebudli pripustené k yážnYl11 veciam, začnú sa zéloberať s mó
dou, ,ZUllUjÚ domáeu a dajú sa zase na eudziu, ČO pl'ijde draho zase len 
llluŽom. "Da es aber auch allerdings unanstandig ist, dass derjenige in 
einem franzusischen odel' cleutschen Kleid herumgehe, der nicht franzusisch 
oder deutseh sprechen kann, verlegen wir uns mit allen Kraften auf clil' 
Erlel'llung fremdel' Sprachen. Hierclurch vergessen wil' unsere cigene Mutter
sprache am Ende sauuut l111serer Kleidung; ll. solcherlllassen verachten wil' 
llnsere Landessprache so sehr, class in uns alsogleich das Gebliit allfbrauset, 
sobald ",ir ,řernandcn die ung. Spraehe sprechell huren. Durch den Hass 
gegen unsere Mllttersprache u. Kleidullg fangen wir auch unsere Nazioll zu 
hassen an; ja wir schiimen 1Il1S sogar, dass wh Ungarillllell sind." Túto zášť 
zaštepia a.Ť SVOjilll deťolll, ktorým dajú len nenl. a frane. vychoyáyateroy. 
čo bude takto z národa Zll dvl' generáeie? I tak ss. muži ponosujú, že 
mládež úplne odkladá mael'. náturll, prijíma eudzie zvyky, "class in ihren 
Herzen das Blut nieht melll' so kraftvoll fUr c1ie ung. Freiheit schlagc." ČO 
je tomu na vine? Výchova. Príčina? Že matky boly vytyorené z miest, kde 
hy sa mohly poučiť o pl'Hyej svobode a zasiať ju aj do sfdc potomkm'. 

6) Dóvel'llá zpráva Wengerova zo clila 22. VI. y PI'. Bihl., fase. tl, č·. 7. 
Ila základe zpráv, prinesených z Budína Jeszenákolll. 

7) Srovn. súkromnú zprávu Bnjanovichovu Balassovi zn dila 23, VI. 
(M. N. :M. - L., archív rod. Balassa). 1 b. Jeszenák hoyod: .,Die VersBlllm
lungen des niederen Adels seien so Hirmend, dass alIen vOl'iibergehellden das 
Herz im Leibe schaudere." (Prameň srovn. y pozn. pl'edošlej.) Keresztesi 
k eb'íu 10. VL: "Ht tehát valamely uagy pompával szinÍE' 011' lármávul 
kezdodott s' folyt Ís a diaeta" (stl'. 252.). Tamže str, 254. k chlu 11. VI.: 
"Hasonlóképen nagy zsibongással tadatott a gyiil2S: aki szólni akad puhlicl', 
I'elállott a székre vagy asztalra, a tobbi pedig' ldáltotta, halljuk, halljuk! 
ugy hogy sokszor egy fertályig sem lehetett esinálni csendességet." lVI. 
Plathy, poslanec kapituly banskobystrickcj píše domov zo clúa 15. IX. 
(pre dobu 20. VII. počínajúc): "ClJnatibus cleri pro haereelitate Domini 1'('

pugnatum est aeleo, ut Petrus Balogh ,'eptemvir mihi et Holosio in depll
tatione cireulorum Cis et Transelanubianorum contra omllia salvi conc\ue
tus iura profusionelll etimn sanguinis COllllllemorare non abhol'l'ueriL" (A. 
diec. Bb.) Srovn. aj HUllgarus pro leg'e, 18.: "in regnicolari sessionc, nisi cum 
consoeiatis iIlis ielem senserit, yix aliquis, et ille plerulllque' (pel' cateryall1 
puerorUll1 et aliol'lllll ad corpus comitiorum non pertinentiul11, sed fine eOll
damationis contitutOl'Ulll) explosus, loqui praesumpsel'it"; cTale,t M. Her
maeon, 194: "Zu elen Landtagsversamll1lungell kOllunt Krethi U. Plethi Z11-

sanunen. Noch ist die Art, Stinunen zu wtirdigen, inuner das Geschrei einel' 
melu odel' wcniger arll1atae lllultitudinis. Unbartige, lluerfahrene, dUl11ll1c 
Knaben helfen llliischreien U. gebcn hei den wichtigsteu Proposizionen den 
letzten, sehreienden Ton an, der gewohnlich auch den Aussehlag gibt." 
(V poznámke: .,lch meine dureh Krethi U. Plethi eure .fungen Leute, J uraten, 
Patvaristell, Schreiber, Schneidcr ll. SehnHl'l11aehergesellen, clie sieh snb 
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titulo der ullgurischen NazÍonultracht ill die Sale einschleichen u. jede 'VOl'
kommencte Proposizioll na ch Launcn, Eigensiun, lvlntwillell, LeichtsíUll 
beschreyen.") Podobne Ninive, str. 1'7-18: "Stumm wie ein Fisch, lllUSS jeder 
sitzen, der nkht mit seiner stentorischen Basslunge anf einen Atemzug' zehn 
seiner Gegner unter den Tisch schl'eien kann. Auf Stu hle steigt mall uml 
endlich auf den Beratschlagungstisch, wenn der Tross der mitvotirenden 
Jugend das Wort Zll hindern nicht ablassell will." Srovn. a.Ť Babel, 96. 
Sedmohrac1ský snem nebol o nič lepší. Teleki v úvode k svojmu dobrozclanill 
(} dvoch predostretiach snemu (10. ll'. 1'79l) hOI'orí, že l1locne.Ťšia stránka 
prekrikuje tu početne.išiu: hlasoVHllie podľa osob v~'dalo by vl'a.i illú micnku. 
(Pr. Bibl., 23. fasc.) 

8) Srovll. zprávu Gotthardiho zo e1iia 2. VIII.; c1iariulll Berzeviczyho, 
11. VIII., cI'ale.i Mednyánszkeho J ounu11 des ung. Landtages, 24. VIII., zprá
Vll BerngraffoYlI Gotthardil1lll ZD chla 30, VI. (Pl'. Bibl. fase., 11, č. 5.). 

9) SroVll. dopis L. Pálffyho Prantnerovi za diia 20. VI., Lindemunnoy 
GotthardiIllll zo c1iia 28. VI. Gótthardi ešte dňa 2. VIII. podáva zprávu (mú 
jll od Szatsvayho, ktorý sa pl'áve vrátil z Pešti), že ak panovník diplom 
Ilepríjme, snem sa rozíele, čo buele vraj najlepšia príležitosť k povstaniu. 
O možnosti, žc sa snem rozíde, píše i Orbán, c10verník Balassov, z 13. Bystrice 
na základe zpráv poslaneov Zvolenskej, ktorí prišli práve z Budína (26. VII.): 
"NUllC fiet, ut ex diaeta, qumll tam ardenter eoncupiyiml~", rc infectu, 
pl'Ofusis ingentibus sumptibus, gravatoque nimiis cOll1itateusilllll ablegatu
rum diul'nis cOlltrihueute populo dOlllUlll dissipemur et in eo tantum gloriaJ'i 
possimus, quod regnum post 26. ch'citer annos se itermll simul constitlltulll 
salutate et aHer alterius yestitu nnifol'mi se obledare potuerit. Bone Deus, 
si JIllllC de sunlllla rei consulentes domini patl'iotae mei perpenderent, quod 
illi regnull1 pel' se cOllstituencli tmu propter sUmu, tmll etiam propter i psas 
llobilitares prael'Ogativas incapaces sillt, quod proincle uni e vicinis nos 
couiuuctos csse ineyitabile sit, iu eoC[ue casu illlperil1l11 Austriae taniis fulei
tmu viribus consultius, utilius, sed cf 5uavius sit, quarn seu foeda Turcal'lLllI 
servitus, sive gravis Pl'llssiae haereticae dominatio, seu denique Hon sati., 
adhuc cuHum Jlussiae iugum." (A. rod. Balassoye.i v :tvL N. M. - 1.) Na 
príbuznosť (iuáče dodnes spornú) fl'. rodiny De Cro)' s Árpádovcami upo
:wrňoval už DugoHics v Etelke (srovu. jeho Feljegyzései, str. 19.). Koppi 
vydal o He.r zvláštllé c1ielo (bolo však zhabané): Ius electionis quolldam ab 
Hungaris exercihlln; k čomll treba sl'oynaf i Schwartnerovu prácu: De 
gente Croviaca s telldendou, dvoru priaZlliyou. Adam Potocslli cle Medve 
vo zvláštnom podaní zo chla 2. VIII. k dvoru vysvetl'uje úlohu protestantoY 
v tom, že diplom nie je panovuíkovi predostretý II Ž ani ako diplom, ale 
prÍal1lo ako kontrakt. Príslušníci týchto dvoch kOllfessií chystali vraj už 
za Jozefa uepokoje, nedostávalo sa im len prostriedkov II príležitosti. Po 
smrti J ozefa II. a reštitúcii si vymysleli nové kondície, filmu intelTupttuú 
atď., výsledkom čoho je diplom, letmý bol i .Ťemu sdelellý dňa 2'7. vn. 
v Budíne. "Sed illull1 Hon diplollla dicenclum, verum shictissimi iuris 
('ontrateus." Porušenie smlúy vymysleli len p1'eto, " ut ansam habeant se in 
sua religioue COilSel'vari, officia maiora cf minora sibi confel'l'i petendi, 
religouem sumu dilatandi. Dc qua aliunde iam gloriantur, qLlOd tribus 
partibus catholicoJ'Lllll numcrnm SUpCl'cut, et ex hac ratione sibi cOll1peterc 
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ill republica officia gercL'C in tribus partibus, catholicis vel'O lIOll nisi in 
. quarta parte." To všetko žiaclajú v mene vnútoruého mieru, čo je torko, ako 
keby povcdali: nedátc-li núm to, hudeme hrojiť. (K. J1003/1'790.). 

10) Zastáncov nachodia tieto stavovské názory aj v publistike, ktorá 
svojou plocluosfoLl prcvyšuje SIlácI' ldorékoľvek in(' obdobie politicky důle
žité. Spisy, llapísané pred sncmom v tomto smysle, začínajú sa teraz obja
yovať jed~n po druhom. Predsnemovú náladu stoličnú, ako sme ju zachytili 
na podklade stoličných inštrukcií, tlačou dohre zachycuje brožúrka: Pia 
dcsideria cOl·dis nnius Hungaricidulci snae patriae fclicitatem et securitatem 
aeternam exoptantis. 1'790, str. 14. Obsahuje zhruba všetko to, čo nu 
omeclzenie král'. moCÍ má Balogha radikálné úpravy stoličné. (SruvlI. aj Blll
iagi, str. 458 ll.) V)'nimku tvoria len .ie.i postuláty () vykúpenÍ insLlL'ckeie, 
o rovnoprávnosti mešťanov 50 zemaullli v právach civilných; mešfanum pJ'i
znáva ďalej i niektoré práva politické na viac. Nemá ani nauky o filUlU illtel'
L'UptUlll. Najzaujímavcjšou ustanovizúou tu navrhovanou je iste krajinslq~ 
senát, akýsi to zástupca snelllU, kecl' tento nezasedá, účastný najvyšše.i llloC'i 
spolu s panovníkom eiefom zamedzenia samovlády pauovníkove.i pomoeoll 
ministL'ov. Senút, složený ZD zástupcov stavov každého druhu, nech je rozdi'
lený na tabulu clolnú (senatus, populusque regni Hungariae) a homú (sellatLl~ 
prO~el'lLlll). Doluá tabula senátu je mesačne obnoyovanú pacHu poradia, 
určeného pre stolice snelllom. Zasedá v nej Yedl'a predseclu 8-8 zástupcm' 
stavu mestského a zemiallského. členstvo hOL'llej tabule by bolo doživotné. 
pri smrti nieldorého člena doplňuje sa automaticky z najstarších hodno
stároy krajinských. Spósob jednania by bol ako na sneme. PodobnýLll 
sposobom rieši i otázku správy stolične.Ť, kde vcdra štvrfročných shromaž
dení Vtlčších zasedaly by shromaždenia mcnšie stále. Pre ollleclzenie moeÍ 
panovníkove.i plaidu.i~ i iíungaria graviter aegra ab successore COl'onae et SS 
et 00 regni in comititis anni 1'790 congregatis curam postulans oratofc 
angelo pacis. (Str. 40.). Pryú zprávu () ne.Ť mámc zo dňa 29 Vl. ocl Wengera. 
Obsah sroyn. u Bullagiho, 451. Ploclom tohoto oyzclušia je i hrožúra Post 
nubila Phoebus. Pešť, Budín, Košice, 1'790, str. 30. Pl'VÚ zprávu () ne.i majlÍ 
E. B. ZD diía 20. VIT., zaracl'ujúc .iu meclzi spisy na sncme hojnc čítan~. 
Bl'ožúra zaobel'á sa v11čšinou otúzkou maďal'skc.i úradnej reči a len na 
konci shriíuje aj požiadavky iné, ktoré má snem uzákouiť. (Sroyu. BaUagi, 
469.) Omedzenie kráL llloci, zabezpečenie nezávislosti Uhorska. jJredovše
tkým však zemianskych svobod aleo na.iistejše.i zábezpeky všetkého ostat
né'110 hlása i Forgach v brožúl'ke Ab optirno principe eanclicla postulata. 
1'790, stl'. 28. (Ballagi, 455.) Naproti tomu k ústavnému a miel'llemu postupu 
lIabáda Daryasov ohlas A jó mag'yarhoz. (Má už E. B. 20. VTl.) Len rozvaha 
povedie k. cicťu, legáluosť a SVOl'llosť meclzi obyvatcľmi bei ohradu na národ
nost'. (Ballag'i, 449.) Podobným tóuom sa nesie i Virág'oya báseú príležitostná 
A Székes-Fe.iél'vál'lllegyebéli nemességhez, mikor a !ll. koronu orzésél'e 
Budára menne ápr. 14. nap.iáll 1'790 (Ballagi, 313) a uemecleá. bl'ožúrlca 
Etwas fiir Ullgarn von einer Patl'iotin, napomína.iúca Uhroy k l'ozvahe 
a k snášanlivosti so súsednými národmi 50 stanoviska kozmopo]itiekého 
(srovu. Ballagi, 56'7 a str. 154 tohoto c1ielu). InÍl litcratúru podobného rázu 
sroyu. y cit. už diele Ballagiho, hlavnc stl'. 362 a ll., d'alc.i súhl'llué diellw 
Conchovo. 
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1 J) žiaclosť vojska z tábom v Brahovom vid' y A. Szily (M. N. l\'I. - L. 
a v Aa. com. Spiš, sv. H; obsah v Szilágyi: M. N. Torténete, VIII, 496-97 
tl V Mal'czali, II, 94 a n.); žiadosf hraničiaroy v Relatio Levoča, stl'. 45 a ll. 

Z je.Ť obsahu (Gravamina universol'lllll eonfiniol'lllll in regnis Dalmatiae et 
Sclavoniae degentium ad proxime celebranclam cliaetam pel' H. SS. et 00. 
referencla, remeclumque eorum exoperancla): Stále zmeny Y systéme a vždv 
k horšiemu. Pozbavcní sú Yšetkýcl~ náb., pol., súclnych výsacl, claných il;l 
kl'áľmi preclošlými. Dávky a služby verejné sú nesnesHeľné. Snaha oclcuclziť 
ieh vlasti za tým účelom, aby ich potom mohli použiť proti nej, ČO "patet 
vel ex co, quod praetel'missis caeteris in comitatibus regni politice inclnetis 
pmeiudiciis etiam in confiniis inter reliqua quam plurima et ea adhibita 
sint remeclia, ut successu temporis quivis suac matel'11ae linguae OSOl' creari, 
extraneae se applicare er, uti evaclere possit, ipsissimo natali 5010 et creationis 
suae matris naturae illimicus fied c1ebeat. Statuto praeprimis enim eo, quod 
llullus Germanicae linguae ignarus vel acl officium militarc vicecorporalis 
minimum cvehi possit, tam confinio, C[uam aliis nationalibus legionibus 
data prima qllavis oeeasiolle officiales exterae nationis linguae Gerlllanicae 
gnari clabantul', omllCS corresponclentias scrvitii nostri ea perfieel'e strietissi
lIle iniungebatul' et sic intelltum persecutorum patriae huius in effeetul1l 
talem declucebatlll', ut plUl'imi senio confecti pal'entes filios l'eieetis antiqui
lus sanete a.clol'1latis stucliis lachrimabuncli eosclem normalibus scholis appli
('are debuerlllt: crui in scholis norlllalihus co sunt pel'clueti, ut adinventis in 
patriac interitu111 facinoribus normalihlls acl<ueti dulces patriae consuetn
dines reiicienc!o bracC'éls et systematicos vestitus gerere, simulatam, mendaccm 
et impudice luxul'iosal1l vitam pme se ferre et patriae suavissil1lae memoriae 
cOllcinnatas sancíiones oblivioni tradere, pudol'Ís esse haud duxerint, ael1l11-
lationemquc omuelll pro bono cOlllllluni et beatitudine nostm l1cce,sariam 
pel' studia lIaee normalia in tantulll lleglexerllnt, ut nisi divina dispositio 
hoc felicissil1lLun remeclencli tempus 110bis elargita fuisset, intra bJ'eve telll
pO~'is spatillm nemo. EC dulcis patriae filium et patriotam mC1l1inisse capax 
fUL,,:et, vcrum snb mgu cae cae sel'Yitutis de aevo in aeVU1l1 nna cmll pO
stcl'ltate sna usquedeccssmll serviells, extiJ'patis iam antiqual'Ulll scientiarllm 
yiis prÍoris heatitlldinis plane inlluelllor inaltel'abilitel' penuanere coactus 
fuisscí; neque hoc igitul' obstante et dum confinilllll ip,um hunc obicem 
Sllperare haud intennisisset, p1eraque sua subieeta et iam existentes suboffi
ciales, c.aeterallll[lle iuventutem acl studia aplmll Gennanicis scholis appli
CClSSe!, lmguamque hanc ii'i in tantum appropl'Íasset, ut aetu miseri hi confi
nim'ii iam ipsos llatiyos Germallos praecellant, ut nos cxempla in dielll 
edocent, pcruiciosulll nihilominll3 propositul11, ut unka Germanica natin 
evadat, sui cum detrimento experiri debet, l{uocl etsi iam eOl'Um voluntati 
a confiniis plene satisfactmn, filii tamen Vindobonensiulll opificum et 
l~.l~~ic.ormn in ipsissima lllatel'l1a eOl'lUll linglla lloslris miseris patl'iac 
hlns llupaJ'es ad officia nostra tam milital'Ía, qualll oeconol11ica evehebanlul' 
('X eoque interitulll charae patriae nostrae naturaliter .'iequi debeat, qUOCl 
rniles exoso tali officiali oneratus, directOl'e hellico carell.'i animo prorslls 
C'oncidat, inter patl'iae filios omnis aelllulatio cesset, el ut nos complllra fune
sta exempla edocuere, pl'optel' similes rationes et cousilii inopes cluc!ores il'l'e
parahi!i patrine damno succu1l1hat: oeconomia aequc nostra pelles Vincloho-
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nenses eoconomiae dil'eetores in tantum decurtata est, ut a lempol'e advent LIS, 

incluctiolliEque eOl'um confinia nostra multa rnilia flOrenOl'llI11 in coemptionelll 
. frumenti pro sustentatione sui in diversissimis extel'Ís cassis extradare et 
plul'Ímas privaies pel'sonas occasione pl'ocurationis bearc coaeta fuerit. Ubi 
tamen ante invectiol1em systematis Gennanici fames et penul'ia deo opitll
lante semper pl'Ocul a llobis fuere." Vel'e.Ťné práce neslýchane kl'Ut6 (24 dní 
ročlle z hlavy). Sl'ovn. a.Ť pOZll. XII/3. 

12) K. 10234, 10552, 10577, 11112/90. 
13) Poclľa zprávy poslov Peštiallskej ZD clií.a 30. VII1. filllln intel'fllpÍllll1 

há.Ťa sotva 1-2 poslanci. 
14) Situáciu z počiatku septembra výrazne charaktel'Ízuje súčasllý paškvil: 

Die I-ma Septembris . (M. N. M. - K. 1626 Fo!. Lat.): "Kelevényes fekély 
elnyomta szivunket, Interessentia szaggatja lépunkct. Sok ideg~n nell1z~t 
vesztiinket neveti, Az impostol'ságnak vagyon kellemeti. Utieanus Cato kezét 
elégette, Mivel a hazájat avval nem menthette. MosteUl hazájokat sokem 
elárulják, Hogy hazafiakat tisztségb61 kiclúlják. Utáltuk, lildozttik H pro
jectánsokat. Nem nézhettiik ecldig a ralmlistákat; Mosl Zichyt, Ul'lllénvit 
azért megszellvedtiik, Med csak (í általok hazclnkat veszthettiik ... Más~k 
a diplómán sok helet liilt6dtek, Zichy és Orményi mindjárúst koltottek, 
Egy nap f6zték, íl'ták, ki is nyomtatatták, Ne hidd, med csak ezzel szemi.illk 
valdtatták" ... Národu nezbýva nič iného ako vyÍl'vaf aleho zOl11l'eť. Najpl'Y 
však tl'eba sa ešte raz pokúsiť u panovníka. 

15) tahl.jú sn na to i bih. katolíci 1'0 SVO.ŤOIll podaní k dvoru Zll dÍlu 
5. IX. (K. 12227/90). V súvislosti s touto pOHOSOU vyjadruje Fa Izdenczy 
(2. Xl.), že stolice doma sú o veľa lojálne.jšie než ich poslanci na snel1le. 
zvolení aklamácioll nespokojencov (St. R. 3488/90. Bih. vec cl'lú -,rovno tam
že č. 16618/90.) Poclobne sa vyjacll'uje i Okolicsányi vo svoje.Ť brožúrlw 
Pro legl' etc., stl'. 4. Na hoclnotu inštrukcií mnohých stolíc zaujímavé sveHo 
vrhá i passus žaloby g'l'. Leopolcla Pálffyho na jeho vicišpáua (Čongl'ádskej) 
štefálla Kárásza (St. l\., Unga1'll, fasc. 410): "Auf diese W cise llllll (v stoliei 
je veľmi málo zernianstva) - cla die wenigeu Edel1ell~e dicses Komitats 
Ubel'dies noch meist einHiltigc Leute sincl, die yon Geschaften nichts VCI'
stehen, clergestalt, dass eigentlich dic ·Magislratspel'sonen des KOlllitats clas 
Komitat ausmachen." 

16) St. A. W. - Ullgal'1l, fasc. 409. 
17) Mariássy, Vlk, poslanec Spišskej, zo dúa 29. VIII. 
18) K. 14455/90. Opis prÍpisn mesta Kapruca poslancolll na SllCm zo d{1CI 

12. IX., kde im prikazuje, aby sa povstania neúčastnili. Sro\'L1. aj K. 12968/90 
a St. R. 3456/90. 

1.9) St. R. 2717/90. Už pl'edtým (19. VIII.) sa y ~t 1'. uvažovalo o I'OZpus!e
ní Sllemu. V týchto chloch su vyk.l'yštalizovala i zásada d'alšieho postupu 
yoči Uhl'om: povolif yšetko zákonné, ale odmietnuť akúkoľyek llOyoÍlI. 

20) Pl'. Bibl., fase. 7. 
21) Ináče hola užívanú aj kokarda: \Vellger zo dúa 27. VI. mú zprávu: 

"Man sagt, dass viele ungarische Eclelleute eine Nationalkokarcle aufgestechet 
huben." Podľa Meclnyánskeho clial'Ía clo ligy nespokojencoy patril i Zichy, 
Drméuyi, ba i Pászthol'y a sám kancelál' Pálffy. 

22) St. R. 27 J 7/90. 
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23) Keresztesi, 315; Gvadányi: A mostElll Iolyó országgyiilésnek leíl'ása, 
M/5; M. K" str. 1052 a n. Sro vn. i zpráv Ll Gotthardiho zo diía 21. VIII. 
o jeho rozmluve s Ol'czym o audiencii u panovníka (20. Vnl) s deputácion. 
Orczy vraj upokojoval panovníka ohl'adom diplomu o 27. hodoch (okolie 
preddunajské) hOYOl'iac, že je to nie mienka krajiny, ale len niektorých 
okolí. 

24) Srov1l, zpnlvu Wengerovu k ChlU 30, VIlI: "Ein Lehl'er aus der Neitl'er 
Gespannschaft erziihlte mil', cla ss clie Ungem durch die Nachricht, Oester
reich habe sich mit Preusse1l yerglichen, ausserst lliedel'geschlagen worde1l 
st'Ín. Sie beclauerten uuu, daós sie clie Kronung' so lange vcrzoged hatten. 
Die Gesinnung des Lanclyolkes sei noch die namliche; sic hassen die Edel
leute als ihre Tyrannen ll. wiinschen clas aufgehobene Steuersystem wieclel' 
zuriick. .. 

25) M. Plathy, vyslancc kapituly Bb, 1'0 svojej zprúvc zo cliía 15. IX, 
26) K. 12804/90, (Mályusz, Č. 1.) I prvý i cll'Uhý reskript jc antedatovaný 

o deií. Dyorská konferencia 21. IX. sa usnáša na dyoch prípisoch (alter
natívnych): V jednom panovník proste sdel'uje, že nepríjme nového diplomu, 
\. druhom k tomu ešte dodáya, že je ochotný liečiť gl'avamina po koru
novácii. Panovník sa rozhodol pre tento druhý (reskript 20. IX.), Reskript 
druhý zo diia 21. IX. (v skutočnosti 22, IX.) pridáva pocUa elaborátu uh. 
konferencie (Pálffy, Zichy Mailáth, Nagy, Pászthory) zo dúa 20-21. TX. 
i formuláciu odpovedí na a. c. články a vynechané hody diplomu. 

27) Tak Biharská ZD dúa 6. X. dáya syojim poslancom úpra Vll, aby 
snljimi hlasmi ocl menšieho cliplolllu nijako neustúpili. (A. Kom., lacl. 34, 
fase. 19, Č. 66.) Zemplíu.ska ich npra\'l1,Ťe, aby radšej odišli zo snernu, než 
aby mali privoliť k opusteniu nového diplol1lu (28. IX.): "med lllidadc1ig, 
míg' HZ Istennek tctszik, inkább fogunk a ~lataloIll alaít nyoglli, mintsem 
a toyábbi rossz magyarázatoknak újabb alImlmatosságot szolgáltatván m<1-
gunk llyakára jármot kotni." (Sro vn. A. Orayskej, publ. pol., fasc. LXVI, 
č, 15, KOl1lánlanskeJ, lad. 34, fase. 19, č. 79 H illde.) Hont v pokynoch zo 
d!'ía 2. XI. tiež prikazu,Ťe syojim poslancom, aby od menšieho diplomu 
a predkol'. článkov neustupovali za žiaclnu cenu, Cl kcby opačné usnesenic 
svojimi hlasll1i nemohli prekaziť, uech aspo!'í claJú protest clo protokolu. (A. 
Hont., !, 270/1790.) Gell1erská upravuJe svojich poslov, aby od malého 
diploIllu neustupovali ani o vlas. '"Az ellenkez6 esetbell más llemes vár
megye kovettyei értésével ellellkezéseket iktassák hé az o)'szág kiinyvébc 
és az elfajúlt hazafiakllak orczapirulásokra és a kovetkezencliíségeknek tanú
súg-ára j6jenek yissza". (A. Abov., K 790/5.) 

28) Situáciu na snemc clobre charakterizuje toto miesto zo správy po
slancov Oravskej zo chla 1. X.: "Quo pOl'l'O circumstantiac etiam, quae desÍ
deratae securitatis cliplolllaticam asseclll'ationem pressius adlll'gendal1l im
pedinnt, i. ulliversitati coustare possint, ea, que isthic referuntur, acld\j.ci
lil II S : Cel'tulll est totam lllyricam nationelll testante etiam isthic adnexo 
scripto (pripojená je Rede VOl' Eroffllullg' cle)' ill. Nazional-Versammlllng) 
sui separatiouem adurgere et maglli odii in gen tem Hungaram specimina 
dare; certulll item est in pluribus comitatibns, natione praesertilll Illyriea 
lIlixtis, motus plebis metui, ac effective in comitatu Zempliniensi tUlllUltUlll 
etimn tantisper nihilominus sopitum erupisse; clicitur pono coram deputa-
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tione l1lodo Vieunae existente Sumu Maiestatcm cledarasse se diploma alincl 
llllllatenus subscriptumlll, esto etiam status eaIlCI~l1l coronare llollent, clicen
dlÍ: si llle status non cOl'onabunt, iil regem tamev pl'oc!all1abor, et tunc iurc 
Cle al'bitrio meo utal'. Aececlit huie, quod pace C01}fecta ministerium universa 
petitae securitatis legalia clesideria coram Maie~tate odiosa interpretatiolle 
í'{)lTupis,e et prineipem ad iUlll10hilem suis intontionibus inhaesionelll po
snisse referahú, ... 

29) Mešťallia obmcajú sn o ochranu k panoYllíkovi. P6vodcOlll hnutia 
llIedzi mešťallllli a inými yzdelanými llezeman{Ili bol prof. peštiallske,t 
IIniverzity Hoffmann, autor významných pamfletov protistayovských: Babel 
a Ninive. Boly natlačené formuláre a mestallli jechl(Jclncho pri,tílllané a pred
kladané (Srovn. K. [4455, 14760, 14943/90 a St. }l, 3191/90., kde sú žia
dosti viacel'ýeh miest; o p6vodcovstve Hoffmallnovolll swyn. jeho zprávy 
, Pl'. B., rase. 15.) žiadosť mestského stavu tu fOl'muloval1ú uvcrejiíuje 
Briinner Zeitullg' a po nej M. K., stl'. 1[64-68, zo dúa 15. X. V prospech 
stavu - hovorí sa tam - snem dte neurobil nič. Mestá majú na úom len 
jeclen hlas, tedy zastúpenie naprosto neclósto.Tné. Najviac zaujíma llIešťano\' 
llsnesellie Sllemu () yýlučnom prá ve zemanov ua {tmcly. Proti nemu sa 
lIlestskí vyslanci aui len nepohli. To má svoje vysvetlcnie v tom, že mestské 
magistráty, ktoré poslancoy na snem yysielajú, sú zvačša složené zo ze
manov a vysielajú na snem zase len zemanovo Mestskí vyslanci sú takto 
8k6r vyslancami magistrátu ako mesta. Mestá žiadajú preto Leopolda, aby 
si samy mohly zvoliť a vyslať na snem 2-2 poslanC'ov, iVIestá zahezpečenie 
svojich práv očakiivajú len od panovníka. Kancelária pri vybavení týchto 
podaní poukazuje na rezolúciu zo clúa 23. IX. (sÍl'. 121), pokial' ide 
o otázktl úracloy, respektí ve oclkazu.Ťe vec na snem, pokial' ide o zastú
pcnie na snellle. Na obranu nezenúinov boly vydané a.Ť niektoré brožúrky. 
Tak Reflexioues cunctonnn Hungariae civiulll non nobilium ... , obracajúce 
sa proti bodu diplomu, vyhradzujúcemu úmdy zell1iino!ll. Boly preložené 
i do nemč,jny (Betmchtullgen aHel' ung, nicht adeligen Staatsbiirger ... ), pryú 
;.prúvll o tOll1jo preklade vid' y Pressb'. Zeitullg' zn chla 4. lX., sll'. 830. leh 
autOI'OIll je Belllay, prof. akad. Reflexiomes však nepolllohly a lllešťania 

vydáyajú proti škodlivým výsadám zemianskym spis llOVý: Noch etwns 
zum Nachclenken Ubel' U ngal'll. Srovn. aJ zprávu Gottharcliho zn chla 7. X.: 
"Die grosse Mutmassung, class IllYl'ien yon Ul1garn geteilt we['den mll und 
der Tou, cleu clie Biirger angeuommen n. sie bereits in Zeitungen gelesen 
haben,dies beuuruhigt sie (snemoyníkoy) ullgemein; daher wÍl'cl auch das 
ganze Lancl ZUl' VerhiHung der Abteilung ganz clringencl E. M. bitten." Pl'e
kladatel'olll Reflexiones do nemčilly je poclťa Szeitza (Magyar és Enlély" 
o]'szágnak 1'. ismél'ete, VII.) Gabelhofel'. 

30) Scdliaei pri prevraie r. 1790, zavedení pánllli a kIt SťUbllli o Zl'U

šení kontrihúeic, letmá za válok s Turkom y posleclných l'okoch vlády 
]ozefa II. cloliehala lIa nich slcutočne ťažko, kde-tu priclali sn k zemiau
skemu pohybu. c'oskoro však museli spozoroyať, že pohyb tento ,je namie
rený i proti nilll v prospeeh zemianstva. Proti úťavám nenamietali pril'odzene 
nič, ale aby so zlými zanikly aJ dobré reformy jozefinské, s tÝm prirodzene 
súhlasiť nemohli: Pl'pto voči úzkenlH zemiallskemu stanovisku stoličných 

s!iromažclení začína sa medzi ,eclliakmi !HI mnohých llIiestach jayiť čoskol'o 
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odpol'. Voči I'evolučne naladenému z;~miallstvu sedliactvo pridÍ'Ža sa krúfa, 
od ktorého čaká, že sa ho voči pánom zastane. Už 1. V. obracia sa sedliactvo 
na panovníka s prosbou, kde žiada zrušenie decl. pocldanstva, úI'avy Ul'

bárné, ochranu proti stoličným úradníkol11, účasť zemiansku 1'0 válečných 

ťarchách, pripustellie do nižších úradov atd'. (Srovn. Marczali ll; 162-63. 
Srovn. aj M. N. M. - K. 746 Fol. Hnng.: žiadosť sedliakov k stolici Sabolč
ske,j o 23 boeloeh, aby do rozhodnutia panovníkovho v seelliaekych veciach 
nič nCl11eníli.) Súčasne sa však začínH seclliactvo y níektorýeh stoliciach 
hýbať i povážlivejšie. V Sabolčskej, Zemplínskej, Abovskej, Boršodskej, 
Už:kej Sll seclliaci už v máji povzbudzovaní k povstaniu zvláštnym obež
níkom, rozoslanýnl mael'. a slov. Vec prvý hlási hl. išpán Zel11plínskej, 
predkladajúc súčasne i macL exemplár "sedliaekeho patentu". Hniezdcj 
pohybu podI'a neho je za Tisou. Urobil bezpečnostné opatl'cnia. KráI'ovská 
mcla, ktorá jeho hlásenie preelkladá el'ale,i, Ill'obila tieto opatrenia: PrÍčinou 
nepoko,jov vidí v nepokojnol11 chovallí zemianstva a v shoholll zaobchodení 
s poddanými. Vydala preto nariadenie, aby m páni miernili, podlžnosti 
poddaného nevymáhali sami, ale nechali to lll\ súelnu rcsTU, i keby prie
ehodne snácI' utrpeli tým škodu. Duchovným pastierom bolo prikázané 
Jlosobiť na rud konejšive. Súčasne zakročila II gen. komanda o po~dhl. 
T zdenczy na predostretie uh. kane. v te.jto veci (zo diía 15. V.) pl'Íčinu 

IIcpokojov l11eclzi sedliakmi vidí tiež v chovaní stol. shronl., ktoré nielen 
podd. patenty J. II., ale ani urbár M. T. neuznávajú za platný. Sedliacky 
patent tu spomínaný zne,je v nem. preklade kanr. takto: ,,\Vir Bauel'll sollen 
\lns selb,t unsers Schicksals erbannen, cla wir sehen, dass clie Grunclhel'l'll 
IIllS Zll ihrem J ochvieh machen, lmel unser Blut lIicht hohcr als das Blut 
der Huncle, uncl Schweine schiitzen woUen, und cla sie sagen; class sie LUIS 

liliI' ebenso, wie ihr Schweinvieh lllll Geld el'worbell haben und uns nach 
Gutbefinden, wie ihr Vieh verkanfen, odel' schlachten konnen, cla sie encllich 
auf einen Konig den Beding machen woUen, class el' ihnen diese Gewalt 
einriilllllc, und clen Eid ablege, dass el' sie clal'Ín nicht hindem werde. Da 
\Vil' aber' ebenfaUs ·Menschen sind unel clie Armee aus unseren Solmcn 
hesteht, clie dem Konig tl'eu dienen, da den Konig, uncl seine Al'mee wir 
f'l'hahell, sn vel'cliellcn wir wohl, dass im Lande jecler von uns eine kleine 
Allsassigkeit habe, es wtircle dahel' uuverllullftig sein, das grllndherrliche 
.J och fel'ller zu tragen, uncl von UllSem Ansiissigkeiteu nebst cler koniglichell 
Steue)' au ch den Gl'lldherl'll zn zahlen, tmd zu dieneu: Es giebt keine Grund
heJ'l'n melu, cle)' Konig ist eler Gnmdherr, uncl nach dem Konig ist jeder
manu Hel'!' ,'Oll seincl' Anstlssigkeit, wic in anderen Landem. Erwachet 
daher ihr siinuntlichell Banel'll, nelunet cnel' Schicksal zu Hcrzen, hebt 
euere Stocken, Eisellgabeln, Holzhaeken wider clic grausamen Grundherrll, 
clíe lecliglich El'pressungen treiben, und ohne A)'beit leben; rufet auf aus 
"Uen Kl'iiften: Erstens: Wir wollen beí allen Vel'ordnungen eles Kaiscrs 
uud IGinigs J osephs beharren, da dieselbe st1mmtlich gereeht, heilig unci 
ntitzlich sind, als wenn ilun solchc Gott selhst iil den Mund g'elegt hiittc. 
Sollte dil' jemancl, wenn clu dieses. aufrufe't, clas minrleste sagen, so ermorde 
iha, uncI dCll Bauer, cler aueh den getDdtetcn nicht schlagen \Víre!, bringe 
ebenfalls ulu, weil er es yerrlicnet, cla er sein eigenes Schicksal !licht be
denket. Zweitl'ns: Alle in helTscha ftliehl'n Hofclíenstell stehendl' Baue1'lllente, 
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als Kutscher, Viehknechte, Kikhe, Trabanten uncl dergleichell, soUe.u clíc 
.Herl'llhofe verlasseu, und die Grnndherrn gehalten sein, sie wegzuschicken, 
geschiehet dieses nicht, so mussen die letztern samt ihrell Familien in 
Stticke zerhauet die erstel'll aber verbrennt werden. Drittens: Die Ober
und Vizegespiin~, Stuhlrichter und dergleichen, sollen ihre Aemter nicht 
weiter fortsetzen, und nicht einmal ihre Amtstitel mehr mhren, sonst wurdell 
sie ihr UngHick selbst beizulllessen haben. Die KOlllitatstraballteu soUen 
ebenfalls abziehen, und sich nach Hause begeben, nachdem sie selbst 
Bauem sind, folglich mit den Bauern halten llli.issen, sonst wiirden sie bei 
den Fusscn aufgehenkt, uud ihr Fleisch mit clen Zangen von den Beinen 
gel'isSell. Viertens: Kein Bauer soll unter Lebensstrafe den Grundher1'll 
Zinsen zahlen, oclcr Robotell leisten, der clarwider handelit wurde, winl 
vertilget werdell. Fiinftells: ZUlll Konige erkliiren wir denjenigen, wider 
den clie Edelleute wegen der J osephinischen Ei1l1'ichtungen sich empor 
gehoben haben, den J osephs Bl'llder Leopold den zweiten. Sechtens: Zu 
.recler Ol'tschaft sollell clie Bauern einen Horn úncl eine Fahne von schwarzem 
Zeug mit l'otem Band haben, worauf der Namen unsers Konigs Peter Leopolrls, 
nncl des Dorfes abgeschrieben sein solI, und sobald das mindeste wo vor
faUen wurcle, so soll der ganze Bauerstand des Landes alsogleich bewaffnet 
ausziehen, die Schallhol'll blasen, ius Feld ziehen, Vieh schlachtell, Fiissel' 
einschlagen, essen und trinken, uncI im ganzen Land seill Geschiift treiben. 
Zu Hirchten ist von niellland, cla die Al'mee aus unsern Sohnen besteht, welche 
uns Zll Hilfe konunen werelen, unel Peter Leopold unser Konig ist, unclnicht 
des Adels, und wir clie Deutschen nich beschilllpft haben, von Grunelhel'l'en 
aber etwas zn befurchten, wiire eine abscheuliche Sache." Dann wird in dem 
lltlmlichen Schreiben wieter behauptet: dass zwischen untertiinigen tmel 
freien Bauern kein Unterschiecl sei, der letztere wh'd vielleicht noch elendel' 
werden, da ihn auch der Untertan zn drucken Gelegenheit hat. - Dass die 
Abhaltung eines Landtags iiberflussig se i, nachdelll sie einen Konig schon 
gewiihlet haben: wenn aber einer gehalten wiirele soll es au ch mít ihren 
Vorwissen geschehen, sonst werden sie einen solchen Landtag halten, der
gleichen im Lanele noch nich t gewesen ist. Encllich schliessen sie ihr Schrei
ben folgendermassen, dass nachdem Kaiser J oseph nicht gestattet hat, die 
Baueru willkuhrlich zu drticken, unci zu todten, so wollen sie darulll wegen 
mehreren dergleichen gerechten Handlungen ihm das verdiente Lob gehen 
nnd in 52 Komitatell des Landes zn seinelll Gediichtniss ehen so viele, 
marmorne Saulen errichten lassen, indessen aber bis dieses geschehen wurele;. 
soHen <lie Bauem jeeler Ortschaft am Ende des Oris in der Geschwindigkeii 
eiu holzernes Denkmal mit der Inschrift: "dem seel. J oseph clem zweiten 
zn Ehren errichtetes Denkmal" aufrichten, sollen dieses die Bauern in einem 
oder anderen Ort zu tun nnterlassen, so werden wir aus ihnen selbst, wenll 
sie sich dessen im minelesten versehen, J oseph dem zweiten ZUl' Ehre am Endc 
des DOl'fs einen Hugel aufwerfen. Eine andere Ehrensaule sollen die Banem 
aUer Orts neben der Kaiser J osephs-Siiule mit der Aufschrift errichten: 
"Unserem Konig und Vater Peter Leopold dem zweiten, Konig von Hungarll", 
als dann solI sich wer imlller aus den Grundherrn heigehen las sen diese 
Ehrensaulen herabzuziehen. "Zwischen deren zwei Ehrensaulen were!en wil' 
also 1'011 dem Kel'ker unsers bisherigen Elenels zn unserl'Í' Freiheit schl'eiten. 
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Dieses Schl'eiben habt ihr, in deren Hiindc gem ten wird, aur aUen Scitcn 
zu verbl'eiten, damit der arme leidcnde Bauernstand sich c1aruach zu achtell 
wisse und im ganzen Lande einyerstandlich fiirgehen moge. Dicses haben 
wir 80 Bauern geschrieben, die Wil' nichts anders tun werden, als darauf 

,acht haben, ,úe sich c1ic Baueru in den Ortschaften auffiihren, c1iejenigen, 
welche die in diesem Curl'endum aufgczeichneten Sachen vollziehen wiirden, 
werdell wir als Freundc betrachtell, tmd fiir sie auch unser Blut aufopferll, 
hingegcn diejenigen, welche das in dem CUl'l'endUUl cnthaltene nicht voll
ziehen werden, wir dieselhen todten tmd sammt ihren Ortschaften ganzlich 
vertilgen wel'den." Kanc. notou zo chla 17. V. hlási, že tento patent ješíl'ený 
i v BOl'šodskej a y Abovskcj. V Sabolčskej viac obéí vmj žiadalo, aby boly 
vydané pušky, odúaté za minulej vlády, na kynoženie diycj zyeri. Aboyská 
sa dáva dQ spojenia so Zemplínskou a chcc, aby na vypátranie povodcu 
patentu bolo vypísané 100 dukátov odmeny. Chce ďalej vyslať medzi fud 
zemanov v prestrojení, aby vyskúmali jeho smýšfanie. Dvor však obidya 
tieto námety zavrhuje. Skol' by mali byť zemani napomenutí, aby sa zdfžali 
akýchkofvek prejayoy o neplatnosti jozefinských poddanských nariadení. 
V Sabolčskej sa zemani ozbrojujú a stolica svoláva na 5-7. júna muštm. 
Spišská na chýry z Abovske.Ť obracia sa zo sluOIn. 15. V. štafetou o pomoc 
k panovníkovi a ku k. r., k čomu yyzýya aj ostatné stolice. Šarišská v dod. 
)Jokynoch za dila 21. VI. ukladá svo.Ťim poslancom zakročiť pomocou 
ostatných stolíc na sneme o vO,Ťenskú pomoc. Vedfa známeho nám už 
sedliackeho patentu bol šÍl'ený medzi sedliakmi ešte jedon iný patent obsahu 
podobného. Leopold má tie isté úmysly ako J. II.: vyhubiť šfachtll, a to 
už i z toho dovodu, že konšpil'llje s pruským dvorom. Pisatelia sa dozvedeli, 
že snem nechce Leopolda za háfa ani zvoliť, kým vmj nepodpíše, že bude 
mocť s poddanými jednať ako s dobytkom. Vojsko sa rekrutuje ZD sedliac
kych synkov, plalených kráfom, ktorý je zase platený sedliakmi. Kráf ide 
so sedliakmi, pojde s nimi tedy i vojsko. šfachta je bezmocná, nejednotná, 
zadrŽená, 'nenávidená poddanými. SecUiaci sa majú preto svojim pánom 
yšade sprotiyiť, striasť por(lbu, zajať jJanských lÍmdníkoy, zmocniť sa pan
ských ma.Ťerov, pivníc, stodol atď. Cisára sa netreba báť, bo .Ťe to jeho vora 
pánov potlačiť, sedliakov povýšiť; vojska tiež nie, bo nebude proti sed1ia
kom poslané. Nech tedy sedliaci, ako sa to stalo už v štyroch stolieiach, si 
prisahajú, že chú žiť a mrieť podra zásad, tu uvedených. Kto neposlúchne, 
bude na ňom pri vpáde sedliakov do stolice vykonaná tisícoraká pomsta. 
Tento druhý leták predostiera kanc. spolu s prvým dúa 18 X. so zprávou, 
že obidya letáky boly zaslané sedliakom v Smižanoch a v Eliášovej (Spišská) 
zvlášť z toho dovodu, že sedliaci týchto dedín prvý leták (Dobrá novina pre 
sed1iakov) odovzdali svojim zemským pánom a neprihočili hnecY k povsta
niu. K sedliackemu povstaniu behom snemu nikde nedošlo - k menším 
nepokojom po dedinách áno. Medzi zemanmi doma i na sneme však bolo vefa 
strachu i takto. Svedčia o tom mimo iné i myšlienky neznámeho o sposobe, 
akým by bolo možné ešte v Uhorsku pomocť ("Aut nunc, aut nunquam")· 
z pohnutých dňoy septembrových, zaslané Fl'. Dobsom 'Berzeviczymu dňa 
i. X. (M. N. M. - 1., archív r. Berzeviczy.) O sedliakoch sa tu hovoťÍ: 
"Gallia et Belgium nos docent, qllid nobis evenire potest. Subditi nostri iam 
nltro vident, qmpll olím, noscnnt iam vires suas, sciuntque, quid possent, 
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si veUent. Prima occasio fatalis potest esse nobilitati et regno". Vláda pri
,rodzene nepomýšfala sama na použitic dvojsečnej zbrane sedliackej vzbury, 
hoc na mnohých miestach kOlllOl'Jlí úradníci sú stolÍcumi obviňovaní, že 
búria fud. Hoffmann má prsty i tuná. Z poverenia panovníkovho spísal 
i leták (po vzoI'~ žiadostí mestských) ciefom rozšÍl'ovania meclzl ,eclliakmi 
(M.arczali, II, 168, pozn. 1.). Snácľ je to druhý leták, uvedený vyše. Ako 
hrozba, visiaca nad zemianstvom, prišly vláde tieto pl'Ípmvy však vhod. Prá ve 
tak nie je ovšem pochyby, že pre prípad vzbury zemianskej nebola by sa 
ostýchala použiť proti nemu i te.Ťto zbi·ane. Lindemann vo svoje.Ť zpráve zo 
clúa 29. VIII. na pl'. poukazuje na ev. farám v Rim. Sobote, Kuzmányiho, 
na ktorom vmj sedliactyo visí. K. sa chce sedliactva ujať a pripravil všetko, 
.aby holo udržané pri vel'llosti k panujúcemu domu. Nechce však nič Ul'ohiť 
bez predbežného svolenia. Lindemann sa .pýta Gotthardiho, ČO mu má od
povedať? Gotthardi chce však lllať najpry zabezpečenie, že K. je naprosto 
spofahlivý. (1. X.) podobnc Izdenczy, keď uh. kanc. podáva zprávu, že 
Zemplínska vydala obežník pre fud' o dobrotivých nariadelliach Leopoldo
vých, poznamelláva: "Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps". 
Na spojellectyO dvora s poddanými proti šfachte vyskytujú sa však i prial1l~ 
llávrhy. Tak gr. Ka.Ťetán Auersperg vo syojom Vor.'chlag, wie .clenen nnbil
ligen Forderungen eincs Teiles des ung. Adels durch politische Wege ... Zíel 
gesetzet U. der Adel Zll áUen Verhandlullgen auf dem Landtag' willig 
U. biegsam Zll machen." (Pl'. Bibl.; fasc. 7., COIlY. 2.); Povoliť sedliackemu 
stavu zvoliť si svojich zástupcov na snem, z každého komitátu 20 mužov, 
a dať im na sneme miesto a hlas. Zvláštny krár. komisár by za nich hovoril 
.a písomllosti sostavoval. Akby proti tomu zemani niečo namietali, tak vy
hlásiť, že poddaní sú svobodní a ich majetky patria im. Seclliak bude 
oddaný svojmu panovníkovi a zemanom, na letorých poddaní hradia i tak 
len ako na svo.řich tyranov, nezbude, než hfadať ochranu II kl'áfa. "Sollte 
wirklich einc feindliche Al'Inee im Lande sein, so wird sie der hungarische 
Bauer selbst zu Grunde richten, man sage ilun nul', dass solche den Edelmann 
schiitzen wolle, U. erklare durch konigliche Macht den Bauel'll zum freien 
kgl. Kontribuenten." Vyhlásenie týchto zmien muselo by sa stať tajne zvl. 
emisármi, v novinách a s kancfa, bo úradnou cestou (yšade sedia v úradoch 
zťmani) by to nešlo. V novšom svojom návrhu navrhuje už Auersperg len 
zl'ovnoprávnenie uh. ,edliaka s rak. Sedliaci obodl skupín zemí by sa v prí
pade potreby spojili s panovníkom. Proti nárokom stav ov uh. ,jediná 
odpomoc je spojiť sa s poddanými a zariadiť, aby i oni malí svojich zástupcov 
na sneme. (23. Heumonat. Tamže. K pl'ameňom srovn. St. R, 1276, 1299, 1680, 
1897, 1898, 2481,' 3344, 3521/90; záp. Novohradske.Ť zo dňa 19. V. Marcza1i, 
I. 230 a n.) K otázke poddanskej v tejto dobe Sl'OVl1. aj Vox misel'ae plebis 
ad dominos proceres et nobiles patriae (M. N. M. - K. - Fol. Lat. 654, 
stl'. 256 n.); Klagen der Untel'thanen. 1790; príslušné časti Kereszturyho 
IVlirabilia (sr. stl'. 127 t. dielu). 

31) Niekedy koncom augusta bol písaný Dialogm inter Modestulll Ílll'is
peritum et PrOSpel'llIllIlObilelll ablegatum .•. de CUl'SU negotiorum regni in 
comitiis Budensibus auni 1790. Budín, Hačou uni\'. kllíhH., str. 26 iu 4-0, lat.
nem. (Prvú zprávu o dielci majú E. B. zo dňa 1. X.) Obracia sa proti tézi 
stavov o filmn interl'llptllm, ktorú vl'aj opustily už aj stavy, ale aj o práve 
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snelllu klásf panovníkovi nové poclmienky. Ani jedno, ani druhé nedá &1 

odvodiť z obojstranných úmluv medzi panovníkom a národom. Podmienka 
o zmenšení impel'ia by musela byť v úmluvách výslovne obsažená. Chyba 
.I ozefa II. nemože v niČDll1 zmenšif práva jeho uástupcu. Leopold II. však 
ani nemá práva pl'istúpiť na iné podmienky, bo by to poškoclzovalo jeho 
potomkov, ktorých by to ináče ani neviazalo. Král' má aj pred kOl'Uuováciou 
král'. práva. Bilateráluu úmluvu pred korunováciou nemože meuiť ani národ 
ani král', a po !corunovácii možc byť zmencná len v pl'ospech panovníka. 
Nauka o ius maiestaticum i'cale, ktoré je do koruuovácie u stavm', a per
sonale, ktoré má kráT, je fikcia, lepším autorom práva neznáma. V septembri 
píše a vydávasvoju brožúrku v prospech panovníka J ozef Okolicsányi: 
Hungarus pro lege, ex lege, pro l'ege et patria. 1790, str. 30. (Autorstvo 
Okolicsányiho je dokázané dobrO'L:Claním Izdenczyho o jeho žiadosti o miesto 
administrátora 16. spišských miest. Sroyn. PI'. Blbl., fasc. 11, č. 31.) V diclci 
opisuje O. prieťahy snemu, poukazuje na to, že mnohí poslanci ,jednali 
proti inšh:ukciám (poslanci vobee neboli "olení stolicami, ale len klikami). 
~l'ed~edo~'Ia snemu" zastrašení hrozbou kassácie, boli vel'mi slabí, mad'. po
.Iednavame vytvo1.'110 macl'arčiny neznalých z jednania, iných ukričali 
ba~l~erialisti, a snem ovládli takto nespokojenci. Niet ani filmu interl'llptum, 
mll mterregnum, ale následník je len povinný potvrdif diplom syojho pl'ed
chodcu. Král' ,je voči spiklencolll vel'mi shovievavý. Bude tl'eba zreOl'gani
zovať snem. Úradníci by nemali byť za poslancDY volení. Smierlivým tónolll 
je písaný aj, A polgári barátimhoz Magyarországban a mostan folyó id6kr61 
1790. esztend6ben. Str. 30. Písané lliekedy koncom Hugusta. Národ začínll 
už Vl'aj vidieť svo.Ťe chyby voči panovníkovi. Vedl'a tÝchto llliernych hlasov 
vyšlo aj niekol'ko vášnivých pamflet ov proti uh. ze~l1ianstvu, z' nich nař~ 
významneJsle, najčÍtane.Ťšie (Mirah. fata, 289, spomílla, že sa z nich minuÍo 
10.000 ex., z obrán sotva 500) boly dva pamflety Hofflllannove: Babel 
a .N,iI~ive, na ~~hž ráz ukazuje už ich titul. Babel vyšiel niekedy po 2 L Vl. 
(~ICI ~eho n~razku na str. 74 na návrh na diplom). Nil1ive, ktorá uverejúuje 
uz ~laYJ'h dlploml~ okolia pl'eddullajského, tak ako vyšiel z predbežllých 
pO~'ad tohoto okoba (2l. VI.), vyšla niečo neskol'. Skvelý štýl a irónia 
prlamo dravá týchto dvoch bl'ožúr vykonaly pre vec panovníkovu vel'mi 
mnoho, Obrany, písané proti, boly vel'mi slabé. Jedine Kereszturyho 
Eleutherii Pannonii mirabilia fata, dum in metropoli Austriac duo libelli 
Babel et Ninive in lucem venissent, 1791, str. 290, sa dá k nim porovnat 
yy~la však neskol'o. Základnou tendencÍou diela je, že zprávy o uh. nepo
kOJoch sú prehnané. FOl'málne je to vtipné súdné pojednávanie pred SÚdOlll 
1'0 Viedni, ktoré končí odslidením falošného proroka J onáša (Hoffmanna). 
Slabé sú Allti-Ninivc, str. 32, a An den Manenneister des Babels, stl'. Ú. 
Vytýka autorovi nezualosť a nevážnosf voči uh. národu. Sem patrí i Ex
tl'aetus ex aetis cliaetae Hungaricac. (Schodza 18. XI.) SI'OYIl. aj pom. 91. 

32) Pre jeho kandidáciu na palatína horlí Okolicsányi y brožúl'ke Hun
garus disiuteressatus et ideo verus patriota, 1790, str. '16. Druhé vydanie, 
1791, kde v priclanej úvodnej básni sa autor prezradzujc ("Hoc Okolitsnaea 
prognatus gente losephus yovit, habes animi dux docnlllenta sui"), BrožlÍrka 
vyšla i y maď. preldade. (Egyenes szivií magyar, azért ig'az hazafiú. V Brat. 
II Webem, str. 16.) O oboch vydaniach zaznamenáva Torkos vo svojom 
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cliáriume: ,,lste traetatus sub comitiis l'egl1i Hllngariae Budac celebratis iam 
emu initio mensis septembris 1790 Budae in lllcem prodiit: clumque eadem 
'diaeta Posonium cmu initio Novcmbris e. a. fuit trallslata, istius opusculi 
yel'sio HUllgarica SS. et. 00. reg'ni distribnta exstitit." (E. B. má 1. X.) Spis 
poukazuje na náklonnosť A. Leopolda k národu (nosí jeho šaty) a dovodí, 
že jeho vol'ba za palatína (s výhradou svohodne.Ť vorby pre budúcnosť) bola 
by kl'ajine len na 050h. Arciknieža pozná národ, zlé mienky o ÚOlll zahatí, 
llllložní národu l'ahší prÍstup k panovníkovi, os oh z palat.' dvora pl'e kra
,řiuu. Z dorozumenia oica a synu proti krajille niet ol1<1Y; hez svojich rndcoy 

tak nič nemobia. 
33) Srovn, pozn, 27. 
34) K, 9820, 982J, 11775/90 a 1314, 13.J.7/9L 
35) Pokyny dostaly sa do rúk panovníkovýeh, letorý stolicu napomenul 

a napol11cnutie i s listom Aradske,ř poslal aj Sllemu,' kde sa hl. išpán stolice 
osvec1 čil , že obežník bol rozoslaný len menším shrOl1laždeníl1l, a nakofko 
všctd majetnejší členovia stolice sú na Sllcmc, nic je mOžno ho pokladať 
za hlas stolice . 

36) Srovn. pozn. 54. 
37) Bujanovich Balassovi z Bratislavy chla 22, XI. 
38) Mályusz, str. 440 a n, 
39) St. R. 15668; 3649/90 a 45/91. (Srovn. Mál)'usz, Č. 2 a 14-.) 
40) K 16921/90 a 3861/91, ako aj Mályusz, Č. 2 a 14. 
41) Náladu v príslušných kruhoch snenm dobrc charakterizujc Credo, 

šírené v túto dobu na sneme. (Opis zasiela dvoru Hodászy zo dňa 15. I. 1791. 
Dostal sa k ·nemll tak, že ho opisoval pre Ž. Horvátha ml., ktorý nemal 
u seba nič na písanie. Horváth sa yra,ř -musel zaviazať, že nedá Credo 
nikomu ani čítať, ani písať.) "Cl'eclo unalll patl'iam in provinciis l'eguo 
Hungariae ineorporatis et nationes mnltifarias cOl1lpleetentem. Creclo et 
gcntem Hungaram, tdumphantium olim Scytharum progeniem, qnae post 
perpessa yaria fata Budae in spiritu coninratiollis congregata. suh Pilatis jn 

Synedriulll considens, cruciata, abinde Posoniull1 digressa, tel'tio mellSC 
Yiennae devivi.scere satagens pcr inveterata dissidia in bal'badem delabenclo 
haud amplius ad antenatortlm re;:surreetura cst gloriam. Creclo et spiritulll 
sHnetUIl1 qnonmdal1l fallacem, inchristianum, conlluunis elllolumenti regni 
t'vCl'sorell1, vindietae vem ci pl'ivati c0Il1111odi studiosissil1lum aetel'lllUll 
ol'cum lllerentelll. 

42) K, 3827, 3828, 3862, 3924, 3925, 3927, 3932/91 a snemové aeta. O spo
sobe, akým snem posudzoval sl'iadenie ill. kane., svedčí pam. spis Zichy ho 
zo dňa 26. II, 1'0 veci rozcl. kancelárií, komory a sriadenia ill. kanc. (Pl'. 
Bibl., fase. 5, Č. 67.) "Das dritte encllich ist das empfindlichste aus allen. Nic 
hat unter E. M. Vorfahren cine ill. Kanzlei bestanden. NUl' Uincler haben 
Kanzleien, die Errichtnng einel' solchen ill. Hofstelle mi.isste daher die Stiincle 
Hungarns auf den trnul'igen Gedanken bl'ing'en, dass E. lVI. clíe ill. Nation 
als ein besoncleres Lancl beÍI'aehten uud behandeln wollcn." Je to však proti
zákonné. Predtým bola le;} ill. deputácia, jej členovia však museli byť 
radcallli kaneelárie. Zhrozenie je tým vačšie, že na čelo kancelárie je po
stavený Balassa. "Die.'cn Mann ... an cler Spitze ciner Nation zu sehell, die 
nm mit vieleI' Klug'hcit ll. Bclmtsamkcit in df'll gdli:irigen Schranken erhal-
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ten .wel'deI~ ~oll" ... :yvolá v každom ~desenie. Pálffy už deI'í predtým podal 
svoJu denuslU pre tIeto zmeny. (Tamže, č. 68.) - K záklaclným pI'ameňOiIl 
k dejinám SllelllU srovn.: Úraclné clenníky a shierku álet: Diariulll comitiOl'Ulll 
a Naponként való jegyzései (sostavované doclatočne a aj upravované preto' 
nie všade sporahlivé), eralej Acta cOlllitiol'Um (ohsalmjú len spisy ~léna). 
Z týchto dóvoclov ostávajú cenným prameňom rózné súkronlllé i úradné 
sbierky rukopisné i naeralej. Pre snem J790-91 takouto najcennejšoil sbiel'_ 
kc~u . (pl'esahu!~cou svojou hodnotou d'aleko uvedené vydania úradné) je 
DlarllUll conlltlOl'Um 1790-91, písané vyslancollI kll. Livia Odescalchiho 
Krištofolll Torkošolll, v M. N. M. - K. - Fol. Lat. 658, sv. I. (diarium) 
a, n. (Acta)., Význam tohoto diária je v jeho súčasnosti, ako aj v tom, že 
nam, zachovClva ver~lÝ obraz nielen o jednaniach pléna, ale aj jednotlivých 
okolI. - Pre bratIslavské údobie snelllU dobrým doplnkOlll je diariulll 
Juraja Adonyiho, poslanca vcl. Lad. Erd6dyho a iných, inak fiš'tcála Estel'
h~zyovsk~h~ pal)~h:a (v opise' v uniI'. lm. v Bratislave, pl'Íviazané k Nap

0i
1-

kent valo .Jegyzcsel snemu). lvlnohé cenné zprávy ohsahuje diarium Bel'
zeviczyho v ivf. N. M. - L. (a. rocl. Berzeviczy: Je to vlastne sostavenic 
póvodných dopisov Gr. Berzeviczyho k Imrichovi Horváthovi, jeho strýcovi, 
ktoré sú tu v originále), eralej diáriuII1 Forgáchovo (tamže, a. rocl. Forgách) 
a Szi1yho (tamže, a. rocl. Szily). Vedra týchto sú pre jednania v okoliach 
a vóhec pI'e zákulisie snemu vel'mi dóležité sbierky stolice Spišskej: Acta 
comiiiorum, sv. H, d'ale.j dve sbierky zápis ov a ákt konferC'ncií cirkulál'
nych, aa. conl., sv. E. a č. 184, ako a.j sbierlea róznych hrožúr a letákov 
(všetlco v A. Spišskej). Podobného charakteru je i Relatio pro gcneralibus 
regni huius eomitiis anno 1790 exmissae deputationis 1. 1'. civitatis Leutscho
viensis v a. mesta Levoče a v opise v lVI. N. M. - K. - Fol. Lat. 3460. 
ako a.j DiariuII1 Kremnieké v a. mcstu Kremnice. Pl'evážne zápisniee a akta 
okolí obsahn.iú sbierky: Ada cliaetalia, quae in diario diaetae anno 1790 
et J791 Budae <)e Posonii cc1ebmtae non reperiuntur, neque iypis impressll 
habentlll' y M. N. Tvl. - K. - Fol. Lat. 3904; Acta cliaetalia non impressa 
J 790-91, tamže, Fo], Lat. 654; Acta conferentiarum cireulol'lllll Tyhisea
norm1l (tamže, Fol. Lat. 653); Coferentiae circnlares (tamže, Fo1. Lat. 3038); 
Collectauea {Haeta1ia l790 (tamže, Fol. Lat. 2208); Pro.Ťecta politíca, qllne 
in eomitiis Bnclensibus ai. 1790 proposita fuerc (tamže, Fol. Lat. 648); hlav
nejšic aktá Sa najclú i v Pl'. Bibl. fasl'. 3, č. 13 a fase. 7, (,OllV. 2; pre hor
vatskú otázkn: Negotia eroatiC'a snb cliaeta 1790 (ivI. N. M. - K. _ Fol. Lat. 
1069). - H1avne pre sneI110vé a politické zákulisie mnoho eenuého obsah lljÚ 
sbierky Comitia1ia y St. A. W. - Ungam, fase. 408-410 (zprávy dóver
níkny, memOl'andú, núyrhy ateL), d'ale,j rózné sbiel'ky zachytených a opí
sanýeh súkrolllnýeh dopisov: Kopie von versehiedenen Eriefen der Gmfen 
Forgatsch, Sztaray, Szapary, Hainoczy, Bathiany, Estel'hazy nnd Orcz)', 
alL~ welehen clie Intrig'uen des Landtages erseheinen (Pl'. Bibl., fase. 4, č. 9); 
Kopie des Briefwechsels zwischen clem Gl'afen Leopold Pálffy (u. GrMb 
MitJ'Oyszky) an seinen Agenten Prantner in IVien, welehes die Intrigueu 
des Landtages beweiset (tamže, fase. 4, č. 11); zprávy clóverníko\, Balasso
výeh (Bnjanovieh, Szentgály, Najstettel', Orbán, Borsiczky, Széke1y, Imely) 
v a. rocl. Balassa v lVI. N. Nr. - 1., dóležitejšie i v St. A. W. - Ungal'l1, 
eomitialia, ll. II1., kde aj iná cltíležitá kOl'eŠpnIHkncia Ba1assova (na ]Jl' .. ~o 
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Sehmidfeldom). Nie menej dóležité sú zprávy róznych priamych konfidentov 
dvora: Zprávy Gotthardiho (polic. direktora v Pešti za J ozefa II.) Beerovi, 
iJolic. riaditefovi YO Viedni (predkladá mu zprúvy svojieh dóverníkov z Pešti) 
v Pl'. Bibl., fase. 13; Nachrichten von (Ignác) Wenger (hl. dozorca nár. škól 
v Bratislave), tam že, fase. 11, č. 7; zprávy Gabelhofferove' (talllže, 
č. 4), Strohlllayerove (tal11že, č. 3), Lindemannove (tal11že, č. 13) a Bern
graffove (tmiIže, č. 5), ako aj mnohých inýeh tamže a v inýeh fase. zmie
llenej sbierky. Do tejto kategorie stmnníekych, pritolll však vefllli zau,jí
mavýeh a často i dóležitých pral11eřlov možno zaradiť i Mednyállszkeho 
J onrnal des hnng. Landtages vom 10. Juny bis 25. Dezember 1790 (Pl'. Bibl., 
fase. 2) a jeho tlbersicht des Landtags in Hungarn vom Jahre 1790 (tamže, 
fase. 5, č. 52, ako a.Ť fase. 26), ako a.j Beohachtungen (neznámeho autora) 
libel' den gehaltenen hung. Laudtag' im J uni 1790 (St. A. IV. - Ungarn. 
fase. 409). Mnoho zaujíl1lfiVého a cenného najde sa i \- l'óznyeh sbierkaeh 
súčasnýeh veršov a paškvilov: Pasquilli diaetae 1790 (M. N. M. - K. - Quart. 
Lat., 414); Pasquil1i historico-comitiales 1765, 179 [ (tamže, Fol. Lat., 1(26); 
Epigrammata aliaque earmina, quae ad illustranclam cliaetam J790-91 pel'
tinent (tamže, Fol. Lat., (583); Shierka paškvilov v Aa. eomitialia Spiš, sv. H. 
Mnoho cenného možno na.Ťsť a.i v úradnýeh zprávaeh niektorých stoličných 
poslancov, ktorí, ako vieme, boli povinní posielať s času na čas syojim vy
~;ielateľom zprávy o priebehu snemu. Použil som: Zprávy poslov Ahovskej 
z clilov: 11. a 17. VI., 10. a 21. VII., 30. VII1., 9. IX., 16. a 22. X., 6., 16.,27., 
28. a 30. XI., 3., 7., 1 t. a 15. XII. 1790, ll., 25. a 29. 1., 9., ll. a 23. II., 
11. III. 1791 Cl zprávu záverečnú zo dňa 17. V. 91 (A. Abov., K. 1790/5 
a K. 1791/24; prvé dve a zpráva 7. XII. je maď., ostatné lat.); Gemerske.Ť: 
9., 15. a 24. VII., 29. Vnl., 8. a 17. IX., 4., 7. a 9. X., 5., 7. a 16. XI., 13. 
a 2ľ. XII. 1790, 26. 1., 8. a 24. n. 1791 a relatio finalis 12. IV. 1791 
(A. Gemer., 454, 455, 501, 541, 581, 582, 732, 763, 815, 816, 826/90 a 56,185, 
178, 179/91; záy. Zpl'. a.i v :1\1. N. 11'1. - K. Quart. Hung. 728: zprávy všetko 
mae!.); Hontianskej: 9. a 22. VIL, 9. VIII., 24. X. 1790 a 4. II. 91 (A. Hont., 1. 
196, 270, 983/1790 Cl I. 144/1791; posleclné dve zpráyy sú mad., s čím stoliCH 
prejavuje svo.j súhlas v prípise zo clňa 2. XL); Liptovskej: 13. a 25. VL, 
7. a 23. VII., 3., 17. a 30. Vnl., 6., 9., 13., 22. a 29. IX., 7., 12., 19. II 24. X., 
13., 17. a 24. XI., 8. a 17. XII. 1790,26. I., 19. II. a záv. zpráva Jl. IV. 17.91 
(A. Liptovske,j, Landtags-Acten, 1790; všetley zprávy sú latinské); Oravskej: 
19. a 21. VII., 3., 20. a 27. VlIT., 16. IX., 1., 8., 16., 21. a 25. X., JO., 20. 
a 29. XL, 17. a 22. XII. 1790, 25. 1., 7., ll. a 22. II., 7. nI. 91 (A. Oravsk~j, 
publ. pol., fase. LXVI., Č. 10; LXV., č. 19; LXV., Č. 18, XLVI., Č. 6; 2,7,15, 
16,20, 17, 21, 29, 28, 27; fase. LXX., Č. 1, 2; LXXI., č. 2; LXX., Č. 13, 10, 19: 
LXXI., č. 1; všetko lat.); Peštianske.i: 14. VI. a 30. VH1. (A. Pešť., 1., Č. 38l'5 
a 3518/90; mael'.); Hevešskej: 24. VI. 90 a záv. zpráva ll. V. 9J (A. Heveš., 
Reg. 1790, č. 521 a 1791, č. 352; prvá mael'., druhá lat.); Prešporskej: 
28. VI. 90 (Au . .iuli, č. 30; mael'.); Spišskej: 9., 17.., 22., 29. a 3l. VII1. (z tohoto 
chla i dopis ll'lariássyho k yieecomesovi), 5. IX., 24. XI. 1790, 25. I., 16. n. 
a JO. V. 1791 (A. Spiš., aa. com., sv. H); šarišskej: 14. a 22. VI., 22. VIT., 
2., 5., 20. a 30. vrII., 5. a 13. IX., 7. X. 1790, 26. J. a 9. II. 91 (A. šarišske,j, 
L. 18 § A, Č. l, 8, 7, JO, 12, 11, 13, 15, 17, 31, 35; všetko lat.); Šopl'onske.i: 
20. VI. (A. Šflpl'On., lat.); Tekovskej: 13. VI. (A. Tekov., fasc. VTII!90, 
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č. 19; lat.); Turčianskej: 18. VI., 12. a 22. Vll., 1. VIII., 19. VIII., 7. a 18. IX., 
7., 19. a 21. X., 1. a 24. XI., 15. XII. 1790, 29. I., 9. III., 5. IV, 91 (A. Tmč., 
č. 350,412, 413, 414, 482,' 567, 574, 654, 655, 658, 616, 774, 800, 929, 1020/90-91; 
všetlco lat.); Turnianskej: 18. a 22. VI., 2. a 23. VII., 17. XII. 90 a 9. a 26. L, 
12. II. a záv. zpráva 4. IV. 91 (A. Turňa, protll. 1790, č. 213 a 21'!; 
Aa. K. 1791/2; všetko maď., len záv. zprávu podáVa Pavel Fáy ulacL, Pavel 
Szentimrey lat.); Trenčianske,Ť: 6. a 9. VI., 28. VII., 17. a 20. VIII., 5. IX., 
2. a 6. X., 27. XII. 1790 a záv. zprávu 4. IV. 91 (A. Trenč., III., 1/45, 46, 52, 
63, 64, 62, 88, 87, 98, III. 2/121; všetko lat.); Užskej: 16. Vl. a záv. zpráva 
9. IV. 91 (A. Užskej, 1790, fasc. IV., Č. 16 a 1791, fasc. VIII., č. 1; prvá ulacL, 
druhá lat.); Zalánskej: záv. zprávu (5rovn. pOZIl. 68). Zprávy poslov kapituly 
banskobyst1'icke,ř: 16. a 20. VII., 15. a 24. IX., 1. X. (A. diec. Bb.). Mimo 
to som použil 1 hojne,Ť korešpondencÍe meclzistoličnej a dodatočných úprav 
slolíc, kotré jednotlive vypočitávaf na tomto mieste nie ,je možno. 

43) Tak súdi, aby sme spisovaterov dvoru priaznivých nespomínali, medzi 
iným už súveký A. Batthyány, ináče obrán ca uh. ústavy voči je,Ť stranníc
kym vykladačom so strany aulickej (Tausend und ein Irrthum, písané proti 
Izdenczyho lrrthiimer), vo svojich fascikuloch (1-4) Ad amicam aurem. 

44) Tak i šopronská 1'0 svojej inštrukcii: "In tradatibns pono diaetali
bus domini ablegati hanc cynosuram sequenclam habebunt, ut in nulhun, 
quod statum nobilitatis ferire posset (huc il1telledis etimu nobilibus anua
listis, qui ad necessitates CHssae domesticae comitatus taxati fnemnt) reale 
aut personale ouus, eonsenSUlll SUUln praebeant." 

45) Srovn. J egyzései, str. 13, 15-16, ako i otvárajúcu reč predsedu dolnej 
Sl1emovne (tamže, stl'. 2), odpovecf kanovníka Hollósa, prísahu snemovllíkov, 
str. 39-40, a vobee celé jednanie snemu. 

46) H. T., II, 626-29. 
47) Srov11. pokyny uvedených stolíc. 
48. "Sziiletéseknek lllotska miatt," 
49) "OUyan semllli házi firfiaknak folstibb póltzokra fol hágasával." 
50) S1'ovn. list Zvolenslce,Ť, ktorým odpoveclá ~abolčskej na výzvu, uro

benú v tomto smere, y Záp. Zvol., str. 105. (22. III. Sl'. pOZIl. VII. 26.) 
51) Pomel' zenúinov k mestám poznali sme dostatočne už zo stoličných 

inštrukcií, návrhov na diplomy atcl'.' ' 
52) Tento výraz bol pO,Ťatý i do znellia zákona o kro racle (14. Z. čL), pri 

revízii však bolo slovo "solos" na zakrpčellie Izdenczyho, dovoláya.iúceho sn 
toho, že y znení, schválenom panovuíkom, ho nebolo, vynechané, (Srovll. 
St. R. 1689/1791.) 

53) Srovn. Ada, 260, 413-14, 258, 391-92, 428-29, Jegyzései, 289. 
54) Srovn. z dod. pokynov Trenčianskej na král'. propozície: "Ne semet 

ulla ratione ad pertractationem eorum, quae ayitam et fundamelltalcm rcgni 
consuetudinem, atque leges vel a longe afficiunt, quaeye ex articulo 8:1741 
nec obiednm diaetaliUlll tractatuulll alllplius efficere possunt, immittant ... , ut 
in omni quidem meritorio obiedo, sed cUlllprimis specialitel' quoad regu
lationelll dicasterionllll, ol'ganisationclll cOIllitatuUln, collectionem deniqul' 
suffragioruIll elaborandum nefors per regnicolas deputationes plamUll, prius
quam illucl omni regno substcl'l1atur. 1l0bisCUlll communicent". Súěasne píše 
Zvolenslcej, aby pomohla, "ac si quid firmius pro conservatione ayitac 
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c011stitutionis ct libcrtatis, il'rcstrictaeque comitatuum aelivitatis (:ollsti
tllenclulll oeeUl'rerit", nech k.t sdelí. (A. Zvol., diaeta!ia, fasc. I, č. 30.) 
"Reete llllllC cessante tantispel', seu ad finem vergente comitiorum curSlI, 
rclegata item ad consessuras regllicolal'es deputationes complurium obied(l
mm diaetaliulll pertradatione, in iis versalllur circulllstantiis, quae et sta
bílem regni avitis legibus afferre pOSSUllt securitatem et vicissim, si qllid' 
ex parte 'reglli negledulll fuerit,' inalterabilem, perpetuoque cluraturam 
iUl'iulll ct praerogatiyanun l10slrarum c011vulsionem et l'estrietio11em minau
tur, quaeve vel ideo omnem yigilantiam, ultroque fovendam mutuarum 
correspondentiarum continuationem a nobis SUllllllopcre exigunt." (Orava 
Tmcu z g. e. 4. III. 1791. A. Turč., č. 1178/1791.) Hontianska vystupuje 
[JredovšetkÝlll pl'Dti hodol1l kl'ál'. propozíeií, zaoberajúcim sa reformou pocl
danstva a stolíc: "Hogy az egybellgyiilés s minden nemes embcrnek szabad 
voxa csak legkissebben is sértet6c1jon s az igazgatásnak hatalma s jussa 
csak lcét, három vagy bizonyos száml'a, vagy csupán az magishatusra biza
tasson, arra tellyességgel nem álhatullk. Hogy a fOlcles uraságnak kezébiil 
a pálcza tellyességgel kivétessen, nem engedhetyi.ik, I-logy az adozó nép, 
kivált a mi hegyes k6sziklás tartolllanyinkban való {ísi szállását szabadon 
változtathassa, nem tanácsos." Preto poslanci YO yšetkých vážnejších otáz
kach nech si driev vyžiadajú pokyny stolice. (A. Zvolen, diaet., I, č. 24.) 
Predbežné sdelel1ie náyrhov v týchto yeciach žiada aj vačšina stolíc ostat
nych. Podobným ducholll sú nesené a.r elaboráty stolíc pre kl'. c1eputácie 
o predmetoch im prikázaných. Liptovská na pl'. YO yeciach urb. žiada od 
deputácic: Tereziánsky urbár ako nezákonný nech ,te upravený pocHa zá
kona a zvyklosti. Ručné a zápražné práce nech sú ponechané vorné podťa 
miestnych pomeroy, "ita, ut quot pecoribus colonus pro perficiendis propriae 
Cleconollllac laboribus arare aut verlere solet et dcbet, toticlem pecoriblls 
ct domino terrestri labomre teneatur, circa id autem, quantam ten'ae capa
citatem colonis rohotaris intra cliem suharare possit, adeoque ohligetur, iel 
ubivis l'espectivis comitatiblls dietandulll dcferatur". "Colltributionalia: 4-to. 
Onus contrihutionis nec ad d. terrestriulll beneficia curialia derival'i, uec 
ullis ('uriulitatiblls eardinali SS. et 00. regni pracrogativa idipSlllll expos
cente imponi possit, dum obieda, a quibus contributio cleposcencla cst, in 
conscriptionem .aut qualllyis pertradationem slllllentur,' ab his uniyersas 
arendas et quasvis clll'ialitates eXlllittere iustissilllUlll erit." (9. VII. 1791.) 
l\hovská VO svojOl1l elaboráte poukazu.te na to, že otazka snemu je upravená 
zákollmi, ktoré treba len uskutočnif. Tak žiaela, aby stoliční poslanci platili 
na snellle za torko hlasoy, koTko ZemanOY je y stolici, ktorú zastupujú, 
mestám však prísluší len hlas jedon, bo len koleldívne pl'edstavujú jednu 
zemiunskll osobu. Ku kl'. mde za radcov majú byť ustanovovaní len zemani. 
PodoJme je i aktivita stolíc určená zálconom a osemstoročným zvykom. 
Práva zemcpánske yoči poddaným, tereziánskym urbárom zmenšené, majú 
byť znova oživené. ° niektol'ých elaborútoch deputácií, zaslaných jcj 
y smysle srubu panovníkovho, daného na Slleme z 1'. 1792, palatíllom, vy
,tadruje sa Turčianska takto: "Rede dum sub glorioso modo feliciter reg
uantis suae Maiestatis saeratis<imae gubernio ad statuIll legaleIll repositos 
IIOS esse glorialllur, ucel'biorum illorUlll, sub priori funestae recordationis 
decennali sydematica )1l'oviclťntia llobis i nflidol'UIll Ylllnerum, ex occasione 
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lectorum sub hodierno concursu nostro in obiecto coordinationis comitatuum," 
erigendi item fundi publici et comercialis regnicolaris deputationis per suam 
serenitatem C]. l'egni palatinum submissOl'um elaboraíorum, rcfricantur d
catrices eo graviores, quo evidentius foret, eiusmodi elaborata a patriae filiis 
promanare". (Turč. v obežníku na ostatné stolice zo dňa 19. VIII. 1793.) 
Celý protielaborát vypracúva o stoličnom sriadení Zaln (A. Turňa, K791/8), 
Orava (tam že) a iné. I týchto niekofko príkladov nám móže stačiť na po
súdenie správncho pomeru stolíc k reformám, deplltáciami projektovaným, 
a odhadnutie ich osudu na sneme, keby sa boly dostaly do pojednávania 
v tejto dobe. Preto argumentáda Mályuszova (Századok. 1923-24, str. 16 a n.; 
A reformkor nemzedéke), snažiaca sa dovodif, že prirodzená náklolllwsť 

uh. spoločnosti k reforlllálÍl (dokazom sú mu práve deputacionálné elabo
ráty) bola absolutizlllOlll Fl'. I. zahatená, čím sa národ opozdil a bol zadržan")' 
vo svojom prirodzenom vývoji, z čoho potom plynuly vlastne všetky ďalšie 
jeho nešťastia a v poslednom rade i sama revolúcia z r. 1848-49, je v základe 
pomýlená, nakofko prácu najpokrokovejších živlov (yyberaných k tomu 
cšte a pracujúcich parl zrejmýin ylivom jozefinizmu) stotožňuje a genera
lizujc na chuť k reformám uh. stavoyskcj spoločnosti yobec. Opaknjúcc 
sa požiaclavky stavov na snemoC'h z konC'Cl XVIIT. a z počiatku storočia XIX. 
neznamenajú túhu stavov po reformách, ako myslí Miílyusz, ale sú len 
výrazom ich obavy, aby dvor Ilcnskutočnil reformy, ktOl'é ani v tej miemcj 
forme, ako ich deputiície vypracovaly, im nevyhovovaly fl boly im pri
pokrokové, bez nich z vlastnej moci. Idc tu tcdy o ten istý dovod, z ldo
rého bojovaly stolicc po sneme 1791 o to, aby elabOl'áty boly im prcdbežnc 
selefované. Najlepší dokaz správnosti nášho názoru možeme yidieť v počet
ných svedecívách palatína A. Leopolda, vydaných právc rdályuszom (srovn. 
Sándor L. fhg. niídor iratai, str. 466 a passim.), kde tento vcfmi často pre
javuje obavy o osud refol'Íem vzhfadomna zpiatočníctvo uh. stavov. 

55) Srovn. jeho Anonymi ad inclytos et amplissimos SS. et 00. re~lIi 

Hungarid libera civis patriae suae elevoti paraenesis. (M. N. 11'1. - K., 
647 !Fol. Lat.: Acía et elaborata, quae diaetam 1790 praeces!'ernnt, str. 209 
a n.) Koppi bol prof. de.Ťb na peštianskej univerzite. Niektoré jeho výroky: 
"Natio ex natnra sua est Ubera. Hinc nuIla lihertas ab indultis et privilegiis 
reete pendet. Fundamentales sic dictae leges et trallsactiones nullum robur 
habere possunt, si CUIn nationis iuribus ex natura flucntibus pugnent. Li
bertatel1l omnis ael nationem pcrtinens experiri debet. Omnis est civis 
patriae, qui in eiuselem patriae eOllll1loda opem, opcramque confert. Neqllc 
aliquelll ex ultil1lis etiam patriae civem pigerc debet csse se partem natio
nis." ... "Vel llltil1luS ni.ricolarul1l pel'suasus esse dehet s('curitatel1l et eOI11-
moda sibi a natione provenil'e." 

56) Ad amiealll aurem. I-IV. Srovn. však i jeho Tausend u. ein Irrthum. 
57) Srovn . .Ťeho Gedanken eines ung'. Patrioten liber einige zum Landtag 

gehi:irige Gegenstande. (M. N. "M. - K., dt. sbierka. Obsah Budapesti Szemle, 
1906, fehr. od :Mal'czaliho a Marczali: Az 1790-91 országgyiilés, I, str. 8 a 75 
a n.), ďalc.Ť Ratio proponendal'Ulll in cOll1itiis Huugariae leguni (cit. sbierkn 
v M. N. :M. - K., str. 260 a ll., srovn. aj Marczali, I, 296 a n.), Propositiones 
deputationi finc elabOl'andae ablegatis ii. cottumll ad eomitia mittenelis 
instrueHonis exhibendae (cit. ,bierka v M. N.· M. - K., str. 238 a n. Je to 
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snMka zákonov o týchže asi otázkaeh, o ktorýeh pojednáva vo svojej prád 
preelošlej, kde sa snaží miestall1i dokázaf, že ani zákony sa niektorým jeho 
libel'álnym náyrhom neprotivia). Tlačou vydal Dissertatio politico-publicn 
de regiae potestatis limitibus, 1791 (obsahove shodná s jeho !latio prop. 
legUll1); De comitiis regni Hungariae, 1791 a De diversis subsidiis, 1792. 
Viae o týehto jeho dielach srovn. v u. diele Ballagiho a II Conchu" 

58) Srovn. Marczali, 1, str. 306 a ll. 

59) Srovn. Mm·tinovichovu Oratio ad procel'es (v mad'. spracovaní Lacz
kovicsovom A magyar ol'szág gylilés§ben egyben-gyUlt... rendekhez .. " 
beszéd), 1791; Orati~ pro Leopoldo, 1792 a Status regni Hungariae. (Viac 
sroYll. v u. prácach Ballagiho, Conchll, Fraknóiho a Mályllsza.) Nagyvátiho 

práce srovn. u Ballagiho. 
60) K Berzeviczymu srovn. Mal'czali, 1, str. 309 a n. Ein unp. Wort ZJJií 

Pressb. Zeitllng už dňa 26. VL 1790. O Verse~hyho: A magyar hazának 
anyai szózata píše E. B. 20. Vll. 

"61) Egy igazi hazafiúnak elmélkedései, 1790-dik edend6ben, str. 19. 
62) PoHtisch-kil'chliches Manch-Herll1aeon von den Reforlllen Kaysc' I' 

J osephs Uberhaupt, vorzUglich in Ungarn ... 1790, stl'. 250. Predmluva je dat. 
15. III. a bolélJ písaná pred tlačou, bo tvorí s textom .Ťedon hárok. Prvú zpráv\! 
o dielci máme od Berzeviczyho zo dňa 12. VI. (Diarium). Už on spOlllína, Žl' 
kniha je zriedkayií. Má jozefinské zásady, zaslúži však vraj, aby bola čítanií. 
Konfident Wenger píše dňa 18. VII. do Viedne, že knihu," ktorá je zakázanú, 
podarilo sa mu dost ať do rúk až teraz. Gotthardi má o nc.Ť zprávu až ;t.o 
dIla 4. Vnl. - Rozmlauvání J ozcfa druhého s MatěJem prvním, Korvýnlls 
i'cčeným, y kl'áfovství zemřelých ph přítonmosti některých jiných uher
ských králú·clržané. V Prahe, 1790, str. 32. Dielko má zaujímavú predmluvu 
po" stránkc názorov rečových. Matyiíš žiada J ozefa n., aby rozpráyal o svo
jom živote. "jozet. Vděčně. Ale kterým jazykem? Latinsky nerád mluvím. 
Táto mrtvá řeč se mi nikdy nelíbila. Německy bych nejraděJi mluvil. To
hoto ,jazyka se i nyni nesty~lím. Matě.i. Já síce tento jazyk znám, ~le ostat:~í 
králové zde přítomní nevědí. Prosím, mill\' slovensky. Ty tento Jazyk VIS, 

a já také. Se Slováci sem mnoho obchiízel, i jl' miloval. obzvlášť Liptákt]. 
V čechách sem byl i ve včzení, z kterého sem na království povolán. Má 
první manželka Katarýna byla češka, a tak tomu jazyku tuze sem přivykl. 
I mll.Ť niístupník Vladislav vděčný bude, jestli v tomto ,jazyku s námi pro
mluvíš. Vladislav. Dobi'e, dobi·e. Ludvík. J ií také polským králem sem byl: 
a ačkoli sem Poláki't nehrubě miloval, však předce slovensky i rozumím, 
i mluviti umím. ,štěpáll. Ani mně neznám není jazyk tento. Jsa uherským 
kriílem, víc sem pod svau zprávau měl Slováldi, než vla-tnč řečených Uhd'!. 
Aniž sem byl nepHtelem cizích mravlt a jazyldL J ,í sem se ustanoveními 
a mravy svÝch předlell tuze nevázal: ale co kde dobrého bylo bu cf u Němdl 
neb u "Slov~kťl, hned sem nasledoval a mezi mýeh uved!." Nato yyličnje 
J. II. svoju vládu "v slovenském jazyku". 

63) Babel, str. 85-95 S1'OVII. a,j z dopisu kanovníka Sauera allgl. yied. mi
nistroyi Keithovi zo dňa 9. VII. (Pl'. BihI., fase. 4., Č. 8.) toto miesto: Franc. 
revolúcia: Tous les hOnlll1es sont égaux, mais nos gentilsholllllles disent: 
le roi, les magnats, les prélats, les gentilshomllles sont tous égaux, et ft celd 
ils ajoutent: il n'y a que lcs gentilshoIllllles, qui sont hOlllmes, cal' il lI'est 
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pas question dc clwnger quelque chose a l'état du bourgeois, ou du paysall, 
qni dans le fond n'a pas besoin de changement, puisqn' il est assez favorisé 
par la loi". Tu možno uviesť i charakteristické n'liesto v Martinovichovej 
Oratio, str. 49-50: "Denique inter vos ipsos quam pauci sint, qui deposito 
p l'incipis, comitis et nobilis titulo, atque civis nomine aclsulllto humanam 
instar GallorUlll adfectent inlrocluci in regno nostro libertatem, dicere super
vacanCUlll puto; alii enim aTistocratiam orco ipso plus horTibilemrestauratam 
cupiunt, alii titulis aulae, dignitatibns, crucibus, stellis et clavibus quasi 
infantes pomis aureis clelcctantur et ideo omuia vestra conamina, tametsi 
patria veste mnuti, vel'tent." Sl'()Yll. aj A. Batthycíny: Ad amÍcalll aurem, II, 
29 a ll., cl'alej CODcha, 198. 

64) Jak mená zastáncov, tak pl'otivníkov macľarčiny známe lcn zo súčas
nej pnblicistiky, dóvel'llých zpráv alebo pamfletoL (Srovn. stl'. 151-52 tohoto 
dielu.) Účasť Esterházyho zaznflml'náva ?vL Gy., IV, 344. Mimo útoky, za
znamenané na označených miestach, lIvcídzUllle tu cšte niektOl'é paškvily, 
ktoré vynieslo poslancom slov. stolíc ich Illienlacie stanovisko vo veci úrad
l!c.Ť ma cl'arčiny. 12. VI. našiel Jezcl'lliczky na svojom sedadlc napísané: 
"Megholt Niczky, minek ezer Niczky". (DiaTiulll Berzeviczy.) Niczky, ta
vCl'llik a od 1782 faktický predscda miestodržitefske.j kráťovskej rady 
uhOl'skej až do svojej slllrti (1787), najncnávidenejší nástroj jozefinskej 
politiky. Proti Prileszkému nacllOdíme v "In vicecomitcs nonnullos" (Pasquilli 
ltistorico-comitiales, 1765, 1791 v M. N. M. - K. 1626 Fol. Lat., fol. 39) tieto 
verše: "Prile3zky Károly Úl', tótok pártfogója, Híjáball, nem használ prote
statiója, Magyarúl beszéljen, kiben fOlT magyar vér. Lóduljon országbúl, 
aki evel nelll bír". Proti zástupcom slov. stolíc sú aj illokedy útoky, oby
č'ajne sa im vyčíta (v tmdícii Dugonicsove.j Etelky) faloš a úskočnosf. Tak 
z príležitosti náb. clebát \' deputáciách diplomových vZllikol proti prÍvržen
com kat. kléru paškvil, kde je aj toto micsto: "Sirva cmlékszik még mara
dékotok, Mely tót álnokscígot okádik most szátok, Almássy, Zábratsky ... 
I)erzeyiczy, Kárcísz, Zsolnay atd'. (Tamžc, 58b a n.) Proti poslancolll 8arišskej 
koloval na Slleme tento paškvil: "Sáros várlllegyének lIlúlt súlyos id6ben, 
S kiváltképl'll utóbb elfolyt csztend6ben Tapasztalt hitetlen ncutmliságot, 
1'ud.Ťa jól az ország a tót álnokságot. Istenek rendelték, hogy ily koveteket 
Kiildtek ide, ki-Id llevcti czeket. Brontes Péchy Uiszló nem szól, mert 
tudatlall, Betegsége miaU a lllásik szavatlan. De igazság szerint nem is COlll
petálna N6kik YO;": s sessio; a két tót hát álna. J ól van, Cl nagy egek 
I'cndelték ezeket, Hogy ldildené Sáros. néllla leovetekct." (Talllže, fol. 54b.) 

65) Kel'esztesi, 255. 
66) Poslanec Turčianskcj píše "llezelllflnolll". 
67) Na jakost' tejto publicity pl'Íznačné sveHo vrhá, že Zichy na žiadosť 

snemu zakročuje 1'0 svo.Ťom podaní zo cll'ía 21. VI. proti vicd. M. K. (cenzú-
10van0111 notabene Pcíszthorym) a žiada, aby časopis bol vyzvaný lleprinášať 
o sneme zprávy, alebo si zadovážil zprávy sporahlivé (rozumej ftavom milé, 
bo M. K. mal svoje zprávy zo chla 13. a 18. Vl., pre letOl'é sa za!uočenie 
proti ne mu stalo, ocl svojho redaktora Szatsvayho, pdtollméllO na snel1lC 
osobne). V dósledku tcjto ponosy cenzúl'ou časopisu sa poveruje Szekel'cs 
(dl'. cenzúrna komisia), letorému sa cláva nová úprava. (Pászthory EU ospl'a
vedlil II je. že zpl'ávy, uvere.Ťnené v prílohe, ncholy mu predložené.) Illštl'llk-
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cia prc M. K. a sucasne i prr II T.: J. Le:l zpráv)' vhodné pl'e každé~lO 
uverejňovaf; nič, čo by mohlo v zemi vzbudiť strach, ncdóvel:n, up~lozrellle. 
Redaktor nemá k zprávmn pridávať svoje poznámky. 2. Pn :-pravacl~. do
mácich nemá byť povolené nič, čo by zmenšovalo počiny vlady v v ~clflch 
obyvaterstva, aleJ~o čo by mohlo mať zlý vliv na vel'llosť a p~slusnosť. VO~1 
panovníkovi. 3. Nepripustiť nič, čo by popudzovalo poddaneho l~roh Pd
novi. O sedliackych llepokojoch pí,ať vermi opatrne. 4. ~ u~alo~tmch snc~ 
mových nemá byť v novinách nič predčasne, tým menCj SI. ~na ~'edaktoJ 
dovoliť o nich svoje vlastné poznámky. Reči snemové uvere,luovať sa ne: 
povol'uje, vyjmúc tie, ktoré vyšly v diál'e. 5. V novinách nesmie hy.ť, trpene 
nič čo zmenšuje kresť. náboženstvo, alebo čo by mohlo vzbudit spor?' 
medzi róznymi konfessiami. "Dann sind darinn alle Ausdri.icke Zl~ vermel-

1 1 ·11 el'llc Verachtung' odel' Abneigung gegell Clndere Nahouen au (en, we ce" . k' 
Ta . legen." 6. O revolúciách v iných zemiach, zvlcíšte v NlZoz:~ns u, su 
prí~)Ustné len zprávy z 'Wiencr Diaria. Po vytlačení má r~daktor clslo znov~~ 
predložiť cenzorovi, ktorý ho srovná s povoleným rukoplsOlll. Poclobl~: lllel 
cenzor dbať, aby pri časopisoch neboly zvláštné pl'ídavky.(~xtr~blatt~r). 
Rezolúcia k tomu dodá va (Franz), že v takomto prípade maJu byt llovmy 
zastavené. Inštrukcia je datovaná 9. VIII., doclatok I'ezol~lčný 26. v~n. 
(Srovn. K. 8764, 10607, 11224/1790.) Touto inštrukciou z?sh>uJú. s~ pre~pIs~: 
z roku t782 (K. 2961/1(82). DelU'étom zo dňa 13. IX. zaslela sa lllstl'~lkcla aJ 
K. R. cÍerom d'alších opatrenÍ. (K. 11767.) M. Gy. IV. 3~8 P?n~suJ; sa u:\ 

, ' v 3 VI Tr ' • v k ~ cellzor má vraJ veInu malo vol'-"ostrenu ccnzuru uz 2. . ~~OmaIIlanS ) '. ., 
nosti úgyhogy alllelyek theologiára, eldézsiai szokásokl'a, stabszbkara, 
vagy ;:lás ilyek~'e tal'.t~znak, azokat meg nem ellg~clheti".,. ,. 

68) K otázke u1Hcl'. snem. diaria srovn. Naponke~t valo Jegyze~cl, st~. 1 t, 
90-23 29-33' diarinm TOl'kosovo; Journal Mednyanszkcho; zpravy Lmde
~lann;ve, Gotthardiho, diárium Bel'zeviczyho, zprávy BUjanovi.chove; zpní.
vy poslov Tnrčianslce.T, Užskej, Levoče, šopronskej, Li~tovsk~J, T~I(()vs:ceJ> 
Záverečnú zprávu () sncme poslancov stolice ZalánskeJ (vysla a.!, t;acoll: 
Az 1790-ben ... rendelt ... Magyar országi nagy gyi.ilésnek folyt,~rol tet~ 
jclento tudósítása nellles Zala vm. kiilclotteinek ... 1791, stl'. 32. Plse ~,neJ 
aj H. T. IV, 708 zo dňa 5. IV. 1(91); M. K., 70;, a ll. (Z neho .1'0 YYťa~lll 
aj SchlOzer v Staatsallzeigen, XIV, 451 a ll.,); H. 1. JI. 760 a 775. Hungarus 

pro lege, 6. 
(9) Bujanovich Balassovi zo chla 23. V I. a Hungarus pro le~:, st~·. 6. a ~o 

iiom Mednyánszky y Diári. Srovn. a.j zprávu poslanco; Spl,sskeJ zo, ~lla 
22. VIII.: Uznáva.Ťú (na výčitkn stolice), že dlho neposlalI.zpravy .(pl~v~v~ch 
"práva jc zo dňa 9. VIlI.), neurobili však tak z nedbalosh. Na drlevnaJslch 
snemoch bolo rahko posielať zprávy. Spisy boly vždy po ukončení schódzc 
diktované .1ll1llC e contra et norma, et forma, ct idiomate aliis, votorulll 

. plUl'alitat~ ~doptatis", .Te to vermi ťažké. Na kh dotazy. bolo im vždy ;ell 
sťubované, žc bude vytlačené cliariull1. Prípad s Pálffym zaz~amen~va 
Lindemann zo dl'ía 13. VI., ktorý zaznamenáva podobný postup m:ldorycl~ 
členov snemu a.j voN POSIOllllllcstským. Maď. a lat. reči v lll~eš.é\lleJ ,schóvdz~ 
zaznamenáva Gvadányi, stl'. 54. Pre situáciu v dolnej tabulI Je pl'lznacny 
i tento paškYil na yicišpána Turčianslee.Ť (M. N. M. - ~(. 16:6 Fol., Lat.): 
"Zorkóczy Simonnak nagy a tudomállya, Kál' hogy orszag elott eszet nem 
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llmtatja. Ha nem tud magyarúl, deáklllmolldja kil Megenged az ország ez 
vétket eo neki". Proti výlučllej jednacej l'eči maďarskej na Bneme obrélcia sa 
A. Batthyány v Ad amicam aurem, II, 24-25 (c. XXVIII.): "Si rempublicam 
plUl'es COllstituant nationes et apnd has diversarum linguarum usus vigeat 
debet l'espl~blica cural'e solertissime, ut publica civium negotia illa pel'~ 
tractentllr llllgua, quae omnibus civibus totius l'eipublicae maxime vernacula 
est, ni plnrimos ci vium suorUm gravi iniuria lacessel'e et illam nefol's 
reipublicae partem dandi consilii inopem facere velit, quae domestico sno 
ll1ilite intemam secnritatem ll1axime praestat. Est enim singularis inso
lentia petere, ut lingua illa, quacull1 patl'lUll nosÍl'ol'Ulll memoria !legotía 
pertractabantnr, ex comitiis exulet et suppressa illis in publico sit vox, 
qui linguam illam haud callent, nec illius commercio ad discendi aviditatem 
unquam excitati fuerunt; non cognntur comitia ideo, ut cives linguarum 
~uaruIll peritíam iactitare, sed ut reipublicae consilio suo adesse possint, 
Id utrum hac, vel illa lingua praestetlll', dummodo omnibus, qui adsullt, 
domestica sit, parum reipublicae, quae omnium civiull1 snorum parentell1 
agit, interesse debet; non sufficit tamen, ut quivis lingna, qna vnlt, lití 
possit, sed debent omnes illam loqui linguam, quam omnes intellignnt: mlll 

agitur enim tantum cle eo, ut civis intelligatur, sed ut ipse quoque qnem-
vis intelligere et .factas obiectiones diluerc possit." ' 

70) Sl'oyn. Keresztesi, 260; Kazinczy: Pályám emlékezete, 120; M. K., 
ť 15 (22. VI.); Marczali, I, 340. V tejto súvislosti je iste zaujímayé spomenúť, 
že meclzi clóvodmi, pl'e letoré yyhotovenie snem. diaria trYalo, tak dlho, 
udáva snemová komisia (12. VII.) i ten, že mládež (ktorá najyiac kričala za 
maďarčinu) vo svojej vačšine nevie maď. písať. (Sroyn. diarium Torkosovo 
k n. clňu.) , 

71) Keresztesi, str. 253-54 a 259, H. T, III, 217 (20. VIII.) oznamuje, že 
na divadelnom predstavení v šYachtickom parteri holo plno zemlinov v maď. 
obleku, aj niektoré dámy. 

72) Gotthardi Beerovi zo diía 16. VI. Relatio Leyoča (15. VL): "Relate 
autem ad fora iudiciaria et politica, in qlla lingua occurrentia acta tractaL'Í 
debeant, nihi! est conclusum eo magis, siquidem ipSUIll regnuIll ex diyersis 
nationibus consistat, quae linguam Hungaricam nonduIll adaequate sibi 
notam reddere poterant, et uec uniyersalis eiusdeIll usus introduci absque 
confusione possit." . 

73) Rečové ustalloyeuia tohoto bodu otlačuje Szekfií, Č. 4. 
74) Rečoyé ustanoyenia tohoto bodu (yydávajúc ho omylom za diplom 

okolia zadunajského) má Szekfií na u. m. Nemá však leoniec: "in jllridicis 
porro civitate donata lingua Latina in omnibus nobilium foris usum obti
neat," ďalej mu chýba dodatok "et resolutiones et remonstrationes nostra,:;." 
Rozdiely tieto sa vysyeYujú tým, že dvoru hol zaslaný návrh úplne ešte 
nehotový. K doplnkolll sr. diarium Torkosovo. 

75. Zo žiadostí vojenských maď. v tomto rozsahu obsahuje len žiadosť 
(nepravá) z tábora brahovského (sroyn. str. 100-101 tohoto dielu). 

76) Náyrh póvodný: "Articulus 33. Natio utatur yestitu Hnngarico. Ad 
distindionem nationum et conservanduIll nationalem characterem Hungari
cum omnes Hungari tam ecclesiastici, magnates et llobiles, quam cives et 
plebei, non tantuIll viri, sed etiam feminae, uullo alio, ([uam Hungarko 
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vestitu utantur." Náyrh konečný: "Cum c:ouyeniens sit, ut uatio proprium 
yestitulll habeat, ad conseryandUlll yetustum uationalem decorem statuitur, 
ut omnes Hungari, tam ecclesiastici, maguates et nobiles, quam cives et 
plebei utrimque sexus uuIlo. alio, quam Hungarico yestitu utantur. IlIi, qui 
hunc articulUlll transgredientur, actore fisco comitatensi, si nobilitari praero
g'ativa gaudentes aut cives sint, toties quoties in poeHa homagii, in una tel'
tialitate judici, in dllabuscassae domesticae cessura; si autem sit plebeus, 
ut in poena 'aL'bitraria convincatur. Relate ad yestitmll cleri articulu3 
59:1498 pro renoyato declaretur." (Sroyu. diariml1 TOl'kos.) 

77) Uverejiíuje Szeldií na n. lil. V našolll preklacle k ydli vačše,i srozu
miteYnosti je časť o lat. zákon och premiestená na leoniee. 

78) Declaratio ex parte nllnciorum reglli Croatiae, quoad induceudam 
linguam HUllgaricam, fol., stl'. 7. Autorom je poclľa Miskolczyho (ktorý poli
tickú časť uyere.iňuje pod č. 1.), I, str. 59, M. Skerlecz. O bojoch Horvatoy 
y deputácii sroyu. dopis Mateja Mihanoyicza k žignlUndoyi Kussevichovi 
v Záhrebe (Pešť, 27. VIII. Pl'. Bibl. 4, č. 9.). Náš zpravodajCc1. hovod o Decla
ratii už aleo o vytlačenej. Do doby bojov v miešanej deputácii spadá prav
depoclobne a,t, obranný pamflet Horvatoy s názyom: Dalmatiae, Croatiae et 
Sclavoniae, trimu SOL'Ol'UIll recursus ad uovum proregem, comitem J oannem 
Erd6dy, ne suis pl'ÍYentlll' c01'onis, proinde et noyo SpOllSO Leopoldo, ab Hun
garis. Autorom (šuhajda: Der Magyal'ismus, 15 a 60) je hory. expaulín a farár 
Brezoyaéki: "Uniea spes nosÍl'ae iam pridem, ba ne, salutis, Huc propera, ]Jeni
tus nec periisse sine Dahnata Sclayouis clalllat gens fida Cl'Oata: Banus erit 
nostris mox medicina malis. Religio snnuno yersatur prisca periculo, Libertas 
gentis, ius, Leopolde, tuUlU. Praesul cum clero sese iunxere Luthero, Calyi
num, Phociulll iam yocitant socium.· Sic ne tui fecere patres, scelerata pro
pago. Coelulll non inÍl'as, nec sinis ire alios. P roh, scelus nefandull1, nostris 
spoliare coronis Nos, tres reginas illlpia turba parat. Atqne Croatarum no
men, gentemque abolere. Nullus abhinc Sclavinus, Dalmata nullus erit, Gen
tem hanc in Scythieam lingualll mutari, Inque hirsutos mores, atqlle 
statuŤa placet. Quis furor, o eiyes! Quae vos dementia coepit, Subdere tam 
duro libera colla iugo. Libem regna SUlllUS, si quem pudet esse Croatam, 
Hunnis subiectus seryiat ille feris. Creclite, nulla datlU' toto truculentior 
orbe Gens Hunno, Theuto suavior ipse fuit. Est levis, inconstans semper, 
cupidusque novandi; Intolerandus herus, nec tolerans dominum. Ambitione 
tumens, qnivis yult esse monarcha Nobilis et llullns publica fene onera. 
Non est his ce rte vel notio prima guberni, Nec patriae aut publici proyida 
cura boni. Barbara praeterea lingua est, qualll respuit omnís In extremi 
Lapon incola forte poli. Ac merito, nmn alphahetulll non exstat in orbe, 
Hunnica quo possis scribere verba bene. Theuto fuit clul'lls, qui nos peregrina 
iubebat Verba loqui, quanto durior HUl1nus erit. me tenet cuHoi> mores et se 
<,xcolit ultro, Hic l'evocat barbis barbara secla suis. Hunni si modo nOll 
sáphmt in lumine tanto, Non sapient unquam, vel diadema docet. His 
tamen, ah mi<eras nos venclere Scaliger optat ImpilW et patriae prodEoI' 
usque suae. Quid telltas delire sene x, quid feceris ante? Infelix meminit 
natio tota probe. Venclebas aulae, donec clabat aula favores, Venclis nunc 
iIlis, qui dare plura volunt. Quicl sit amor patriae, non scivit Scaliger un
quam, Credere nec par est, quod sciat ille modo. Venditor est alter praesul, 
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tel' fidus Achates, Hoc duce, quid didicit, iam ~locull1enta dedit. Ut fiedt 
praesul, norunt, quid fecerít, omnes, Ut fiat pril1las, tradere regna parat. 
Tertius in sede, sed re, ingenioque suprcmus, Clam rotat, ac post hos grex 
sine mente venit. Hungare, dic solus, qllOnal1l hacc lllolimina tendant? 
Servitiul1l a Suevo nempe timere stup Ol' ! Quid septingentis totis nOIl accidit 
unnis, Id totidem seclis accidet lÍaud aliis. Sic 10qllitur, qllivis rerllUl di s
quirit in ortus Et cui Ilon pinguis mente Minerva sedet. Teuto nil sine Scali
geris tentaverat unqllalll, Absqlle Simone sacm venderc nulla solet. ToUite 
Scaligeros, fied nolíte Simones, Ni! libertati Theuto tilllendus erit., Ergu 
cupis iungi, cupias et publica solus Munia, mancipium sitquc Croata tUllJn? 
Nempe tuo yelles, si qllando more novare, Ne ausus il1lpediat fortc Croata 
tllOS? Hinc igitur captas Banatu, illumque seuatu, Istumque prilllatu, hi dant 
tria regna tihi. Heu cadimus, stetimus quae iam tot regna per a!lnos, 
Religio, gentis gloria, nomen abít. FallimUl', en properat nostme spes sunUllH 
~aJutis, Ercléídy, felix !lomen et omeu habens. Indytus heroum, priscoqut' 
a sanguine cretus, Nec minor est meritis, qllOS imitatur, avis. Proteget exeI1l
plo pahum sacm vera Quiritulll, Pl'oteget et forti nostraquc regua manu. 
Ut maueant, faciet, salva omnia iura vetusta, Atque Leopoldo tel'l1a corona 
pio. Corda Croatarum CUl' regi cledita semper? Solus est yeme l'eligionis 
opus! Hungara dam est gells, sed non dador ulla Sdayina, historia teste 
probare potes. Cernis, ut est tOtUlll diffusa per orbem, Hungara SlavoruUl 
regna fuere pl'Í II S. Bane, veni, serva misel'arum iura sororum, Aeternum 
gmtos nos tibi iunget amor, Te Bano, tantum ne admitte fieri malol'UllI. 
Dic rubidus, qui sunt, simplicibusque viris, Dum libertatelll totus nune 
mundns adoptat, Hac sponte ingens est se spoliare stupor. Quod si Ilon 
sapient, reteges hinc olllnia regi, Qui sibi cel'Íe adimi nOIl tria serta sinet. 
Hungare, da veniam, ardens quod sít foemina nostm, Illam dum chal'o vis 
spoliare viro". Obidva tu uvedené produkty (druhý len rp.) ''YSkytlljú 
sa dosť často v súvckých sbierkach snemových. (Na pl'. Dedaratio vAn. 
comitialia Spiš, A. Berzeviczy, M. N. M. - K., fasc. 5103; Diariulll Torkos, 
U, fol. 269 n; M. N. N. - K. - Fol. Lat. 1069, fol. 13 n.; Recursus tamže, 
1"01. Lat. 1626, fol. 48 n.; (l'alej 1"01. Lat. 1583, fol. 7 ll. a Aa. comitialin, 
Spiš, sv. H.; Mcdzi jednotlivými opismiRcclll'sn sú menšie rozdicly. Z nich 
najdóležitejšie: V 14. distichu pentameter vyskytuje sa i takto: "Nosque 
omnes his lllUlC vendere SpOlltC lubet." Druhý plod bráni predovšetkým ná
boženský zákon horvatský (46:1740), na ktOl'Ý v miešanej depntácii boly 
5U strany protestantskej podnikané opatovné útoky. Scaliger je Skerlecz, 
dl'llhý "zradca" je Verhovac, záhrebský biskup, obidvaja l'ndia osvietellí 
a zrušeniu zmieneného zákona náklonní. ' 

(9) Na obranu svojich nárokov na Slavonsko vydávajú hory. poslanci 
tlačené pojednanie: Fundamenta, quibus ostenditur tres inferiores Sdavoniac 
comitatus semper ad iurisdictionel1l regni et bani Sdavoniae pertinuisse. 
Fol, str. 8. Mihanovicz v známolll nám už dopisc zo dňa 27. VII. oznamu.Ťe, 
že obrana táto vyjde olledlho. Miskolczy i loto dielce pripisnje Skerleczovi 
(srovll. U. cl., I, stl'. 57). Najsť v TOl'kosoyom diáre, JI, fol. 275 ll. a y Aa. 
comitialia Spiš. 

80) A. Prešp., g. C. 17. V. ,,8-VUlll. De non cogendis amplius regnicolis ad 
USUl1l linguue GCl'lnanicae et dc abolendo u'u linguae Germallicae in militia 
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Hungarica et Croatica. Quonial1l lillguam propriam loqui, eaque negotia 
l'eipublicae pertractare omnis gentis primnl1l reservatum essct et ab natura 
ipsa conceSSUl1l ius, et linguam externam sub obligatione acceptare deberc 
nihil alind denotaret, qual1l statnm coloniae et perpetuae subiectionis alteri 
gen ti debitae; CUlU item regnUl1l Hungariae a Germanicis provinciis legibus, 
1I10ribus, comuetndine, specialiter autem lingua diversul1l et distinctum ~it 

et a nuIla Ín orbe terral'llm gente dependential1l haberet: Ne amplius in 
patria sua exules sint Hungari, prouti per hoc quinquennium omuino 
fuerunt, benignc caveat sua regia neocoronanda maiestas, quod nullis un
quam temporibus regnicolae cogencli sint ad amplectendmn usum linguae 
Germanicae et ut eiusdem linguae Germanicae usu in IJublicis fnnctionibus 
in perpetuum abolito et vetito in arbitrio statuum sit Latina, aut nativH 
Hungarica lingua omnes regiminis partes pertractare. Et CllJn omnibus tam 
cameralibus, quam et militaribus officiÍs Hungari nativi deinceps accomo
dalldi sint, ob ignorantiam autem lingllac Gennanicae ab officiis eiuslllodi 
infallibiliter exdudel'entul'; proinde caveat etimn sua maiestas neocoro!landa, 
quod omnia militaria et cameralia et lllontana negotia, ac ipSUlll etialll 
exercitium militare linglla nativa Hungariea et respectivc ctiam Latind 
futul'Ís semper temporibt1s pertracta l'Í debeant". 

81) Zprávy Berngraffove sroyn. v Pl', Bibl., fase. 11, cony. 5, č. 13 a 18. 
Keglevich (gr. štefan) píše svojmll hratovi Karolovi v Pešti c1ňa 12 vn.: 
"Das alles in llngarischcr Spraehe untel' dem Landtag abgehandelt wircl, 
ist schon iibertrieben, cla c10ch die Croaten auth zu diesem gehorten unii 
selbte die Sprache nicht verstehen uncI nnterm yorigen Landtag lateinisch 
ulles abgehandelt wmde, folglich ist diese Abhundlllng untn dcm Landtag 
in der ungarischen Spmchc auch Ubertriebcn unel eill Fanatismus YOll der 
Nation; dieses riilut alles daher, das man die llntere Tafel uncI denen Edel
Jeuten die Oberhanel gelassen und zu welchen si ch solche phantastische 
Grnfen als Fekete und andere, die fur Patrioten passiren wollen uncI ilne 
Gunst sllchen, zllgesellet haben". O usnesení Záhrebskej sa dozvedáme z do
pisu Szentgáliho Balassovi (Záhreb, 3. VlIL). Tenže tomužc zo (hla 18. VHT. 
píše: "Die hiesigen Herl'Il Kroa ten schcinen beim IGinig einkomlllell zn 
wollen, WOll1it ihr vorlllaliges kl'Oatisches cOllsilium wieder zurUckgegeben 
werden mochte und sie nul' von der hung'. Hofkallz1ei gleich der hung. 
Statthalterei abhiengeten, und wie J oseph Petrovich bei Bornemissza sich 
verlautcn liess, schienen auch die deputati regnicolares Zll Ofen diesem Ge
danken beitreten zu wollen, unfehlbar aus der Ursache, dass lIachdcme liie 
schon sehen, cla ss aus dem von ihnen angetragenell Scnatu regl1i nichts wird, 
ll1ithin sie bei demselben nicht melu ankonunen kiinnen, ZUIl1 wenigstens 
hier beim consilio untergebracht werden, ast oh praeclarull1 custodem OViUlll, 
nt aiunt lupum". O Erd6dym Sl'Ovn. Marczali II, stl'. 44-45. O obmte 
Horvatov srovl1. aj príslušné miesta Trimn sororUlll reClll'SllS v pozn. 78. 

82) "AstT-Iungariam pmeter Hungaros ct Germani, ct Slavi, et Croatae, 
et Rasciani, et Valachi, et Vanclali, ut tute ipse paulo aute conunemorabas 
(hovod Mária Terézia k J ozcfovi) illcolunt. Quamcunque ex his lingllis in 
publicam negotiorum adiministrationem adoptaveris, nihil agcs. Hungaricam 
nec Germanm, nec Croata, nec Valachus intelliget, vicissim Germanicam nec 
Hnngal'lIs, J]('(' Valachus, !lec Cl'oata. Dehet ergo ullivel'salis <1liqlla lingua, 
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omnibus ex aequo, qui ultra cOllllllune vulgns sapillut, communis deligi, 
et '" haec est Latina; illa nempe, qllae iam a novem retro' ffieculistota in 
Hllngaria civitate donata est, quavc uniea leges, constitutiones, diplomata, 
in'ivilegia, cuncta deniqlle negotia publica et privata 11l0numenta conscripta 
:mut." (Str. 56-57.) Názor tento jc iuáče natorko totožný i fOl'málne s rečo
vými názorl1li cliela nám už znáIiICho: Omnis lllutatio, že by bez cťalšieho 

bolo možno pripísať i toto dielo' ICcreszturymu. PoclTa súdobej zprávy však 
je autorům tohoto diela Noszlopy. (Pr. bibl. 7., Č. 2.) 

. 83) "Cil'cuite meCUlll confinia rcgni a mal'i Adriae llsque acl reglla Va
lachorul1l et lVroldavOl'um, nOune medu lam clevorant Germani; filii autem 
uostri Hungarí, Croatae, Sclavones, Valachi, Serbi ViVUllt intel' eos, tanqual11 
advenae? Plantastis in his l'egioniblls lillgllam vestram, mlltastis vcstes et 
mores . gentis, intl'oduxistis leges vestras, et Hungari, Croatae Sclavones, 
Valachi et Serbi vivunt iu patria sine patria, loquuntlll' ore alieno, parent 
legibus non suis, sed peregrinis." (Sir. 111-12. Reč Tekéutetesoya.) 

84) V dosavádnej litcmtúre pripisovalo sa dielko J osephus II. Horányi
UlU (Ballagi, 411 atď.), Mirabilia faia jednak tiež jemu (Ballagi, 388), jednak, 
Kereszturymll CWurzbach), Leopoldus kouečne Kereszturyl1lu (tamže, stra~ 

ua 464). Bližšie prizretie sa však týmto Íl'om spisom dovedic nás k tomu·, 
že autorom všetkých je Keresztury. Tu uvediem len niektoré z dóvodov 
prc toto svoje tVl'denie. Najbezpečnejším východiskom nám tu móže byť 
údaj v Leopoldus in campo Réíkos, str. 1(3, podľa ktol'ého Eleutherius 
(autor knihy) narodil sa v mestečku Sztridó. v Zalánskej. To sa hodí na 
KeresztUl'yho.· Na stl'. 181 sa cYalej dovolá va svojho podpísaného l:liela: De 
veteri instituto rei lllilitaris Hungaricae ... De,j tcjto knihy odohl'áva sa tiež 
v značuc.ř časti v Zadunajsku. V Mil'abilia fata sa viac ráz priamo dovoláva 
Leopolda (str. 15, 232, 233, 86, 235-36, 240-Jl, 274, 277). Najdóležitejšia je 
zJÍ1Íenka na stl'. 289, kde spolllína, že už dl'l1hý komentár píše o Eleuthe
riovi, čo už samo o sebe by stačilo na dokaz totožnosii autorov ohoch diel. 
Že Fata, hoc vyšly až 'po ÚOlll, boly písané pl'ed Leopoldolll, o tom Sl'OVll. 
Fata, 227. Z uvedeného vyplýva, že Eleutherius P11l111onius (totožný ináče ilO 

svojím vlastnýlll komentátOl'om J ánom Pantopheliom) je osoba jedna a že 
je to nic pseudonym alebo cryptonym, užívaný viacel'ými autormi z imitácie 
~lebo z inýeh dóvodoy. Niet teda žiadueho dóvodu, flby tOllluže autorovi 
nebol o pl'ipísané aj dielo tretie: J osephus in campis Elysiis, označené v pod
titule Somniulll Eleuthel'ii Pannonii. Pre totožnosť autora i II tejto tretej 
knihy (odhliac111eme-li od naproste.Ť totožnosti štýlu, spósobu vyjadrovania 
atď.) máme však i doklady priekaznejšie. Leopoldus, str. 87, má miesto, 
kde Boží muž, jeho sprievodca, predstavuje Eleutheria Méltóságosovi a T e
k énfefesovi, načo Méltóságos: "Eleutherius! illene celebris somniaiol'r illenc 
unus clc gl'ege prophetal'llm nostri aevi?" Úplne pl'iekazné je však sl'ovnanie 
str. 50 ("ubi est nos tel' sOlllniatOl'?") s pl'Íslušným komentárom ua stl'. 212, 
kde k heslu: "llbi est noster somniator?" sa poznamenáva: "Videtm' vil' Dei 
ad libl'llm illum Eleutherii alludere, cuiús titulus: J osephus II. im campis 
Elysiis. Somnium Eleuthel'ii Pallnonii. Libel' aeque ita in pretio habendns, 
quemadmodulll mirabiles hae visiones, in quas cOllllllentariulll scribendi for
tuna mihi obtigit". Zvlášť toto posledué lúiesto dokazuje jasne, že Eleutherius 
hol len jedon, KCl'esztury. Bol póvoc!nc jezuitom, potom vel'. notárom YO 
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Varaždíne, za Jozcfa JL sa stal dv. agentolll 1'0 Viedni (1786 dostal ze
mianstvo ). 

85) Preklaclater diela do umcL (Szirmay), ktorý dielo doviedol a op'ra vil 
až do doby prekladu a porobil v ÚOlU mnohé zmeny podra svojho stano
,;iska, nahradzu,je časť od dl'uhcj vety l'eči priame.ř počínajúc (Budek pre
bývať etc.) takto: "Amíg tehát megtauulhat.řuk mi is nyelveteket, beszéljiink 
addig olyan nyelven, amelyet mindakettell megérthetiink. De hogy joven
cléíben a mi fiainknak megint ne lllondhassa valaki: Nem a ti édes anyátok
nak nyelvén, cle meghólt nyelven bcszéltek! Azél't inkább krákogjatok! 
Kiildjetek hozzánk elébb rabbikat, írjatok nyelvcteken hasznos konyveket, 
állítsatok annak terjesztésére és pallérozásárH tudós társaságokat, hog'y 
a nyelveteket a mi fiainkkal is és más nemzetekkel is kívánatossá és ko
zonségesebbé tehessétek és úgy a jeget ti magyal'ok legc1séík torjétek llleg:' 
(Második Leopold, magyar !drály, sÍl'. 192-93.) 

86) Výčet týchto národov (str. 241-44): "Tn pl'oyinciis Gcnnanicis. 1. Bo
hemi. 2. Moravi. 3. Silesitae. 4. Carnioli. 5. Vindi in inferiol'e Stiria. 6. Li
burni 7. Istriani. (K ObOlU patrí poznámka: Ad lllal'e Adl'iaticulll.) 8. Poloni. 
9. Rutheni. In pl'ovÍllciis Hnngaricis. JO. Slayi in supel'iori Hungaria. jl. Bis
seni, vulgo \Vasser Croaten, in agro Sopl'oniensi ct Castriferrci. 12. Vandali, 
in eomitatu Castriferrei. 13. Cl'oatae. 14. Sclayones. J5. Dalmatae. J6. Bos
llenses. 17. Servi. (K ObOlU: seu Rascialli.) 18. Bulgari. 19. Ruthelli in sup. 
Hungaria". Tu je na mieste spomenúť i V. kap. elenchu Sllemu (str. 145-'16): 
"Unio gentitull. Hungariamnon incolit solns Hnllgarus: Slavi, Valachi, Rascii, 
Croatae, Sclavones, Dalmatae, Ruthelli, Bisseni, Gerlllalli, Vallclali, Saxones, 
Siculi, Galli, !tali, Bulgari et Albanenses eodem cibo utuntur, quo Hungari, 
idem poudus fe!'tmt, quod Hungari. EOl'um aliqui ante ingrcssum Hunga
rOl'Ulll terralll Paimoniae iucoluerullt, alij CUlU Hungaris ingl'essi SlUlt, alii 
deniqne ab Hungal'is vocati intrarunt et illllllcnsum vaeuum repleYel'llnt. 
Sapiens el'go statutum diaetac anni 1790, crna decl'etum est: non sit accep
tatio gentium in regno, sed Olllnes sint Hungari, id est fratres. !ta pax 
coneordia, fiducia, mutuusque amor natns e,t inter gentelll et gentem, po~ 
pulumet populnm". A v komentál'i k tomu dodáya (stl'. 242 a ll.): "Slavi, 
reliqniae vetenllll gentis Slavicae populol'ull1, QnaclOl'Ulll nempe et Marco
lIlanIlOnUll, maximam snperio ds H llngal'iac partcm oecupant. Valachi partes 
Tl'anstibiscanas et Transilvanas inundant. Croatia, Dalmatia ct Sclavonia 
totidem l'egna efficiunt, eaque inclusis confiniis lllagnae extensionis. Rutheni, 
in sola diaeeesi Munkacsiensi quinquies centena l1lillia hOl1linum et ultra 
efficiunt. Bisseni, vulgo vVasser-Cl'oaten, in' limitibus Hungariae versus Gel'
maniam pro regni defensione olim collocati, multa oppida et pagos formani. 
Gel'mani pmeter comitatus Soproniensem, Mosoniensem, . Scepusiensem et 
Castriferrei Olllnes fere civitates et plurimos comitatns replent. Vanclali 
unuUl districtum c~mitatus Casrifenei et aliqualll Szaladiensis partem obti
nent. De Saxonibus et Siculis in Transil vania notnlll est. Galli in clistrictll 
Telllessiensi octo communitates efficiunt, qUOl'Ulll praecipua loea snnt Saint 
Hubert, Charle-Ville ci SolteUl'. ltalorum practer illos, qui in Hungariá 
.'parsim clegunt, quinque cOllll1lunitates in districtn Temessieusi aelsunt, sed 
linguam SUalU cum Valachica l1lirifice confudel'Unt. Bulgari (pl'aeter Ín
tegrul1l Bulgariae l'eg'llllll1, quod Turcae ab Hungal'ia diyulseruut) ex aliquot 
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in hactu Temessiensi communitatibus consistunt, quanull praecipuae sunt 
Theresiopolitana, intra Temcsvariuum et Aradiuum, ac Vetero-Bessenoviensis. 
Albanensium colonia dedncta est ad Sil'mium, snb Clementinorum nominc 
cognita". 

87) Sro\'n. Verseghy: EmlékeztetO oszlop azon hazafiak tiszteletére, akik 
az ország e16tt, júuiusnak ii-dik és 12-dik napjain 1790 a hazanyelvuek 
bevétele mellett szóHottak. Vyšiel a,T v Orpheovi, 1790, II, str. 219 (júl) a ll. 

a v M. Gy. IV, 345 a n. Jeho vydanie ,Te ohlasované v dodatku Szatsvayh(} 
A hazafiak tukore (snlvn. pOj':n. 95); E. B. dielko spomÍnajú 27. VII. Kazinczy 
Sl ho žiada poslať 15. VIII. (Lev., II, 94.) Pétzeli: Az országgYliléséhez nyujtotl 
háládó koszonetek. " Vyšlo aj y Orpheovi, II, 194 a n. a v H. T. III, 106 a JI. 

88) M. N. M. - K .. , Fol. Lat., 1626, fol. 53 a n. Az ártatlall magyar nyeh' 
némely tótoktúl elréméttetvéll fut léléktelen az igaz magyar fiakhoz sege
delem kél'ése végett. Hanopis tento je tak zaujÍmavý, že si nemóžeme od 0-

prieť uviesť ho tu celý. "Oh! átkozott nemzet, ocsmány teremtések! Gyilkosok, 
gyilkosok! hóhéri nemzések! Ah, hogy tiirhet a folel ily durva népeket? 
A nap hogy nézheti az ily embereket? Nem más, a vael tigris szoptatta 
ezeket, Vagy a mérges sárkány ad ta lételeket! Úgy van, mert klilombell 
vélem oly méltatlan, Hogy bánnállak, hiszem már ez sok, hallatlan. Ó, kedvcs 
véreil11, igaz lllagyaraim, I-Iozzátok sietnek lankadó lábaim. Az vad kegyet
lenség, mint li!(Ji)z, lát.játok, HÍv kezetek t6lem hát meg ne vOlljátok. Egye
di.il bennetek van mindeu rCl11ényem, Hogy rám tekéntetek, úgy hiszem 
s rel11énylel11. HÍv magyar vérrel fOH l11ég a ti eretek, Essen meg hát rajtam 
most is hÍv szivetek. Egy em16t szoptátok véIem, jól tud.iátok, Igaz és híy 
testvér voltam is hozzátok. Láttátok, eddig is l11icsoda méltatlall Szellvedtem 
ezektul, bál' voltam ártatlan. Egy anyátúl ugyan s egy ágyba sZliletni, 
A rossz testvérektiíl mégis iildoztetni, Ugyan nem Kain cselekedete ez? ValItl 
meg, akárki légy, nem pogányság-é ez? Hát igy koszoniték az én jó 811yám
nak, Ki titeket felvett start maga fiának, Hogy még bosszúságg'al s l'ossza! 
illetitek, Igaz fiait is bántjátok, sértitek. Szel'encsétlen anya, jósúgocI okozta, 
N~gyobb részillt e bajt mi reánk is hozta, Hogy a deák nyelvet magadhoz 
fogadtad, Azzal mincI magadnak, mincl nékiillk megadtacl. Miólta e kUfI'a 
lllagát bészÍnlette, Minden helyen magát f6polczra helyhczte. A szegélly 
magyal' nyelv mint elveteU s árva, A feledékenység barlangjáha zárva, 
Elhagyatott s minden becsbiil megfosztatott, Csak nyiigott, de nyilván sohn
sem szólhatott. Ezalatt az haza, az én kecIvcs anyám, Álllbár sokszor konnyes 
szelllekkel nézett rám, Hogy bajollll'úl tégyen, téíle nem lehetett, A sok inség 
51tal lévén leveretett. Eg'yszer eljfitt ez az l'égell kivánt óra, Hogy valaha 
dolga kezd forcInllli jóra. Én is, mint egyetlell egy kedves [eánya, Kit II 

kegyetlen sors idestova hánya, Régi keservemet kezdém fele.iteni, Látváu, 
hogy rajta is készlil segíteni. De alig kezdett még lllellettem szóllani, Szavát 
az irigység már kezdé fojtani. A tótság ellenem feltátotta szá.iát, Keresi 
veszteml'C millden praktikáját. Kerget ez Wldllek lcglllérgesebb fajzatjc1, 
Nines szÍv benne, szóm,,} meg se is hallgatja. Léphet-e már ennél a háladat,· 
lanság Még nagyobb grádiesl'a, szólj, ó ártatlanság. Egy olyan anyának 
eml6in noni fel, Ki magzati korm mindent megtesz s mível, Ápolgatja 6ket, 
neveli s táplálja, Végs6 falatját is t61uk nem sajnálja. Már az ily jó anyát 
megvetni s ntálni, Bosszantani, véle rútnl szembeszállni, Nem allyát mal'-
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czongó vipera fiaknak Szokása-é, Hnyját megokle16 bakuak. De másként 
'ezek a Wldnek szemettjei, Soha az anyának igaz sziilOttjei Nem voHak, 
fattyai ezek az hazának, Kiket az egek l'ánk csapásúl adának. Jezernitzky, 
kinek az ntóbb fél Ileve A ha za el6tt rég utállatos leve, Egy tenyeres talpas, 
Bz6ros Brontes medve, Ha magyart olhetne, esak úgy volna kedve. Ezt igaz 
magyarnak vajjon Id monclaná? Hanemha lllagát is bolondl1al~ vallaná. 
01'1'0dra fúriák karikát vel'jenek, T<1llcolni pokolba Plutóhoz vigyenek. 
Koriilted ordogok sorba dudoljanak, A táncolás kozben jól ineg buffoljanak. 
i'vIisits csak annyival kiilOnb a társánál, Amenllyivel kiilonb az eb a kutyá
nál. Ez is csak egy heezbe való vén tót bíka, Eunek is nyakába kék csak 
vaskaríka. Ekkor fogna szeme .Ťobban mel'eviilni, Minci mikor ellenem meg
lalált b6diilni. Magyarok, szemetek ngyan hol hagyátok, Mikor kovet helyett 
bikát választátok? Máskor magatokat ,jó1 észrevegyétek, Bikátokat csak a 
esordára kiildjétek. Prileszky, ennek is csupán tót a neve, SiiIt bolone! volt 
HZ ís, ki kovetnek teve. Tán azt gondolták ott, hogy íde kaszálni, KeIl most 
H tót legény, vagy csak kiabálni. Lucifer testech'ol' ara,sa le sz6rod, AztáH 
szahna helyett égesse meg b6rod. így tanúld meg, hogy ez nagy vétek ma
gába, Tapodní a haza nyelvét a hazába. Egyébek ís, akik reám ugattato].;, 
Az emléteHekkel egyiitt morgottatok, De kiknek nem méltó emlétní neveket, 
Bátran magatokra vegyétek ezeket, És légyen az a fOld darabja átkozott, 
Mely valaha csak egy tótot teremt s hozott. Tl pedíg magyarok s igaz 
testvéreim, Akik jól tndjátok meltó keserveim, Akik neveinek a késoség 
.<;zája Lészen hív hirdetéí hangos tL'OmbitáJa, Ti, 1l10ndOlll, véreim, fogjátok 
pál'tolllat, Ne hagyjátok tovább iigyetlen sorsomat. Így minci én,mind pedig 
.szerelmes anyátok, S minclen igaz lllagyar áldást kíván rátok." 

89) Srovn. rp. výzvu v M. N. M. - L., T. A., fase. 1058. Ďalej Wagner: 
ZuHillige Gedanken eines Ungarn bei gegenwartigen hohen Landtage aus 
Herz u. Fedel' eines Patrioten an unsere Nachbarn. Pešf, [790, str. 32. PÍsallé 
Y auguste. 

90) H. T. II, 715 a n. (8. VI.) Ozuačenie zasielatel'a "ll fUl'edi sHvllnyúviz 
mell61" ukazuje na Horvátha Adama. ° divokých chýroch, ktoré ešte aJ 
v tejto dobe koloyaly v súsedných zemiach o Uhorsku, je vel'mi poučné 
.,roynať i dopisy Ladislava Kazinczyho bratoyi Františkovi (K. Lev, n, č. 316, 
325, 331). . 

91) Etwas Hir U ngal'll von einer Patl'iotin. Viedeň, 1790. Tento letáčik 

o sieellllieh nečíslovaných listoeh bol poell'a zprávy E. B. zo dňa 20. vrr. 
snemoyníkmi vel'llli čítaný. Dohady o autol'ke viď u Ballagiho, str. 568. 
Báithyány v Ad alllicam aurem, I, stl'. 33-34, tiež vytýka SVOjilll spoluobča
nom nesnášanlivosf voči ostatným národolll. Satirickou formou 1'0zhovol'U 
medzi uh. a nemeckými nohavicami vystupuje neznámy autor proti ne
návisti uhorskej voči Nelllcom vo SyojOl11 Gesprach zwisehen einel' unga
risehen u. deutschen Hose. Thorn n. Danzig, 1790. Stl'. 16. Spisovatel' 
vypočúva rozhovor llohavíc, visiacich vedra seba. Uh. noha vice vyzývajÍ! 
nemecké~ aby sa prataly pl'eč. Nemecké s údivom sa tážu, pl'ečo, ved' tak 
dlho visely poko.Ťne vedra seba, načo uh. odpoyeda.Ťú, že okolnosti sÍl iné: 
"Die deutsehen Hosen hatten damals gleichsalll das Illdigenat. Wer nul' 
immel' etwas bedeuten woHte, zog deutsehe Hosen an, u. da ein grossel' 
Tei! des schonen Geschlechts diesen Hosen vorziiglieh gewúgen sehien, so 
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wiirein fiinfzig Jahren vielleicht keíne ungarisché Hose melu zu sehen 
gewesen." Potom líčia svoj ťažký lós (sú napiaté~ na chudých nohách aj 
škaredé atď.). Teraz však nejde o krásu alebo pohodlie. "Mi ch belebt nul' 
Patriotismus! Eine deutsche Hose wollte UllS um unsere alten eingewurzelten 
Rechte u. Fl'ciheiten brÍngen. Nun sei aUen deutscheu Hosen ewiger Hass 
geschworen! Also nochmal hinweg, oder f1irchtc meinen Zoru." NClll. idú, 
nie však zo strachu, "deml Furcht ist nicht der Charader deutscher HosenY 
Pýtajú sa len, prečo pre jedny nem. noha vice nenávidí všetley. Uhorsk,; 
noha,vice sa ncchcú púšťať do rozulllovania. Stačí, že všetky uh. llohavice 
kričia proti nemeckým: "ich miisste also keine ungarische Hose sein, wenll 
ich nicht mitschrie." V d'alšom rozhovore podarí sa nemeckým nohaviciam 
presvedčiť uhmské o zásluhách Ncmcov o uh. krajinu (Sv. štefan dostal 
kráf. hodnosť od Ottu lIL), ako aj o tom, že nem. nohavice sú vlastne nie 
nemecké, ale europské. "Kounte lllau sie !licht mit mehrcrcm Recllte die 
Hose der Sittliehleeit ll, Aufldiil'llllg nennen? So wie dic curigen dic I-[ose 
der Barbal'ci ist." Keby i bolo pravda, že Uhrov chceli pripraviť o ich staré 
svobody, teraz je na tróne panovník, ktmý ide UhroIll 1'0 všeikom v ústrety 
s otcovskou láskou, ktmého však Uhri prinútiH uzavrÍeť nevýhodný mie;·. 
(Dielco tedy bolo písané po 27. VII.) Uh. nohavice sa hanbia čím ďalc.i, 

tým viae, uznáva.Ťú svo.i omyl a žiadajú nakoniec ncmeeké za odpustenie, 
uzavrú s nimi mier a prajú si, aby aj ostatné nohavice nasledovaly ieh pl'í
kladu. Nem. sú prcsveclčené, že tak ul'obia, "sobald sie es miiclc sein wercle:l 
cine Triebfecler fremder Intriken abzugcben u. sich VOl' ganz Em'opa liichel'
hch zu machen, sobalcl sic kaltbliHig ber1enk~n, ",as sie Deutschen Zll VCI'

danken haben." 
92) Úryvky z listu cituje Cmplár, III, 2J2-13. 

. 93) I-I. T. III, 223-26 z dňa 20. VIII. Článok je na jednom miestc ccnzú
rou hodne vybielený. 

94) Tamže, str. 105 a 109. Zp'ráva je v čísle zo chla 27. VII. a vzťahuje sn 
pravdepocloblle na návrhy jednotlivých okolí na diplom. 

95) Hazafiak tiikore. Pešť, Budín a Košice, 1790, stl'. 16. Jakab 1'0 FigyelO, 
XI, 255, vyslovuje mienku, že spi,-ok tento vyšiel ešte pred snemum. No hnecľ 
v úvode hovorí o radosti zo shromaždeného snemu. Na konci (zrejmý do
(1atók V tlači) sa oznamuje, že bude vydaný E1l11ékeztet6 oszlop. Na uclalosti 
zo dua 11. VI. niet tu však ešte žiadnej narážky, takže mažeme llsudzovať, 
že diclko bolo písané v duoch medzi 6. a 11. VI. 

96) A védelmeztett magyar nyeh. Vag')'is a deákság mennyire ~ziikséges 
voltáról való kett6s beszélgetés. Vieclcú, 1790, str. 83. Prvú zprávu o tomto 
diele majú E. B. zo dňa 20. VII., ktoré ho spomÍnajú medzi čítanými clielami 
na sneme. H. T. majú o úom zprávu dúa 27. vn. Bárótzi súm píše Kazill
czymu dúa 19. VII., že sa osmelil vystúpiť na obranu mad'arčiny, tedy dielo 
vyšlo niekedy blízo precl týmto cláiom. Batsányi ináče už 9. VI. píše, že 
B. chystá obranu macl'arčiny (C&1.plár, III, 211). Ballagi necháva otázku, či 
dielko, proti ktorému B. píše, skutočne vyšlo, alebo či bolo Bárótzim len fingo
vané, otvorenou. Na skntočnú existenciu pOdobného dielca, zaslaného redakci i 
na súbeh llOn vypísaný" podávajú však doklad samy H. T., II, 344, kde sú 
nútené vysvetfovať smysel 3. otázky svojho súbehu. Medzi prvým a druhým 
vyhlásením je doba len 10 dní, takže zmienenú prácu v pl'ospeeh latiny 
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mohol reclakcii posla ť len lliekto z Viednc. Snácl' to bol Hcnnolaus (srovnaj 
. poznámku 105). 

97) Post nubila Poebus.Pešť, Budíu, Košice, 1790, str. 30. Spomínajú už 
E. B. 20. VII. 

98) A llemes mngyar dámákhoz és kisasszunyúkhoz szólló versek, mely
lyeket egy megváltozhaiatlan buzg'ó szívvel bíró hazafi a most kozelebb 
tortéllt változásokra nézve. a megllevezett szép llernnek mulatságára és 
gyonyorkocltetésére ki botsátott. Bratislava a 'Komárno. 1790, stl'. 12. Dato
vané 20. IV. Prvú zprávu máme však až v E. B. zo dňa 20. VII. V tejto 
súvislosti možno spomenúť aj iné dielo Gvadányiho: Egy falusi nóiáriusnnk 
budai utazása, 1790. 

99) EIsa Mátyás király levele a holtak mezei1'6l a magyarokhoz. Pešť, 

1790, str. 8. SpomÍna.iú E. B. 20. vrr. 
100) Záp. TUl'llianskej, č. 213. Záp. Gem., 1790 (11. VlIL). 
101) Srovn, Kazinczy levelczése, II, Č. 321, 322. r\'rienka poslednejšieho .ie 

tým vážnejšia, žeo niečo driev (tmllže, č. 313 zo Mm 20. Y.) je Prónay ešte 
plný nádeje. 

102) Srovn. str. 362. 
103) Pia desicleria cOl·dis unius Hllugarici dulci suae patriae felicitatem 

et seeuritatem aeterllam exoptantis. 1790, str. 14. 
104) Hungaria graviter aegra ab suceessore curonae et SS. et 00. regni 

in comitiis anni 1790-mi congregatis curam postulans oratore angelo pacis. 
1790, str. 40. O tomto dielci máme zprávu vVengrovu už zo dúa 29. VI., že ,je 
vel'mi čítané na sneme. (Pl'. Bibl., fase. 11, Č. 7.) 

105) Ad vinllll clarissimuiu Georgium Szerdahelyi ... Apologia pro lingua 
. Latina. Autorom Je vied. ma(1'. kazatef pater Hermolaus (More). Srovn . 
Ballagi, 579. K zaehovauiu latiny radí neprimllo i A. BatthyállY (sr. pOZll. 69). 

106) S]'ovn. pOZll. 62. 
107) Uverejúujú ho H. T. In, 772-73 (21. XII.) ako :;pomienku na me

dzitým zomrelého Nunkoviča. 
108) Pocll'a dopisu Révaiho Pétzelimu zo dúa 22. VI. poslal R. 800 výtiskov 

do Budína na propagandu. 
(09) Srovn. stl'. 199, kde aj pramene. 
110) Srovn. Ada Sllemu, str. 152-54, 8. z. čl. podl'a osnovy, prijatej sne

mum, vid' u SzekHího, č. 7. 
11J) Srovn. J egyzései, str. 155-56 a dial'Íum Torkosovo ku dlíu 4. IX. 
112) K. 12804/90. (Opis v Pl'. Bibl., fasc. 8.) Odpoved' panovníkovu viď 

Ada, str. 184-85, odpoveď k 8. článku llverejlíuje SzekHí, č. 8. Pavodný 
výraz "ampliendam" bol nahradený slovom. expolienclam. 

ll3) Ada, , stl'. 209-10. "Circa al'tieulum odavum. De lingua Hungarica 
nobis data resolutio eUlU evidens praebeat argumentum, quanto Maiesta,~ 
Vestra Saeratissima in excolendarn et quantocius in publiea quoque dica
stel'iali manipulatione effedive introducendamlingllam HungarÍcam feratur 
desiderio; non aliud reliquum nobis esse videtm, quam ut renovatis, penes 
demissam graHarulll adionem, gen tis ulliversac yotis et. precibus hanc in rem 
ardelltissime defixis: effedum benignae resolutionis huius, et quoniam usus 
jpse ad publicam eHam manipulationem universaliter semel introdudus ct 
stimulus ·et medium foret effica<simumaceelcl'endae, provehendaeqlle idio-
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matis Hungadci culturHc; mecliol'lull eo clucelltiull1 celcriorem, quantum fieri 
potest, adplicatollem et pel' Maiestatem Vcstram dementer disponi et nobi" 
benigne indulgeri humillime exol'cmus." Odpovcd' snemu zo dňa 14. XL 
viď Acta, str. 308 a Szekfií, č. 10. 

114) A. Pešť., 1/1790, č. 3518 a M. N. M. - L. a. rocl. Szily (docl. inštl'. 
Peštianskej); K. 13815/90 (Bihar); A. Pešť., Vlll/1?90, č. 3962 (Uh). 

115) Srovn. záp. Turčianske.Ť 1790, č. 656 za dúa 4. X.: "Intel' réliqua id 
genlls pia desideda reponetur". Pre Trenč. srovn. jej ·slll'om. zo dňa 25. X., 
č. 28; pre Zvolenskú záp. 1790, č. 839; Turniansku A. Turňa, 436, 1790 (12. X.); 
Spišskú A. Spiš., č. 1014, 1790 (9. XL): "Lauclabili huic et regno per
quam utili Hungal'icam linguam in manipulatione publica inducendi 
intento hacce etiam ulliversitatc pro sna in patriam obligatione adstipulante 
,id ipSlllll praefatae llniversitati ca tamen cum qualificata l'escribencllUll esse, 
([uod cum optata haecce linguae conversio l'epente fied nequeat, intel'ea 
tempOl'is comitatus hicce libertati ling'ua etiam Latina per secnla in regno 
obtincnte utelldi insistat, tanto a fOl'tiOl'i. cum ipsa lex et privilegia idiomate 
hocce concinnata eidem nOll modo venerationem, sed et sui necessitatem 
a natione conciliare debeat." Pre Liptovskú srovn. záp. 1790, str. 725, "5, "9 a 
818. Jej dod. inštrukcia v tejto veci poslancom: "Ad praccavendulll in onme 
nevum introducendne in afflicta pel' id retroactis annis patria nostra linguae 
pel'egrinae periculum, quellladllloclum aliis quamplurimis inclytis comitatibus, 
tam invicem, quam cUln ipso etiam excelso consilio regio locumtenentiali OCCUf
I'entes cOl'responclentias lingua gentilitia Hungarica occipientibus, ita et nobis 
in eo, quem praesentimus, rerum nostrarulll situ opportnnissimum occurrit re
lIJedium illud, ut usus praerecensitae !inguae Hungaricae in dicasteriis l'egni 
politicis et consequenter comitatibus quoque introducatur, eapropter ut hoc ad. 
securitatem et cultul'am unÍversae nationis CUln exernplo florentissilllOl'Ulll 
Europac regnOl'urn tendeus desideriulll nostrum in effectum abeat, praetitulatis 
dOlllinationibus vestris hisce innuendum habemus, ut ubi de introductiolle Iin
guae nativae in c1efluis regni con;litiis actum fuerit, eo parte ex nostm adniti 
velint, ut usus illius tam in dicasteriis, quam et universis regni iurisdictionibllS 
politicis quo celerius (vigentis !HUlC linguae Latinae usu aequaliter abhillc 
etiaJll in scholis tradendae pro iuridicis relicto) introducatur et semel pro semper 
stabiliatur, et etimn ut illa iuventuti in scholis inelilate traeli possit, adminicula 
constituantur." Toto svoje rozhoclnutie oznamuje stolica Sabolčske.Ť lllaď. 

prípisom. Pre Oravskú srovn. je.Ť prot. repr.: "I. cOlllitatu Szabolchensi gra
viter iel sumente (ut nobis lllcdiantibus suis de 6-a ultil110 transacti mensis 
Septembris data tis amicis litteris suis illsinuavel'unt), quod ab occepta eum 
exc. eonsilio 1. 1'. Hungarica lingua c01'l'eSpOndelltia ad alltehac praeexisÍ!~ntem 
Latinarurn relationum USUlll contra etiam diaetale conclusum inviatus 
habeatur, eatenus itaque pro introducendo in pertractatiollem publicol'lllll 
HUllgarici patrii idiomatis usu cooperationem quoque uostram amice requi
l'enti; id 1l0biscUlll cOllstitueralllus, ut tam praelauelatus i. comitatus, quam 
{'tiam praeinsinuatus patrii HlIngarici sel'l11011is in pertractationem publicol'Um 
negotiorum quoad dicasteria quoque et provinciales imisdictiones usus in o1'na
mentum reglli etiam cessurus ea l'atione, ut illtuitu earUlll regni partium et 
provinciarulll, quae praeattactum Hungariculll idioma non callent, iusta 
l'eflexiolle 'habita induciae cliligentiori expensione admensurandae pro illtro-
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ducendo et assLLlllendo saepius fati Hungurici idiol11atis in publicis USLL COII

stituantur, per praetitulatas dominationes vestL'as secundetur." Pre BOl'šod
skú ·Sl'Ovn. jej záp. CM. N. M. - T. A., fasc. 1057) zo sept. a U., 11. X. 
ObežnÍk Boršodskej zo dIm 13. X. s usnesením zo dňa 12. X. v A. Abov., 
K 790/8, č. 1927/1790. Pl'e Hontiausku záp . .Ťej g. C. 2. XI., č. 1765. Z jeJ 
úpravy poslancolll zo diía 2. XI. na ich zprávu zo dňa 9. X. o náklonnosti 
panovníka k mad'. (reskript 21. IX.): "Egyiitt fogváll azért Kigyell11etek más 
magyal' sziiletésu-rendii s szívu kovetekkel a dolgot; teljes er6vel azon legyc
nek, hogy édes nyclvi.ink, nemcsak a várl11egyék határi kozott, hallem minden 
fels6bb kOl'l11ányos helyeken is, valalllint az Ol'szággyiilésébell elkezd6dott, 
melltiil elébb tei,jes fol;ral11atban vétessék. A nyelv az igazgatásnak eszkoze, 
az ol'szágnak és uemzetnek f6címere; van az hazának elég fia, alei ezen 
cszkozzel is bíl'. Más országoknak f6tanácsházaiban iclegen nyelvnek hangja 
uem hallatik. Bál' édes hazáuk is s ellnek tallúcsosi kovették vólua ezellj példát, 
talán az kiils6 nyelv után, idegen l'uházat, ielegell szaká~, erkolcs és ezekkel 
.Ťáró veszettség be nem csúszhatott vólna." (A. Hont. I, 270/i?90.) Svojich 
povodných, mad'al'čine pl'iaznivých pokynov dovoláva sa i Aradskú. (Múrki, 
Jl, 490.) 11'1acl'. odpoved' Liptovskej vid' v pozn. XI. 19. 

116) čítaná bola táto zpráva na sluOlu. Oravske.Ť dňa 6. XI. (Srovn. A. 
Ol'avske.Ť, publ. pol., fase. LXVI., č. 21. a A. Núr. Múzea v T. Sv. M.) 

117) O tejto nálade v zel11ianstye svedčí mimo iné i Epitaphium linguae 
Gel'manicae in Hungaria mOl'tuae, rozšil'Ované na sneme ku chlu 1. XI. 1790, 
tedy ku dňu, v ktorý v smysle J ozefových nariadenÍ mala začať jej výlučná 
,'láda. "Siste, Exulta, gaude, triumpha, Vhl tOl' Hungare. Hoc, Quod eernis, 
19nobili saxo, Tegitur Lingna Gel'lllanica In Huugaria. Vix orta, lam 
exstincta, Quae, Ut pusillus olim in cunis Hercules, Veteranos angues di.s
cerpsit. Sic ... infans adhuc Anno primum 1784 ... Veteranas Hungarorum 
liberatates, Leges et consuetudines Solo voluntatis obtutu lam iam iugula
vit ... Quell1adlllOclum olim tun'is Babel Confusione linguaL'Ulll Stolido scopo 
frustravit, Ha 11l1llC Lingua hac Phlegetonte lllulctata Systema pure lllonarchi
CUlll lussit COl'ruerc. Et Ne, ut condalll Ilion Fatalis, incestusque iudex Et 
Mulier pel'egrina vedit in pulverem, Sic lllUlC Hungariam u'surpator SUlllmac 
dignitatis Et Lingua pel'egdna Clenocliis suis spoliaret: Patrem et gnatam 
vicino tumulo lllandnvit, De cLua Brevis, at contagiosae vitae Catella, Quo 
ventura norit posterita5, Hoc ei Gyges Hungarus Posuit monumentulll. Anno 
le90 die 1-ma Novell1bris, C1\1O florere debuisset." (M. N. M. - K. Fol. 
Lat. 1583.) K návratu k latine sr. aj pOZIl. 85. 

118) Zpráva Bujanovichova za dúa 29. VrrI. (Ullgal'll, Comitialia, fasc. 409, 
comitia 1(90). 

119) A nemes magyar nemzcthez l'ovicl emlékeztet6 beszéd etc. Pešť, 1790, 
str. 52. O autOl'stve 5rovn. rukopis autoroy v M. N. M. - K. Quart. Hung., 27, 
kde po titule čítall1e: Anno 1791-0 Pestini authore J os. Kiss, Med. doctOl'e, 
cum adnotationibus Samo Rátz, lYI. Dris et professoris in universitate Pesta
na - codelll anno typis mandatum. Na rp. poznámka: Isthoc autographum 
donatum est ab authol'e J osepho Kiss 4. I. 1808. PI'VÚ zprávu o diele ma.ŤÚ 
E. B. 24. IX. Pisatef zná už Verseghyho Anyai szózat. Decsyho Pannóniai 
Féniksz avagy hamvából feltállladott magyar nyelv. Viede!'í, 1790, str. 274, 
oznamujú vieclenské H. T. 1. X. Odkazuje nnii tiež Bárótzi vo SVOjOIll 
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A védelmeztett m. llyelv a ohlasujc, že sa chystá. Kazinczyho ncpriazuiyú 
kritiku o diele srovn. v Kazinczy levelezése, II, str. 186. 

120) S1'ovn. stl". 61-62 tohoto clielu. 
121) Je zaujímavé, že Izdenezy vo svojom posudku sedmohradských ponos 

z roku 1787 vykladá (1789) 19. z. čl. úplne inak. Srovn. str. 544 I. dielu tejto 
práce. K prameňom srovll. St. R., 2262/1790. Všetky 3 návrhy na diplom boly 
dané v štátnej mde do obehu Vog'elom chla 28. VII. Posudok Izdcnczyho 
k diplomu tisskému je datovaný 12. IX., k dunajskému 27. IX. K návrhu 
zadunajskému zvl. elaborátu ncpocláva. Už jeho posudok k návrhu pocltmaj
skému je difereneic1luy, týkajúci sa len vecí v tisskom návrhu neobsažených. 
Ostatní čleuovia št. r. pripojujú EU zvačša k IzclenczYl11u. Posudok Izdenezyho 
k 8. čl. predkor. otlačuje Szekfií, č. 8. 

122) St. R., 2998/1790. Posudok Izdenczyho otlačuje Szekfií, Č. 9. 
123) Linclemann Gottharclimu u. clIla. (Pl'. Bibl., fasc. 11., Č. 13.) 
124) Pl'. Bib!., fase. 13.: Balogh vykonal tlač cliaria heslom publicity, Oll 

sa veTmi žive zasadzoval aj v prospech lllacl'arčiny na snelllC. "Sein Baupt
gl'Und ist, class clurch diesc Mutterspraehe den AusHinclern am besten ver
hinclert wcrden konue, sich in die (monopolistisehen) Gesehaftc cles Landes 
zu lllischcn." Srovll. aj Hungarus clisinteressatus, str. 17-. Po ÚOlll to opakuje 
vo SVOjOlll ůbersicht dcs Lancltages 1790 i Mednyánszky. (Pl'. Bibl., fasc. '5, 

Č. 52 a tamže fasc. 26.) 
125) Srovn. pOzll. 69. 
(26) St. R., 3488 v posndku k ponosc bih. katolíkoy - 2. XI. (S1'ovn. 

pozn. 15.) 
127) Amue1'kungen auf dic yorlaufigc dipl. Vorschlagspunkte des clies" 

seitigcn u. jenscitigen Theisser Bezirkes. (Pl'. Bibl., fasc. 7., conv. 2.) Opakuje 
aj vo Syojolll Ůbersicht cles Landtages in Ungarn vou Jahre 1790. (Tamže, 
sravn. pOZll. 124). Manch-Hermaeon ucláva pomel' Maďarova Nemacľal'OY 2 :6; 
Decsy oclhaduje, Nemacfaroy na 2/3 yšetkého obyyateTstya; Horvatská Dccla,
l'atio ccní Maďarov ua 1/4, maď. znajúcich na 1/3; lzclenczy y posudku z roku 
1790 (sroyn. stl'. 228 tohoto clielu) na X, Balassa r. 1793 na X (srovn. str. 316). 
Scl.nl'artner v Statistik 1798 má pomel' 1 : 3. Všetky tieto odhady zaldadajú 
sa na . známej nám už štatistike jozefinske,j pocUa obcí, y čom je a.Ť ich 
nedos(atočllosf, nakol'ko Ileprizerajú yobec k Tuclnatosti jednotlivých obcí 
a cenia ,jeclnu aleo dmhú, čím počet Macfarov sa o niečo zmenšuje. 

128) St. R, 2998/1790. Návrh Balassoy k 8. bodu Szekfií, 226. str. 
129) Ol1lll11Hssgebigster VOl'schlag wie u. mit WHS fiir AnIllel'kungen die 

Diaetalartikeln in Gel11assheit des ah. EntschHissung von 21. vorigen Monats 
nach cler Kronung zu verfassen wtll'cn" (aby pníva pal1ovníkove ostaly za
chované). Návrh Balassov ,je zn dúa 20. X. (St. A. 'IV. - Ungarn, fasc. 408. 
comititialia 1790.) Vo sVOjolll elaboráte .zo clIla 7. IX. yystllpU,je Balassa proti 
l11aďarčine ešte veTmi ostre. "Sollten die Stiinde mehrmalen reif Hberlegt 
haben und sie werclen selbst nic so was verlangen: Wenn man auf die Auf
llahllle des Konigreiches, auf KOlI1mel'z, Fabriquen und Manufacturen, Mili
tiirdisciplill, auf Verbesscruug der Landescultur, ja selbst auf die \Vissen
scha,ftten zuriicksehet, so wÍl'd man selbst eingestehen mHssen, dass man 
hiermit sřch lediglich in die alte Rauheit stiirzen uncI hieraus noch ein Ver
dienst machen wollc. Hat es nicht seine .Richtigkcit, dass wenn man im Lande 
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kcine p.ndere als clie MlIttersprache spreehen wird, sich kein IGinstler, kein 
Hanclwerker, ja kein Ansiecller g,etrauen WCl'de hinabzugchen?' Vielmehr 
sollten clie Stancle bitten, dass die Normalschulen je mehr, so auch clie deutsche 
Sprache, welche des Lanclesfiirsten uml des KOllll1lerZeS Sprache ist, in Auf
nahllle konllne, dalllit hier das Kommerz und all obell heschriebenes ZUtll 

allgemeinen Wohl des Landes befOrdert werdc." (Tamže, fasc. 410.) 
130) St. R., 3113/1790. Sroyn. str. 211-12 tohoto dielu. 
131) Srovn. K. 985 a (pripojené) 984, 986/1791; cl'alej St. n., 3673/90 a 

lzdenczyho Nachlass (St. A. W.), fa;oc. 2, Č. 41 (Referente cons. aulico a Pász
thory. Protocollum majoris momenti obiectorum cliaetalium incle a faustissima 
S. M. coronatione usque ad cliaetae conclusionem), kde je K. 984/91 \' opise. 
Návrh Izdenczyho otlačený u SzekHího, str. 22?-2R. Srovn. aj Mályusz, 
stl'. 287. 

132) Prítomní boli mimo to: A, Leopold, palatín, Bátthyány, pl'Ímas; Zichy, 
Urményi, Pálffy, Pászthory; Št. r. Eger a Izdellczy; Spielmann, ref. št. kan
celárie, a Vogel, tajomník Št. 1'., ako zapisovater. 

133) Protokolov o tejto konferencii máme viae. 1. Dradný (Vogel) y St. R, 
45/1791 (v opise spolu s rezolúciou u K. 989/91 a v Izdenczys Nachlass, fase. 2., 
pocl týmže číslom); 2. súkrolllný, písaný predsedajúcilll arcikniežaťolll Fran
tiškom (Pl'. Bih!., fasc. 8.); 3. súkronlllÝ, písaný pl'ítomným palatínolll (PI'. 
Bibl., fase. 7.) a majúci mýlné dátum (bol paclTa j)oznámok sostavený pala
tínom až 1793) 22. XII. Tento l'ozcliel dát svieclol Szeldiího k tomu, že pri
jíma konfere!lcie dvl' (22. a 24. XII.). Aleo riaprostá shoda pojeclnávaný('h 
predmetov na oboch konfcrenciách svedčí, može ísť len o konferencin jeclnu, 
ldorej dátum v úraclných zápisniciach a i v zápisnici Františkovej je 24. XII. 
Zápisnicu v osnove iJalatínoyej uverejúuje Mályusz, str. 286 a ll. (s doclatkalll.i 
zo zápisnice Františkovej). časti oboch súkrolllných zápisníc, ako aj zápisnice 
úradnej, yZfahujúee sa na jeclnanie o článku 8., má aj Szekfií, str. 228. Všetky 
zúpisnice sú zmatené, zvlášť pokiaT ide o svorné konštatoyanie, že konferencia 
sa usniesla podržať rezolúeiu zo clJ'ía 21. IX., kcležto nová, staYOlll doclanú 
rezolúcia je z rezolúcie 11. XII. s uvedenými zmenami. Tejto nejasnosti čelí 
moj výklad v texte. Jeho správnosť potvrclzuje i St. R. 4861/92. K z. 1'.1. 
o palatínoyi Sl'OYn. Acta, č. 40; Jegyzései, stl'. 212 a n. a pramene uvedené 
"yše. Tu poznamenávaln ešte, že (hla 4. XI. v ciree. sessii tisskej bol odkázaný 
komisii mlvrh: "Ut l'egii principes HUllgaricam discallt." (A. m. Krcmnice, 
Diarium diaetae 1790/91.) 

134) Osnovu 7. a 8. z. čl. y Acta, stl'. 443, S. llyer. Szekfií, 228-29. Záp. 
konferencie v St. R., 660/9J, v opise K. 1003/91 a v Pászthoryho u. zápisnici 
pod týmže číslom; cl'alej y Pl'. Bibl., fasc. 7. (palatín) a 8. (Františck). Uvel'. 
Mályusz, 320. 

135) Miesto "cllpientes" je "CUpiUllt". V 7., teraz v 16. čl. navrhuje kanre~ 
lária (v súhlase S bratislavským odclelením) premiestenie klauzule "salvis 
illribus regiis" na koniec člúnku a vynechanie slov "more solito" (in leges regni 
referendum elaboratllm). Sl'ovn. K. 3827, 3828/91 (pl'eclostretic zo dl'ía 8. n. 
o návrhu brat. oddelenia zo dIla 5. II.; v opise aj v Pl'. BiM, fasc. 8. 
a v Pászthoryho u. zápislliei) a K. 3862/91 (rezolúcia), aleo aj St. R., 45J 
a ad 451/1791, ďale.Ť Acta a Jegyzései snemu. 

136) Keresztesi, 229, 315 a H. T. n. 713. 

571 



137) Jegyzései, str. 265 a dopís Najstettel'oy zo dňa 28. XL Balassovi 
(A. Balassa v M. N. M. - L.). M. K., sll'. 1355 a n. (30. XL). Obe 
osnovy článku v Aeta, stl' 219 ("Conveniens esse agnoscllnt SS. et 
00. l'egni, ut Ollmes l'eglli nobiles utriusque sexus nationali vestitu 
HUI~gal'ico utalltm") a 330 ("Cum dignitati gelltis conveniat, linguam 
ves~Itu~que I~l'opl'ium l'etinere; ideo nt Omnes regni nobiles utrillsque sexus 
llatI.o~lal.l vestrt~ H~ngal'ico utantUJ', nec secus inambitll l'egni in publicis 
noblllOnbus socwtatrbus conveniant, statutum est"). Tisské okolia sa 4. XL 
usnášajtÍ: "Natio vestitu suo utatm, lusus scoenici et alii tollantur luxus 
I'estl'ingantur. Relate ad vestitlllll ad clep. mixtam." (A. m. Krelllllice,DiariuDl 
1?9~-91). Prvý poclnotúr Peštianskej na oclpočiuku Pavel Puky dte diía 
3. XII. podáva g. C. dóvody pl'e donesenie zákona o obleku a proti nádhere 
,a pl'epychu eidom ich zaslania stolieou poslancom ako inštrukeie. Stolica 
uklaclá návrh clo archívu pre prípad potreby. (A. PešL, g. C. 3. XII., č. 4424.) 

138) Gegenvorschlag. WOl'llach das von einer yermischten lanclstiindischen 
ungarischen Deputation ausgearbeitete Projekt einiger zu artikulierenden 
Bitten cles Laneles verbessert und verbeschieclen werelen eliirftell. (St. A. ·W., 
Ungarn, fasc., 410.) Jeho návrh odpovecli: "Ad 12-mum: Quamvis nos vestHu 
Hungarico in nonnullis singuladbus occassionibus uti, seel et serenissimum 
archiducelll filiulll nostl'lUll charissimum Leopolelum veste nationali induei 
volumus, benigne tameli annuimus, ut pro suo quisquis arbitrio vestituuI si 
wavult, nationalem gestare queat." ' 

139) Bethlen: Historia de Transy I vania, IV., stl'. 479. (citujem podra 
2: vycl. z r. 1(85): "Vestiulll quoqlle intra clecursnl11 aliquot annorum muta
tlOnes maioribus nostds insolitae totam pervaserant Transsylvaniam ... quod 
dlll~ prudentis~i~l~i viri vidissent, saepius sunt auditi dicere: Trans sylva nos 
antIquato genÍlhtlO habitu et novo adscito imperiulll olim alieuae gentis 
sl1bituros." (K r. 1599. Cituje: lntroduciio ad politica regni Huugariae, str. 10.) 
• 140) L. Pálffy bol hl. išptlnom stolice čongráclskej, ,jeho vicišpánom tu bol 
stefan Kárász. 

1~1) Pl'. BibL, fasc. 4., ('. ll. Kopie des Eriefwechsels zwischen dem Gr. 
L ~alffy U. Gr. Mitrovszky u. seinen Ag'enten Prantnel' in Wien, welches die 
lntl'lguen des Landtages beweiset. 

. .142) Gedankeu iiber die Nazionaltracht der Frauenzirnlller in Ungarn ulllI 
{C~I~lI~e Gegenstunde wider das beruchtigte Buch Niniye. 1790, stl'. 16. Časť 
~llllve, proti ktore,j tu Miller brojí, je zvlášť ua str. 35 a u. Deutsches 
~ l~~gl1le~t, v ktorom. Hoffll1a~n ukazuje na nenávisť voči nernecke.Ť kultúre, 
reCI a satom, ale aJ ua nedoslednosti a polovičatosti obratu k národnéll1u 
r~zu". Malá ·ukážka z toho, čo by dósledne mali robiť: "Die Ta;~ten reisseH 
.~l.~ von ~eu Wlinden herab. Anstatt des gros:oen Kristallspiegels im Saal 
hange~~ Sle das KO~lterfei des Attila oder Rakotzi hiu. Ihre ausgeHifelten 
Fussbodell lassen Sle aufbrechen u. wohuell kunftig,' wie ihre Vliter, clie 
Hunnen, auf der uackten Mutter Erde" atd'. Doteraz preclstayujú miešaninu 
dom~cich a. C~lc~~ích zvykov, ktorú Hoffmanu s mnohým humorom po
pISUJe. K agltacll za uh. oblek srovu. aj pOZll. XI. 38 a 49. 

143) M. K, 30. XI., str. 1355-56. 

144) Srovn. !C 987 a 988/91 (predostretic kanc. 5. XII.; aj y Pászthoryho 
záp. a v Pl'. Blbl., fasc. 8.); St. R., 3812/91. Konfereneie srovn. y pozn. t33 
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Cl 134. Tis.,ké okolia dávajú požiadavku obleku kl'. depntáeiám s dodatkom: 
"Sed addeudull1 es set, ut iuventlls arrnis et aequitationi assuescatur; in 
;~ibis luxus tollatUl', a1tiores lusus, saltus extranei, picíura faeiei et scenae 
comicae tolIantur." 

145) Srovn. Pl'. Bib!., rase. ll. Zvlášť zprávu Gabelhofel'OYu o Révaim, 
cit. Szekfiím, stl'. 223. 

(46) Srovn. stl'. 181 a 211-12 t. cl. 
147) Planum erigendae eruditae societatis HUllgaricae altel'Ulll elabomtius. 

Viedeň, 1790. (Prvá zmienka v E. B.; ,dňa 11. II. 91.) Candidati erigendae 
t'!'Uditae soc. Hungaricae. (Prvá zmienka tamže, dňa 21.· VI.) Obidve diela 
vyšly a,j v spoločnom vydaní. 

148. Srovn. K. 9150, 10843, 11525, 11786/90 a 5541, 8388/91; d'alej St. R. 
2411, 2802/90 (toto poslednejšie číslo uverejňuje Szeldií, č. 6.) a 2171/9 I. 
Ďalej H. T. III, 772-73; Réyaiho Planurn a Candidati; Kazillczy levelezés'c', 
n, č. 342, 343 (tu sa dozvedáme, že na zmienenej schódzi u Széchenyiho, 
ktorá pO.Ťednávala Révaiho plán, R. sám z neznámej prÍčiny nebol), 352 
(sll'. J41) a 360 (str. 160). Srovn. aj Csaplár, III, 165-211; Bánóczy, 203 
Cl n., Századok 1914, str. 3??-82 (Váczy: A nt'mzeti felhuzclulás 1(90) a po
známku II. 256. Hlavné myšlienky Réyaiho Plamunu: Cieľolll Uč. Spol. 
,je predovšetkým vzdelávauie a zveraeTovanie lUaeT. reči, šírenie vied a umení 
v uej. Výtky, že nemáme vzdelanú l'eč, tým prestanú. Vel'ejnosti prospeje 
i vzclelá vanie . vied. "Dulcius enirn degustabulltllJ', aeceleratioreque a viditate 
euptabuntuJ' hae J'egnonull cedae et indubitatae opes, si lingua illa, quae 
materna est et magis nota, libanclae proponalltur." Užitočnosť spoločnosti: 
V lllaterčine budú vedy pl'Ístupné každému. Národ maže sa stať vzdelaným 
len 1'0· svojej reči. Maďarčina je Echopná na všetko. "Scl'iptores selllper in 
sua popria lingua patda essc praestantissimos: quam cmn laete materno 
suxerint et onmem eius vim veluti natura sibi inditam aceeperillt." Úkoly 
Rpoločnosti: Vzdelávanie l'eči: staré a zaniklé slová oživovať, nové tvoriť 

v duchu reči; výklad st\trých a nových slova ieh jemné skladanie; vypra
covanie mluvnice a slovníka. Vecly a umenie rozširovať. Najprv pocHa Cll

dzích prác, potom a,j tvol'enie vlastných. Teolog'ia bude vyňatá. Súbehy 
a recenzie kuíh. Starosť o divadlo. členoyia spoločnosti ~ ú l'iadni, čestní, 

mimoriadni a clorast. Podlllienky vorby za člena: "Vita integra, animus pa
catus. Pel'itia linguae paíriae, seientiarum artiumque cognitio. Deincle soeii 
deligencli, praecipue quidelll purum ac sincerum Hungarisll1um intime, Hl' 

wlide nosse, at praetel' hoc in aliis quoque seientiis et al'tibus singulal'itel' 
versati, iisque non fueate imbuti esse debent." Vzhfadolll na dialektické roz
diely Y lllaďarčine majú byť členoyia zo všetkých strán krajiny, aby ich spo
luprácou holo možno reč zdokonáliť. K znalosti rečovej mú sa pojiť aj znalost' 
vecná. K pestovaniu. Ulacl'. "dmi prospieva i znalosť vzdelallých l'ečí ostar
ných. "Iudieiul11 maturnm et limatum. Gustus non corruptus. Publica clari
tas." V d'alších hlavách pojcdnáva o' mieste spol., o shromaždeniach a schC,
dzach, o menšíeh úradníkoeh, o jej ochralle, o pl'Íjmoeh a Yý(hwkoch (27.000 
zl. ročne). 

149) Obšírné opísanie osudov mad'. divadla v tejto dobe Sl'Ovn. v Magyar 
]átékszíll I-ll, Pešť, 1792-93 (predmluvy). Pokračovanie: Váli Béla: Az 
I 790-96-iki III. szÍiltársulat feloszhísa. Hazállk, III, str. 94 a ll. E. B. 1792. 
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365,405-06 a Appentlix k č. 80, kde Pavel Spilenbel'g,advolcát a l'iaditeť 
dil'adla uvel'ejňuje svoje "Monita de !ingua et theatro Hungarico stabilien
do", ichž vtičšia časť je venovaná významu divadla ll1acf pre šÍi'enie a vzde
ianie maefarčiny. (Sl'. pozn. XI. 26.) K. 15341/90 a 3293/91. Stoličné pramene 
é;L·Ovn. v pozn. XI. 26. Sl'ovn. cl'alej Pataky: A magyar szinészet Wrténete. 

150) A ll1agyar nyehllek a lllHgyar hazában való sziikséges voltát tál'
gyazó hazafiúi elmélkedések. Viedeií, 1?90. Prvú zmienku o ňOlll maJú H. T. 
(IV. 357) dňa 22. III. 1?91. Hlavné myšlienky Gátiho o súvise národIlej reči 
a nároclného charaktcru Sl'ovn. na str. 359, 362, 364-65 t. d. a v príslušllých 
poznámkach (XI. 45, 47 a 53). Zve!'acl'ovanie mad'arčiny predstHvllje si Gáti 
takto: "l-súir: I-logy azt a nemzetben mindenek, nagyok, ldcsinyek, urak, 
sZegények, tudósok, tndatlanok, lakosok, jovev6nyrk tehetségekhez képest 
égyaránt milldnyájan bévegyék. :Mely ebbcn áll: a) hogy mbden koz on
séges beszédek, kereskedésbeli, polg'ári, sziikséges, sziikségtelen s akármi 
névyel nevezendéík anyai llyelyen folyJallak. b) Tiil'yéllykezések, tanácsko
zások, hadi dolgok, parancsolatok mind a fels6bb, miml az alsóbb tisztségck 
által aZOll tétessenek. Levelezések, tanltások mincl a nép kozt, mind az osko
lákban. Egyszóval yalamibe csak a nyelvllek b6folyása vagyon, hogy még 
HZ idcgenek is, ha onként nem, kéntelenségbéíl ig-yekezzenek megtanulni 
az anyai nyelvet, és azáltal gyarapittassék lllég az ideg'ClIek kozt is". 
(Stl'. Hl.). A.Ť cudzillci, aspo!l obyvatelia súsednýclt zcmí by ho mali užívať. 
Dosialtlle sa to tým sposo!Jom, kecf všetle)' vedy a nÉÍllky budú prednášallé 
macľal'sky, kecl' rľ>zn6 knihy, zvlášť vedecké, budú v ne,j vydávané, pl'e 
ktoré si obfúbia l'CČ aJ cudzí; kecl' dale,i i styk s cllrlzinou, kde je to len 
možné, bude lllaeľarský. Vzclelanie národa ,je v tom, aby čím viacerÍ ,jeho 
členovia zdokonafovali Sil telesne, duševnc, llll'CWue a cliarakterove. (Po
dl'obnc rozl'cclené.) Prospievanie národa je 1'0 vZl'aste jeho spokojnosti so 
samým sebon. "Millclezekbcn már HZ anyai nyelvnck gyarapoclásállak CZ 
11 béfolyása van, hog-y a tnclolllány lévén milldezekllck (mondhatom) egyediil 
ndó fUlldalllentoma, a tildolllánynak pedig a meggyarapoclott anyai nyelv 
leghathatósább és alakalmatósább eszkoze: látnivaló, hogy a nemzetllek 
mincl pallérozásállak, mincI bólrlogulásának legféíbb segítsége az auyai nyelv
nek gyarapodása." (24/35). Naopak, zanedbanie nárocIne,j l'cči hatí vzdelanie 
n llapreclovanie národa: "Hogy ezáltal vész el a legelséí és legfuncIálllen
tomosabb nemzeti kal'acter is, mint c' csak meg nem esék most mi ra itunk 
is, a cseheken pcclig alkalmasint már megesett, annyira hogy CsehOl:szág
han már ma csaknem gyel'tyáyal kell kercsni a cscheket. E' sznggatja meg 
azt a nemzeti egységet is, melyben a csupa nyclv áItal az egymást o5oha 
lIt'll1 látott német is a németnek égyszeribe brudel'évé, a magyal' a magyar" 
llak pájtásává, az oh'íh az olának fel'táttjává, az orosz az oroszllak bratejévé 
sat. lészen még a legidegenebb foldon is, amidéín az idegen nyelvnek 
kovetése, az idegcll erkOlcsok megkedvdleseknek is s megszeretéseknek 
is eszkoze, mi nt § 13. N. 2. megmutattam; az idegcn el'kOlcsoknek meg'kecl-

, vellése és szerctet.c pedig a nemzeti természeti tulajdonságoknak leg'pnsztí
tóbb lllételye, a nelllzetnek lllegutálása és igy a llemzeti egységességbéíl 
szárlllazó minden bóldog'ságnak :széjjelszaggató 05tora." (27) Týl1lllijako 
nebrojí proti cudzím rečiam, potrebu znalosti IdOl'ýdI uzná va,' Vedres VD 

.wo.Ťcj ú\'ahe historickými a súčasnými príkladmi l~kazu,je spojitosf blaha 
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národného 50 stavolll národnej reCI, súvislosť (v duchu Motcsqllieuovom) 
medzÍ rečou a"ll1ravmi, charakterom národa a .Ťeho vzdelanosťou, ba dokonca 
.i~ho politickým sriadením: "Nincs oka, hogy nemzeti magyar nyelviinket 
(11lelynck virág·zúsától egyedÚI fHgg' mind természeti, tulajdonsága !lem
zetiinknek, mi nt pedig polgári állapot,ja országunknak) azOll karba ne hely
heztessiik, melyben még' nagyobb dicséíség'érc és tadóbb bóldogságára szo l
gáljon nemzeHinknek." (53/54) Na námietky, že oboje bolo dostatočne 

zabezpečené dosial' latinou, poukazuje, že najvačší úpad ok svobod nastal 
v UhOl'sku prá,'e za posledných 50 rokov, tedy za l1ajvti.čšieho panstva 
latiny. Pestovanie clldze.i reči a zaneclbávanie domácej menÍ c·harakter 
jednotliycov i nál'Oda; nastáva obl'uba cudzích mravov, chlad k vlasti, ne
Jednotnosť medzi príslušníkmi národa (čo vedia latinsky, O[JOYr!llljÚ tejto 
reči ncznalými). Rečo'yú roznosť Uhol'ska je pl'Íčina búrlivých uh. osucloy. 
To všetko chýba \" ostatných kra.Ťinách. "És miért? Med egy anyallyelvek, 
ruluíjok, szokások, vallások lévén, szí vck milldig egyet él'tett, egyet óha.i
tott, egyet cselelceclett. Nálunk pcdig cz mind sokféle vóH (de még most 
is i):' ... "Hogy tehát a magyar józan szabadságllak kellemetcs bírtokában 
oly csendes és békességes századokat élhessiink, mint más enrópai nemzet
ségek, ne szégyenlyiik dicséí eleinknek elséí ártatlan szokásait bévenni és 
azoknak l'elldtartásokat mindenekben kovetni," (57/58) ... "Az egy magyar 
llyelv által oda .Ťlltunk, allOva bólclog'ságunknak kívállságától felgyúlla
doH magyar sziviink szándékozik. Ez az egy eszkoz, !UelY' minket a sokc 

féle idégen nyelvektéíl, rnháktól. iclegen szokásoktól és l'encltartásoktól, 
Ol'szágunknak ZHVal'Ó igazgatásbéli mód.Ťától ... megszabadít." (58) Latíne 
ponecháva miesto, ktOl'é má II ostatllýdl vzdelaných národov. Vcl'mi obšíl'ne 
ukazuje na to, že pOlllOCOU latiny dostali sa cudzinci do uh. úradov: "SOlHl 
egy kapu se zHl'hatja el jobball az idegeneknek hazánkbana tisztségekl'e 
való alkahnaztatásokat, mint n nemzeti magyal' nyelvnek kozonséges hevé
tele:' (64) Teraz .Ťe na to' najlepšia pl'íležitosf. Pevne ved, že sn nenajde 
nildo, Ido by bol proti tomu. 

151) List Užskej 19. VIT. v A. Tm'Č., Č. 571/1790; nsnesenie 2. VIII. protll. 
Uh., 1790, fol. 138; jeJ obežllík z tohože diía v A. Gem., 565/1790; rcpr. 
bih. katolíko\' 5. IX. v K. 12227/90. BOl'šodská 1'0 Syojo!U obežllíkll ZD (hla 
2. VI. (A. Gem., 495/1(90) spokojujc sa len oznámením, že zaviedla 1'0 svo
Jom obvode mall'. hovOl' a mae!'. šaty.: "Az szokott nemzeti oltozetnek 
s nyelvnek változtatása s ahelyctt akár a l'égi dolgoknak lllegúnásábúl 
s az u.i5ágou való kapáshúl, akár nagYl'ayagyásbúl, akár másokat ma.imolni 
kívánó gerjedelembéíl héhozatott idegen ruházat és beszéd lleme mely uyil
ván való jelelett lcgyell az .Ťámhol' l'rktilcsiik megvesztegetésének és a tol'
venyes ,szokások kt)zelítU felfordulásának, a torténetekben is olva
stule ugyan, cle nyoJ1losabban hazánk siralJ1las kiirnyiilállásaiban 3Z0-
llloruan tapasztaltuk mi is. Melyuck további kedvetlen koyetkezé
seit megeléízni akal'ván, hogy régi szokásainkl'a visszatérjlink s eredetl 
kepiinkre áItal változtassunk, azeléítt l1emzetiinkllél szokásban levéí deále 68 
sziiletett llyelveinlcen való il'ást és beszéllést magúnk kozt helYl'eállítottulc; 
az igaz ll;agyal' származásnak ezimereiil és elmeink egyességének jeléiil 
pedig már az eléíbb mindnyájan életiink icldéhez illendéíen cleink álta111Or
datni szokott rovid és hosszú igaz J1lag-ynr ki)nWsokben oIWztiillk", preto 
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uniforma, nie sícc nútellá, ale "lllivel sajnálva tapusztaljllk, hogy még most 
is, amidon az egész országllukban eláradott oltozetbéli bujaságbúl kiver
godni igyekeziink, a biszabott egyfol'ma rnhák késziileteiben a cifrálkodás
nale s vesztegetésnek nem kevés jelei láttatnak; amenllyiben ezen hiba sem 
édes elénknek igaz l'égi fedhetetlen jámbor egytigyííségekkel ossze nem 
férhet, sem az id6knek mostohaságához s a fo Id termésnek sziik voltához 
való gazdasági magllnk sziikséges alkalmuzkodásáyal meg nem eg'Yez, ezen 
bnjuságnak kiirtásával a régi egyiigyii, de csinos Oltozetnek héhozását 
s ezen újonnan bevett rnhák nemének ahhoz való mérséklését nem csak 
illendonek, hancm egyszersmind sziikségesnek itélnénk." 

152) Srovn. záp. Gemerskej, 17.90, str. 194. (Svoje usnesenie oznamuje 
Užske.Ť.) Protll. Pešť, 17.90, č. 3961 a J7.91, č. 257. a jej obcžník zo dňa 10. n. 
v A. Hont., II. 603/ 17.9J; protll. Hont., 17.90, č. J988. Pre Novohraclskú vieT 
jej obežník č. 1100/90 " A. Hont., ll. lll.; pre Békéšsku sl'ovn. Karáesonyi: 
Hékés vm. tart., I, 355. 

153) Pl'e Sabolčskú srovn. str. 17.3-7.4; pre Zalu 1\'1. R., č. 25109{17.90 
(,.Miulta az cgybegyiilt F. Haza részszerént az e1múlt szomorú torténetekre, 
melyek az idegen llyelvek miatt reánk <Íradtak, tekélltvén, l'észszeréIit elorc 
látván azon boldog kovetkezéseket, melyeket az általjában szokásban veendo 
anyai nyelv kebeliinkben sziilhet; kozértelenllnel elvégezte" mad'. zápisnicu 
a maď. úradovanie, aj stoliea sa nsniesla so svojimi úl'aclníkmi a súsedmi 
Illaeľ. si dopisovať.) Pre Šomoďskú H. T. IV, 17.. 

154) Srovn. M. R., 17.964, 21015, 27.226/90 (intimát ua pl'. y Prešp. proth. 
decl'etorum, stl'. 330); K. 1387.8, 16163/90. 

155) K. 16163{90, 1254, 4463{91; M. R, 2496, 3968, 5883, 7.250{91. 
156) Srovn. K. 1895{91 a M. R., 25391/90. 
157.) St. R., č. 2864{17.90. 

158) Z dl'llhej polovice J 7.90 mámc ua pl'. y archÍYe Kom<Írňauskej lat. 
prípisy od Abovskej, Báčske,Ť, Ugočskej; ma(1'. od Biharskej, čongrádskej, 
Sabolčskcj, Gemerskej, Maramarošske,j, Zemplínskej; l11ae!'. i lat. od Peštiau
ske,j. V archíve Tekovskcj lat. prípisy od Prešporske,j, Novohradskej, Lipto\'
skej, šal'Íšskej, Komárňanskej; ma cl'. od Zaly, Zemplínske,j, Užskej, Gel11el'
skej. V archívc Liptovske,j lat. prípisy ocl Hontianskej, Spišskej, Tl'en
čianskej, TUl'l1ianske,j, Tekovskej, Oravskej, Turčianskej, P1'ešporske,Ť, ČOJl
gl'ádskej; ll1a(ľ. ocl Biharskej, Ugočske,j, Užske,Ť; maď. a lat. ocl Zvolenskej, 
Sabolčskej, Maramal'ošske,Ť, Gemerske,j. O reči zpráv poslancov snemovýclt 
,Ťednotlivých stolíc na sneme 8rOyn. pozn. 42. 

159) Proth. rcpr., 17.90, str. 156 a intimát k. 1'. č. 2497.{90 y A. Trenč. 
160) Antol'om tohoto Sehema GyllInasiol'lllll je pl'avclepoclohnc gr. Brunsz

vik, bo sa naň odvoláva v jednom inom svojolll podaní: P1'omemoria de 
interimali scholal'tlln orclinatioue pro anno 17.90{91. (Sl'ovn. M. N. M. - L. 
Archív rodiny Brnnszvik.) O rucl. školách v tomto Promemoria medzi inýll1i 
hovorí: "Quod attinet ad scholas nationales seu verllaculas ci triviales, ceu
suit ( K. R, kde hol Bl'UllSZvik šéfom školského dep.) ad eal'llIll uecessitatem 
ci integritatem iam satis esse, si prima adolesccntia el'udiatur in legendo et 
scribendo, in doctrina Christiana et arithmetica, in lillguis nationalibm, 
ac praepril1lis Hungarica et Latina; ut ita ope potissil11Ulll gemini huills 
idiomatis iclonea reddatlll' ad mleunrla ("IHll fl'llC'Íu gymnasia." GYIII'I,íziá 
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vyžadujú zmeny: "CUIU enim praelectiones gymnasticae deinceps Latino 
sermone sint tradendae, lingua autem Hungarica iuxta § 6. intimati citaU 
(13027.{90) pel' Oll1ne regnum propaganda", je trcba dosiar užívané kuihy 
zameniť. Za tým účelom holo spísané a 7.. V. panovníkovi predložené 
Schema Gymn. Elenchus kníh yier uverejnený u SChOllyitzkého, stl'. 513. 

161) Sroyn. K. 7.17.5 a 9439/90; St. R., č. 1902/90. 
162) K. 7.335{90 a M R 17.808/90, pod ktorým Č. toto l'ozhodnutie bolo 

vydané (25. VI.) všetkým hl. štúdijným direktorom a univerzite. 
(63) Srovn. intimát k. 1'. zo dňa 21. Vnl. 17.90 č. 21484 y A. Kom.; usta

lloyenie o mae!'. y A. rg. Brat. Č. 65{17.90 v pl'íp. Fleischhackerovolll (21. IX. 90): 
cl'alc.t K. 11830, 137.42, 13418, 16658{90 a St. R 3113{90 a M. R 816{91. 

164) Srovn. K. 140{91 (Peštiallska); záp. Boršodske.t, g. C. 23. ~l. 90; K. 
10503{91 a St. R. 4407.{91. 

165) Sroyn. lVI. R 23155{90 zo dňa 24. IX. (l'ozposlané 14. X.) a illtimát 
v archívoch stoličných, elalej K. 5247./91 a intil1lát 2569/91. 

166) K. 8811, 12305/90 a 1900, 3447.{91, O pl'epustellí Kazillczyho srovn. aj 
jeho korešpol1denciu, II, č. 37.1, 37.3. 380, 386. V důsledku napomenutia k. 1'. 

vysiela Gemer.'ká zvl. deputáciu cidom ul'čenia zásad pre yyučovallie v rnd. 
školách. Táto dcputácia usnáša sa 18. XI. 17.90 o metode: "II-do. Methodicam 
scholarum nationalium instructi~nis ratiollem ex eo, quod i1lius vehiculo 
pubes neque lectul'am et scriptu1'am, neque 1inguae Latinae fundamenta 
optato successn doceatur, sufferendam esse; sublatione hae arbitrio caete
roquiu regni pel' augusÍluu reHcta existente. Ne vero III-o Aetatula tenera, 
ordinaria c1L,ciplina grayata, stucliol'llln (quae ludendo felicissimo succeSSll 
docentur) fasticlium capiat, vel aute tempus enel.'vata hebescat, proles septen
Ilio minores a scholis arcendas putaret deput,atio. lam quod IV-o Ipsam insti
tutionL9 nOl'lllam spectaret, censerctnl'. 1. Primo studiol'Um anno pubem in alpha
beto, syllabis et ledura erndiendam; haec intel', penes vernaculam cuiusque· 
Iingum~, Hungaricam etiam inculcandam esse. Translocationibus discentium 
pon'o ratione profectuulll metiendis a clocentium arbitratu pensuri.s. 2. Se
cundo anno, CUlU repetitione elelllentorum lecturae ipsalll leduram, scrip
Honem, nUlllel'Ol'Um notas, tabulam pythagoricam, lectione historiae Biblieae' 
addita, docendam. 3. Tertio anno penes coutinuandam in fluentiori lectul'H, 
scripturaque exel'citationem, elementa lingnae Latinae, utputa c1eclinatioues, 
compal'ationes et coniugationes regulares, item simplices arithmeticae spc
cies, nempe additionem, subtractiouem, multiplicationcm et divisiouem tra
dcncla; porro historiam Biblicam, nec uou geographiae patriae generaliora 
principia, duetu libelli Hánnas Kis Tiikor inscripti, explicanda. 4. Qual'to' 
allno itidem penes repetitiollem praeuutis auni stncliol'um, praccepta, supple
menta, seu practieam yocum plul'ium applicationem, yoces primitivas seul 
radices, leeturam scriptumrum, ortho et caligraphiam, dictandorum scrip
tionem, specics aritlllneticae heterogelleas, exel'citia in conscribendis epistoHs,. 
insiantiis, contractihus eic. subiicienda esse, Hlis, qlli seu ex parentum inten
tione, seu coniectura clocelltum mechanismo vel rei agral'iae destinaudi esseut, 
vice L,tinae linguae ad aritlllnetieam et perfectiorem scripturam inprimis 
adstringendis. Pube l'~tione praevia fonnanda agendum haec inter iudesi
uenteJ' erit docentibus: ut i1la nOIl tam docta, ({uam bene morata efficiatur." 
(A. Gem. 837./17.90, čítané v g. C. 9. XII. 17.90.) 
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POZNÁMKY K HLAVE IX. 

1) Sl'. St. R. 1936, 4854, 5287/91; K. 14394/91; reskript zo dňa 14. HI.; 
reč J ezerniczkého v J egyzései, str. 387 a n. (vyšla aj tlačou s titulom Sermo, 
cxternpol'Íllleus, quem Carolus Jezel'lliczky de earlem ... die 2. mensis Martii 
1791 in sessione diaetali ... dixit, fol., str. 4). 

2) St. R. 4975/91. Srovn. aj Mályusz, Č. 55 a passim. 
3) V archíve rod. Berzeviczy v M. N. M. - 1. máme zachovaný návrh 

(asi od Gr. Bel'zeviczyho): "In quantum iuventuti Hungaricae mixta sine reli
gionis discrimine educatio cOllvelliat." Každá spoločnosť sa má sllažiť, aby "unio 
animorum" bola v nej čím vačšia. "Axioma hoc ad regnulll nostrnm Hun
gariae praesertim applicabile esse, nemo ,negabit, qui diversas regni huius 
nationes, diversa corpora politica, diversas religiones et, quae ex iis pro
manant, indiscretum religionis zelnm, odium et persecutionis spiritum con
sideravel'it." Tolerancia v praxi malý výsledok. Tu može pomocť len vý
chova od malička, zvlášť však výchova miešaná: všade tieže zásady bez 
náb. animozity. Výsledkom bude "ununimitas ... , qUUlll Galli esprit national, 
Anglique public spirit nominant, et sine quo non datur felicitas nationalis." 
Je takáto výchova vzhrudom na pomcry, ev. náboženstvo a ústavu možná? 
Najdoležitejšie v tomto ohrade sú školy rudové, ktoré bude treba usporia
dať podru týchto zásad: Kde sú obyvatelia jednoho lláboženstva, tam a,j 
školy také, ale bez akejkorvek náb. prepiatosti; v miešaných obciach školy 
llliešunó s osobitým vyučovaním jednotlivých náboženství. Vyššie školy 
nech sú pre každú konfessiu zvlášť, ako dosiaf, ale bez urážania iných 
vierovyznaní. Univerzita nech, je spoločná; profesori na nej z každého ná
boženstvu. 

4) K prallleňom o synodách srovn. ich záp. a aktá v M. N. M. - K. a (ev. 
a. v.) vA. Berzeviczy; ďalej zprávy Radvanszkého o synode Pálffymu v Pl'. 
Bibl., fasc. 4, č. 11; tU1l1že, fasc. 6, č. 118 (zprávy 1. Pálffyhú a Radvan
szkého o synodách); ďalej K. 12297, 12452 a 13011/91 (Úl'. zprávy synod. 
komisárov); Synode der Protestanten in Ungarn 17% (Grellmanns Statistische 
J\-ufklarungen, III, str. 1_24); Mályusz, str. 464, 465, 470 (obavy palatínove 
zO spojenia protestantov); H. T. V. (podra indexu novín). Z literatúry: Sze
berényi, Andrej: Az 1791-ki pesti ev. á. h. zsinát tiirténelllle. Pešf, 1869: 
Zsilinszky, Michal: A magyarhoni protestáns egyház torténete, str. 572 a Jl. 

Otázky .ritnálné a dogmatické holy v smysle predhežnej dohody zpomedzi 
pl'edmetov sjednotenia vylúčené. Mienka prof. A. Pražáka (srovn. Bratislava, 
II, str. 188), že k únii nedošlo pre "illlpedilllentum ex nationalislllo" (výraz 
pochodí povodne zo spisku Comlllelltatio brevis de unione), nie je opodstat
nená. Výraz ním citovaný nemá yýznamu, ktorý mu prikladá (srovn. 
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cl'alej str. 366-67 tohoto dielu). Naopak z celého jednunia synód a zo súvekej 
.spisby o únii (Novum tentamen unionis amore boni publici wsceptuIll. 
Rezno, 1784; A prot vallás két ágának egyesíthetése felol való 1'0 vid je gy
zések, 1791; Commentatio brevis de unione protestantium iil genere, prae
sertim in Hungaria, 1791: dva posledné spisky vyšly za synody: E. B. maJu 
o prvom zprávu 7. X., o druhom 16. IX.) vidno, že prekážky tu boly predú
všetkým náboženské. Zvlášť by nebolo možno hovoriť, že so strany sloveu
skej tu išlo o clajakú obrann voči maďarizmu, ako je tomu v rokoch štyridsia
tych XIX. storočia. Proti tomu svedčí nielen okolnosť, že ev. cirkvi prejavu,iú 
o mad'arčinll živý záujem, ale aj to, že proti únii sú predovšetkým mad'. 
kalvíni. Puvel šramko, ev. faráry Nem. Lupči, predkladá v pamatnom 
spise zo dňa 25. VI. 1790 dvoru návrh na reformu a sjednotenie všetkých 
drkví uhorských bez rozdielu cierom dosiahllutia yačšej náb. svornosti. 
Jeho heslom je "Constitutio talis ecclesiastici regiminis, cui omnes reli
gionis sectae subordinatae essent." Navrhnje ako najvyššiu inštanciu pre Vše
tky cirkvi v Uhorsku sriadiť "consistorium supremnnl", predsedom ktorého 
by bol primas, člellmi3-3 zástupci za každ~ konfessiu (kat., pravosl., ev. 
<1 ref.). Tomuto najv. konzistóriu by podliehaly konzistóriá jednotlivých vie
rovyzllaní po diecézach. Zákony tohoto najv. konzistória by boly donášané 
na národllej synode. Osamostatnenie od Ríma. Hlavným úkolom konzi
stória by bol dozor, aby každý po cirkvách konal svoju povinnost a . za
.chovával náb. svornosf. Bola by len jedna ecclesiu HUllgarica, rozdelcná 
na jtxlnotlivé sekty a spravovaná spoločnými zákonmi: Canones Huilgarici. 
(Srovn. Priv. Bibl., fasc. 11, č. 26.) 

5) Další zákrok Leopolda II. proti tlači je zo dňa 26. VII. (billet ku 
Kollowrathovi, č.-rak. kancelárovi, a Mailathoyi, vicekancelárovi uhorskému. 
(Srovn. K. 9862/91 a Mályusz, str. 84, pozn. 1.) Kancelária uh. odvolá va sa 
tn na známé nám nž predpisy cenzúmé z 1790 (srovn. pozn. VIII. 67) á na
vrhnje, aby boly cierol11 jednotného pokračovania sd~lené aj k. 1'. uho1'skej. 
Ku knihám, vydaným s vedomím, ba v niektorých prípadoch pl'Íamo na 
tajný pokyn L.. II. proti voli riadllych cellzúrnych orgánov, pafrí na Pl'. 
Bahel, Nillive, Grosse Wahrheiten U. Beweise a podfa všetkého' i Oratio 
pro Leopoldo (srovn. St. R. 1877, 2049, 2455/92 a K.5370, 11489/91; 4209/92, 
letmými sa za Fr. I. obe poslednejšie diela zakazujú). Cierom lepšej kon
troly nariacľuje sa dek1'étom zo dňa 2. IV. 1792 na návrh k. r., ahy kniŽIlf, 
zásielky z cudziny, idúce do Uhorska, boly skúmané až v Uhorsku, a nie 
vo Viedni, ako dosiaf, kde sa p1'e nával práce často stane, že sú prepustené 
<tJ knihy závadné (K. 1519, 2569, 3502/92). Úplné pov'iazanie tlače spadá 
však až do roku 1793. - Z prejavov sympatií s franc. revolúciou zazna
menávame hnutie, vzbuclené v zemianstve na vých. Slovensku, zvlášť 

v šariši :MartillovichovouOratio ad proceres na počiatku 1'. 1792. J~ i~te 
zaujímavé, že myšlienky tejto knihy chápe zemianstvo ako návrat k svo
bode starých Skýtov, ted)' súhlasne so svojou icleologiou. (St. R. 37~ 
a 1317/92). - Cit. intimát k. 1'. zo dňa 11. XI. 1791 ustanovu,te, že mládež 
nesmie nosiť zbraň; katolícka mládež má riadne navštevovaf hodiny' llá
božellstva a bohoslužby; clo divadla a na tanečllé zábavy smie študellt 
len s rodičmi: návštCYlL divadla musí mať ešte i poslucháč univerzity' :po
volenú písollllle dekanolll, ktorý pri tom má vziať v úvahu zrelosť tnladílw. 
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6) O obrate srovn. hl. Mályuszoyu prácu, ďalej práce Fraknóiho o M<ll'
tinovichovom sprísah<lní a živote. 

7) Usnesenia Gemerskej srOV11. Proth. 1791, č. 389 a K. 1939, '5943/92. 
Podolme zrušuje kancelária lIsnesenie Zemplínskej zo dúa 16. V., aby 
zemani chodili na shromaždenia v banderiálnej rovnošate (súčasne sa za
kazuje je.Ť nosenie nezemallmi), a Užskej zo dúa 9. V. o zákaze nosenia 
zem. rovnošaty llezemallmi alco "statutum tanquam libertati naturali adver
sum". (Srovn.· K. '599, 628 a 8204/92; srovn. a.t zprávu Gotthardiho zo diía 
20. III. 1791.) Pre maď. zápisllicešopronske.Ť Sl'Ovn. oclpovecľ te.tto stolice 
na str. 233 tohoto clielu, pl'e Satmársku je.Ť obežník zo dila '5. V. 1806 (A. 
Prešp., g. e. aug'ust 1806); pre Boršodskú jej obežnfk za clúa 6. lY. 1791 
na stolice (A. Gem" 439/91, A. Abov, B, 791/30, A. Hont. I. 603/1791) a .kŤ 
zápisniee v :tlL N, M, - L. - T, A., fase. 1060). Z obežníka uyádzame tieto 
charakteristické miesta podfa pravopisu znenia, zaslaného Aboyske.Ť: "Né
mely, akár az idoknek viszontagságaitú1 yiseltetett, akál' a magokat meg
ldilomboztetni kiván6 indulattól yezéreltetett hazánkfiainak nemzetiink 

szokásaitúl yaló idegensége, melly szerint régi eleinknek nem csak iiltii
zetekbol lciyetkezvén, hanem még sziiletett nyelveket is megvetvén, kiilso 
nemzet ruháit yették magokra, sot sokml magyarúl beszélleni i, vagy 
szégyenlettek, vagy nem tudtak, bizonyos jele vala azon szomorú kornyiil
állások kozelgetésének, mellyekben a kiizelebbi id6kben vala édes hazánk 
helyheztetve." (Srovn. aj str. 3'5'5-'56 J. dielu tejto práce). K agitácii Mal'a
lllarošskej za lllaďarčinn v stoličnom úradovaní: obežník Maramal'ošske.Ť 
sroyn. v A. Turúa, B. 791/10; A. Spiš., 34'5/91; A. Abov., I. C.; A. Hont., 
1. c. atd'. Odpoved' Abovskej v A. Abov., 1. c. ("Tobb izben vérellgezo, gya
korta kiujúlt sebei kozott nemes magyar hazánk méltán fájlalhaUa legin
kább azon sérellllét, mellyet erzett, amicl6n kedves hazafiait az polgári és 
torvényes dolgoknak follyamotyára hirtelen s véleteleniil béiktatott ídegen 
nyelvnek kedvéért onon hazájokban téendo hasznos szolgálatoktúl s tiszt
ségeknek viselésétííl kirekesztetve és az setétes magánosságnak a régi holdog
ságnak fájdalmas ellllékezetei kozott toltendo Szálllkivetett életre elitilve 
lenni szemlélte". Nastala síee priaznivá Zlllena. "Azomban az i.idéíknek válto
zások alá vetett álhatatlansága arra visel benniinket, hogy most vala
mennyire jobb lábra kelo dolgainkat olly megmozdíthatatlan támaszokkaI 
erosícsUk, amellyeken az itd6knek kovetkezhetéí mostohassági er6t ne ve
hessenek. Ezen' kozvágynak bizonyosabb eléréssére sziikségesnek talál
tuk, hogy az némelly nemes megyéknek az kozdolgoknak follytatására 
már is béveH tnlajdon anyai nyelvhez ragaszkodjunk mi is."); odpoved' 
a usnesenie Hontianske.Ť v A. Hont., 1. c. a záp. č. 709-710; Boršodslce.t 
v záp. 1. c.; Turnianskej v A. Turúa, 1. c. Opisom svojho predmetnélw 
usnesenia odpovedá Maramarošskej a Boršodskej aj stolica Gemerská 
(protll., g. e. 10. V. 1791). Odpoved' Oravskej (proth. concept., 29. IV.): 
"Communicatnm nobiscum per praetitnhtas dominationes vestras median
tibus snis sub 28-ya postremo tranmcti mensis Martii acl nos exaratis mni
ds litteris" (obsah) "laudabile instituiulll nostrique ad capessenclum idem 
exemplo etiarn alionun complUl'ium ii. comitatuum ae cleniqne uhel'iúris 
patriac linguae culturae studio amicam animationem ct eohortationem que
madmodum pad amico cum affectu accepimlls, Ha patrii Hungarici sermo-
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nis ad publicol'tUll pertractatiollelll adoptationem et praelucentimll nobis 
. exemplorum aemulationem suapte etiam apud anilllOS nostl'os constituentes, 
eo praeattactas dominatiol1es vesŤl'as certiores reddere eupivimns: ad asse
quendalll unifonnitatelll in suscipiendo successive quaqnave licuerit nostro
l'um quoque publicormn pl'otocollorum patria HUllgariea lingua ducen
dorum usu potioritati ii. comitatuum nosmet accomodare adnisuros." 
Usnesenie TUl'čianskej (protII. 1791, Č. 1173 a acta): "Laudabilelll hanc ad 
expoliendam et propagandam nativam lillgualll, praecavendamque insuper 
in publicis negotiis peregrinal'Ulll linguul'lun inŤl'ocluctionem tenclentem 
intentionelll olllllimode pl'obari quidem, cOlllitatum llihilomillus hunc eousquc, 
clonec quippe staius grellliales in lingua Hungarica eos progressus fecel'int, 
ut tam pertractanda publiea negotia intelligendi in stahl sint, quam et ad 
explcndas debitc officiorum suorlllll partes in eaclem lillgua fnndamenta
liter gnara subiecta nactus fuerit, prothocolla lingua Latina duci curaturllm. 
Ad CUiUSlllOdi praeconeeptulll scopum eo ocius assequenchun, ex occasione 
lÚ1C antelatus i. comitatus requirendus cleCel'lJitllr, klem velit ublegatos suos 
tam acl l'egni deputationes, quam et ])roxime affutul'a regni comitia ex
mittendos in eo instrllcre, ut conatibus suis desidel'ia cOlllitatus istius apud 
i. regni status in eo coopel'entur, qno duo pcculial'cs profcssOl'es absque 
cliscl'imine l'eligionis usquc syntaxim inclusive studia, nec non linguam et 
siylul11 HUllgaricmn traditul'i ael gremium comitatus huius, signantcr OppI
dum Znyo,Vál'al1ya pel' suam maiestatClll saeraiissimam ex fundo stu
diorllln solvendi l'esOlvantlll', ut ita iuventus absque c1iscrimine religiollis 
linguam Hungaricam func1amcntaliter condiscere ct ad obeunda pnblica 
lllllnia semet hahilcm l'ec1c1el'c valeat." Z .ŤC.Ť odpovedi Maramarošskej tohože 
obsahu: "nelU kiss YigasztaláEsal irtettlik nagyságtokat kegyelmeteket arra 
való nézve (olllec1zenie lat. reči panovníkom na agendu dikasteriálnu) olly 
,z<Índékkal és él'telemmel lenni, hogy kiizonséges .Ťeg'yzéí konyveik, pro
tllOcollumaik sziiletett magyal' nyelyen il'atassanak és vétessenek. Ezen 
détsél'etes szándékjokat annyival inkáhb .Ťóra hagyunk, menyivel nyil
vánságosabban meggyozettetve vagyunk, hogy ezen igyekezet tsupán az 
idegen nyelvnek az haza kozonséges dolgaiban béhozássának megelozésére 
és magyar nyelvnek pallérozásál'a (pl'etreté: és lllaradékinkra té.Ťendo 11a
tásál'a) tzélozik" atcL Usnesenic Liptoyske.Ť (pro tll. 1791, str. 375): "Quo 
in merito, quantunwis status et Ol'c1incs llSUlll linguae patriae ad omne5 
publicas manipulationes statim inelncenc1um vehementer cupel'ent" etc. Jd 
oclpovecf (tamže): ... "tellyes készséggel nagyságtok kegyelmetek chbéli 
haza nyelviink s egész llemzetiink c1iszél'e és haswára tzélozó eloadásokat 
orvendezye akal'l1ánk mi kovetni" atcf. Odpoye(ľ Tekovske.Ť v A. Tekoy., 
1791, fasc. V., Č. 23. Z oc1povcdi Tl'enčianskej (zá]). g'. ('. 23. V. "Ezen ar. 
haz<Ínk boldogétására és az nemzetlinknak .Ťavaira czilozó nagyságtoknak 
kegyelmeteknak szandik.Ťokat valamint hogy igaz hazafiai szerettetet meg
halálni kotolOsségiinknek tartyuk, ugy viszonlak égél'jok, hogy mivel mink 
eszt azontúl is mostan kéírnyoállásokhoz kepescl végben nelll vihetiink, 
semmi llemíí ipal'kodást nem keménylyiik, hogy az idonek folyásával az 
koziinséges dolgok meggyinkhen is mag1'ar szoletett nyelvell vitessenek." 
Z odpovecli Zvolenskej (záp .• stl'. 228): zachovávajúe v tejio veci donesený 
zákon, "tellyes igyekezettel ipal'kodni fogunk, hogy eziiletett nyelviinkkel, 
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amelynek gyarapítását, palérozását óhajtva várjullk, eronk szerint minden 
ldtelhe~~ lll.ódon lllindel~ alkalmaiossa,ggal elhcssiink." Odpoved' Spišskej 
(A. SplsskeJ. 1. c.): "Meltatlanaknak el'zenénk magunkat mra, hogy éde8-
mara~~kink hálá~d.~ s~iyékbe táplályak emlékezetúnket, ha kedves anyai 
Ilyelvunknek a kozollsegcs dolgok folytatására lejenclo bevévetelén és innét 
származható édes hazánk s nyelviink ditsoségének oregbedésén minde 
te~~ets~g,gel l1e~n ipal'kodnánk. De millek a cleák szó mindjárt Ol'szágun~ 
szoletesevel szal'mazot szokásaink kozt bé vitetctt tsak azért is hogy amaz. 
drága gyongyot, kecl ves torvényiinket javunkra hiven megtartotta, minden 
hazafitúl kOlonos tiszteletet él'Clemlene, sOt. l'eánk nézve szokséges is volna, 
Azért tellyes l'eménségel tápláltatunk, hogy nadságtoknak kegyelmeteknek 
kozjóra czélozo kívá~lsága betellyesedik, ha azon sziinetlen szorgalmato. 
sag mellet, mellyel dl'ága haza nyelvtink felemelésén igyekezni fognuk, 
a cl.eak l~yelv.et seDl ntaljuk meg." (Z jej usnesellia: K snahe pristúpila 
stolIca uz drlev tak, "ut simul Latinam linguam, quae legem et avitas 
cOl1suetuclines a majoribus fe1'en5, praecipuum pr~e1'ogativae, libe1'tatis et 
felicitatis patriae vehiculum esset, Ilon conculcal'ent" ... ). Odp. Ša1'išskeŤ 
51'OV11· v jej záp. 1791, č. 309, Prešporskej, p1'oth., 1791, str. 727-28. Pod!';, 
z~1'áyy ~. T. V, 1~1 (29. VII. 1791) maď. si c10pisujú a svoje zápisuice píšu 
este stolIce Bl'eh, COllgrád, Zemplín a Ugoča. Zemplíns!ca tvnlí síce 1'. 1806 
(obežník o. mad'arčine zo dňa 24. IX. 1806), že límduje mael'. už od 16 rokov 
jej monografista (Zempléll vá1'megye monografiája, str. 417) však ndáva~ 
že úradovanie stolice .ie výlučIie macľarské až ocl 1'. 1797. Brežská úraduje 
n:aď. podl'a svojho monografistu mael'. až ocl r. 1806 (Lehoczky: Be1'eg
varmegye monographiája, l, str. 5.). 

8) Maď. a lat. dopisnje si Liptoyská ešte aj s Or~vskou atcr. Lacl. Szent. 
iványi a Buchholz y)'stavujú slov. dlžné úpisy, tenže SzentiYállyi uzayieru 
s T0mášom Klinowszkym slol'. SmlUYll (A. Liptovskej); hl. išpáll Trcl[
čianske.Ť J án IIlésházy otvám 18. VI. 1791 g. c. stolice ma cl'. rečou' Tren
čianska mael'. odpoyedá na nUl d'. dopis gr .. J ozefa Széchenyiho atd'., atcl'. 

9) Kukllljevič: Juru ]'eg'ni Croatiae, II, stl'. 261. 

. ~O) Sl:o~n. S.t. R. 393/92. Z čiastočného maď. úradovallia stolíc vznikajú 
aJ, Hlak fazk05tl. V tomto ohl'ade je poučné uviesť mienku kapitána ženi.i. 
n~110 Karola von Langena (sl'Oyn. jeho Beobachtungen iiber Hungal'n v Pri \', 
Blbl., fasc. 6, Č. 106, datované Belehrad, 19. I. 1791) o Banáte: "Tn dem 
g~nzen Banat, 50 wie in yielen Comitaten von Hungal'll ist kein einzig'(']' 
Emwohnel', der die hungarische odel.' laieinische Sprache versteht. AIle 
Bescheide ?el'en Comitate wel'den in einel' diesel' Spmchell gegeben, welche 
Beschwel'lll.ss vor die Parteien, 1'0]' allem Ulltel'tauell. Die hUllgarische 
Spl'aehe wIl'd ausser dem Reich in der ganzen bekallnten ",~Velt nicht O'ere. 
d~t, sie ist mit aHen li brigen Spl'achen ohne Z usammenhang, uael d~ i II 
(hesel' Spl'Uche anch keine 'Werke bestehen, die ZlU' GhickseHgkeit, ZlU' Aur
kl1irullg der Mensehheit etwas beitragen, so sucht solche niemancl zu CI'. 

lerllell. Die lateinische Sprache hat schon zu lallge aufgehort ei·lle Muttel'. 
sprache zu sein, seit diesel' Zeit sind cine .Menge neller ",Vissenschaften 
entstanden, wozu sie frqmde ",V orte elltlellllell lllUSS, darum wird sie mit 
Recht von der Pal'iser Academie vor die izige UlllsHincle eine arme Spraclll' 
gcncnnt. Obwohlen clieses hinHillgliche Gruncle wliren beicle Sprachen ZlI-
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rtickzulassen, so ist doch nichts 80 selu Vernunft wide I'.' pl'echend , als das 
Verlangen, dass einige hunderttausend Menschen dem Eigensinn einiger 
Comitatsbeamten wegen zweí Sprachen erlernen soHen odel' bei jedem 
VorfaU gezwungen sincl sich eigenuutzige Dometscher zu erkaufen." Jeho 
návrhy: "Wenn jellland bei dem COlllitat oder was imlller vor einer Stelle 
ein Ansuchell hat, 80 solle der Bescheid in jenel' Sprache g'egebell werden, 
in welchel' der suchende sein Allbringen eingereicht, um aber das weit· 
Hiufige zu yel'meidell, '.VÍrd die Eínschl'unknng auf elie teutsche, late.inisc:le 
und hungarische Sprache gemacht, in jenen Comitaten aber, wo ehe Em· 
wohner ratzischer NaHon sind, auch diese Sprache gelden, elarum hat das 
Comitat clen Bedacht Zll llehmell, dass die Zll wahlencle lndiyiduen der 
noHgen Spraehen kundig, woclurch cler klagencle, der ohnehin der Be· 
driickte ist, den Vorteil erhalí ohne fremder Hulfe seine Sache ldar yOj'· 
zubringen, seine Rechte um so besser behaupten zu konnen." . 

j 1) K prameilom sroyu. St. R. 3360, 4755, 4825, 4854, 4975, 4987, 5287, 5438/91: 
K. 10347, 12297, 13783, 14394, 14420, 15497, 15498/91; M. R., č. 874/92; záp. 
konferencie zo dňa 3. XII. 91 srovn. y pl'. Bibl., fasc. 7. a 8. Dóležite.Ťšie 
yeci uvel'ejnené vid' u Szeldú, Č. 14, 18, 19 a Mályusz, Č. 58, 59. Pálffy píše 
YO veci protokoloy Prantneroyi dila 29. XI. 91: ,,",Vegen der lateinisc~len 
Protokollen ist es sehl' impertinent, schreiben sie mil' seiner Zeit (aber lllcht 
yel'gessen) was der Kaiser auf die VOl'stellung fUr Res.olutio.n geg~ben; 
wenn der Kaiser nicht darein schlagt, so kann wahrhafhg kem ehrhchel' 
Mann melu dienen, und wenn Zichy mít solchen Grunclslitzen Ilicht loeo 
amovirt wird unel zu werden nicht yerc1ienet, so weiss ich llicht, wer es yer· 
diene." Izdenczyho názor v tejto veci mállle príležitosť pozna ť ešte Z jeho 
vóta o preklade zákonov Z r. 1791 do rudových rečí (St. R. 4347/91): Na 
žiadosť stayoy vytlačil Weber články maďarsky, neskór dostal však Landerer 
výlučné privilegium na tlačenie zákonov a YO syojich novinách sa snaží 
znehodnotiť yydanie ",Veberoyo, ktmý cloclatočne žiada o poyolenie preklaelu 
a o odvolanie urážok Lanc1ereroyých. Tak sa dostáya vec pred úrady. 
K. 1'. myslí, že preklad do maclarčiny by Illal byť povolený, ,:cla ni~ht 
mll' andmch auch das gemeine Volk, welches der lat. Sprache lllcht kun
dig ist, im Stande gesetzet wiirde, sich die8e weisen Gesetz~ tief einzupl'agen, 
sonclem auch das Band der Liebe zwischen der hung. Nahou u. E. M. desto 
.enger yerbunden wHrde." Kancelária k to~nu :šte dodá~'a, a~)y, kl'. r·v.bolo 
dané zmocnenie tlať poyolenie na vydame zakonov aj v mych l'eclach, 
kehy sa o to u nej hlásili ·záujemei. lzdenczy YO SYOjolll yóte (25. IX.) 
k t~lllU poznamelláya: "lch finele nicht ratsam clie Gesetze in andere lm 
Konigreich Hnngal'll ubHche Sprachen Hbersetzen zn lassen, besOl~ders cla 
clie Kanzlei fUr die Achtheit derselben sich nicht vel'biirgen u. dle Beur· 
teilung ersterwahnten ůbersetzung nicht libel' sich nehmen will. Ů!)ri~el~s 
lllUSS kh bei diesel' Gelegenheit erinnel'll, dass Zeuge des Corpons 1U1'lS 

Hungarici die Gesetze im Konigreiche Hungarn ab anno 1000 immer n.~ll' in 
lat. Sprache el'schienen sind, u. class das Verlangen YOrbel'liluter Uber· 
setzung clie Sache eines kleillen Haufens sei, welcher den Patriotismulll nul' 
in der Kleiclung uncI der Spl'ache ·aufsueht, u. dass die Absicht die hnu· 
gal'isehe Sprache in der Verhaudlung der Geschlifte einz~lÍHhren ll. Sle 
im Lancle allgemein zn machen von clen i.ibrig·en Lanclesmnwohne1'll, SD 
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der hungarischell Sprache llicht ki.indig sincl, und die Hungal'll dreimal an 
der Zahl i.ibertl'effen, namlich von Deutschen, Slavaken, Raitzen, Walachen 
I~ro.aten, Rusznyaken, Griechen u. Armeniel'll, dann von J uclen, nicht g'leich: 
gllhg aufgenonunen werclen wi.ircle." Eger pripúšťa len ma cl'. pl'eklacl Hatz
feIcl a Konnic však a.Ť ostatné. Konnic: "sehe auch nichts heclenkliches 
darinn, dass die ung. Gesetze allenfalls in clie Sprachen cler i.ibl'igen ein
gesessenen u. eben claher ein gleiches Recht c1azu habenclen Naziollell i.iber
setzet werden, wenn nul' dabei die angeratene Vorsicht gebmucht wird." 
Autentický ostane i tak len text latinský. ' 

12. SroV11. A. Gem., č. 283, 625, 626, 627, 835, 866, 867, 870, 871, 872. 
885/1792; A. Oravske.Ť, publ. pol. fasc. 74, č. 37; A. Abovskej, č. 755/92; 
A. Turňa, Č. 246/92; St. R. 4016, 4256/92 a 2053/93; 11'1. R. 16.770/92; E. B. 
1792, str. 69. (13. II.) 

13) COl'PUS iuris publici S. R. I. acacl., str. 1270-72: Je to usnesenie 
troch kollegií zo diía 24. II. a 11. III. 1717, aby francúzsky vyslanec pri 
l'Íši pod~l vsvo.Ť poverovací list nemecky alebo latinsky; cl'alej c1elG'ét clvomc.Ť 
racly ~o clna 26. VIII. 1717, že poclania k 1'. dv. mde musia byť pocl pokutou 
:3 mal'lek nem. aleho lat. 

,14) K prameiíom Sl'. A. TUl'iía, Č. 84,87, 139, 143, 186, 190/92 (K 792/13); A. 
Gem., č. 192, 297, 591, 600, 602/92; A. Užskej, fasc. XI/92, č. 82; M. R. 
851, 883, 2783, 3701, 4186, 5603, 5871, 5872, 7471, 8257, 8377, 9354, 13884, 
1575~, 20309/:2; K. 416, 679, 1164/92 (SzeHlí, Č. 22); St. R. 393/92. Známy 
konfIdent vlady Strohmayel' z Pešti podáva diía 29. II. 91 v súvislosti 
s rečovými naJ:iadeniami túto zprávu: OpiHovl1e bolo prikázané dv. komore 
úl'adovať latinsky (hoc rezolúcie dostáva nemecky a mnohí z radcov ani 
slova neveclia lat.). Precl clvoma (hlami boly dve rezolúcie j}l'eložené pl'áve 
v opačnom smysle. (Dovoláva sa sclelenia dv. 1'. Lakitsa.) "Ich habe in clenen 
dnrchgereisten Komitaten in mehrel'en Orten Gelegenheit gefunden selbst 
Komitats Magistratspcrsonen zu iibcrfiihl'en, dass der 16-te Articul vom 
vOl'igen Jahr in Ungal'll clie deutsche Sprache nicht ausschli.issen kOllue: 
d?nn peregrina lingua nul' die franzosisch, englisch, wallisch, spanisch, tiir
kIsch u. dergleichen, nic aber clíc deutschc verstehen ldime, von welcher 
N~tion S? viele Magllaten, Edelleute. Bi.irger u. Bauern in diesem Konig
l'elCh glelChes Reeht mít Ungarn haben; ich hewies ihnen fel'ner, dass clie 
Ungal'll diesel' Sprache allein ihre yolle Bilclung zn verdanken haben." Sroyn. 
a,j pozn. XI. 2. 

15) K. 510, 3795, 5478/91; St. R. 1505/9t (Sekfli, č. 13); M. R. a intimát 
Č. ~414/91; H. T. IV, 750; E. B., 1791, str. 378 (10. VL). Vályiho reč vyšla a.Ť 
t1acou: A magyar nyelv hathatóságáról monclott beszéd, Pešť. 1791, sti .. 
36. Pressburger Zeitung prvú zprávu o ne.j má (hla 29. VI. 179/. Kazinczyho 
oclsudzujúcu kritiku viď v jeho Leyclezése, II, stl'. 223. . 

16) S1'Ovn. A. Ahov., 1134/91; A. Gem., 935/91 a protll. č. 935 a 959, d'alej 
pro~h. repr., č. 139; A. Spiš., 588/91; proth. Liptov., 414/91; proth. repl'. Oray~ 
skeJ 29. VII.; protll.repr. Trenčianskej, ,str. 449; A. Turč., 1438/91; A. Šariš. 
556/91; M. R. 5117/91 a 5124/92;D. L., fasc. F., č. 38 (č. 20); E. P. L. 1792, str. 
78 (16 I~.). Usnese~lie Š~rišskej na prípis Nitrianske.j (protll., č. 557, 9. VIII.): 
"Qllamvls autcm III olJlecto nOn indncendae ad publicas manipulationes in 
hocce regno linguae peregrinae sufficientem securitatem SS. et 00. comitatus 
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huius in articulo 16. nOVISSlmae diaetae semet haberc sperarent, in quantu~ll 
t~men ex interventu prael'ecensiti g'ratiosi intimati alicui qlU~estioni ea l.n 
parte 10c11s relictlls es set, non sunt defuturi, quatenns deblt~ull. pmeCl
tati articn1i ohseryamen eoram ordinatis regnicolaribus deputat1Ol11bus su.a 
l1l0dalitatc aclul'geretul', Clncm in sen sum penes contestationem lllutnae Offl
ciositatís autelato etiam comitatui l'escribetur." Pálffyho zpráva je y St.. A. 
~W. - Ungal'!l, tasc. 410, fol. 3-8: "Fehleli U. Vel'gehungen, del'en slCh 
der Csongráclcr Komitatsvicegespaun Stephan Kárász sowoh1 wiihrencl . cle, 
Lancltagcs von 1790-91, als anch nach demselbell in der Eigenschaft e,llles 
lJJltergeol'Clneten Komitatsverwcsers schuldig gemacht hat, ll. zwal': ... Ebcn 
clamals wurdc eine Verorclnung der kgI. hnng. Statthaltel'ei folgendes In
halte s bekannt gcmaeht (V ályi). Sogleich erhob sieh der Vicegespann nnd 
sagte: N achdclll kra ft des 16-tcn Al'tikels 1791 dem. Lande . clie Versichenmg 
gegehen WOl'clCll, dass keine fl'emde Sprache, derglclchen che DelltSl'hcauch 
eine sei ZUl' Geschiiftenvel'handlung in HUllgal'll eingefiihret wel'den sollte: 
oie ErrichtUl~g eines dcutschcn Lehl'stuhls hingegen g'egriindetc Besorgnissc 
erl'ege, dass mit dcr Zeit vielleicht denlloch clie clentsche Sprache in Hungal'll 
hei den Geschiiften wieder eingefi.ih ret wCL'den diil'ftc, als glaubc er V01'
sehla gen zu miissell, dass von Seiten des Komitats desswegcn eine VOl'stel
'lung an clic kgl hung. Stadthalterei um Einstelllung' dieses Lchrsiuhles e1'
lassell n. zugleich dic benachbartell Komitate ZUl' Ul1terstiitzung ders~lbeJl 
<IufgefOl'dert wiirden; welchcs letztel'e jedoch na ch de~' H~nd unterbh~bcn 
ist. Er hat sich zugleich hci diesel' Gelegcnheit offenthch lil cOl1grcgahonc 
dahin geiiussert, dass wenn jc einc [remde Sprache in HUllgal'll eillgefi.ihret 
werclell soHte: so kOllntE; er nicht umhin diessfalls der franzosischen den 
Vorzug VOl' der deutschen eillzuriiumen. Diese Erkliinu~g is.t ni~ht nu~' dem 
wortlichell Sinl1e llach in Riicksicht unserer Monal'clllc emc llllpertmel1te 
Sottise: sonde1'll ihr innerer Sinu zeiget nicht undeutlich; dass dieser fana
tischer Demokrat nicht sowohl clie Sprache, f\ls vielmehr díe fraJ~.zosischc 
Constitutioll selbst als die vOl'ziiglichste anzuri.ihmel1 Lust gehabt. Sl'OVll. 
<1 j pozn. XI. 2. 

. 17) K. 4802, 14272/9l; 652, 694, 1586, 2803, 3653/92; St. R .. 1~05, 48~2/9,t, 
675, 1696/92; intimát 24065/91; nástupná l'eč Halitzkého bola hez vytlacel1a: 
Antl'ittsrede bei El'offnuug des Lehrstuhles der dCl1tschen Sprache uUll 
Lite~'atU1', Budín, stl'. 14. Sl'OV!l. a.i E. P. L. 1792, stl'. 265 (t7. V.). Výfah 
7, konktuzn: A. Halitzky, st. prof. gramatiky na Hrchigymll. ,~ Budíne, od 
mladosti sa venoval nCll~. klasikom, vydal viac diel, dostal aj remuneráciu. 
Vyučoval viae zemíanskych žiakov tcjto reči. Vyučuje 15 l:okO\' na ús.tavc 
s úspecholll. Absolvoval filoz. štúdiá a hovol'Í "auch hUllgal'lsch, ~l.a~'alusc~; 
fl'é\Jlzosisch U. altgriechisch." František Gallauel', uč ~lUm: v ,zllme: ~Cl 
t4 rokoy. V štiavnici prcdstavil llem. divadlo, vydal lllekolko ocl a 111ych 
diel ktoré vyšly \' publikáciáeh štiayniekej uč. spoloč~no·sti . .Tán Pi1'cher, 
Yia~ rokov siúži y účtárni k. r., štúdiom nem. reči sa zaobeml súkronme, 
vydal viac liter. diel. "El' besitzc anch die lat., lllJllg. U. wiilschc Sprachc." 
wiimo týchto troch llchádzal sa o katedru llemčiny a.i Ján Dévay, direktor 
a učitef nár. škól v Tl'llaye. Učí od 8 rokov dellne ') hodín mládež, "del'en 
Mutterspl'ache gL'ossll'nteils dic slawi.~che i~t", llllllVl~~ci. mHcľ., nC;~l:, 
a počtom. 14 lIlesiacoy bol Yizitátol'Om Y llitnanskom chstnkte. Zadovazll 
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si u pl'ečítul značnú bibliotéku nell1. klasikov a pedag. SpLSOV. Hovorí 
všetky 4 "Lanclessprachen" perfektne, čÍta francúzsky, na tJ'llavske.Ť univel'
zite počúval svojho času polit. a kamerálné vedy, je stavu zemianskeho. 
Stl'ohmayel' 29. XII. podáva mienku, že by bolo dobl'e, keby Fa rezolúcia 
o nem. katedre vzťahovala aj na akademie, ako .Ťe tomu u maďal'činy, 

"weilen fast in allen Stiidten selbst clie cleutsche Sprache bei der J ugend 
ausgerottet werden will." 

18) A. Užskej, fasc. XI/91, Č. 27; intiullít č. 11069/92 (25. V.); K. 1247/92. 
V tejto súvislosti treba spomenúť že intimátolll Č. 22156/91 (25. X.) sa pre 
pl'ijatie do voj. úl'adov kladie požiadavka znalosti práva, lat., mad'., !lem., 
francúzskej a italskej reči. 

19) Vályiho Systema pl'aelectiouulll gl'allllllaticall1, stylum et literaturam 
Ungaricam perÍJ'actantium v prepracovanej osnoye kludie profesorovi ma
d'arčiny úlohu trojakú: prednášky jeho majú pojednávať o mluvnici, štýle 
u písoll1níctve reči rnad'urskej. Mluyuica (po úvode o výslovnosti písmien. 
slov a viet) hy obsahovala etyrnologiu (Vályi myslí vlastne tyaroslovie), 
skladbu a pravopis. Náuku o slohu rozdel'uje na teOl'etickú a pl'aktickú. 
Teoretická časí hy pojednávala všeobecne o ráze mael'arskej reči a jej 
l'oznych schopnostiach, časť praktická by obsahovala y podstate našu 
dnešnú štylistiJm, J'etoriku a poetiku. (Vályi yšade podrobne vypočitáva 

jednotlivé heslá prednášok.) Pl'eclnášky o literatúre by sa skladaly z úvodu 
o písoll1níctye húnsko-skýtskorn a z cle.Ťín macľal'ského, písolllníctva od 
pokresťanenia .Macl'arov, rozclelených na 4 obclobia: do 1527, 1725, 1791 a od 
1791. K prednáškam by pristupoyaly ukážky z litel'árnej tvorby príslušnej 
doby, Na konci Vályi poznarnenáya, že až bude v krajine postal'ané o vý
nčhu macl'al'činy v tej miere, že na univerzitu hudú prichodiť už poslucháči 
v ne.Ťpripravení, nahradí prednášky o mluvnici úvahami o pestoyallí ma
ďarske.Ť \·eči. Budú tu zovňajšie i ynútorné dejiny reči; rozdiel Illedzi 
výyojom reči maďarskej a ostatných rečí enropských; o prostriedkoch, 
ktOl'ými vzdelaly svoje reči národy ostatné, a o ich použitel'nosti pre d'alšic 
pestovanie macl'al'činy. V druhe.Ť častí chce pojednávať o sposohoch a pro
striedkoch šírenia mad'arskej reči (zavedenie do úraclov, príklad yel'nwžov 
a šl'achticov, yedy, učená spoločnosť, spoločnosti na pestoyanie reči, kllíh
kupectvá, zvláštna užitočnosť reči francúzskej y tomto Slllere), y tretej 
o jeho prekážkach (rozmanitosť národnostná v lJhorsku, malý počet čita

tel'oy, kníhkupcov, o opovrhovaní rečou mad'arskou a jeho násleclkoch, 
o odpomoci proti týmto ťažkostiam). Časť štvrtá poukazuje na hlavné 
pl'ostriedky zdokonálenia maďarskej l'eči (klasickí autori, spoločenský styk, 
všeobecná láska a zápal y pestoyaní reči, úžitky plynúce z neho Pl'e reč 
a národ). - Poyoclný plán Vályiho známe len z poznámok cenzorav: 
Kreil nHl radí, aby gramatické míuky nechal, štlldenti ich zna.Ťú už z latiny 
a uvádzal len to, v ČOIll .Ťe macl'arčina odchýlna. Zvláštnu pOZOl'llosť má 
venovať zretel'olll praktickým: hojne príkladov. Vykladať retoriku a poeti
ku po st,:á'nke všeobecne.Ť je zbytočné, to .Ťe úkolom profesora estetiky, 
ldorý i tak musí byť znalý aj maďarskej reči a literatúry. (Konknr~, 
vypísaný na katedru estetiky po prof. Bedrichoyi Verthes, reúgnovavšom 
pl'e chorobu, intimátol1l ZD c1ňa 26, ITL 1791, Č. 4669, vvzýva k účasti 
takých, "qui peculiariter in stMu sint inventutem Hllngal'Hm ~ti~lI11 in patriae 
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literatura, quantum haec acl amoeniores artes pertínet, ct cuius in lingu<1 
.quoque lllatel'lla praeclara exstant specimina, erudiendi, ne yidelicet ob liIl
guae apud professoJ'em ignorantiarn domestica sua deinceps etimll cogatur 
ignorare, id quod menti quoque altefatae S. M., culturam literaturae Hun
garicae tantopere cOJ·cli hahelltis, maiorem in modulll aclversaretur." Vymc
novallÝ bol proti kandidátovi král'ovskej rady a kancelárie, Vlkovi Tóth, 
kandidát univerzity: L'. Scheclius. - Srovn. K. 3680/92 a E. B. 1791, 247.) 
Jeho úkolom je štýl uhorský, nie štýl všeobecný. Dáya mu návod k pred
náškam o ráze, ylastnostiach a dejinách reči, jej zvel'aďoyaní, dejinách 
literatúry: Náyod tento prevzal Vályi do svojho plánu takmer ,doslovne. 
Upozorňuje ho, cl'alej, že svoje prednášky 'musí zariadiť vzhl'adomua ciel' 
(5írenie a yzdelávanie macfarčiny), druh prednášok (lllimoriadné), na po
slucháčov (vedl'ajšie štúdium), na stupeň ich predbežnej znalosti maďaJ'
činy a na ústav, na ktorom sa prednášky konajú. Vel'mi zaujílllayý je 
i posudok GahelhofeJ'ov, ktOl'ý Ea však Vályilllu nepáčil. C~e~olll yere.!
ného prednášania tej·ktOl'e,Ť rodnej reči je podl'a Gabelhofera JeJ yzdelamť:' 
a uschopenie na vyššie úkoly. 'Reč, ako Sllle sa jej nauNli od kojných. 
má tu byť privedená na vyšší stupeň vzdelanosti fonnálnej. Zazlieva 
Y ályimu, že čaSOl1l chce vypustiť z pJ'ednášok mluvnicu. Mechanickú áno, 
filozofickú však na žiaden pád. Kultúra reči je nemyslitel'ná bez znalosti 
hlbokého SÚViSll llledzi reálnym obsaholll a fonllálnymi zlllenami reči. 
Pre macl'arčinu, ako reč živú; musí byť volená iná metoda než pri vy
učovaní reči mÍ'tvej, kde stačí mechanické oylác1anie gramatiky ciel'om 
porozumenia autoro~, žiyú reč však treha ovládať i aktívne. Prednáškam 
Vályiho o literatúre yytýka Gabelhofer scholastické a pedagogické spn
sohy: to, čo',chce preclnášať, hodí sa pre deti a patrí skol' do poezie a reto
ríky ako clo litera túry. Začať sa musí s dejillami reči, 80 shodn03ťou a roz
lišnosťou od rečí iných atcf. Vályiho plán nepamtitá na tých, ČO maďarsky 
nevedia: týmto treba z 5 hoclín týždenn)'ch yenoyať dve a nezabúdať, že 
i tu ide ~lŽ o clospelejších mládencovo Metoda tu nemMe byť triyiálna, 
ale pJ1isposobenápsychologii poslucháčoy a žive.Ť rečí. Pokyny Gabelhofe
rove o mluvnici macľarske,Ť preberá Vályi tiež talemer doslova. 

20) K. 14610/91 a 478/92. 
21) K. 11490i92; :rv1. H.. 12891, 18551/92. Plán pre strcdné školy vcelkll 

sledu.Ťe plán uniyerzitný. Povodný elaborát Vályiho: Brevis illust.ratio 8~ste~ 
matis praeledionum gramlllaticam linguae UngarÍcae pel'tractantnull ma tl'! 
č.asti. V úvode k J. (A magyar nyelvet míve16 tanításnak els6 ága) sa 
hovorí o užitočnosti rečí vobec a maďarčiny zvlúšf. PO.Ťednáva sa pot0l11 
o poyode macl'arčiny, "clemonstratur hanc lingualll esse originalem, puralU 
et lllaternalll." Počet voces l'adicales y maďarčine a cfalšie tvorenie slOl' 
z nich. V d'alšom sa pochobne prebemjú jednotlivé časti gramatiky s prí
kladmi. Časť druhá (syntax): "Az els6 kezdeti órákonmegmutogattatik: 
A lllagyar nyelvnek más nyelvektOl való mggetlen tisztasága. Bels6 tehet
sége a) a képzetek kifejezésére llézye, b) más nyelvekhez hason~ítva. Hat
hatósága és kellemetesége. Eszkozei a nyelvbeli tokéletesedésnek" atd'. 
Povodné a yypožičané slová. Jednotlivé druhy štýlu. Rečové nedostatky 
a odpomoc. Upotl'ehitefnosť lllaďarciny na rozné účely. Tretia časť ohsahuje 
postup vzclelávHllia macľal'činy (hist. časť a literatúra). Nástin praktického 
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slovníka. Kreil k tomu poznamenáva: Pokial' ide o látku. Vályiho ela
borát má hyť ukazatel'om. Pokial' ide o manuductio, hl. cier u živej reči 
je ovládanie slovom i písmom. Preto nie ahstraktné vyučovanie, ale prí
klady. Aktívna spoluúčasť. Návod pre akadelllie: vnútol'llejšie poznanie reči. 
Látka: Vályi a vyhraní autori, cl'alej vlastné práce žiakov. S tým súhlasí 
i Gabelhofer. Mitterpacher však je toho názoru, že sohatická metoda 
v škole nic je možná. Úkolom školy je podYa neho naučiť pravidlám reči, 
havoriť sa naučí každý len zvykom. "Non alia certe ratione. facilius lingua 
Hungarica. intra breve tempus vulgad mihi posse videtul', quam si iuvelle.'; 
iIl scholis granunaticis adigantur non alia inter se lingua, quam vel Latina 
vel Hungarica liti et postea in classibus humanitatis lingua, ql~am usu 
didicerant, ad leges exacte doceantul'." Všetci profesori nemajú jedllaký 
vkus, preto hude treba predpísať a,Ť autorovo Na tomto základe bol potom 
spracovaný elaborát definitívny: "Synopsis matel'ial'lllll linguae ct literatUl'ae 
Hungaricac pro gymnasiis a k tomu pripo,Ťená: Mallucluctio in institutiones 
lingnae Huugaricae in usum professol'lun in gymnasiis: Professoribns linguac 
Hllngaricae incumbit iuferiol'lul1 classium iuveututem, linguae huius vel pe
nit us, vel lIlagna ex parte ignaram, in eadem erudi!'e ita, ut Hungarico idio
mate scripta legere, leeta et audita intelligere, animi sui sensa viva voce 
efferre, tmn etiam perscribere, et quidem reete et expedite, acldiscat." Nasle
duje návod, ako dosiahnuť tohoto ciera. DeJme c1ve hodiny (1 clo, 1 po obede), 
Začiatočníci a pokročilí. Aktívna a zábavná metoda. Ciel' u začiatočníkov, aby 
čím skol' boli schopní maď. rozprávať. "Nalil in hoc CUl·SU facilitas in 
loquelldo primum est, quod intenditur, in aItero rectitudo scrmonis, quam 
sel'molli sine difficultatc supervenire experientia est." Učiť frázam. čo SCl 

vyskytuje spo.Ťene, len spojene. Slovník nie holé slová, ale sentencie, frázy. 
Každý profesor si zhotoví takýto slovník sám po vzore Orbis pidus (ale len 
maď.), žiaci si ho opíšu. Metoda čím bližšia sokratickej: žiak číta zo 
slovníka, učitef opraví výslovnosť (súč. pravidlá výslovnosti), výklad jed
notlivých slov sentencie, rozbol', opakovanie sentencie z pamati a preklad, 
napísať na tabulu (pravopis), otázky a odpovedi na základe pl:ebraného 
materiálu. Takýmto sPOSObOlll preberie profesor celú látku. Na drullO!l1 
stupni: "Secnndi CUl·SUS scopns est, ut sermo Hungaricus, cuius fundalllen
hnn primo CUl·SU positum est, ad regulas artis grallllllaHcae rite formetul'; 
tmn, ut copia verborum, loquendique facilitas augeatlll', atquc reete pro
nuntialldi, scribendique habitus perficiatur." V tomto kurze riaclne sa má 
pestovať mluvnica. Hojne príkladov. Podobl~osti z rodnej alebo materinske.t 
reN spomenúť. I tu zvl. slovník: jednotlivé slová, llevyskytujúce sa v slov
níku 1. roku; ,,loquendi forlllulas, phl'ases et idiotismos," vzletne.ršie spósohy 
vyjadrovania. "Versio fiat in linguam vel'llaculam. Expositio autem ollluis 
1I0nnisi hungarice fiat. Nefas etiam sit discipulis seu in schola, sen alibi 
certis horis CUtll condiscipulis, vel cum professore alia, qualll Hungaricu lirr
gua uti." Na konci každého kurzu zkúška. Pl'ofesori nech sa stara.rú, aby 
žiaci učili m lllaďarčine konverzáeiou s Macľarllli. - Synopsis et melo 
doetl'inae a professoribus lingnae et literaturae Hungaricae in acadellliis 
proponendae. 1. čast, teoretická: ráz reči; 2. praktická, "perfeetibilitatem 
linguae Hungaricae et dictionis"; 3. historická, "linguae huius et eius 
literatUl'ae fata c1emonstrat." Rozvedenie podobné ako pri plánoch pre-
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došlých. "Instl'llctio pro professOl'ibus lillguae et literaturae Hunguricae in 
academiis. Professores linguae et litel:atmae Hungaricae in academiis hoc 
sibi habent munus demandatlllll, ut altiorllm classiulll studiosis linguae, 
quam in gymnasiis excoluerant, gnaris, eins, literaturaeque Hungal'Ícae in
dolem et fata demonstrent; tmll vero eos etimn ad eam perficiendam, sti
lumque cultiorem sibi comparandll1ll manuducent." štylistické cvičel1ia, 
preklady za starých i nových spisovateYov. Srovnávanie rečí (zvláštností). 
K elaborátu je ešte pripojená aj mienka Pavla Maká o sposobe macľ. slov
níka vzor otázok a slová (ako Vályi). Potreba učebnÍc maďarčiny. vedie 
a.r k' súkromuým pokusom o ne. Tak v M. K. 1790, stl'. 1396-1400 (7. XII. 
1790) uverejňuje sv oj plán istý Szo A. Chce vypracovať Magyar Oskola 
(mluvnicu, štylistiku a retoriku a poetiku), dalej pre tých, ktorÍ chcú ďalej 
študovať, hlavnejšie mrtvé a živé reči a základy vied; pre tých, č~ iclú 
do života, opis remesiel atcl'. Mluvnica bude obsahovať: Charakter ma(f. reči. 
(Výsledok jeho srovnávania s rečou gréckou, žid., nem., fr. a lat. je ten, 
že mad'. je na,jbližšia reči hebrejskej. Pre pochopenie ,jej charaktcru je 
však dóležitá aj znalosť reči fr. a nem.). Mad'arčine sa možno učiť zo 
všetkých rečí na,jfahšie. V pravopise našiel prÍčinu roznosti medzi jednot
livými veclátormi. Písať tak, aby z toho bola istá aj výslovnosť, "ezáItal 
a tátos szállásokat elkertilni." Ciel' mad'. mluvnice: 1. "Hogy a magyaJ' 
gyel'luek a mag'a nyelvét a nyelvuek hels6 tel'mészetéh61 értse, lássa, mít 
sZDktak cselekedni a nyelvek korUl. 2. Hogy egT él6 a maga szabadságában 
gyonyorkod5 népnek ~lyelve vagy a már meghált, régen a maga poraiban 
h~ver6, vag'y még é16, de idegen nyelveknek ne légyen rabja, hanem 
a maga hazájáball 6 néki minden nyelvek szalgáljanak." 3. Týmto sposo
bom sa naučí každý l'ahšie aj cudzÍm rečiam. V oratorii a v poetike: 
žíada sa od každého, ešte aj od žien, aby čítal ma(1'. práce, k tomu sú 
však nezbytné pravicllá vol'nej i viazanej reči. čomu sa Ido naučí, chce, aby 
mal z toho oSDh po celý život. Aby vecialu, potrebným pre život, naučil 
sa aj ten, čo clo škOl vyšších nechodil. HYadá tlačiara, ktorý by mu dielo 
vytlačil. Najprv by vydal len mluvnicH, a to lat., "hogy a hazának idegen 
vagy más nyelven szál1á fiai az 6 édes anyjoknak lIyelvét, ha tetszik, meg
tanulhassák, alkalmHztatván f6képen a cleák és német ilyelvhez ugy, hogy 
azntáll a német, tát a maga llyelvére fordítváll, n magyar szintakszist 
a maga llyelvéhez szabván, élhessen vele." 

22) Srovn. M. R. 13221/91; K. 10333/91 a St. R. 4600/91 (Szekfíí, č. 15. 
,kde aj kandidáti). H. T. V, 712, 723 (2. XII. a 6. XII.) má už zpnívll o vý
menovallÍ. E. B. až 22. III. 91 (stl'. 318-19). 

23) K. 12100, 13347, 14232, 14465/92; 1194,13740, 13934/92, St. R. 5144/91: 
M. R. 21808/91 a intimát 99/92. Tu nebude snáď nezaujÍmavé uviesť kandi
dátov na prof. miesta maďarčiny podYa terna k. r., smerodatného i pre vy
menovanie: I. Budín: l. Andrej Mézes, suplent archigTlllll., učil macfarčine 
v rodinách. 2. Ján Horváth, prof. hl. školy y Pešti, známy pl'Ív. inštruktol'. 
3. Fabián Budai, učitcl' l'ucl. škol v J ászberénye. U. Ráb: 1. a 2. ako I. 2 
a 3, 3: Fl'. Szigethi, suplcnt v nár. školách v Budíne a privátny informátor. 
HI. Bratislava: Frant. Xaver Óváry, kancelista mcilen. panstva v lvL Óvárt'. 
učil u piaristov v gramatike, potom macľarčine u mníšiek Notl'e Dame a Sl!
kl'omne. 2. ako I. 3, 3. ako II. 3. IV. šopl'On: r. 2, n. 3, (l'ale.r 3. Frant. Kovács, 
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diurni~.ta k. ;" predtÝ.lll pr?f. v l'udových školách Vespl'Ím. V. Košice: 
1. IlllIlCh Soos kancelrsta dIrektorátu štúd. v Košiciach. 2. J Ul'aj S lt' 
uč. l'udových škol v B. Potoku. 3. Andrej Fajner priv informáto~' esz, 
. b fl f' "I Vt I ", po 
ll. S. I ozo Ie pOcllva es e 3 1'0 cy teol. disciplíny v gen. semináti. VI. Kl'elll-
Illca: 1. ako V. 2, 2. ako V. 3, 3. Fl'. Gábol', zeman, bol 9. rokov piaristom 
vyucoval. VI~: ~evoča. 1. ako V. 3, 2. ako VI. 3, 3. Matej Vitkóczy, zerniiJ; 
z Gemera, ma aj leol. štúd., teraz nemá však súkr žiako" VIII B B t. 
VI 1: '. •• . •• ys nca' 

. 3, v:II. 3; ako tr.etí Mich. Kátsor, repetens stipendiatus humaniol'um: 
IX. Roznava: VII. 3, Vnl. 3, a Ján Kiss, zeman, priv informátor versatus 
~' clv. bibl.. vo yiedni. X. žilina: VIII. 3, IX. 3, 3. J ozef Piber, al;s. ; ~'okv 
JUs, hol churlllstom a praktikantom u kÚl'Íe a k. 1'" súkr. vyuč. macl;. 
XI. Trnava: vl. 3 (dopol'Učený magistrátom), X. 3, 3. Ján Veszelka, ~liUl'nista 
k. v~·. XII. Yzhorod: 1. Ján Molnár, prof. v Nagy Károly, znalý potrebných 
reCI. 2. stefan Huberth, mestský notár v Užhorode. 3. J án Sanclrovic . 
exp~u~ín. ~nI. Va:aždín: 1. Ant. Delpini, vysl. notár st. Krížskej, dopo~: 
:11. stnd: chl'. ': Zahrebe. 2. J ozef Vida, pl'aktikant v protokole II k. 1'. 

Y. Matej Funtak, dmu. informátor, ad.Ťunkt prof. včelárstva vo Vi d . 
X~v. Osiek: ~rrr. 2, XIII. 3. XV. Nový Sad: XnI. 3. XVI. Požega: F~a:;: 
Langa, expedl~or pošty. Neskol' nastaly v pl'Ofesoroch zmeny: Andrej Fajner. 
~?,n~. ~o Levoce, bol preložený do Rábu miesto Jána Horvátha, ktorý svoju 
zIadost odvolal. Do Levoče bol men. G. Dayka. (D. žiadal povodne do Košíc 
aleb?lo .mu to leu pris!úbe~é pre na.Ťbližšiu príležitosť. Ovládu mad·. úpln~ 
a z~a, ~J me~o~llJ VyllcovaclU, ako to dokázal vyučovaním mad'. na gen. 
s:mman y Pesh, kde .Ťej hezplatne vyučoval po 1 rok; získal si sv. Orpheom 
;,seob. pochvalu; zná lat., ital., fr.; pripojuje p1:ek1ad z fl'. na dokaz syojej 
Jazykovej pohotovosti.) 

24) K. 102v22, 13773/91, 592, 2541, 3981/92, 6041, 9505/93; intimát čís. 
1~879/91 zo dna 16. IX. 91, 20488/91 (11. XI.) a 29004/92 (28. XII.); protIl. 
LlptOV., 1791, stl'. 644; H. T. V, 467. 484. 

25) K. 2676/92; M. R. 9183, 9539, 13645/92. Leu na vedOlnie bere narin
denie na Pl'. i stolica Peštianska (g. c. 5. IX. 91) .. 

26) K. 8859, 14608/91; 14823, 11552/92; E. P. 1., 1791, str. 296 (11. XL). 
~ 27) Ie. 6682, 8470, 12525, 12673, 13798, 14025, 14269, 15040, 15250, 15320, 

b549/91 u 1834, 2956, 3929, 5058/92; intimát č. 3095/92; K. 8668/92. 
.28) Táto poznámka patrí vlastne do kapitoly o .řozefinskej germauizácii 

a Je svedectvom o. jej pomere k rudovým rečiam, naznačeným už tam (srovn. 
sll'. ~27 u u. I. dlelU tejto práce). Rezolúciou zo dlía 29. X. 90 (na predo
streÍIe kanc. 4. X.) pOyoru.ře sa Belkovichovi, Vitoszlavitzovi a Kornichovi 
z.a p~'eldad~ 2. a~ecedára do reči horv., a bibL historie do reči slovenskej 
(l~l dle slavlSchc SprHche) odmena 15 dllkátoy zo štúd. fondu. (St. R. 3322/90.) 
SImcon Magyary, prefekt gr. kat. škol, dostúya za preklad nem. mluvnice 
do l'lllllUnčiny (1-3. časf) v 1'. 1788-91 12 dukát ov. Povoc!ue mal n<l
Yl'l~nuté ~4 dukátoy" ale Yzhrad~I~' ua to, že už 1'. 1786 dostal rza preklady . 
nOlm. kmh,vlOO, dukatov a. medzltym bol menovaný aj kanollikom, hola lUU 

odmell~ smzena na polovmu. (K. 5459, 9809, 15251, 12900, 3151191.) K. R. 
predosÍIera 27. nI. 1790 zprávu inšpektOl:a núr. škol y Budapešti' za prvý 
scmester 1789-90, kde tento poukazuje na to, že hude treba nového prekladu 
norm. kníh pre illýrsku mládež, "weil die bisherige Ůbersetzullg derselben 
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in der sogenannten hohen Kil'chenspruche, die von der J llgelld nich~ vel': 
. standen wh'd, yeranlasst wUl'de". Podťa mieky lll. r. a kanc., s ktorou suhlasl 
aj rezolúcia, patrí táto povinnosť metropolitovi. (IC. 6222/90.) Fili~ovi orymu, 
th. dr., prof. v B. Potoku, fa na návrh k. 1:. 5. VIII. 1791 dostava za pre
klady norm. kníh do mad'., ktorými bol poverený ešte r. 1788 (sú to: Nan~en
biichlein, ~. diel Lesebuchu pre mestá a 2. diel Lesebuchu pre dedmy, 
Verbesserte Allleitung ZUl' deutschen Sprachlehre. 2 diely Anleitullg ZUl' Erde
beschreibung, Anleitung zur Schreibart in Briefen) 50 dukátov. (K. 137:1/91 
a M. R. 14310 a 23790/91.) Preklad Namenhiichlein a Verbesserte Anleltung 

. ZUl' d. Sprachlehre "in die neugricchische Sprache", ktorá je rozdielna od 
"altgriechisch", .Ťe už hotový poč. roku 1790 (Szekeres, dv. cenzor, podáva 
o nich uh kancelárii svoj pOSli dok už y jan. 1790). Griechisch je tu srbská 
reč, ako t~ vysyitá i z docl. zprávy toho že cenzora, kde hovorí o "wallachi
sche Kunstworter". (Sro vn. K. 505 a 506/90.) Pri odovzdaní agendy illýrskou 
kanceláriou uhorskej odovzdá vajú sa medzi inÝlll a.Ť školské normo knihy 
y ill. a ruIll. reči. (K. 13293 a 13418/92.) 

29) K. 11163, 11905, 12142/91; 5058, 6610, 10164/92; M. R. 9439, 19150/91; 
intimát č. 1928 a 1435/92. K pilnosti y maďarčine napomína syojich žiakov 
aj Jakub Ál'yai, učiter y hl. nár. škole v Budíne na počiatku šk. 1'. 1790-91. 
Srovn. jeho: "A hudai ldr. nemzeti féíoskoláhan 1790-91 oskolabéli esztendéí 
kezdetének alkalmatossúgával Szellt Andl.'ás havának els6 llapján tartatoH 
beszéc! mellyet éléínyelyen monclott Arvai J akah, ugyanazon llemzeti f60sko
Iúnak 'tanít6ja." Bn~lín, 1790, stl'. 16. Medzi vzol'llli uvádza i rÍm. eatonu, 
ktorý yraj celý ži~ot sa učil grécky a ešte i y zasadnutí senátu gr. čítal. 
"Bár a mi magyar ifjaink is ily nagy és állhatatos szorgalmatossággal 
ipal'k6dnának sziilotí nyelvekllek tokélletes megtanulásában. DicsekedhetlLe 
akkor a nellles ha za oly hazafiakkal, kik a magyal.' kozjónak mind dic50-
séget, mind has znát ferjebb emelnék." 

30) Srovn. A. Tekoy, l790, fasc. IX, Č. 14; A. Zvolen, diaet., fasc. I, č. 37; 
protll. Liptoy., 1790, str. 779 a 1791, str. 644; E. P. L. 1791, str. 307 (18. XI. 
1(91); protIl. Trenčín, g. C. 4. IV. 1791; proth. šal'Íš, 1791, Č. 528; ,H. T. V, 73 
(Nitra), IV, 658 (Kremnica: Zo zahajujúcej rcči Bekeho: "Am hogyha 
mindcn nemzet koteles arra, hogy maga anyai nyelvét hazájának nagyobb 
vil'ágzása yégett gyarapítsa, mennyiyel inkább tartoztok ti oly hazának 
nyelvét lllcgtanullli, mely az. életnek minden javuihan l'észesít benneteket, 
és oly nyelyet tanúlni, mely llemcsak hazátoknak féllyességét, l:a.l~elll .. : ne
vetek orok dics6ség'ének és... jó életnek alkalmatossab utJara slettet 
benueteket"); IV, 191-93,524 a E. B. 1791, 105-106a 1792,243 (E. Bystl'~ca: 
Gl'igelyov macl'.-lat. obcžník: "Intel' cetera, qnae ad sinceram HUllgarIcae 
iuyentutis edllcationem a yotis SS. et 00. l'egni pl.'ocul'andam pertinent, 
puncta, istud etiam esse, ut iuvelltus gentilitia in ipsis institutis litíerariis 
linguam Hungaricam edoceatur, hacque sellsilll yia pel' totum, qua lat: pat~l 
regnulll pl'opag'etur, ac vulgal'is quodamlllodo efficiatur; tam. coml~ lUl'llUll ll. 

comitatuulll repraesentatiolles, quam sacratissimae suae lllaIestaÍls clemen
tissima mens super hoc medio exc. consilii dic 21. AUgllsti a. C. mo 21484 
expressa evidenter docet. Lillguae pono Huugaricae in Hungal'ia semper 
quidem, ut his in prillli~ rerum, temporllmque ad~uhctis cam es se n~ce~

sitatem, ut ignorantia eius c1cinceps certissimulll Slt lleglectac eclllcatlOlllS 
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argumentum [prcyzaté z Obratu R. E. 1777 o lati ne], gravibus ostenditur 
momentis in libello Viennae a. 1790 sub Wulo edito: Egy magyar túrsaság 
iránt való jámbor szándék. Hac linguae Hungaricae utilitate, ac in Hungaria 
in postel'llm necessitate expensa, quo Zoliensis huius et adiacentium comita
tUUIII, ac nominatim 1. J'que llllÍUS ciyitatis Neosoliensis adolescentibus interca 
etimll, dum a loco altiori relate ad linguam hanc benignae ordinatiolles fiant, 
linguac huius a primis fundamentis condiscendae opportllua praeberetul' 
occasio, parentesque magnis illis, quac in proles ad longinqua ,aepe loca 
Hnguarulll causa lllittendas facere solení, levarentur impendiis, fixum statui 
clíe 4-ta sequentís mensis J anuarii a. 179J, ac in postel'luu sernper die,bus 
Martis ab hora pl'Orneridiana 3-tia ad quaJ'tam, Iods yero a 9-na ad 10-mam 
matutinam ab ipsis lloscendis, pronuncÍandisque linguae huius litteris, 
syllabi'i apte neetelldis, legendis libris sive typis editis, seu manu scriptis 
initiulU sumere, pCl'que decursulU anni methodo facili ac expedita secundum 
UOfmam optilllOl'Um gralllmaticorlllll: e. g. Farkas, MeIiboei, Klein, Peresz
léllyi etc. etc. granuuaticae Hllngaricae regulas proponcre. Qui proinde sna 
e scholis latinis seu vernaculis (e yel'llaculis iis in primis auetor sum, qni 
pro anno scholastico 1792 ad scholas latina s transituri sunt) ad linguam !Janc 
ahsque ullis impensis codiscendalU animum set'Ío adplicare yolucrint, ad 
finem usque Decelllbris nOlllina sua, qllO concla ve numero confluentiulll 
adcollllllodatum deligi possit, apucl curatorem gymnasii indícare non inter
mittaut. NeosoIii 24. Decembris auno 1790. J osephus Grigely in regio 
gymuasio Neosoliensi professor publicus Ol'dinarius"); E., P. L. 1791, č. 1. a 
H. T. IV, 774 a 786 (Košice); M. ll. 16895 a 18602/91 (Trnava). Vymcnovauie 
Gl'igelyho sroyu. K. 12614/92 a E. P. L. 1792, stl'. 578. 

31) Srovn. Kazinczy levelezése, II, č. 424; písomnosti Pešť. spol. (k výz"c 
jc pripojená otvárajúca rcč Czirákyho a slllluva členov - Társaság
kiités) viď na Pl'. v A. Spiš, č. 399/92, A. Abov., č. 619/92; A. Tnrč., čís. 

678/92; Sl'OVII. aj Ballagi, 599 (níektoré jeho úclaje sú lllýlné) a Pauler 
Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány torténetéhez Bp., 1878, stl'. 111 a n. 
(nekrolog Czirákyho); A :/1'[1'1'. évk., I, 32; KOl'llis: A magyar mltvel6c1és 
eszlllényei, I, 132 a n., II, 169; Figyel6, XI, 259; Ferenczi: Csokonai, 22. 
Tolerantllý pomel' spoločnosti k Nemad'arom je asi yliv Vályiho a jeho ná
zorov o sposobe šírenia maďal'činy (>rovn. stl'. 271 tohoto dielu). 

32) Ustanovenia elaborátu. o latine: "Praeter linguae Latinae studium, 
c10nec eius usus publicus in patria clul'averit, cuíque civium classi utile 
fnturum, ea hic iuventllti hacienda esse, qnae tam acl superiores disciplinas 
prosequelldas trallsituris, quam etimn yitae civilis genus aliquocl ampleeturis 
proficna essent futura. 'Quod ad Latinae linguae studium attinet: Púmam 
institutionelll cius in lingua yel'llacula fied oportere." Quapropter gl'amaticas 
Latinae ling'llae in omnibus linguis patriis elaboranclas esse, qual'lUll tamen 
bene loquendi et scrihencli regnlae non memorÍae traclerentur, secl c1isceren
tUl' potius in praxi et applicatione." 

33) V podrobnostiach odkazuje tento núvrh na elaborát Rátov, ktorý sn 
mi nepodarilo najsf. Usnesenia dep. má aj H. T. V, 694-95. Elaboráty lit. 
dep. v A, Berzeviczych na U. lil. K pramcňolll o syuocle S1'OVII. pOZll. 4. 

34) Srovn. Áclálll-JOÓ, stl'. 88, 145-46; M. K. 179J, str. 1604; lI. T. IV, 
543-44; E. P. L. 1792, stl'. 425 (30. VrL); cfale.i Noyí cccl. et schol. annales I. 1, 
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29 a n. a I. 4, 20 a n.; Szilágyi István: A gymnáziullli oldatástigy torténete 
a magyarországi helvét hityallásúaknál, B. Potok, 1861; Szombathi" 1. C.; 
Breznyik, 11, stl'. 235 a n.; cl'alej Márkus, Demkó atď. K pokusu Szaboovmll 
patrí aj jeho spis A tuclományok magyarúl, Bratislava, 1792, stl'. 57. (Precl
mluva B. Potok, 30. IX.) Doklady tu uveclené sú v protive 80 snal~ou SZo 
doklaclmi námahy vyjachiť filozofické veci mae\'. Celá kniha podava p~ 
mael'. zák!. pojmy filoz. a systém vied. Za mae\'. výrazom c1áya všade S~. aj 
lat., a to vraj preto, "hogy annál jobban kifejezzem annak a magyar szonak 
tulajclon jelentési erejét, amelynek az ilyen c1eák szó megfelel. fgy 
egyszersmiuucl az is megtetszik, milyen szegény nyelv a deák nyely, hogy 
veie ezredik magyar szót sem tehetnÍ jól Id." Na konci poznamen~v~,. že 
k maď. vyučovaniu na kollegiu by bolo treba 5 profesorov., - POkl~1 Id: 
o ostatné školy rudové, panujú ua týchto školách vcelku pOlllery, nacrtanc 

y prvom diele tejto práce. v 

35) Z prípravllých prác šopronskej sa llán~ zachovaly ~st~ Brev.es "clver
siones aeJ' mentem 67. articuli lloyissimae cllaetae... rel htteral'lae argu
mentul11 speetantes congestae Sopronii mense J ulio ct Augusto ~791. 
(Torkosovo diarium sv. II, stl'. 728 a n.) Seetio. I-ma. ~e. c1efe~hbu~. 
A. Ncgleetum linguaruIU uobis Hungaris o~im in st.atLl.JUs .maLOl'lbus dIversls 
futuri., maxime necessarial'um. Hungarica lmgua pl'lncIpahs csto, eamque n?!1 
secus, ac Latinam in schoIis et gymnasiis dieatis in hUllC finem orclin~rlls 
horis colamus: sed tamen cayellclum esse, puto se,!-'io, ne hac sola: vel. etLam 
adieeta Latina culta, omnia nos fecisse reputemus. Colenda nobls el'lt ~ost 
linguam Hungarieam atque Latinam linguam a) Latina, Graec~, Galhca, 
ut cum eruclitis facere possimus. De Latina dietum. Graecae eÍlatu horae 
assignentlll' (non tamen omnem iuventutel11 acl eandelll elisccnclam. cogell:lalll 

esse puto). Galliea vel'O in omnibus acaclellliis non moelo, vcrUlll ll~ omlll~us 
gymnasiis quoque maioribus habeat publicum docente~l~. b) Gern~alllca, 
Slavica, Italica, ut in conlluercio, qnocl nrgebimus, eo faellms progrechamur. 
Hinc stucliose imminuenclnm erit odhuu, quocl intel' Hungal'os et Slavos, 
atque inter Hungaros et Gerlllanos gliscet, velut maximum illlp~clh~lentUll1 
ediseendi has lingnas, ita in conunercio pe l' nos Hunga~os l11st.ltnen~o 
absolute necessal'Ías. c) Illlprimis Gallica; ob eins in l'em c1lplomaÍleal11 IJ1 

EUl'opa impril11is maximum influxmn; pl'ocul'andn11l serio esse puto, ut 
haec lingua nostrae meliori iuventutÍ sit publica, vcl propte~'ea, ;quocl 
Hnngari abhinc saepius, atquc melius in rcbus EUl'Opae 11llscebUllUl'. 
cl) Angliea. Hae clifficilis multum lingna pro hoc rerum nostr~rul11 prae
senti stahl non onerandam esse existil110 iuventutel11, quoclllon faCIle eventnm 
esse credal11, ut ael conlluercium CUln Anglis ita prope cliem acll11ittal11nr. 
Has ellluneratas linguas, ut ex condícto ediscamus, oportet, pl'oincle sollicitc 
pl'ovidenclnl11, ut in scholis, maximc vel'O in gyulIIasiis hannu lingnal'ul11 
coO'nitione iuventus il11buatur." 

b 36) Učebný plán podra R. E. 1791 prc rucl~vé školy s 1 n~iter.om o dvoc!1 
triedach je tento: (rečové vzťahy) v II. tl'lecle: 1 hod .. pls~llla v I~la~., 
3 v materčine; 1 čÍÍania v mael'., 1 v l11aterčine; 2 hodmy hber lecÍlollllS, 
% hod. čítania rp. v oboch a 1h v lat.; 1 hod. písol11ností, potl'ebný.ch pr~ 
seclliakov a 1. hod. rýchleho písania s prayopisoll1; celé Yyučovame trva 
po 3 hocliny do obeela; I. trieda po obede (v clvocll odcleleniach 2 hod. deIme). 
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1. odcl. 2 razy po % hod. čít. v i'eči maď. a 3 razy po % hodine v reči 
materinskej; 2. odd. to isté v ma eľ. , v materčine toľkože písania, o % hod. 
viac čít. a % čít. maď. rpisov. V školách s 2 učiteľmi: 1. trieda (denne 
sa vyučuje 3 a 2 hodiny): 5 ráz 1 hod. čítanie y materčine, 2 razy čítanic 
v šlabikári po % hodille a toľkože výsluch; 4 razy po %, hodiny písanic 
v tejže reči; 5 ráz čítanie po 1 hodine z maď., 2 razy čít. po lh hod. 
v šlab. te.Ťže reči a toľkože vypytovania a 2 razy maď. písania na tabuli po 
% hodine a toľkože na papieri; v II. triede: 3 razy po hodine píSll11ie v llla
terčine, 3 razy po 1 hod. liber lectionis, 1 hod. čítania;v materčine; 2 razy 
po 1 hod. čítania v maďarčine, toľkože písania; 2 razy po hodine pravopisu 
v obidvoch rečiach; 1 hod. čítania rp. v obidvoch rečiach, 1 hod. lat. čítanie, 
2 hod. prakt. maeľ. mluvnice; 2 hod. rozné úkoly. V školách s tromi učitermi 
(2 a % hod. do a toľkožc po obedc; 1 odp. je prázdno): 1. triecla: 6 ráz 
po 1 a lh hodine mad'. čítania a 2 hodiny písania; 3 razy 1 a % hod. 
čítania a 1 hod. písania v reči materinske.Ť; II. trieda: 2 hodiny maď. písa
nie, 1 a lh hod. rozmluvy;' 2 razy po 1 a % hod. mad'. a llem. čítanie; 
2 hod. nem. písallie, 3 razy po 1 a % hodine liber lectionis, 2 razy po 
1 a lh hodine pravopis maer. a nem., 1 a % hod .. maď. pravopis a rýchle 
písanie (% hod.), toľkože čítania rpisov v oboch rečiach a v latine; lIL 
tl'iecla: 5 ráz po 1 a % hod. základy latiny, 2 razy po 1 hod. mael'. mluv
nica, 1 hod. rpisov, 2 razy po 1 a % hoc!. písanie macf., neHl. a lat., 1 a' lh 
hod. písanie pravopisné, 1 a % rozné úkoly. V školách so 4 učiteľmi: 

1. trieda: 5 ráz po 1 a % hod. macľ. čítanie, 4 razy po toľkože čítanie nem., 
2 hod. písanie maď. a 1 nem.; II. triecla: 2 razy po 1 a lh a raz po 1 hod. 
liber lcctionis, 2 razy po 1 a % hod. macľ. a nem. čítanie, 3 hodiny maď. 
písania a % hodiny pravopis, 2 hod. nem. písanie, 1 a % maď., nem. a lat. 
rpisy, 1 a % rozmluvy, 2 razy po 1 a % hod. pravopis maer.-nem.; III. 
trieda: 2 a % hod. lllaď. lllluvnica, 6 hod. základov latiny, 3 hod. umcL, 
nenl., lat. pisanie, 1 a % úkoly a toľkože pravopisné cvičenia, 2 a % hod. 
Iib~r lectionis a % hod. rpisy: IV. trieda: 2 hod. libel' lectionis, 2 a % hod. 
macr. listy, 3 hod. maď.-nem. písanie, 2 hod. nem. listy, 3 hod. pravopisu 
maď.-llelll., 1 hod.' čítanie (aj rpisy). V hlavných školách národných: I. trie
da: 5 razy po 1 a lh hod. nlael'. čítanie, 2 razy po 1 hod. macl'. písanie, 
4 razy po 1 a % nelll. čítanie, 1 hod. nem. písanie; II. trieda: 2 razy po 
1 a % libel' lectionis, 4 hod. mad'. písanie a. lh hod. pravopisu, 2 hod. 
llem. písania, 3 .hod. maď.-nem. pravopisu, 3. hod. macl'. a nem. čítania, 
1 a lh maď. rozmluvy, 1 a % hod. maď., nem., lat. rpisy; III. trieda: 
3 hod. liber lectionis (z toho % hod. rpisy), 2 a % hod. macl'. mluvnica, 
6 hod. záldadov latiny, 3 hod. ll1aď., nem., lat. písanie, 1 a % pravopis, 
1 a lh úkoly; IV. trieda: 2 hocl. liber ledionis, 2 a % maď. listy, 3 hod. 
maď., nem. písanie. 1 a % rýchle písauie a pravopis, 1 a % nem. listy, 
1 hod. rpisy. V školách so 4 učiteľmi a na školách hlavných sa vyučuje 
2% hodiny clo obecla i po obede, v utorok odp. .Ťe voľno. (štvrtok bol 
riaduy feriálny deií na všetkých školách.) 

37) Povodný návrh na inštrukciu má Szeldíí, č. 2l (k tomu srovu. I. dicl 
(cjto práce, stl'. 330-31). Prijatá osnova: "Illstitutio in lingua Ungarica, Hlis 
praesertim locis, quibus matel'lla et cOlllmunis non est, pecnUari sol1icitudine 
nbivis 10corull1 pertractetur." 
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38) V podrobnej osnove pl'C školy gramatické sa však radí, aby mládež 
bola y 1. a 2. roku povzbudzovaná aj ku krasopisným cvičeniam v rečiach 
rudových. 

39) Profesor pešf, lek. fakulty Rácz predkladá deputácii žiaclosť, aby 
chirurgia, zverolekárstvo a porodníctvo bolo prednášaué maď., a to z tých
to ddvodov: "i-mo. Lingua Hungarica in Hungaria cst lingua natioualis. 2-do. 
Etiam aliae nationcs haec studia lingua nationali curant doceri. 3-tio. Pel' 
benigno-gratiosum exc. consilii manclatum Hon ita pl'Íclem cautuIll est, ut 
deinceps nec medico, nec chirurgo diploma deÍlll', si in HUl1ga1'Ía aCCOlllmo
darí vuIt et tempore examinis hungarice non sciverit. 4-to. Per novissimum 
autem regiulll decretum constitutum, ut deinceps, qui apud nos examinau
tur, tantum in Hungal'Ía accommoclentur. 5-to. lam omues, qui apud nos 
cxaminantur, hungarice scire tenenhll', et diploma non acquirent, nisi 
hungarice sciverint. 6-to. Eo certius autem et medici et chirurgi apud 
nos hungaricc scient, si haec studia hungarice c1idicerint. 7-mo. Etiam 
professores hOl'llm stlldiorum hungarice tantum sciunt, ut et collegia 
privata hactenus hungarice cleclerint, et in rigoroso examine hungal'ice 
cxalllinavcrint; et sic se iam aptos reddidel'Ínt etialll ad danda publica 
Hungarica collegia. 8-1'0. Sed et finuitas, cultura et decus, ac Ol'llamentnlll 
linguae nationalis Hungaricae hauc provisionem exigit." 9. Sú a.Ť učebnice 
H so dúa n<1 deú ich bude vinc. lo. Nič iného netreba, len nariadiť profc
sorOlll, aby prednášali macl'arsky. Deputácia pO.Ťednáva o RáczoVOlll návrhu 
dúa 5. I. 93 a sa usnáša: "cum tamen Olllnes ii, qui publicas has ~cholas 
adeunt, lllUlC adhuc Hungaricac linguae gnari non sint, in C'athcdri~ publicis 
lingna Latina pro his etiam stncliis explanHlldis viclebatur esse retinenda, 
ea tamen ClllU provisione, ut obstetrieibus et chil'llrgis 1inguae Latinae non 
gnaris requisitae scientiae lingua vel'llacula explanentur." 

40) Vypracovaním návrhu na macľ. spoločnosť boli poverení Karol Luby, 
vicišpán Satlllárske.t, a štefan Va)', poslanec Sabolčskej, ktorÍ už diía 
29. IX. 179i navrhli zásadne jej ustavenie z verejných prostrieclko\'. Ako 
zákiacl pl'e svoju prácu mali jednak plán Révaiho, nám už známy, jednak 
plán Prónayho. Prónay vo svojich Reflexiones circa ordinem et methodmu 
clrlturae linguae patriac Hungaricae navrhuje, aby zo sbierok magnátnv 
bolo zabezpečené aspoJí toľko, aby mohol byť platcný 1 ~ekretár a 1 pisár 
a aby bolo možno vypisovať odmetly za na,tlepšie práce o jednotlivých 
otázkach, ktoré by potom vyšly tlačou. Spoločnosť by mala najprv spÍsať 
macl'. klasických autorov, starších i novšÍch, sosbierať dialekty a provin
cializmy, sostaviť macr. slovník a mluynicu (po vzore Aclelungo\'om), po
prekladať šle. knihy do macl'. (nové by maly byť spisované už len maď.), 
popl'ekladať starších i novších klasických autorov cudzÍch. PocHa mienky 
subdeputúcie je Révaiho plán nateraz llcuskutočlliterný, PrónayllO .Ťe za;e 
vefmi chudobný; preto sa mbdeputácia nsnáša ísť stl'ednou cestou a stavia 
si tieto zásady. Cieľ: 1. Cultura et ampliato linguae Hungal'icae. 1. Ut 
ling'ua toti l'egno, quantum fieri potest, cOllullunis et familiaris reddatul'. 
(Nároclné školy nR miesto maď.-nem. norm.; vybavovanie ver. vecí macl'.; 
"šetky školy, nižšie i vyššie, majú konať prcdnášky "vehiculo HUllgaricae 
linguae." Vypracovanie mluvnice a slovníka; nové knihy; divadlo.) 2. Com
billatio sel'll1onis in cliversis reglli partibus diverso modo clifferentis. 3. 

38* 595 



Audio lillguac. (Určiť pravidlá nových slov je treba predovšetkým pl'C 
obol' vied a umení a pre divadlo, inak maďar.čina stačí.) II. Propagatio 
cognitionis. Druhá časť jedná o organizácii a tretia o náklade. (Tento plán 
srovn. v M. N. M. - K., č. 77 Fol. Lat. Tamže pod č. 76 Fol. Lat. je aj 
Fábchichov Planum erigendae societatis Hungaricae, kombinácia to návrhu 
deputácie literárnej a plánu Prónayho.) Luby a Vay podávajú svoj konečný 
elaborát deputácii dňa 21. XI. 92. Potl'ebu spoločnosti uznávajú aj teraz: 
"quod linguae nationalis cllltlll'a ct pl'opagatio publica authoritate pl'OCU
randa ad dignitatem et indolem regni indcpendentis et propl'iam consisten
tiam 'habentis pertinere videa tur. " Otázka an je tedy riešená, takže im 
ostáva l'Íešiť len "qua ratione" aspoň základ položiť, keby spoločnosť nebolo 
možno teraz uskutočniť úplne. Za základ berú Révaiho Planum elaboratius, 
poslaný im k. 1'. Cier a ústrojnosť spoločnosti navrhujú ako 1'0 svojej zpráve 
predošlej. (Medzi iným: "Ut lingua Hungarica toti regno, quantulll fieri 
potest, commullis, familiaris et accepta reddatur.") Prostriedky udali už tiež 
tam. Spoločnosti má byť uložené zákonom: a) Zo starých i novších kníh 
"accul'ata quaepiam grammatica et didional'ium Hungaricum lingnis Gel'
rnanica, Slavica et Croatica concinnentur, successu ternpol'is aliis etiam in 
regno vigentibus idiomatibus accoIIlmodanda."· b) Preklad spis ov starších 
i novších vzdelanejších nál'odov tak, aby boly nielen pl'e literátov, ale aj 
pre rnd a pre žcny. c) Sostavellie technických termínov. cl) Povodné hry 
a preklady pre mad'. divadlo. 2-0 Kombinácia dialeldov a vybranie naj
lepších slov a sposoboy hovoru. 3-0. Zvcl'ac]'ovanie l'eči novými po.Tmami. 
staré slová oživiť, nové tvoriť podra zákonov reči. Cndzie a zaužívané radše.r 
nedmť, než tvol'iť nové nesrozmuitel'né. Cudzie vtlzby vytvoriť a nahradil' 
dobrými maďarskými. Pravopis. 2. Spoločnou prácon časom sa snácl' po-

. uarí, že aj vyššie vedy bndú mocf byť prednášané mad'. Do te.Ť doby spo
ločnosť má sa starať aspoň o odsiránenie prelcážo!c v nadobndnutí vedo
mostí: povery a predsndky. Ďalším úkolom spoločnosti bude určif prostriedky 
a sposob šírenia vedomostí: Vydá soznam maď. kníh, zriedkavejšie z nich 
vydá znova, preloží cudzojazyčné knihy o Uhorsku, ak to zaslúžia; na
píše de.Ťiny ostatných národov, predovšetkým však poddaných domu rak.; 
životy slávnych spisovaterov, st. i noyších, pl'ípadlle v prekladoch; knihoYI1a; 
pol.-lit. noviny z najlepších cuclzích sostavovať a vydávat'; sbieranie pl'Í
rodopisnej terminologie; každol'OČlle počet narodených a z olluelých , pOČHsie, 
nemoce, ceny atd'. Katalóg prác členoy atcr., atd'., ČO konečne mOže si naj
lepšie určiť sama spoločnosť. "Lumen cogllitionis per universum regnum Jiu
gua natiya diffundcl'e." II. Coordiinatio. Bolo by žiadúcc, aby spoločnosť bola 
ustavená tak, ako' to navrhuje Révai. Zatiar však niet na to pl'ostriedkoy. 
Navrhujú preto len 1 tajomllíka a 4 riadnych platených členoy, volených 
člemui, uvedenými Révaim, ktorý nech je palatínom poverený vorbu 
yykonaf.· Jej výsledok oznámi zvoleným palatín. Sekretár povedic agendu. 
sluOln. práce CI roznšle po členoch, dávCl ich do tlače, dopisuje. Zo 4 ČleHOY 
jedon nech má na starosti knihovI1u (až bude; do tej doby nech užíya 
spoločnosť knihoyne uniyerzitnej). Druhý bude mať dozor nad tlačiarňou, 
akonáhle si ju bude mocť spol. z vlastného postavif (do tej doby bude 
užívať uniyerzitne.Ť). Do te.Ť doby nech je jeho úlohou korektúra kuíh, 
idúcich do tlače, shrom. novÍu a publikácií vpd. spoločuostí. Trctí bude mať 
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{lozor nad divadlom. Toto síce ešte nejestvuje, ale z dobrotivosti panovníka 
a zakročením stolíc bude ustavené ("cum illud ad bonum gustUlll excitan
dum et ad ipsam linguam amoeniorem et apud sexum etiam venustiorcm 
acceptiorem i'eddendam multum omnino eonferat. ") štvrtý by mal redakcin 
novín. Kvalifikácia podťa Révaiho. PlatenÍ členovia sú povinní sa schádzať 
\' polovici každého mesia'ca a oznamovať to aj členom ostatným. členovia 
ml'. Valn5 shrom. vždy 15. IX.: určí program, členov, ktorí majú dostať 
plat zo ,izmáhajúceho sa fondu, revízia hot. spisov. Miestnosť bude mať 
spol. zatial' v univ. tlačial'lli. Za protektora nech požiada deputácia palatína. 
Ta.Ťolllník dostane 1000 zl., 4 členovi a po 800, 2 pisári po 300; bytné pre 
5 členoy 500, pre pisárov 200, na knihy 600, spolu 6000. (Révai 27.000.) 
Zo štúdijného fondu by mala spol. dostať aspoň 4000; d'alšie bude lllať 
z dobl'ovofných príspevkov, vlastuých prác, z tlačiarne. Inak sa bude 
treba snažiť uskutočniť čím skol' povodný plán. Deputácia prijíma ela
borát 8. XII. 92 a navrhnje ako další zdroj príjmov tlač kalendárov. 
Sehodza by mohla spol. konať y bmloye snemu. Plán má byť k. radou 
sdelený stoliciam cidom podpory. Diyadlo sa schval'uje. Elaborát Pl'ónayho 
m pridefuje (24. XII.) spoločnosti. V tejže schOdzi vybavuje deputácia 
sposobom nám už známym aj plán uč. SpOIOČllosti (akademie: Idea eruditae 
societatis). Úkol: byť nástrojom vzdelanosti, aleo je tomu u ostatných ná
l'odov. 'Ciel': prospech vlasti a jednotlivých občanovo Nemá však prevziať 
proste cudziu ústro.Tnosť, ale má byť pl'ispOs'obená domácim pomerom. 
Ohorsko je vel'mi bohaté prírodne, pl'eto prvým úkolom spol. by malo byť 
Dbjavenie a zvel'adenie týchto pl'írodných bohatstiev a ich využitie. Tedy: 
historia naturalis; oeconomia rustica., technologia, chemia, physica, me
.chanica, gcogl'aphia, archeologia, diplolllatica, historia doinestica. Prípravy: 
Vyhfadať mužov, ČO vzhfadom na dlhé boje a odlúčenosť Uhorska od kúl
túry nebude l'ahké. Najlepšie by bolo vyslať schopných na 2'--3 štúd. cesty 
do cudziny (prÍr. vedy), ktorí po' syo.Ťom návl'ate by precestovali Uhorsko 

Co prezreli sposob zemedelstva, užitie vod, prír. bohatstvo spísali atd'., sosbie
rali diplomy atd. Ústava: Sídlo v mieste univel'zity; členovia v mieste a čle
novia cestujúci; členovia aj príslušní odborníci z univerzity, dorast z aka
demií a z univerzity. Ročný príjem musí byť aspoň 25.000. Fondu niet. 
Akademia bude svojprávna. Bude ju spravovať prezident v mene kráfoyom. 
Prvých členov menuje panovník, pOtom budú volení spoločnosťou. Hmotné 
zabezpečenie členovo členovia dopisujúci lio celej krajine. Hl. cier je nie 
vydávať knihy, ale zveradovať rellle,lá (artes). Ďalšie, až budú peniaze. 
Pre začiatok miestnosti by mohly byť v budove univerzity. Povolať dvoch 
slávnych mužov (v prír. vedách) Z cudziny, ktorí by U. sposobom pl'ešli 
Uhorsko a s pribl'atílll univ. profesorov položili základ k akademii. V do
sledku predostretia snemu zn dňa 22. VI. 1792 (stl'. 286 tohoto diela) pl'ed
kladá palatín preferenciálné požiadavlcy lit. deputácie panovníkovi. Vo 
Yeci dvoch uč. spoL dostáva sa mu dekrétom zo dňa 30. L 94 (srovn. Acta 
1itteraria 1784-94 v M. N. M. - K. 868 Fol. Lat.) tohoto l'ozhodnutia: "Ad 
ii-um. Circa plannm excolendae lingnae patriae et erigendae societatis 
eruditornm: Resolutionelll intuitu pl'Oiectatae huiusmodi societatis impertien
dam ex l'eflexione sumptuulll in eandem necessariorulll ad elaborationem 
totius systematis litterarii, ac uberiol'em discnssionem et cogllitionem, an 
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f~ndus ad ealll suffici~llS a reliquis oncribus fundi studiorum relllansurus 
sIt, cleme~lter reservat, mterea vero per regnum publicari praecipit S. M. S.; 
~on dubltare S. í\~tem repertulll iri aliquos, qui ad culturalll linguae et 
ht~eratur~e H~nga~'lcae studia sua conferant et seu dictional'Íulll per Ma
thwm Rath ImgulS HUllgarica, Gcrlllanica et Latina confectum, ast ob 
defe~tulll sumptuulll typi adhaerens pluribus adhuc linguis, si ita visum 
fuer~t, augeaJ~t,. seu alia opera ad magis excolendam lillgualll et littcratUl'all1 
pah~alll conflcwut, ~uol'Um dein impressionem typis universitatis benigne 
ad~lllssl~ra,. ac auctol'llms remunerationem ex fundo typographiae praefatac 
ulllversltaÍls depcndcndam clelllentel' l'esolutnra est S í\1 S" T' I 1 1 v • • • • ym)o a 
vec spo ocnosh a akademie riešená sPOSObOlll, navrhovaným Balassolll 
(sl'ovn. str. 318. tohoto diela), na viac aka 30 rokov. 

41] Elaboráty a spisy literál'llej deputácie sú uschované v Krajinskolll 
Arcluve (O~'szág~s Levé~tár) v Budapešti v odd. Archivulll regni.· Tlačon 
bolo vydane z ~llch RatIo educationis publicae, totillsque rei literariae per 
regnulll Hungal'lae et provincias eidem adnexas. Pešf 1828 Z·' d t' . r ' . pIava epll-
aClve z~ {na 12. II. ~793, návrh zákona, ako aj soznam písolllnosti depntácie, 

u:ozenych n~, U. nneste v Ratio cducationis, Bratislava, 1826. (Pre pomel' 
tychto 2 Ratn sl'Ovn. pozn. 42.) Sr. aj Acta deputationis littel'al'Íae 1790-91 
v M: N. M. -v K. ~ - Fol. Lat. 2915. Pro.Ťecta ad deputatio;les Scepusiensis 
con~ltatus: tamze, I' 01.7~at. .~959, ~'o ~'eci~ch ~túdijných odkazn.Ťú na pokyny 
st,ohce ~ 1. 1790, kde zladaJu zruseme vsetkych novot. KOllcertačné .Ťednania 
zasadne o rozvrhu prác deputácií Sl'Ovn v Pl' HibI fasc l) a 7 Pl' t t ' Vl Ls ' . . ., . 'c . e os a ne 
s,~o, ke l'ef~rm~', navrhované deputáciou srovn. KOl'l1is: A magyar múve
l~des eszmenyeI 177:-J848. I-II. Budapešť, 1927. Zprávy palatÍnove o pní
Cl. dep. sr~vll. v U. chele Mályuszovolll podfa indexu. Návrhy Liptovskej v A. 
LlptovskeJ; Ab.o~sl~ej v A. Abov., 1790/24, Tlll'čianskej v A. TUl'č., č. 
1201/91: "In tl'lvwhbus schoIis tal es pl'Ovidealltlll' ludimagishi, qui pueros 
pl'ompte legere, correete scribere, tam Hungarica (quae pel' ultel'iores quo
~[UC classes solcrter a lllagistl'is promoveaÍtll'), quam Latina lingua doceant et 
rta aptos fo~ment, ut transituri ad ultel'iores scholas statiiu ad· maiorem 
~~rvalll ha})lles, capc:cesqlle sint." K svojmu elborMu pripojl1je stolica a,t 
z~ad.osť me.sta Kremlllce o gram. školách y Kremnici: Majú 3 trieely. Vy
ucuJú v lllch fra:ltiškáni. "Pl'ovisionem praeattaetorulll trimu classh;lll p~l' 
l~rofesso~'es FranCISCa110s. tum ex eo subsistere haucl posse, quoel provincia 
Salvatol'lana, e~ crua praeattacti professores appliciti stmt, paucis admodis, 
aut . fel'e l~ullis. Hungaricae linguae gnaris, simulque ad praestandam 
~0.ctlOn.ell1 Iclone~ pl'ovisa sit subieetis, quam vero, quoel pro initialibl1s 
rlhs. tl'l~m~ c1assllms,. ubi iuv~ntus op~i~na stueliorum funelamenta caperc 
ct III l~llgua ~-I~mgal'lca genume erUdIl'l debet, de probatis et in lingua 
Hung.al'lca pel'lÍls, ~tque ad traclellda studia requisitulll zelul11 , veralll item 
vocahonel11,. ac .asslcl~le praeparatulll anil11Ulll habcntibus yiris prospicere 
lle~essum Sl~; lu:lC vlelciur summe necessarium esse, ut pro secura iuvel1-
tuhs. educatwlle III locum Fl'anciscanorum alii professores, sive religiosi qui 
stu~lOrUll1 ha?ent vDcationem, sivc vel'O saeculares in ]Juneto studio~um 
opÍlme versatI: praesertim autelli lingual11 Hungaricam quam exaetissimc 
callentes subsÍltueJ'entUl;." O prÍlcach dcp. lit. Sl'OVII. aj E. P. 1. 1791, stl'. 213 
a 1792, stl'. 161 a 557. -
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42) Predpisy o maďal'činc z Ratia 1806 vid u Szekfftho, č. 40. Tu Szekfíí 
mýlne udáva, akoby Ratio 1806 bolo akousi definitívllou formou R.· E., vy
pracovaného lit. deputáciou z r. 1791-93. Definitívna forma deputaciol1ál
neho elaborátu je v spisoch deputácie v O. 1. v Budapešti (vydaná Hačou 
1828 v Pešti). R. E. 1806 (znova vydané 1826 v Bratislave) je osnova, pozme
ncná vládou. Szekfúho tu pornýlilo, že obe tieto vydania (1806 a 1826) majú 
zprávu deputácie, akoby išlo o jej nezmenený elaborát. :Na nesúhlas týchto 
vydaní s povoelným elaborátom prichodí lit. dep. 1827 až po vydaní 1826 
·a vydáva preto Ratio ešte raz v znenÍ a osnove povodnej r. 1828. Kornis, 
I, 232, pozn. tiež pokladá Ratio 1826 za povodný elaborát. Vydanie nového 
R. E. ohlasuje Ílláče už intímát č. 5050/1802 ZD clňa 17. Ul. Niektoré do-

klady srovn. i v ·pozn. XI. 21. 
43) K. 8811/90 a D. L., fasc. D, č. 34. V c1eputácií 16. XI. 1792. 
44) Princi pia adornando systemati rationis rei litterariae deservitura. 

Pešť, 1791, str. 24. 
45) Puneta et animadversiones pro rei litterariae per i. regnum Hun-

gariac ... emendatione ... Budín, 1790. E. B. referujú o nej 25. II. 1791. 

Szluha bol potom tajomllíkom Pesti Magyar Társaságu. 
46) O Benyákovi srovn. Kornis, I, 213 a Takáts, 19? a n. Kornisovúdaj, 

že Bcnyákovu Theoriu scholarum pl'eclostrela stolica Stolllobelehradská 
(24. V. 1790) lit. dep., je omyl, čo closvedčuje už datum. V aktoch D. 1. niet 
po B. pláne ani stopy. Spl'ávna bucle asi mienka Takátsova, stl'. 204, že 
stolica poslala plán kancelárii, kde asi aj ostal. K Vályimu srovn. jehl) 
Beszéd a nemzeti ncvelésrol. Pešť, 1791, stl'. 34. Prvú zprávu o ňOln má 
Pl'. Z. dňa 24. VIII. Doraz na yzdelávanie matel'Ínskej reči kladic i Komen
ského Oratio de cultura ingeniorum z 1'. 1650 (povedaná 24. XI. v B. Potoku), 
vydaná v Pešti r. 1791. Ostatné práce o výchove Z tejto doby: Barits: 
Nonnihil de educatione iuyentutis scholasticac et studioruUl reformatione 
in ditionibus Pannonicís. 1792. (E. P. 1. 20. XII. 1792); Tichy: Philosophische 
Bemerkungen libel' das Studienwesen ill Ungal'l1. Pešť, 1791, rečovej otázky 

sa nedotýkajú. 
47) Otázky 1'ečovej vo syojich inštrukciách nedotýka sa ani Hontiallska. 

(S1'ovn. jej g. c. 29. III. 1792.) Inštrukcie stolíc Prešporskej, Oshihomskej, 
Zvolenskej, Tekovskej, Aradskej, Abovskej, Maramarošskcj a Sabolčskcj vi cf 
v Pl'. Bibl., fasc. 12 (Aeta 1792 diaetae); inštrnkciu Zvolenskej srovl1. miUlO' 
to i s pl'ílohami v A. Zvol., C, publ. pol., fasc. č. 95, č. 241; Spišske.Ť vA. Sp.,. 
aa. com., sv. H.; TUl'llianskej v A. Turňa, 159/1792; šarÍšskej v A. šatÍš.,. 
264/92; čanádske.i v M. N. M. - 1., y A. Maclách, fasc. LXXII, Č. 11; 
š~pronskej y A. Šopron.; Rábske.Ť v prot. Ráb., 2. IV.; Liptovskej v prot. 
Lipt., str. 357 a n.; Turč. v archíve tejže (Vo SVOjOlll elaboráte Je depntá
ciam za dňa 23. V. 91 stolica žiada, aby jak kancelária a k. 1'., tak i dy. 
komora uhorská úraclovala jazykolll latinským: "Quo nimil'lll1l leges patriae 
conscriptae Sllllt." Sl'. tmuže, 120111791); Trcnčianskej v archíve tejže; 
Oravske.Ť v archíve tejžc; šOlllodskej v Melhárcl: SOlllogyvárlllegye a renclí 
országgyiilésekcll, I, J63 a n.; Gemerske.Ť v A. Gemer. K Oswaldovi srOvn. 
jeho Az igaz hazafi, str. 24 n. (a E. P. L. 1792, stl'. 235-6), k Szabóvi jeho 
Orvendezo vers t. n. Szabólts VUl. oromiinnepél'e, 1791; Tuclósitás a Mag'Ym: 

Museumról, str. IX. 
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48) Cenzúrné predpisy srovu. pozn. VlIT. 67 a IX. 5; pre Kazinczyho 
jeho Levelezés, II, č. 404. 

49) Az igaz hazafi, kinek tulajdonságait egyUgyU beszédbe foglalta egy 
hazája s uemzete javát óhajtó sziv. Pešť, 1792, str. 126. Výťah z neho 
majú E. P. 1. ZD dňa 30. IV. 1792, str. 235-36. 

50) Magyar és Erdélyországuak rovid ismérete, melly e két országnak 
mind világi, mind egyházi állapottyát szem eleiben állítťya. Pešť, 1791, str. 
29 a n.(I. 3, 4, 5 kapitoly). Kniha bola na rozkaz panovníkov (Pl'. Bibl., 
fasc. 6, č. 104) zakázaná billetom zo dňa 17. X. 1791. Proti dielu vystúpil 
aj gr. A. Batthyány v spise Ad utl'amque aurem autori operis Hungarici, 
eui titulus ... , 1791, str. 150. 

51) Srovn. pozn. 15 a 46. 
52) V prospech lllad'arčiny zuejú aj tie miesta Szróghovho prekladu 

Arankovho diela (Ánglus és lllagyar igazgatásllak egybenvetése): Verglei
chUllg zwischen Engellands u. Ungal'l1s Regierungsform, odel' ein Wort au 
cliejenigen, von welchen die Ungarn fUr unruhige Kopfe gehalten werden. 
Aus clem ungarischen Ubersetzt u. vel'mehrt von Samuel Szrógh (1791, 
str. 64. PÓVOdllá práca Arankova má len 39 str. Predmluva preldaclu .ie 
zo dňa 17. V .. 91.), kde, oprav-ujúc svoju predlohu, očakáva ocl palatína 
nápravu pomerov v král'. rodine, poldaY ide o znalosť národnej reči (str. 
49 a n.): ,;Was die Sprache anbetrifft: Es war auch in Engelland die Zeit, 
da der Konig die Landessprache nicht wusste; sein Sohn hat sie aber 
erlernet. In Ungarn zeigt sich erst der Zeitpunkt, da der konigliche Prinz 
u. Palatin die uug. Spmche zu seiner eigeuen Sprache macht; unser Vice
konig uncl erster Lanclsmaun will mit uus die Nationalsprache reden. Er will 
nicht, class er u. clie Nation gegeneinander taub u. stunull sein sollen. Hatten 
es unsere Konige seit etHchen clritthalb Hunclertjahren aueh so gemacht, 
clie Nation w/cire schon Iangst zu der Kultur u. zu der Aufklarung, dle 
nul' durch clie Natíonalspraehe erreichet werden kanu, viel naher gewesen. 
W'eil man aber lieber den Konigen, dellen die Landessprache unbekannt 
war, gefallen wollte, so ward das gemeine Beste vernachIassiget. Man hat 
erstlich die lateinische Sprache angenommen, diejenige Sprache, die neben 
del; Muttersprache ein offenes Tol' der vVissenschaften, bei der Hintan
setzung der Nationalspmche aber eine Fuhrerin ZUl' Ul1wissenheit u. ZlU' 

Blindheit ist. Wir haben darUbel' kein Gesetz, was cler Konig fur eine 
Spracheredeú solIe, eben so wie darUber, dass man auf clem Wasser zu 
Schiff, auf clem Lande aber zu Lanele fahren soll: clie Natm u. die Billig- . 
keit erforclert es von einem, clen so ein glorreiches Land, wie Ungarn ist, so 
hoch respectieret, dass es ihn zu seinem Konige ernennet, clestomehr wenn 
es an ihn die Tronfolge von Solm zu Sohn, von Tochter zu Tochter Uber
bringet, von einem solehen sage ich, verdiellet das Lancl soviel Erwieclc
rung seiner Liebe u. Achtung, dass der Kronprinz die Kronsprache inne
habe." 

53) PI'. Bibl., fase. 4, č. 38. Korešp. J. L'1ckovicsa: Fronius (Kluž, 29. XII.) 
h. Alex. Prónaylllu. Az erdélyi rencleknek 1790-91 jegyzokonyve, str. 31. 

54) Egy erclélyi magyar nyelvmívelo társaság felállításáról való ra.Ťzolat 
HZ ha za felséges rendeihez. Kluž, 1791, str. 36. Datované 2. 1. 1791. Srovn. 
k tomu J akab: Aranka Gyorgy és az erdélyi nyelvl1liivelo és kéziratkiadó 
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társaság. Figye16, XVI. Zo stoličnýeh inštrukeií sedmohradských nech .je 
tu uvedené aspoň miesto inštrukeie stolice Sorníckej (2. XII. 90), vzťahu· 
júee sa na lllacl'arčinu: ,,20-szor. Magyar nelllzetunk képtelen gyalázatjara 
s lllegvettetésére intézett szándék volt az is, mely szednt sarkalatos és 
országos clolgaink folyamatjárH sok századoktól felvett deák és szuletett 
magyar nyelvUnk eroszakolt eltiirIésévelmind torvényes, mind mindenféle 
polgári igazgatás módjában a nélllet llyelvet bevétetni a lehetség ellen 
parancsoltatott" hez ohradu na to, že značná časť zákonov a dóležitejších 
listín je písaná "szi.iletett nyelvi.inkon", záldadné listiny iné zase latinsky. 
V týchto dvoch rečiach holy vybavované všetky veei v-erejné. Od rak. domu 
si krajina nezaslúžila, aby je,j ústrojnosť rozvrátil, "nyelvUnk is hazánk 
kozollséges igazgatására nézve esak oly sziikségessé, mint az orosz, zsidó 
s ehhez hasonló nyelvek, tégye" a zaviedol reč, ktorou nezná ani tiSkl 
čiastka obyvatefstva iliečo clóležitejšieho vybaviť. Novoty boly síce odv-o
lané, ale "hogy ily eroszakoltatással ne gyaláztassék nemzetunk, szUkség'es
nek látjuk sziiletett magyar nyelviink igazgattatásunk módjárá orok idokig 
fentartásáról kijzonséges Ol'szágvégezete formájában másolhatatlan rendelést 
tenni". Na v-ypestovanie reči treba eštc na tomto sneme usniesť. založenie 
spoločuosti eidom ,jej nschopnenia aj na úkoly yedecké. "Minthogy peclig 
az oláh nemesség is fe,jedelemségUnk rendeinek némullemu része, hogy ok 
is, mincl nemesi szabadságunk, mincl torvéuyiink fundamentumait tulajdon 
kútfejekbol llleríthessék és nemzetekhez ragadott sok ártahnas indulataikat 
a világosítás által levetkezhessék, az olyal1 helyeken, ahol esoportosabb 
lakások vagyon, magyar oskolákat állíttatui" a požiadať i panovníka o ~o, 
aby si aj sám osvoJil "sziiletett nyelvUnket", aj svojich nástupcov dal v uej uČiť. 

55) A magyar nyelymíveló társaságról u.Ťabb elmélkcdés. Kluž, 1791, 
stl'. 39. Datované 4. VIII. 1791. 

56) V Sedmohra(lsku poclarilo sa však založiť ZD súkromuých darov 
a . s prispením zemských úraclníkov Spoločnosť na vyelávauie rukopiso\' 
už r. 1791; miesto Reč vzdelá \'a.Ťúce.Ť spoločnosti bola 1'. 1793 založená aspoň 
takzvaná Dočasná spol. (Próba Társaság.) Sro vn. J akabovu štúdiu v pre
došlej poznámke a M. T. T. évkonyve, I, 35. 

57) K prameÍlolll otázky maďarčiny na sneme sedmohraclskom srovn. 
S. K. 13922/90; 5493/91; 1069, 1597, 1956, 2083, 2543, 2893/92; St. R. 348, 
5748/91 (v opise aj v Pl'. Bibl. rasc. 23), 480, 748, 2486. 2489/92; Jegyz6-
konyv, str. 31, 281, 367, 368, 574, 532, ďalej prílohy str. 54, 113, 131 a n.; 
námietlcy Sasoy proti 45. a 46. art. viď. u Schlozera: Geschichte d. Deutschen 
in SiebenbUrgen, Gotingy, 1795, str. 153; vótum Rosenfelclovo y T. Tár, 
IX, 179-80; srovn. aj SzekHí, č. 3 (n~ýlne zaradené do r. 1790 miesto 
1'2'91), 20. a 23. Meclzi úradmi seclmollraclskými boly tiež mnohé spory 
o úradnú reč ,10 vzájomnol11 styku. Tak voj. prefektúra podfa sdelenia 
gubernia zo dÍla 25. I. 91 stále vraeia guberniu marl'. prílohy eidom pre
kladu do uemčiny alcbo latiny. Gubernium žiada, aby tam bol ustanovený 
translator, bo in~k sa veei budú ťahaf. Seclmohraclská kancelária odstu
puje vec cly. voj. mde a elekrétom (19. III.) prikazuje guberniu, aby sa 
pokúsilo s pl'efektúrou o úpravu otázky, najlepšie snácf tým sPÓSObOlU, 
že pri prvej vakancii u prefeldúry by Sll toto miesto obsadilo osobou mad'. 
znalou, bo ani ocl úl'aclov seclmohraclskýeh nemožno vraj žiadať preldadanie 
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macľ. príloh, ani od eráru zvláštneho tlumača. Po odmietavej odpovedi dv. 
voj. rady kancelária obracia sa So svojím názorom k panovníkovi a pddarí 
sa jej vymocf priaznivú rezolúciu v ten smysel, že voj. velitel'stvu do 
tej doby, kým nehude mať osobu mad'. znalú, prikazuje sa ustanovellie zvl. 
tlumača. (8. K. 2673, 3275, 4380, 4669, 4958/91.) - Nariadenie gub. zo diía 
8. VI. 91, že aj účtáreií má úradovať latinsky, má aj tu za následok, 
že mIloho úradníléov žiada o preloženie. do neÍn. provincií. Dv. komora 
to oznamuje kancelárii s tým, že nemá pre nich miest a že vyhovenie ich 
žiadosti by l'ahko mohlo mať za následok, že by vačšilla úraclníkov pocl 
zámienkou neznalosti latiny opustila službu v 8edmohradsku. Pocll'a nej 
zmienerié nariadenie gubernia nie je v súhlase s normálom zo cliía 26. III. 
90, podl'a ktorého úradnou rečou komory je (s výnimkou vecí fiskalit
ných) nemčina. Kancelária na to' nariad'uje guberniu, aby podl'a staVll z 1'. 

1780 korešponclovala s komorou nem. Gubernium na to oznamu.Ťe, že cit. 
Ilormale bolo pozmenené l'ezolúciou zo dňa 14. VI. 90, podl'a ktore.Ť a.Ť 

predostretia k panovníkovi majú byť osnované podl'a sposobu, obvyklého 
1'. 1780: Komora i exactorát až do zavedenia nemčiny korešponclovaly vtedy 
latinsky. Nemčina vytvára domácich z úl'adov. Latina nech je preto za
chovaná aj po event. oddelení komory od gubernia. Kancelária s tým 
však nesúhlasí. Podl'a nej komora oddelená nemože úl'adovaťlat. OdpomÓcf 
clomácim navrhu.Ťe tým sposobom, aby tezaurariát s dv. komorou stýkal sa 
nem., so zemskými a poclriadenými úradmi však lat. Tejto žiadosti však 
dv. komora neyyhovela, naopak nar. zo dňa 20. II. 92 upravila sebe pod~ 
riadené úracly úradovať nem. Až na nové zakročenie kancelárie Poyol'uje 
aspoIl tofko, že tezaurariát može pl'i zásaclnej nem. reči úraclne.Ť urobiť 

podfa svojho dobrého zdania výnimku v prípacloch, kde úraclníci nie sú 
znalí obocll rečí rovnako. Na miesto toho však na jej nátlak kancelária je 
llútená nariadiť, aby YO vcci fisk., kde kro tabula zavieclla mad'., bola poclfa 
slaršieho zvyku zavedená zase latina. (8. K. 5504, 6625/91; 1766, 2201, 2335, 
2893/92.) 
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p O Z N A Tvl K Y K HLA VE X. 

1) 8rovn. K. 8042, 8043, 8044, 8047, 8049, 8050, 8051, 8062/92; Diariull1 
1792, str. 100, 103, 106 a Aeta, str. 94, 97, 105; Ada diaetalia a zprávy 
poslancov stoiíc Zvolenskej, Prešporskej, KomárIl~nskej, Trenčianskej, 
liptovskej, šarišskej, Abovskej, Turnianskej a Gemerskej; diarium Tol'
kosovo 1792' v M. N. M. K. 686. Fol. Lat.; konečnú reláciu poslancov 
VesprÍmskej y' .M. N. M. - 1. - T. A., fasc. 1063. K únii so 8edmolll:ad
skom sl'Ovn. stl'. 467 n. tohoto clielu a zprávu clep. in publ. pol. v Pl'. Blbl., 
fasc. 18. a v Opus exc. dep. regnicolaris in publ.-pol., Bratislava, 1826, 
elaborát XXIII. ailÍorstvom Petra Balogha de Ocsa. 

2) Obe prosby vytlačené. s naclpisol1l A Felségcs lvlagyar Hazához. 

(Vid'. Pl'. Bibl., rasc. 12.) ... 
3) Prosba: Universi literati Hungariae partiumque adpexarUlll blu.: 

príloha: Vox literatOTllln Hungariae filiorUlll ad comitia regni anni ~792-cll. 
Strán 43. (priv. Bibl., fasc. 12 a Diarium Torkosovo, aeta.) 8royn. aj pOZIl. 
XI. 48. K snelllU o pomoc ohracia sa so žiadosťou aj mad'. div. spoločnosf. 
(8I'vn. pozu. XI. 26.) . 

4) Pramene: YŠeObeCllc srovn. pozn. 1; z nich cenné zprávy o 1'ečove.J 
otázke na sneme má zvlášť Torkos: zprúvy Fcrkove Balassovi zo dňa 
19. a 26. VI, Najstetterove tOllluže z clIlOV 19., 21. a 25. VI. (všetko v a. Ba
lassa v M. N. M. - L.); záv. zpráva poslov Gelllerskej a Hcvešskej va1'chí
voch týchže stolíc; zprávy poslov Zvolenske.Ť z clltoV 19., 23. a 26. VI (z tejto 
poslednejšej zprávy nech tu stojí táto časť: "Ezen hónap elvégezencl6 
ol'szággyi.iléséll nemzctiink orokké megmuradandó diszére és vigasztalására 
az a magyar nyelvi.illk, amely az ország sok szomOl'ú yiszontagsági koz~ 
által veródvén, mégis csak erecleti tulajdoll szépségében mostani mindenfele 
irott relllek lllunkákball és beszédekben jelenti magát, ez a nyelviink amaz 
l'égen óhajtott dicséíség pólcára féíméltóságú és tekintetes táblákllak egyenltí 
értelmével emeltett fel; midéín a mostal1i kegyesen uralkocló ldrályunk 
a maga resolutiója ú1tal mnaz ország torvényébe béiktatandó kívánságun
kat helybenhagyt~."Poslancami Zvolenskej na Slleme 1792 s~ v t~jto do~e 
Tomáš Beniczky a J án Radvánszky.); zpráva poslov TurUlallskeJ ZD dna 
18. VI. 92 v a: tejže stolice, K. 791/2; záp. konferencie 21. VI. vid' vP\'o 
Bibl., fase. 7. Uverejnil Mályusz, č. 76; rečové časti 8zekfíí, č. 25; K.8042/92 
(8zekfií, č. 24), 8050/92 a 8062/92 (predost1'etie Ho1'vatov), 8051/92. 

5) M. N. M. - K. 2889 Fol. Lat. 1. (Acta clieatalia Ďrményiana: Circulare 
conclusulll circa procuralldum fundum pro erigenda societate Hungarica.) 

6) K. 9040, 9042/92. O k. 1'. s1'ovn. Opus dep. in pnb!. pol., elaborát .XVI.: 
De eoordinatiolle consilii regii 10cllliltenentia1is Hung'Hl'ici. (Alltorom Je Fr. 
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Bedekovich.) Znalosť maďarčiny a latiny predpisnje sa však llledzi náleži
tosťami hl. išpáuov (srovn. elaborát subdeputácie De cool'dinatioue cOllli
tiOl'um, c. II. De supl'emis comitibus, §' 4, b): "Lingualll patrialll Hungal'i
cum et Latinam calleat." Podobne má elaborát Petra Balogha o sneme 
(Prolectulll coordinatiouis cliaetae) v § 46 ustanoveuie o mad. jedno reči 

suemu: De lillgua comitiorum. Liuguam HUllgaricam fuisse semper eam, 
qua negotia diaetalia in publicis sessiouibus, imprimis in tabula infe
riOli .. tractata sunt, certum est. Primis l'egni Hungarici saeculis panci 
erant Latinae, pauciores adhuc aliarUlll liuguarum periti, ut adeo OpOf
tllerit Hungaros patria lingua, sensa sua prodere, semper taméll illis [quil 
HUllgaricae linguae, ita, ut illa loqui possillt, haud periti sive HUllgari in 
comitatibus Sclavollica utentibus degentes, seu adnexarum partium deputati 
f uerint, Latinae orationis copia facta. Ego credo, nec CUlU libertate com
poni posse, ut is, qJii iUl'e comitiOl'Ulll gaudet, non audeat Latina lingua 
loqui, nec bene cousuli publico, si viri caetera docti et graves ideo saltem 
taccre, ubi loqui eos oporterd, debeant, quod Hungaricam ignorant. Itaque 
censeo linguam quidem patriam, sen Hungaricam pro diaetali habenclam, 
id tamen arbitrio ablegatorum relinquenclulll esse, ut sensa animi etialn 
Latina declaral'e possint." Diál' má byť madarský so súčasným lat. pre
kladom: oba sú l'ovnako verohodné (§ 45 tamže). Svojho elaborátu dep. 
v tejto veci uepodala, ale uverejňuje jednak návrh Baloghov ako referenta, 
jednak návrhy stolíc a jednotlivcov, došlé jej v tejto veci. 

7) 1(. 11822, 13810, 13890, 14871,14547/92; 626, 1516,4790,6236,6530/93; 
St. R. 5746/92. Srovn. aj sostavenie Brevis cOllspectus bg. orclinationnlll re
giarulll circa protocoUa cOlllitatuum lingua Latina altissimae inspectioni 
submittenda emanatarulll v Pl'. Bibl., fasc. 33, č. 15. Ďalej A. Gem., č. 625 
a 1170/92; Mályusz, č. 79, 98, 100, 102; Szekffl, č. 17, 18, 19; A. Gem., 
č. 265, 365, 527, 605 (Bihar) a 862/1793. 

8) A. Gem. č. 320/93; 203, 226/94; 155, 18+, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 
216, 220, 221, 222, 225, 226, 231/95. 

9) X. 11881, 13134/92 a M. R. 25670/92; intimát č. 21231/94 zo dňa 23. IX. 
94; A. Pešť., záp. 1792, č. 258, 2530, 2542; E. P. 1., str. 69; Mályusz, str. 149. 

10) Srovn. protll. Zvolen., 1793, č. 481; Trenč., 15. IV. 1793; Turč., Orav· 
skej a Gem.; A. Hont., č. 81/1794 (Ugoča). Usneseuie Zvolenskej: "Quo 
illtentus circa progressum lillgnae HUllgaricae in his qlloque partibus, ubi 
eadem vernacula non est, ob ldqlle eius introductio sensilll procurari debeat, 
scopus eo certius obtineri valeat: ut ln cunctis gremialibus scholis, oppiclis, 
lllaioribusque locis ludirectores lingua Hungarica gnari e vestigio intro
ducantur, in caeteris vel'O locis, dum quacumque e causa seu lllutandus seu 
iutroclucenclus ludirector fuerit, non aliud, quam linguae Hungaricae peritulll 
individuum aSSllmere communitatibus integrum sit. Qualll ipsalll in prae
missmll SCOpUIll perutilem dispositionem ut liberae quoque et l'egiae civitates 
in sni gremio ponant, medio praesentum suorum deputatOl'lllll extimulatas, 
ac ipsum etiam gymnasii huiatis directorem reverenclissilllUlll dOlllinum 
lectorelll et canonicum Mathiam Plathy de Nagy Palugya, ut salutare hoc 
institutulll ollluimocle obsecundare' velit, publice requisitum es se." Z jej 
oclpovecli 'Zalánskej: "Mi a magyar nyelvnek e kOl'Ilyéken lévD nagyobb 
részint táth nemzete Hllá nézve néminemu akadályok alá vetetett behozását 
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illeti, hogy ebben a pantban is erouk kornylilall~s~iJ~kho~ all~alIllaztata,~t 
segítséggel lehesslink s anyai nyelYlin:~nek. gyaraplÍas,~t ,vo~tal~epen eszko
zOlhesslik, megtettlik mai gyiiléslinkbul mmden mezovarosbeh : nagyobb 
helységnek eloljáróinal a renclel~st, hog! os~(~láikb.an n:el~l mas, hane~l~ 
ollyatén tanitákat fogadjallak, alu tudolllallybeh tu~aJdonsdgol~ lllellet a ta 
nityányok oktatásár~ }zlikséges lllagyar nyelvvel IS megeslllerkedtek s ez 

hatalmokban vagyon. 
11) A. Spiš., č. 600/93 a proHl. Gem., č. 908/93 (5:' l~. ;3). ,.. 
12) K. 11490, 12841, 14507/92 a St. R. 4861/92 (Szeldu,. C. 28); A. ~? B~at., 

Aa. 1793, č. 13 a 27, 34 (konkurz na katedru 1. gram. tnedy y Levocl: llumo 
predpísallé vedamosii zvláštny zretef bude vzatý na tých, ktmí "cUl~vexacta 
linguae patriae peritia se cOlllmellclaveriut") a č'. 40 (k?~~kurz I~~ r?zn.; 1. tI:. 
gram.: "linguae quoque Huugaricae optime penÍt~s Slt ). S:ho!lvlÍzlq , sÍl; 
248. NedOl'ozumenie o celkoyom počte hoclín vzmkl? ta~(, z~. kanc. Illy~h, 
v 5 I cl' cl obecla a 4 hocl. po obede je pre vsetkych zlakov, kclezto 
ze 10 mOl v v· . , vll' 
5 hocHu je pre začiatočníkov a 4 pre pokročilých, ta (ze zmcI Sll Y S (Q l 

skutočne len 5, a nie 6 hodín dejme. 'v_ 
13) Intilllát č. 10610/93 (dovolávH sa dekretu c. 3213/93). <)_ 

14) Srovn. E, 1. P. 1792, str. 509; M. R. 24583, 24599, 27864, 215~7, ~283.', 
25151/92' K. 12644/92. SchOnvitzky, sÍl'. 248; Németh, II, 31; ~baÍI: Dayka 
Gábor Ó-i'igyelo VIII., str. 224-25) a Czeizel, Ján: Dayk~ G.lllll~t a m'v~ryely 
s irodalolll tanám (Magy. Paeclagogia, 1902, 488 a n.). Srovll. aj vl. zlYota
pis J. Seberínyho, S. P., 1906, str. 664 a U.; Farkas, str. :94. ; . 

15) st. R. 4074/93 (tu aj póvoc1ná zpráva Tlirokova za dlla 29, IX. ,a k. ~. 
d v II XI) 4370/93' Szeldu č 29 30. Náklad ua prof. macl. robIl zo na . .l. •. a , ,., 

1'. 1795 10.300 zl. (St. R. 3642/95 čl Szekfií, č. 31.) 
16) M. R. 9561, 15469/93; Jurkovich, 179; Schouvitzky, 2+6 Cl n.; Far-

kas, 294. 
17) A magyar nyelv torténete. M. N. M. - 1(, 
(8) Srovn. str. 257 tohoto dielu a Bl'eznyik n, sÍl'. 291 a n.; Ádúlll- J oó, 

90, 150 atď. 
19) M. R. 20768/93; 9943 a 24615/94; Schollvitzky, str. 248. 
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p o ZNÁ MK Y K HLA V E XI. 

1) Pre Abovskú srovn. pozn. IX. z; SI'OVIl. i pOzll. VIII. 153 (Zala); Turiía 
vo svojej odpovecli na pdpis Maramarošskej zo chla 28. III. 1'Z91 má i toto 
miesto: Zavedenie macfarčiny "javasolja a haza szeretete, a magyarnak dicslí
sége; arm kinszerit az elmúltaknak emlékezete, a jelenvalóknak bátorságosi
tása és a kovetkezelldoktííl való tartás" atcf. (A. TUl'lla, č. 241/1Z91-B. Z91/1O.) 

2) Prc Liptovskú SrOY11. pozn. VIII. 115; pre Turčiansku pOzll. IX. Z; 
pl'e Hcyešskú A. Hevešskej, č. 352/91; pre Esterházyho St. A. W. - Ungam, 
fasc. 410, foI. 26-2Z; srovn. cfale.t z inštrnkcie Vesprímskej na· snem J'Z90 

(1Z -o): "Usus linguae Germanicae in pertradatione quorumvis negotio
rum adhiberi iussus in perpetuum, et quidem articlilariter aboleatur, neye 
periculum restabilimenti illius superesse possit, usus linguae Hungaricae in 
omnibll8 .... dicasteriis ct iuri,dictionibus llunc statim pro clecore nationis 
et moderna cultissimarum Europae nationum linguas suas excolentium praxi 
introducatur." Veťmi pekným dokladom pre tento súyeký smel' myšlienkový 
,je preclosíretie Fogarašskej k hl. išpállOyi na ody. reskript (srovn. pozn. 
VII. 114): Bola povolená zase latina. "De óh fájdalom! Tapasztalta már 
egyszer az ország, hogy ezen 10 esztend6béli urallcodás alatt a deák nyelv
nek kitoroltetése és a német nyelynek béhozatatása, koVetkezend6képen szli
leteH nyelYiinkllek számkivetésbe valo ki.ildése gyakor és fenyeget6 parelll
csolatok által nem egyébért siirgetetett anuyira, mint azért, hogy "sit 
lingua mortua", megholt nyelv. Már e7. így lévén, nem de uem ezután is, 
amikor a királynak tetszenék, ugyan aZDn okból minket nyelviinktéíl meg
fosztatni parancsolhatná-é? Azért, hogy ennek utána az ett61 való félelemtol 
mentele és hátorságosok lehessiink, sziikség, hogy cz l1apságtól fogva az 
Yármegyéken és székely helységeken, vidékeken mind a torvényes, mind 
peclig egyébb clolgok magyarúl, a szás:!. helységekben pedig l1u\ga nyelvén 
iratta,sRnak." Srovn. a.Ť str. 39, 59, 61, 65, 8Z, 159, 1Z6, 236 a 240 tohoto 
dielu. K dokladom IUlUtia stolíc proti nem. leateclre a nem. korešpondencii 
srovn. str. 233 a n. a 240 a ll. tohoto dielu, aleo aj pozn. IX. 14 a 16. Z pre
doshetia Nitrianske.Ť proti nem. leatedre (Z. VIL): "Tanto maius pel' id nationi 
nostrae praeiudiciulll inferretur, quanto certius est S. M. S-mn nos pel' arU
eulum 16. proxime pl'aeterlapsae diaetae de non intl'oducenda peregrina 
Iingua eel'Íos, seeUl'osque reddidisse, ut itaque tam graye imlllinens natio:li 
praeiudicium anteyertatur, quam et praecitati articuli vigor, ac dispositio 
salva ac inconcllssa praservetur... imploramus, prouti sua interpositione 
effectum repetiti al'ticllli 16:1Z91 procurare, ac ne cathedra lingllae d 
liiteratllrae Hungaricae cum Germanica non solum non cOlliungatur, verum 
etialll Gel'll1anicae linguae clodrina ad privatam clllllltaxat industriall1 et 
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privatorull1 studia relegetur, neque e publicis catheclris in regno hoc tru
datur, apud sUaJU maiestatem sacratissimam exoperari cliglletur." Z usnesenia 
SpišskeJ v tejže veci: "E. C. lnuuillime repraesentandum fore cathedmm lin
guae Germanieae in Pestiensi uniyersitate ita 10caudall1 sperari, ut in eonfor
mitate etimn noyissimae legis nullus eiusdem usus in manipulatione publica 
fieri possit.". (2Z. VII.) Z Jej pl'edostretia k palatínoyi (28. VIL): "Quia per 
articulum 16. novissill1ae diaetae S. M. S-a de non introducenda lingua 
peregrina seeuros nos reddere clignabatur, ut itaque tam vigor praecitati 
8.rticuli illaesus lllaneat, qualll et praeil1dicium nationi nostrae exinde im
lllinell8 alltevertatur, ce1situdinem yestram ct e. c. demisse e:XOl'amll8 ... , qllo 
lingnae Germallicae studium acl pl'Ívatam solummodo industriam rele
garctur." Z predostl'ctia Trenčianskej proti nem. dopisovaniu vojska: "Si 
in prolllovendis privatOl'um instantiis, correspondentiis item status militaris . 
lingna Germanica usu clona ta fnel'Ít, iuste profedo nobis verendum est, ne 
legi scriptae in codicc per immediate subsequens contrariulll ll8Ulll, rrni 

optimus legnm interpl'es esse solet, derogetur, tolerataque, aut saltem dissi
mulata in parte gerendorum negotiortlm lingua peregrina, eadem sell8i111 
ultro serpat, tr~duque temporis si IlOn totam,' maiorem saltem partem in 
manipulatione negotiOl'lUll inundet, taliterque ex accepto non ita pridem 
yulnere lllUlC obclllcta cicatrix itermu recrudescat." Sl'. a.Ť pozn. VIJ. 1l4. 

a vm. 85. 
3) "Quod tamen neque legis adeo fUllclametalis et positivae, neque' cala

mitatum et pericUIOl'llm populi sit habita ratio, id pro sUmma nos tra erga 
maiestatem yestram sacratissimam veneratiolle et fiducia, quam in aequitate 
ct benignitate eÍll8 collocalllll8, neutiquam ipsimet M. V. S-ae, nec Hungaris 
cOll8iliariis attribuere possimus; seel aliorum imprimis extraneornm et patl'ia 
carentiulll adyenal'lUll consiliis, qui nec Hnngaram .nationem amant, neque 
illustria eius in augustam domum, sacramque maiestatis yestrac sacratissirnae 
personam merita agnoscerc yolunt, neque ullis eius, qlUlntumvis il1stis qucl'elis, 
aut gravissimis calamitatibus, atqne periculis per nos repraesentatis llloveu
tnI', et qui leges Hungaricas panuu morantur, padaque ipsa sandissima 
inter augnstam domum et nationem hanc inita unilateralia redclere cupe
rent; qui sub specie illuminationis, culturae, atqne reform·ationis et mores 
et leges, et linguam et natumm gentis huius, si illis credatur, incultae et 
harbarae, spongia quasi clelere et pel' snbitaneam metamol'phosim gel'llla
nisare yeUent, ut una sit lingua, lllla natio, et non regnum Hungaricum, sed 
nna et sibi ubique similis monarchia Austdaca. Palam enim dicebatur et 
scribebatur, nnalll dchel'c esse linguam monarehiae, ealllque Germallicam, 
et haec ubique etiam in pagellis, rusticOl'll1ll quoque Hbel'is docenda pl'ae
cipiebatur. Cniusmodi proiedorulll Ilon alins potest esse scopus, quam nt 
Gerlllani habeant olllnia, quae Hungarol'um sunt, et in media Hungaria 
dominentur Hungaris, sicut in Bohemia misel'is Bohelllis, in Cl'oatia ct 
Schlayonia Cl'oatis, fmtl'ibns 1l0striS, et ill Galitia Polonis dominalltur. NOH 
probayit hOi'um consilia apostolicm l'ex noster S. Stephanus, qui clecretorum 
I. II., cap 8. dixit ad filiulll: Graye tibi est huillS climatis tenere regnum, 
nisi imitator consuetndinis anteregnalltium exstiteri, l'egmu. Quis Graecns 
l'egeret Latinos Graeeis moribns? aut quis Latinus Graecos Latinis regeret 
mOl'ibus? Nullns. Fel'dinancllls rrnoqne T. impcrator ct rex promisit Hunga-
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ricae nationi anno 1527: "Qllod fnturis etiam iellll)oribus HUllgal'l'c }' 
t t ' , , mu lll-

guam e na IOnem pro ll1agms elUS erga Chrisiianam ecclesinlll ulel.'t. . 
I ., . 'b f . " I lS Olnur-
)~, sms VilI us et acultahbus mallutellere velit." (Colleetio I, 274-75.) S ' 
aJ uvod k 45. bodu inštrukcií šarišskej na snem 1790: Lillgua Gerll1 ,10Vl!. 
I 'ľť t" )' " " al!lCa un-q lam lU po I Icam, au HlJ'I{ Icmn mampulatlOuem, tanqllam iuribus et 

t r 'b t" consue_ 
uc lUl us, ac 1'a Will gubernationis regni adversa et l)otius monarchl'ae G . , . , I . < elma-

lllcae l( enhtatem seCUlll trahens, induci attcntetu1', lege praecavendum es " 
4) K dokladOlll srovnaj: inštrukciu VaraždírlSkej V pozn Vln 80, s~. 

dostretie Biharskej v pozn, IX, 14' pl'e Sl)ilenberga E PL' 1791' 'Pdl.e-
, " , " , appen IX 

acl num, 80: Momta de lmgua et theatro Hungal'ico stabiliendo (sro vn po 
26). Srovll. aj str, 58, 61, 130, 132, 137, 146, 161 193 194 232 235 27'7 2z8~~' 
315 t. d. ' , , , , , ", 

5~ Z~v., ~pl'<Í.va TI~rčiallska: " Secuncla (conditio diplomatica) de illdepen
dellt~a legm Hu~gal'lae, partnunqlle eidem anneXal'lun et per consequens 
de hngua per~gnna ad mallipulationem negotiOl'llln publicorum non indll
c~nda cum arhculis 10-0 ct 16-0" (bola closiahnutá), Srovn, aj projekt inall~. 
drp~oll1u, vypr~covan~ho okolím zadunajským, bod I.: "Quod regnum HUl~
gal'lae CUln al~ls regms et partiblls eiclelll adnexis et ad iclem pertinentiblls 
v:lut natum, llldole et origine sua liberulll et a nuIlo orbis tenarUlll impe-
1'10 ant regno vel principe extraneo, pront nec ab ulla hael'editariarum 
m~g~tae d0l11l~S ,nosh:ae Austriacac ditionum tam relate ad internam, qnam 
exterllm~l arlnumstratronem dependens, sed CUln partibus suis universis per 
se subsL~tens,,, atque adco nunqualll sub quocunque titulo, pl'aetextu aui 
co~ore .cUln al118 h~er~dit,ariis provinciis nostris Ausiriacis ex capite uniformis 
CUlUSpIalll systenll~ahoIlls sub adoptatam in iis 'regiminis, gllberniique for
mam ~ut tractanch ~ormam trahi valens, secundum proprias leges e't con
s~etudll1es ~·ubel~lalmllus." Podobne hovorÍ Vox literatormn (srovn, pOZIl. 
X. 3,), po vytke, ~e cudzí úradníci v Uhorsku Ilevedia iba nemecky: "Viclen
tur ln ~uream lllam proxime elapsorum annOl'Ulll aetatelll adhuc semel 
super :'lvere 'veHe, in qua natio Hungara, originem sualll ad absÍl'usissima 
Japheh tCI.npora" teste histol'icorUlll fide, rechícens et per tot saeculorum 
dCCU,l'SlU~l III hochel'nalll usque diem distindum populnlll constituells, in
dUetlS ,hng-u~, ,veste, : moribus, legibusque peregrinis contl'a apertissimam 
creatOl'lS, qu~ lpS~ eÍlmll llationum cliversitate finem .';uum assequi voluit, 
Volu:ltatem, vlIl ahalll gentem tranSfOl'lllad telltabatul'," K citovanému pri
pommarne, ze Vox žiacla za cfalšic zachovanie latiny. 

6) K dokladom srovu, pOzIl. VII. 121 a VIII. 42 (k" vytvOl'eniu rak. milli
s~erstv,:a a.Ť ,str, 181 a 314 tohoto dielu), Srovu. rl'alej' 15. bod inštl'Ukcie 
11'encIanske! na sn~lll ~ 7?0: "Nihil in afflietionem et pel'llicielll totius gelltis 
Hungal'a~" III prae1Uc1!cllllll et iniuriam optime llleritorulll eruclitorulll et 
l'eg-no u~llnlIn patl'iae civiulll deterins excog'itad potel'at, quam dum sub 
tClll~US lll~erregni denati augustissimi imperatoris acl omlles iurisdictioncs 
et dlCastel'la, ~cl quaevis item subalterna officia GCI'!naniCulll idioma iutro
clu~cbatur et hngu~ erllclitorlllll Latina ae Huugal'ica nationi propria, quibus 
llI~lYerSa aeta pllbl~ca, leges, cI~nationes, contractns, divisiones, pacificatiolles, 
tcstmnenta, fl~nclaÍlones ac aha hactenus conficieballtur, i,l exilium mitte
hantm, quo fleb,at, ,ut optime meriti cle regno cives ah officiis amoverentur 
et hacc minus chgms Germanicam possidelltibus cOllfel'l'cntnr, Systhellla hoc 
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ab cxol'dio J'eginullls Hungal'ici inaII c1itmll, neque gentis pdnclplls iUJ'iquc 
conciliabilc in suppressionem gentis ac potiSSi11lUlll eo clirigebatur, ut ad 
I1or11lam alial'um pl'ovinciaru11l regllulll quoque isthoc gubel'líaretul', qund 
siquidem legibus, signantel' al'ticulo 3 :1715 praecautuIll foret, inde c10mini 
ablegati cfficaciter rem eo acturi sunt, ut per condenclam legem universa 
llegotia publica tam politica, quam iuridica et cOIlunissal'Íatica lingua Latina 
vel Hungarica deinceps pertractentur, ulliversaque manclata, rescripta et 
illtimata alio icliomate expedita pro nullis et invigorosis declarentur." Tor
"kos: "Notandum: huius Illotionis pl'incipalis scopus eo tcnclebat, ut per banc 
constitutiollem ex dicasteriis regni Ollllles extl'anei oh causam ignorantiae 
linguae Hungarieae extrucli quirent." 9, hod VO.T. žiaclostí z Brahova: "A llé
met nyelv, 'melYllek súlyát nehezell viseli a mag-yar kozka tona, a haza 
seregei koziil kiirtassék s ClZ eg-ész hadi szolgálat mag'yal' nyelven folyta):,. 
tassék; ami az ideg'enekl1ek eltávoztatására fog szolgálni." K cfalšÍm do
kladolll srovn, pOZU, 10, 14 (Hajnóczy), 21. a 41 (Kiss-Rácz), Z hlasm' publici
stických snácf na.Ťpl'ÍznačllejšÍ ,je Szatsvayho y Huzafiak tiIkore, kcle na str, 5 
volá: "Roppant idéítéíl olta torekedik m<Í.r a magyar nemzet hathatós tol'
vényei mellett is csak azou, hogy az országbéli hivatalokat magyarolc, 
nemesek, a szent korona orok()sei, hazafiak viselhessék, haszontalau," Jediná 
odpomoc je zaviesť macľarčinu. K ostatllým hlasom publicistickým sro vn. 
str. 60 (z listu tam citovaného: "EBene állhatatlan eréísség e levél érclell1c 
megállítására, hog-y az idegenek a c1eále nyelv csatOl'll<Í.jáll férkeztek s fér
kczhetnek hazánkba"), 61, 159, 160, 176, 179, Decsy sa zaobel'á s vecon 
obšíl'lle na stl', 234-37 a 242-44 svojho diela. Z jeho výyoclov citu.Teme: 
"Hány nell1telen ág'yból szárll1azott iclegenek nem vették el nemes ifjainknak 
kellyerét, csak azért, hogy ok iclegenek lévén a polgári szélceknek szokott 
nyelvét, a deák nyelvct, ha mincl imigy-amúgy is, él'tették." (276.) Srovn. 
a.t pOzIl, VIII. 150 (Vedrcs, 64). 

7) Bujanovich: "Denique ling"uum Hungal'Ícam pro pertractandis negotiis 
statuel'e volunt, uti iam reipsa statuerunt, quo Ilon modo extl'aneos, vel'Ul1l 
etiam ipsos compatriotas ex officiis publicis eliminel1t, qua rationc utiquc 
soli Calvillistae regnum gubel'llabullt, paucis aliis exceptis." 81'01'11, ešte 
stl'. 181, 236-37 tohoto clielu. 

8) Araclská doporučuje pl'edovšctkÝlll brať v úvahu v týchto prípacloch 
al'malistov; všeobecne majú mať a.r V úracloch komorných zemani preclnosf 
pred lllešfanmi. "Cives autem non alii, quam patriae filii, et inter .JIOS 
qlloque HU11g'al'i pme aliis, alioquin aclvenis, obtineant, caete!'is paribus, 
pl'Íoritatem, CUiUSlllOcli salutaris c1ispositio, ut tauto effieaciOl'em et opta
tiorem g'ignat effectulll, connitenclum erit, ut statim llllUC c1iaetaliter 1inglla' 
Latina aut Hungarica in omnibus ctiam cameJ'aticis, tricesimalibus, postalibus,. 
lIlontanisticis etc. maniplllationibllS inducatur, positivaque lege stabiliatur, "" 
Liptovská v 24. bode syo.Jich pOkyllOV: "Ut in futurum acl montallistica ctiam: 
non alii quam Hungal'i et praeferenter llohiles applical'i possent, modus 
ponatuJ', ut illic quoque quo ocius in manipulationibus ling'ua Latina intl'o
ducatu!'." (Docl, pokyny Al'adske.Ť Sl'Ovn, V A. Abov., K, 790/5.) 

9) K. 4226/790, bocl 11: "Da mehrere Gesetze verorclnen, dass der hUll
gmische Aclel Zll allen Amtern angesteIlet wercle, u. mehrere geschickte 
Mannel' hloss wegen Ullkuncle. der fl'emclen Sprache davon eutfernet bleiben 
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miissten: 80 scheine cs der, Statthalterei von selbst Zll folgen" dass dic 
Geschiifte in einer allgemeiner bekannten Sprache gefiihret wel'den." 

10) Niekol'ko dokladov: Z macľ. osnoyy preclostretia Liptoyskej na reskript 
zo e!ňa 18. XII. 1789 (8. 11.): "nemkiilonben a német idegen uyelv helyett, 
amelynek nem tudása miatt mine! királyára, minci hazájára nézve szám
talanérdemes nemes hazafiak a kOz.Ťónak eléílllozdításában immáron majd 
épen semni részt nem vehetnek, hanelll ezen tekéntetben mint valanú szám
Idvetettek onnou hazá.Ťokban kcdvetleniil élni kintelellítétctnek 'hazánkban 
szokott és sok száz esztene!éíbeli gyakorlattal anyaivá lett deále llyelVVel 
yaló élést újra megellgedlli." (Lat. osnov "sublata extorri lillgua Gerlllanica, 
Latinam pel' legem et USUlll tot saecnlorum patriam ree!ditalll, ad publi
ci ta tem reveheJ'e." (A. Užskej 1'2'90, fasc. I., Č. 87.) Abov-Tur:iia zo e!ňa 18. r. 
1790 ua tenže reskript (K. 1460/90): ,,2-do. Germanicae linguae, velut in 
cursu negotiOl'Ulll publicOI'Ulll obicelll et remoram ponentis, patriaeque filios 
a publicis officiis excluclentis, usu rellloto, legibus rcgni coaevmn Latillam 
linguam tam in publicis dicasteriis et foris, qllam etiam in scholis restabilire." 
J\lfal'amarošská na reskript zo dňa 24. IX. 17.89 (M. N. M. - K. Fol. Lat. 
(47) zo clňa 26. X. 1(89): "Fá.Ť, hogy a kozonséges clolgok folytatásáball eze16tt 
ésméretlen idegen német nyelv hozattatott be és az oly sietve és rendkÍviil 
szorgalmaztatik, hogy az érdemes hazafiak csupán annak nem tuclása miatt, 
ha egyébaránt hÍvségekben és buzgoságokban semllli hiba nincs is, dicsé
ľetesen viaelt tisztségekbéíl elbocsáttatnak, vagy az attól való elbocsáttatással 
fcnyegettetnek." Z preclosfretia tejže stolice (4. II. 1790) na 18. XII. 1'2'89: 
"A nélllet nyelv... nyiigos akáclállyiik megyénk clolgainak folytatásában 
fentartatik. .. és cmiatt az érdclllekkcl tcljcs, de az iclcgeny nyelvct nem 
tudó hazafiak tulajclon hazájokbau mint számkivetettek hevel'lli fl' a koz
jóra gyiijtott talentumokat elásni kíntelellíttetnek." (A. Komál'llo.) Zo zá
pisnice VesprÍmskej zo diía 26. X. 17.89: "Gravia quidcm haec inrihus et 
libertatibus regni huius illata praeiuclucia, multo tamen gra yins profeeto illud 
cst, qnod ex altissima clispositione regia non iam Latina, velnt sub primis 
regni Hungariae initiis ex eo in usum dneto, ut commercimll ClUn vicinarnlU 
prOyillciarUlll gelltibus foveri possit, et quo etiam iura ct privilegia nohilium 
compilata essent, verum Germanico ,idiomate cOl'l'eSpOnclclltiae cUln clica
steriis fovendae praecipiantur, quae lingna, quema'dmodulll nationi Hungarae 
peregrina, ita nec spes affulget, ut patriae filiiacl usus l'eipublicae applicari 
possint, yerum insignia licet talenta ob defectulll cognitionis lingnae Gerllla
nicae sepeliri clebeant, prout iam uon pauca sepulta iacere dolol'ose cxperiri 
licet." (K. J4564/89.) Táže stolica (20-21. I. 90) na 18. XII. 7.89: "Linguam 
Germanicalll pro publicorulll officiorum usu praescriptam: hillC patriac 
filiol'Um ob eius linguae' ignorantiam ab officiis submotioncm, imo cUln 
Hungarae pubis in scholis publicis institutio acl eam potissimulll inducenclam 
coorclillata sit, totam nutionem extinguendi pel'icululll." (K. 1459/90.) Bihal'
ská (26. X. 1(89): "Cui (nationi) lingua Germallica non tantum in scholis 
discenda, sed in publica adminisfratione etimn et iudiciis, posthabito nativo 
etimn gcntis idiomate aclhibencla imponitur, quamvis vix aliqui hinc-indc 
l'epel'Íantllr, qui l1lan~lata, aliaque publica aeta et processus, sententiasque 
iucliCum sine intel'/)rete intelligerent, multo autem pauciol'es, qui ipsi sCl'ibere 
posscnt, ac propterea mlllti habiles et brne lllcl'iti yiri, yel in canclidationibns 
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praetel'eantul', vel officiis... l'enunciare... llecesse habebullt." (C~lleetio 
repl'. I, stl'. 267-68.) Z predostretia tejže zo diía 4--6. II. 1790: ,,7.. Lmguac 
Gennanicae in publica aclministl'atione usum, talllqualll legibus, iuribus ct 
honori gentis contrarium, in gremio huius comitatus sustulimus." Zo zá
pisnice te.Ťže z tohožc dňa: ,,5-szol': Az iclegen német nyelvct a statusok 
a nemzet meggyaláztató ,jeléUl nézik, az iclegen éléí nyelv cgyenesen azt 
jelentvéll, hogy azon nemzet, amelynek akaratja eUen tanulása reá vetéíclik, 
ľegyverrel meghócloltatott népe légyen a lllásiknak; clvégeztetett" aby 
stolica len lat. alebo mad'. úl'adovala, ktOl'ýllli rečami má písať aj k. J'., 

ale chce, aby jej rozkazy boly >plnené, "kiiliinben is ezen vál'megyének 
statusai a jovo ország gyiilésén a magyar nyelvet toryénybe akarvál~ vétetni." 
(A. Abovskej, K. 17.90/21.) Z rcpr. Báčskc.Ť (1. II. (90): "Congregationes gcnc
rales et particulares sublatae, in locum linguae legalis Latinae peregrina 
Germanica introclueta et ex hoc incident i plura individua linguae lmius 
ignara in legali alias proviclentia publico proficua pracgestis officiis, 'hono
ribus et viyendi etiam mediis exuta sunt, ignobiles in 10cull1 eonun suh
stituti." sunt." (Tamže.) I-levešská (29. J. (90): "Viclelllus linguam ve rna
culam cmn Latina in lllanipulatione publicol'U11l exulere et in 10cul11 
carundem linguam peregrinam Germanicalll Clllll iniuria et cletrimento 
pluril1lorUIll de rege et regno benemeritorum patriae filiorlllll introcluetam." 
(K. 2161/90.) Z repl'. čongrádsko-Čanáclsko-Békésskej (26. I. 7.90): "Ut 
linguae GennanÍC'ae usus abolita lingua Latina in pel'traetatione publicorum 
negotiol'um sacculorum usu l'ecepta introduceretul'. Bel1el1leriti patriae ciyes, 
lillguae eiusclelll ignari in exnium publicorl1111 muniorllm lllitterentul', alii.., 
vero cuiuscunquc gentis ac nationis, hno nuIla alia commendatione llisi lin
guae Germanicae scientia praeditis acl eOl1sequel1clos non solum in eOlllitati
bus, sed et exc. clicasteriis honores et officia ... via aclperiretur." (K. 1844/90.) 
šopronská v repl'. zo clňa 3. n. 90: "Panaszra méltó SOl'sra jutott nemzetiink 
.abbul is, hogy eddig országunkball szokásban volt deák vagy magyar 
nyelven hibatalbeli kotelességeit ncm gyakorolhat,ja, hanem iclegen nyelv 
tanulásra szoríttatott és az hivatalban valók tiszti munkájokat llémct 
nyelvell i'l'ásban foglallák, melyért szolgálatban tisztesell eléísziilt és' hosszas 
fáradtságoknak .Ťutalmát méltán remélheto· érdemes polgál'ok a. né~net 
l1yelynek nem tuclása miatt kintelenittetnek szolgálatjukról lemoncla!1l, hIVa
taljokat peclig olyanoknak eng'edni, kiknek érdemck egyediil csa~( a német 
szó." (K. 1815/90. Vzorom tejto l'eprezentácic bol zvučša "PrOlectulll re
praesentationis" vypracovaný Fl'. Széchenyim. Srovn. M. N. M. - K. 1"01. 
Lat. 647., p. 163. Szo tu žaluje, že "nemzet már sziiletett nyelvén sem szól
hat.") šomod'ská v repro zo chla 20. I. 90: ,,5-0. A nélllet nyelv, lllelynek 
héhozattatása már is azé;-t iszol1yú károkat okozott, hogy az hazának tanúlt 
érclemes fiai az hivatalokbúl kivetettek és azok helyéhe idegenck, nern
telenek, tudatlanok, kiknek egész tudományok csak a llémct nyelvbéíl áIl, 
hététettek és ezelenek helytelen l'ťllclelései mind a fi51desuralenak, minci 
a szegény adózó népnek kárára volta k és vannak, az egész oTszágban 
múljon el, és az ecldig szokott deák nyelv, melyet Felségecl és a m~gyaJ' 
korona alatt láéí nernzetek tllclnak, annyival is inkább alléttassék VISSza, 

hogy millden torvény, régi Id!'. levelek és a nemességnek legtobbb levclei 
deák nyelven vannak ina, ezelltúl is mind a mUllkálkodó feispán, mind 
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a vicispúnok és az egész vánnegye ezen deúk nye1vvel éljenek, amelyre 
ezen kozollséges gyiilés által utasíttattak." (M. N. M. - L.; A. roc!. Szily.) 
Sabolčská v repl'. zo diía 8. n. 90: "Nullcun amplius vel plane fluxalll esse 
in regno Hungariae secUl'itatelll vitae, honoris et bonorum, postquam civcs 
de rege et regno optime meriti, requisitis alias qualitatibus instructi, ex 
solo defedu linguae exoticae Gel'manicae unius saltem, alteriusve anni 
induciis pro tantis in publicOl'Ulll negotiorulll tradatione ef lingua hactenus 
legetellus usitata demandatis l11utati~nibuscoucessis, penitus ab officiis 
excluduntur illa procul dubio pl'Íllcipali et movente ratiol1e, ([uod prillceps 
Gennanicae lingnae lllag'is qualll Latinae gnarus, regnum potius universum 
lingnal1l prillcipis, quam is HUllgaricam, secm; cohaerenter ordini natumli, 
aequitatisque legibus, sed et articulis pel' eundem condiscenclam haberet, 
hacque ratione et nefors hoc scopo omnia regni dicasteria, etiam emineu
třora, lIativis cum sUlllma iniuria remotis, extraneis iurium regni ignal'iS, 
"Vel plane erga illa male affecti~ providentur; postquam virtuosi, et tota 
Europa recognoscellte, cunctis aliis nationibns in praesenti bello Martis 
palmam jJraecipientes cf leonina prorsus audacia sHnguinem SUUln profun
clentes patriae filii, et si non penitus praetereantur, pro condigno tamen cl 
inxta avitam regni constitutionem (fiscalibus honis eo fine acl coronmn recle
volutis, ut abinde bellemeritis praesertim militari virtute praeclaris confe
rallt~l r) collationibus bonorulll, ad pO.'iteros etimn dignissimorulll talium pro 
patrla occumbere paratOl'Ulll civium tmnsitllrorulll, non prael1liantur, quin 
imo ipsa etialll regimilla nationalia Hnngarica, CUln maxima patriae filiol'U1l1 
iniuria et gregarionun naiivol'Ulll militum nec per officiales suos intellecto
rum, nec illos intelligentiulll acerbitate, animonunque deiectione et neglectu 
l'equisiti in bello officia!is incitamenti, Germanis, aliisque extraneis officia!i
hus l'eferta sunt." Sami sa čiastočne reštitllu.ŤÚ a "interdicto pellitus in uni
versa manipulatione ling'uae Gerll1anicae usu et loeo huius usque affutul'am 
dieatam Latina introducta." (K. 2425/90.) V zápisnici tejže stolice z tejžc 
príležitmti; "Béhozattatott a llémet llye]y, mely amellett, hogy czen nyelvcn 
ol'szág kozouséges gyiilését folytatni soha sem lehet, e dicsó nemzetet U1l'g

alacsonyítja és sok érdell1es tag.iait onon hazájokba számkiveté.ore juttat.i~\, 
~nel:ben o felségének sem haszna, sem clicsiísége nem lehet, alluyival is 
mkabb, hogy ez által a terlIIészet torvényétiíl is szármozott 1569-dik esztell
dóbeli 33-dik torvéll)'nek, mely azt kivánja, hogy a fejedelem a hazanyelvet 
megtanúl,ja, tetemes sérelelll okoztatik." (A. Gemer, č. U3/90.) Nitri~nska 
v repl'.. ZD dúa 26. X. 89: ,,4-0. Linguae Latinae, in qua g10riosae reminis
centiae pl'aeclecessores consuetulll qlloque regale illl'amentulll deposuel'uut, 
ae totius l'egni leges ac UniVel'Earmll familiarum iura et doculllenta maluL'Í 
in parte confeda suni, cmn iITepambili iactul'a ~ublatiollelll et facto hoc 
virorulll de l'epublica alias optime meritol'\un a pmegestis officiis Pl'OcuJ'[!
tam alllotiollem." (K. 13825/89.) Satlllárska v l'epr. zn clila 8. n. 90: ,,4-0. 
Linguam Gel'maniCHm in opprobrium nationis Hungarae intl'ocluctam in 
medio nostri sublatam es,e." (A. Komárúanskcj, 1790, fasc. 10%). Temešská 
v repl'. ZD clIla 18. I. 90: "Item lingua Germal1ica cmn contemptu legalis 
Latinae et multol'UlIl cle patria optime meritOl'Ulll Vil'OrUlll repucliatione 
iníroducta sit, nec cmt unC[uam tristius in Hllllgal'ia spedacululll, qllarn 
dmu vid pl'Ovectae aetatis, (jui bono publico lingua Latina et Hungarica 
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inCanUel'llllt, c cOll1itatellsibus officiis ideo praecise yel dill1itteballtur, vel 
.iisdem sponte renunciare cogebantur, quod idioma Germanieum Ilovae et 
hactenus in Hungaria inllsitatae lllanipulationi exereendae necessal'ium igno
l'arent." (A. Abovske.Ť - K. 1790/21.) Tolnianska v repl'. z 8. II. 90: "Lin
guae Latinae, qua Olllnes leges nostrae, privilegia et donatioues eoncinnaine 
sunt et inde ab incunabulis regni quasi patria in omnibus dicasteriis et 
foris iucliciariis usi sumus, eUln ingenti non solum de patria et rege optime 
meritorum virorulll, sed omnium regnicolanlln damno peregrina Germanica 
substituta, ea cum severa orclinatione, ut optime meriti vhi classifieationem 
subire debue1'int, ae nemo, qui eandem Hon calleat, sive ad officia publica, 
sive ael statum cleri!-,alem ac!mittatur." (Talllže.) Torontálska v repl'. zo dňa 
27. 1. 90: "Neque amplius hos (comitatus) usu inirodudae peregrinae lingnae 
Germanicae, ob quam quippe meritissimi, aeque ac maxime idonei patriae 
filii a servitio remoti et contra leges, constitutioues, ignobiles, imo ob penu
I'iam Germauicorum subiecfOl'um abiectissimae etiaIn cOllditionis homines 
cum periculo et dam IlO publici servitiis asslll11pti habentur, affligere, ast in 
locum huÍllS priorem, eamC[ue legalem nobis linguam Latinam pono etiatll 
admittere ... elementer dignetur." (A. Hont., č. 616/90.) Zalánska y repl'. %0 

dúa 11 II. 90: "Latinam linguam, qua leges et sanctiones regni, privilegia, 
diplomata coudita h~bentUl', tam e politicis, quam et iuridicis dicasieriis pro
scriptam ct in locum eius Cennanicam genti lmic exotieam surrogatal11, 
cf ne posteritas legalis illius, nobisque sanctae linguae us um faeere et itll'a 
sua, leg'esque intellig'ere olim quiret, pro condiseenda Theutoniea lingud 
{:]amnosas normales sic dictas scholas CUln summo mi,erorum eontribuen
tiUlll onere illtrocluctas." (A. Abovskej na u.m.) V tomto spojení žaluje 
na nemčinu ešte aj sostavenie· krívd okolia podunajského (10. art. a. c.): 
,,29-0. Pcr iníroductam ad publicorum neg'otiorum pertractationem peregri
nam lingllam Germanieam de patria optime meritorulll virorum a praegestis 
officiis mnotio." 

11) Z pokynov Tekovskej 1790, bod 60: "In pertradandis negotiis publicis 
et iuridicis vetustus linguae Latinae llSUS, ideo, quocl hae lillgua leges omnes 
ab origille constitutionis regni Hungariae eelita habeantur, sed et privilegia 
regni et regnieolarum caclem lingua tatina sonellt, manutenendus ul'geatul', 
simul vero usus linguae etiam Hungaricae, ubí-ubi eOHlmode fieri potest, 
adhibenclus et eonservalldus insinuetur." (A. Turč. 353/90.) Breh-Ugoča 

1. U. 90: Radosť z mac!'. osnovy reskriptu J8. XII. 89, ale hned' a.Ť roz
trpčenosť, "quod nativo huie ... idiomati germanismumlegibus lllunicipalibus 
ignotum et consuetudinibus avitis vim legis obtinentibus plane contrarÍum 
comitivam datum." (A. Užskej, 1790, I/26.) Tekoyská zo clňa 27. -1. 90. v repl'. 
k panovníkovi: "Usum lingllae Germanicae annihilare atque in locum huius 
a multis saeculis usuatam legalem, ae nonnisi .cnm o1'be desiturarn linguam 
Latillam, percuius abolitionem iura nostra periclitantur, simul et Hungari
cam reelucere." (A. Hont., 630/1790.) VesprÍlllska 20. I. 90: "Vetus legull1 et pri
vilegionull nostrOl'Ulll et tono et spiritui eonsonum et ad proyinciarnLll 
cOJ:onae Hungariae obnoxial'\Illl servandum neXUlll essentialiter neeessarium 
idiollla Latimull, aholito, quo Gel'lllanicH ling'ua in USUll1 et politicum cf 
iuridicUlll praescripta est, mandato, reducat." (K. [459/90.) Železná 27. 1. 90: 
Radosť ZD sl'úbeného snemu, "lma tamen non leyitcr sollicitantur (staftlS), ne 
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eLllU altissimum rescriptulll sumu lingua non Latina, seel lhUl<Farica et 
Germaniea exaratum sit, M. V. S-ma usum Latinae pellitus abolit~m velit 
ubí tamen onlIú.a negotia regni Hungariae tam politi ca, quam iurieliea haetc: 
nus sempel' LatIna lingua traetata fuerillt, privilegia et ipsae Eacrosanetarum 
legulll sanetiones, non sine sunlllla maiorum nostrOl'Ulll, divcrsitatem lin
guarull.l eomplurium l'cgnulll Hungariae ineolentium llationum pme oculi,; 
l~abenhum, huicque cOl~unlll~i salutari medio praevellhe eupientiul11, sapien
t~a, ~e futurorum provldenÍla, Latino perpetuo vigorem SUUlU, donee bonis 
~ltterls honos fuerit, obtellturo et ubivis gentium eruditis eognito, politissiml 
~uxta ae. pot~ntissimi p'opuli idiomate eoncinnatae habealltur, atque sic 
l~U'e. mento lmgua haec cum ipsis funelal11entalibus regni huins eonstitu
tlOmlms statusquc privilegiis et praerogativis, ac libertatibus intimo quoel
danunodo nexu copulata pro legali hč~beri debeat." (K., 1820/90.) BaraJta 
14. r. 90: "Non diffitemUf equidcm idioma HUllgariculll linguam nobh 
esse 1'el'nacu!am, hanc cum sa:lgnille et allilllo antenatOl'lllll nostrorul11 in 
nos cl~ri1'atalll alacres l'ecognoscimus, eam potiod parti nobilitatis Hungarae 
propl'lam esse sat, superque perspicimus. Attamell linguam Latinam tot 
saec~lorum d~cllrsll univer.'·im floJ'llisse, Íl~ hac ipsa regem CUlU regno inde 
ab IllcIUlab.uhs e,orrespolldisse, hae ca dem leges nostras et privilegia, uni,c 
versac!ue lltteraha c!ocllmenta, prÍvatal'um etiam fal1liliarum concinnab 
haberl, neulO est, qui ignoret. PatiatUl' pl'oiuc!e lVI. V. S-a clelllentissil1le hane 
ipsam, 1'elut ipsi M. V-ae uon inpropriam l'ursum vigol'i pl'istino restitui." 
(K. ;54/90) Sl'ovn .. i pOZll. jJrec!ošlú a 1'yjadl'enie Spišskej v poZ~l. VIII. 115 
II IX. 7. (Srovn. aJ stl'. 57 a 225 tohoto dielu.) 

.12) K Pl'ónaymu Sl'. str: 65, k Bujal101'ichovi pozu. VIlI. 42; k náb. 
pomel.'Ol1l na snemc vobec pozn. VIII. 9 a :Marczali, n, 221-296. 

13) Srovn. stl'. 33-34. 
14) ~ pokynov Boršodske,Ť na snem J 790: ,,13-0. Cum llniver8alis linguHc 

!Iunga~'ICl\e usus non solum ad gloriam nationis, seel ad unifol'luitatel1l etiam 
lJlter ~lVes: ,unionelllque animOl'lUll conciliandalll quam plurimum confel'Ut, 
eo tO~IS Yll'll,Jl~s conni.tentuJ' clomini ablegati, ut ílIillS promiscuus IISU~ in 
cundL'> pubhclS negohis, huu iUl'isdietiol1ibus et in officiis cO:lstitutis indi
vidu~, qualll etimn privatil1l pr~ arbitrio eadem uti voleutillm uunc statím 
s<lnclaÍlu> ut aute~u, q,110 OcillS pel' totum regnulll univel'salis reddi possit, 
in schohs tm~l tnvmhbus, qllam et altioriblls iutroclueatul', ac animorulIl 
ctimu euratorlbus eatenus adhibenda pecnlia!'Ís cma et sollicitudo COl1lllllt
tatur." Hajnóczy y Ratio: "Si 1'eJ'naculam in foJ'Ís assull1serimus, o1l1nis 
classi~ l1011l~UeS, velut in alii8 l'egnis, maiorem CUltUl'alll Hsseqllť:ltur, spiri
tus hbertatlS Olllues conditiones 1'ítae inyadet, unio civilis fOl'tior et CUln 
cx~ran~i c1i~ficilius n~l.)is ill1perare potuerint, ll1agis, magisque sell~per CUll
Soll{:~I,)lt~lI'. O funkcu, .0becane.Ť l' tejto sú1'islosti l'eči, mažu nás najlepšie 
poucll tl.eto doklady: KISS a Rácz vo svojOll1 známolll NapOll1elllltí (stl'. 176 
tohoto dlelU) o roznosti l'ečovej vykladajú: .Meclzi lltll'ocll11i l'ozdieluosť rcčí 

<1, ná.~ože.nství .Ťe pl'Íčinou nesvornosti. Tieto pl'íčiny llajl'iac sporov vyvo
lc;vaJu melen medzi roznymi štútmi, ale a.r medzi poddanými tohože pan ov
WkH.! ~reto panovn~kovou pOyinllosťou je hubiť tieto pl'Íčiny už v zÚu.Ťl1le 
vel'cJneho dobra. .,Es hogy azon kijz(jnséges jónak elérésére, tndniillik a7 

ellcnkczésnek elWriiléséJ'c bakatel\asúg is valamely mús akármely nyeh'-
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hez ragaszkodni, mint amely legkozolIségesebb lehctne, uz is ig~z." Možll~li 
však ostatné národy (Franeúzi, Nemci) pestovať svoju reč bez ohradu na to~o 
obecné dobro, prečo by tak nel11ohol robiť aj národ llhorský? (stl'. 25 ;lt. 
d

. 1) M G 1790 str. 91-93 (20. 1.) v súvislosti S nástupnou reeou le a. . y. I' . [' 
Kazinczyho poukazuje na to, že v' šÍrcnÍ nel11činy l' Uhorsku mno II .. lC II 
cl'alej, než je ,vora pano1'níkova, a pokračuje takto: "V~~~ban ~g): b~lcs, 
jó lelkiismeretu fl hizelkedlli 'nem tucló Heszelnek pennuJam melto voh;u 
ez a kél'dés, ha vajjon a német nyelvnek elterjedése használ'a, V~gy pedlg 
kárára lesz-e uz ausztriai birodalomnak? A ldilombozo nyely es nemzet 
nel11csak ékességére, hanem nagy bútOl'ságára is szolgál a királyi szé:mek. 
Ha Csehországban valall1i mozdulás esik, egynéhány magyar regIment 
elvégzi a pert, s hasonlóképcn egyebiHt is lllúsok;. d~ ha a nyelv egy le:z, 
úgy a nemzet is néminémuképen egy lesz s egyet lS erthet sat. Ha Fmnc:m
ol's~úgban ldilombozií nemzetek s nyelvck letíek vólna: úgy e nagy változasra 
az igazgatás dolgában nehezen mehettek vólna: de egy a nyel1' s egy ~ nem
zet. Épen nem szUkség mély politikusnuk lenni ana, hogy valakl llleg
lIlolldja, hogyha valaha az ausztriai birodalolllnak !'omlása le:z, azt a" nye:v: 
nek egysége fogja véghez vinní. úgy látszik tehát, hogy talan HZ elorene7;o 
józan politika azt kivállua, hogy nelllhogy az anyai nyelveknek eln~omu.
sokkal a németet kellene terjesiteni, hallelll inkább Uleg kcUel~,e gatol

m
, 

hogy 50ha akoznép kozt a német 11yel v k(jzonséges ne le,~ycn., Aranl~a: 
A Ul. llyelvmÍ1'elo társaságról ujabb elmélkedés, 37: Bez yzaJ~mneho sdelo
vania myšlienok sú rudia ako nell1Í a hluchL pEz u sO~'sok blZ~nyosan egy 
hilombozo nelllzetekbiíl és nyelvekbiíl úlló haza lakosalllak~ nllg egy nyelv 
l~ozonségessé nem tétetik." Ale podobný osml aj pTi jecl,nej .reč!, ~(e~r. si 
ne1'edia lllyšlienky 1'yl1leníť. Batsányi v pozllámke ,k ,Szaboo;'eJ bas11l ~~ ll~
štalácii Splényiho: "Mi akaclályoztatía l1lúr cgynehall)' 5zaz esztelld~ktoI 
fogva nemzetHnknek bolclogulúsát, ~li l'ongálta h~~zánkat? ~el1lcle a Yana:ol~
nale s Ilyelveknek nagy kiilonbsege, mely szuntelenvalo e,~:enetlenseget 
5zUlvén, ilazánk fiait, mint ellellségcket egymásba vesztetíe? ~a 'p0s~ed
nom sneme otcovia vlasti urobili nápravu v obodl smel'oeh, doswhh l;llnll~ 
náb. snášauliYOsť i toho, aby "édes anyai nyel1'iinkct a maga tenn~sze~~ 
méltóságába visszahclyeztetvéll MagyarOl'szá~b~n Jlla~yarol: lcgyunk. 
Srovll. aj pOZll. VII. 63, VIII. J 50, XI. 19 (Jegyzesel), 41 (KJss~Rac~), 48. (Con
dUSUlll chc. 1792) a 58 (Commentatio); pl'e S1'oynanie s mentahton .TozefmskOl~ 
VII. 56. Sl'01'n. cIale,Ť stl'. 60, 89, 131, 159, 239; pre oblek pOZll. VII. 38 
(Trenčín) a VIII. 15J ako aj str. 29, 89, 131, 23~, 306, 314, 315.' 317. ~)'e 
obdobnú fnnkciu, obecanú ešte poč. 1'. 1790 lat1l1e, s1'OV11. pl'eJav litohe(' 

. šomod'ske.Ť l' pozn. to a Vespl'Ímskej v pOZll. 11. . . T 

15) 1're dClllokratizujúce poslauie uároclnej l'eči Sl'oyn. lJ1'eJa1')' l' :M. I\., 
(str. 61 t. d.; citujú aj'Kiss a Ráez l' U. d.nastr. 20), Hnjnóczybo v pozn. pn:
došlej, Laczkovicsa y pOZll. 62, pl'C 1'ozšírenie s1'ozulllitefnosti pomo

cou 
n<1-

1'odue,Ť reči S1'ovU. str. 72, 225, 230 t. d. a obpžník Sab.olčskej (27, V:, ?~), ~by 
sa k01'Unllý princ učil lllad'al'sky: "Hazánk Wrvényel, melyek a l~ozo~segcs 
tál'saság boldogítására készítettek, aldcor lehetnek jók, akkol' az tarsasagllHk 
haszIlosak mikol' azok mindenek áHal a maga értellllében lIlcgtal'tatatnak, 
meI'Í mít ilasználnak a tol'1'ények, ha azok lllinden haszon nélkiil tétetetllek." 
(A. Spíš, 600/1793). Pre oblek stl'. 30 tohoto dielu. Peštiallska >,ýslo1'llc 
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zakazuje, aby žiadny ne zeman sa neopovúžil chodiť v oJ;leku nebovej barvy 
s čiel'llym lemolll, zlatými gombíkmi a PÚSODl; Tnrčianska pri m:čovanÍ 
1'01'llOšaty ako hla1'ný dovod udúva, že zeman ocl ne zemana má byť od
líšený i šatom; podojme i Trenčianska clá1'a kolovať osobitý rozkaz, zakazu
júci .ne~emallom ,:ziať na seba stoličnú 'lUliforlllU. "Oblek a jeho kult lepšie 
yyshhuJe mysleme a cítellie vtedajšieho zemianskeho Uhorska ako tisíc 
b~'ůžúr, občianských prísah. Nebol ničím iným, ako zo1'nútornÝm označením 
núvratu k feudalizmu." (J\'Iarczali, I, 357.) Sl'. aj pozn. vn.' 38 (Trenčín). 

16) K clokladom Sr01'11,: POZll. vn. 116; vnl. 151 a IX. 7; citované miest~l 
sú z prípisu Boršoclskej zo clila 2. VL 90, z clodatočnej úpravy Hontianske,Ť 
l~oslom n~ snem 1790 (2. XI.; srovn. str. 175 a pozn. VHL 115); srovn. cl'alej 
I osi nublla Phoebus, stl'. 20: "A. sok iclegen nyelv hozta bé hazúnkba az 
ldegen oltozeteket s szokásokat. Az oltozet és szokások a nemzetnek pusztu
lásút, romlását s kikiiltekezését. Vigyáztak ene mindig régi nemzetele, med 
tndták, hogy az olyan nemzet, mely másnak szokását s kontosét felveszi, 
annak szolgájává lészen. Mi pedig midacldig hiuni nem akartuk, míg káruu
kou nem tapasztaltuk igazságát a dolognak. Azt szoktále ugyan mondani 
hog'Y yestis non facit lllonachum: igaz is az magában bel,o értelmére nézve: 
ho,gy nen,l a ruha tészi a szerzetcst. De igaz az is, hogy a rllha mutatja meg. 
Mal' pedig a clolog rendje úgy hozza magával, hogy kUIsoképen is me
gesmérjUk, hogy a barcl! nelIl katona, s a katona nem barát. Azzal szokták 
sokan a ruha.béli kozmásízt szereto szájizeket mentegetni, hogyha ruhájok 
nem mag'Yar 19, magyar a szívek. Arról én uem szólhatok: ha úgy lá/hatnám 
szí1'eket, mint ruhájokat, akkOl' irántok világosabban szólhatllék, ha úO')' 
n:gyon~.~, miut állítjá.k. De ha szeretik a magyar szabaclságot, a magy~r 
ZSll'OS folclllek haszumt, s magyaroknak neveztetni kíváullak; ugyan miért 
'szégyenlik clieso nemzetekuek oltozetét s szokásit? Sokszor a kis dolgoknak 
nagyok a kovetke,sései, s. hittel merem azt állítani, hogy ha a magyar eleiUíl 
fogva szokását, ruhá.Ťát s mód.Ťát megtartotta yólna, annyi keclvetlenségeket 
llem szenveclett vólnH." Miller: Geclanken Ubel' clie Nazionaltracht der 
Franenzimmer, str. 8: ,,'Vil' sincl freilich etwas zu spat belehret worden 
-dass clie fremcle Moden clie wahre Ursach sincl, class clie Fahlle {lel' Aus~ 
gel~ssenheit he~lte bei uns auf allen Gasseu u. Strassell ausgestl'eckt, gallze 
LeglOn~n gel,nemer u. sehamloser Dil'l1en, die der Unschuld Schling'en legeu, 
uach ~leh zlehet: demohngeachtet ist noch immer Zeit, clie alte Religioll, 
alte Sltten u. del' Tugenden Starke u. Grosslllut wieclerum zuriickzlU'ufen 
damit Eintracht, Gliiclc u. Segeu in hungarischen Staaten hel'l'sche. Es ist 
aIso keiIle 8chwaehheit auch in cler Kleidung clie Vaterlanclsliebe zu suehen. 
So klein au ch diese zu seiu scheinet, 50 kanu es deunoch manchmal grosse 
?l'nudsatze el'wirben, clie eine gauze Natiou zu ecllen Handluugen hegeistel'll, 
fast schon weibiseh gewordeue Manner von Ausschweifnngen abhaltell 
u .. clas beiclerlei Gesc!llechts verclorbene Herz wieclerUlll verhessel'n." J egyzé
sel 1790, str. 22: "nu vel azonkíyiH is a sziiletett magyar nyelvnek csuknem 
számldvetése s iunen származott iclegen szokásoknak bécsúszása, ,tulajclon 
tapasztalásokból hanyatoltatták majcluem utolsó romlásra és 1'eszeclelemre 
a magyal' hazát." Ré1'ai 1'0 svojej známej nám už básni o obleku: "Bizony 
sok rejtezik a ruha módjáhan, Megtal'tja a magyart szép tulajclonában';. 
Kurucký oblek z,'ačšllje udatnosť. ,,8 miH'1 egy a SOl'sa a nyelvnek l'Uhállk-
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kal, Tetszik az is most már, erot ves z hazúllkkal. AkkOl' is les.z hazúIll~ tcl~es 
ereJ'ében Ha felkél nvel1'e is nagyobb érdemében: Valanuut romlas crt, 
,J 1 " S hogy ezt elmulattuk, S csaknem pusztulásra nemiinket .i~lÍtattu c. r~vll. 

aj pozn. VII. 33, VILI. 5 (Bárány), 115 (Hont) a 150, ako aj str. 353 J. dlelu 
Jejto prúce a stl'. 90, 160, 191, 193 a 234 dielu II. 

17) Srovu .. obežník Sabolčske.i Y pozn. vn. 116; ďale.i Phoehus str. 18: 
"Minden sziilmégen kí1'iil magunk s maradékillk kárával megvetjiik nyel
ylinket, fegyveriinket s iiltozeteinket, szokásainkat s az ujságokon kap,clo
.sunk. Kérlek azért, lcedves hazámfiai, hogyha szeretitek magatokat, hazato
kat, vessetek egyszer véget lllinden haszontalankodásnak; tegyétek n}agatokat 
nvelvetekbeu, oltozetetekben s szokásitokban magy,clrokká s így a magyart 
n~agyarrá." Srovn. aj sÍl'. 279 (Szabó) a pOzll. 26 (Div. spol. 15. X. 90 a Spi-

lenb.) a 59 (Szeitz). , . . 
18) Okl'Užný list Nitrianskej zo clita 2. III. 90. (Collectio 1, 69.) I\. !lelllll 

poznamenú va SchlOzer 1'0 svojieh Staatsanzeigen (XIV, 434 a ll.), kde ho 
uverejituje, že tento obežník neobsahuje nič iného ako staré pravdy, rukol~ 
hmatatefné omyly, blúznivé a zle pojaté kázania o syobode, sem-tam aj 
undné deldamácie a že tedy nijako si nezasluhuje cti, rešpektíve pokuty, 
pretlkázane.Ť mu vládou tým, že ho dala zhabať. Ku skýt~ke.Ť výc~ove Sehl. 
poznamenúya: "Skýtska divokosť má byť mravnou hodnotou? Musl.n~z~ytne 
zabudnúť na zákony a svobodu každý, Ido radše,Ť naslúcha operneJ am ako 
erc!žaniu koní? Niet inej vzdelanosti, iha na újmu mravnosti? Niet žiadneh~ 
spojovacieho stredného člena medzi naslacllýlll panáčl~O!:l a b~~'barol~l, kt~ry 
vie má vať len mečom?" Pre obdobného ducha y lIlstrukcJach vlacel'ych 
stolíc srOV11. st!'. 90 t. d. Sl'. a.Ť pOzll. 16 (Mille!'). 

19) Niektoré doklady: Z pokynov Gelllel'skej 1790: ,,27-0. Et .1~a!iO!~is ~l~c~ 
ct ratio status exigit, ut in Hungaria lingua nationalis in polItICIs, 1ll1'ld.IC~S, 
mi1itaribus, cameraticis, montanisticis etc. indueahu'. Iustitia yero eX.lgl~: 
ut officia, clignitatesque reglli ecclesiastieae et saeculares (statuto elechoms 
aequiori moclo) solis Hungaris distribuantnr. Stabilitas delllum nat~on~s 
lubet: ut regni cives Olllnes veste vestiantur Hungara, utque le.x v~sharIa 
lnclucatur. Zo zápisniee Užskej zo clňa 2. VIII. 1790: "Orto dem {hSCll!'SU 
{:le eo, quod pl'otocolla eompluriulll eomitatuuUl li11gua Hungarica defluallt, 
cleterminatum ex parte etiaIIl eomitatus huius est, ut tam ah exe~nplo pra~
dictornm i. comitatuUln hun 1'ero pro g'loria et splendol'e natIvae genhs 
huius Hungaricae linguae tam protoeolla, ([uam et relationes, ac eorre:<pon
dentiae cOlllitatus hnius a modo exineeps Huugarica lingna lllélnipulentur." 
OdpovecT Liptovske.Ť zo dňa 13. X. 1790 na výzvu Sabolčskej z~ clňa 6. IX. 
(8rov11. stl'. 173 a poznámku VIII. 115) : "Mind azoll fontos es neve~et:~ 
okokl'a való nézve, melyeket nékUnk nagyságtok ... levelekhell az hazal~eli 
édes anyai nyelvnek kiiziinséges hehozása il'únt jelellteni méltoztattak, UHníl 
pedig más E~l1'opában yirágzó uemzetek példájára tekintye ell1lét~tt hazánk 
nyel1'e minden országi hivatalokban léendo behozá~ál~.al~ e~yebbal:~l~t "hely~:e 
]lem hozható hasznárúl meggyuzetettvén ugyan mal kozollseges gyulesuukbul 
az folyó országgyUlésén lévo kiiveteinknek oly utasítást adtunk, hogy eok 
<lZ en~létett hazánk nvel1'ének (kh'évén az por és to!'vénybéli il'úsokat) 
mindcn polgári dolgokI~ak folytatúsára mennél elébh Y~ló béh.ozú,sát .. " sU r~ 
,getni el ue mnlassúk, mely hazánk kiiziinséges clészel'e s .luvara tzelozo 
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Ilug'yságtok kcgyelmetek s tobb SZálllOS nemes vál'll1egyék hazafiúi értellllé~ 
yellllegegyez6 rendeléstinket szokott barátsággal vissza jelentvén ... ajánljuk 
magunkat." (ProtIl. 1790 str. 775.) J egyzései 1790, str. 21: "De nagyobb 
ré.sze a statusoknuk és rendeknek magok el6tt viselyén más nagy nelllzetek 
dics6séges példájokat, melyek az anyanyelyet a ki:izdólgoknak folytatására 
béyéyén, azáltal ri:ivid ido alati virágzó állapotba helyheztették és 'az egye~ 
nyelv áHal az egységet is és hazafiúi szeretetet polgárjainak szívekben 
béoltották, sziikségesnek, s6t elkeriilhetetlennek itélték az anyanyelv béllO
zásának kezdetét már egyszer meghatározni." Srovn. ešte p~zn.· VIII. 137, 
J53, IX . .7 (Trenčianska, Liptovská), X. 4. (Zvolenská) a str. 72 a 281 t. d. 

20) K hlasoUl spisoyatel'ov sr. stl'. 59 a ll., 70-71, 162, 176, 262, 276, 278. 
t. d. Prešporská v polcynoch k lit. deputácii: ,,7-0. Cultus nutionis ma
ximus consistit in cultura ideolllatis llationa1is, hillC cur8ndulll esse, ut 
societas certa ex aptis subiectis colligatur, salnrisatUl'que competenter, cuiu,; 
sit omni conatu idcoma ipSUlll nationale versionibus, transpositionibus libro
rum aut etimn Ilovis eelitionibus nationali ieleomate concinnal1e1is qualifical'e." 
Pre úradovanie ako prostriedok pestenia reči o5rovn, pozn. VlIT. 113 a 11') 
(Liptoy), IX. 7 (Liptov); cl'alej predostretie Gemerskej ku k. r. vo veci maď. 
stol. zápisníc zo diía 7. nr. 93: "Mid6n maga édes hazanyel ve gyarapítására 
Wrekedik s íl'ásával igyekezik egy nemzet, nem állíthatván igyekezetit vét
kesnek" ... (A. Gem. Č. 215/93. Srovn. aj pozn. 26.) Pre spor Prónayho s touto 
stolicou o vllOdnosti úradovania ako .prostriedku na vzclelallie maďarčiny 
Sl'Ovn. str. 230-32. Vecll'a mienky Prónayho pre lledostatočnú yzdelano.~ť 
a vhodnosť maeľarčiny na úradovanie srovn. i XVI. z. čl. 179J, mienku hOl'l1ej 
tabule na snellle r. 1792 (srovn zprávu poslov Zvolenskej o mad'. úraclovHní. 
k. 1'.: "dum nec tali officio idollea subiecta, nee ipSUlll Hllngaricum idiom a 
ita pel'Íectlllll esset, nt alioqllin diffieiles l'enUll et ill1'iulll in politicis de
Ilomiuationes, verasqlle eorum potestates eoml11ode expl'Ílllere yaleHmus" ... ); 
mienku uh. kancelárie 1'0 yóte k 16. z. čl. z 1?91 (K. J2804/9b): latina má 
byť ponechaná \C ú1'adoeh, "bis nieht elie hllngarisehe, Spraehe dereinst 
melll'ere Schritte gewinne"; Bárótzi YO syoje,Ť hl'ožúrke tiež priznáva; že 
mad'. je Ilie ešte vypestovaná natol'ko, aby mohla byť zavedená do škOl; 
Jlodobne Bat8ányi pokladá zayedenie macl'arčiny do úraclov možné až za 
10-12 rokoy; Tlldosítás a :Magyal' :MllseUllll'ól (1791) tiež pokladá za pG
ll'ebllé d'alšie zaehovanie latiny:' "Most allnyival is illLGíbh sziikséges ezen 
lIyelvnek megtartása, millthogy a magunké nim's is még elegelld6képen 
elkészítve. De hasznos lészen lllég akkol' is, ha majd a magyart az egész 
hazában el fogjuk is terjeszteni." Hlasy slov. stolíc v tomto smel'e 81'01'11. 
v pOZIl. VIII. 115, IX. 4 a 7. 
, 21) Pre súyis 5náh šíriť mad'a1'čillu v súvislosti s maď. úradovauím 

sravn. str. 179, 225, 293, 296, 306, 312, 313; pre je.Ť zavedenie clo škM 
z tohože dóvodu str. 57, 65, J57, 159, 160, 161, 176, 179, 201, 252; pre pojem 
lttacl'arizácie ako prosté Šíl'ellie kj znalosti stl'. 50, 76, 17, 130, 131, 139, 2'53, 
259, 273, pre mad'ariziieiu I'vlacl'al'ov str. 58, 74; pre urobenie lllaďarčillY 
o!JeellOU a pryou l'eČOll \- krajine str. 44, 55, 59, 89, 176, 277; pl'e úpln~ 
jJomacl'arčenie Uhol'ska stl'. 60, 64 a ll., 71, 74, J79, pl'e umel'. ako nástroj 
s.Ťednotenia str. 60, J59 tohoto dielu. Niektoré (ľalšie doklady pre rózllé 
smel'y maeľarizačllé: Na sehódzi lit. cleplltácie 20. IX. 91 p~zmeňuje sn 
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li R. E. 117?, hovoriaci o užitočnosti nelllčiny, v prospech maďarčiny s týlllio 
odóvodllením: "QUUlll iuxta articnlulll 16. novissimorulll regni cOlllitiorum 
lingua Hungarica, quae haetemlS non eo studio, 'Iuo eaeterae uationes na ti
vam sumn iam excoluerunt, ad desideratumqlle pel'Íectionis gradum per
duxel'Unt, promota fuerit, in pubHcis l'egni academiis cf gymuasiis e~) 
zelo deineeps perdoceucla sit, ut suecessu tempol'is scopus per eundem artt
culum praefixns plene obtineri possit, eapropter, ut idem hie scopus peJ' 
omnes publicae institutionis gradus proellretur, ususque linguae patriac 
diffuudatur, determillatum fuit, ut hie § ad hunc finem trallsfonuetur, ne 
proinde deillceps utilitatem et ueeessitatem lillguae patriae... exponut." 
Ratio 'edueatíonis 1791, C. I, § 3: "CUlIl linguae patriae USUlll iuyentuti 
Ungarae omllino necessariull1 esse, nemo sit, qui ambigat,. eura .ub.iqu~ 
peculiaris erit adhihenda, ut eÍllSdem cognitiolle omnes prollllscue ehselpuh 
in regno Ungariae qualltocius imbl1antur." Pokyny Báčske.Ť k lit. cleputácii: 
CUlll in artieulo 16-0 novissimae diaetae sancitum sit, ut nativa lingun 

" 1 . Hungariea magis propagehn' et expoliatnl', eaque pro natiol1is g ona COlll-
IlllUliS omnibus regllieolis, quoad fied potest, recldatur, in iel omui conatll 
il1cumbelldum erit, ut lingua haec pueris statim in vernaeulis scholis eaelem 
prarsns lllethorlo, ({uae in ratiolle studiol'llm pro lingua Gennanica l~l'ae.: 
seripta fnerat, tradatur." Aranka vo svojOll1 Erclélyi lvlagyar llyelvllllyelo 
társaság, stl'. 8: "Tudnivaló dolog, hogy a magyar nyelv magába a hazába 
úgyszólyán a lakosok ki.izott, álllbár f6nemzeti nyely légyen is, de nCIII 
ép~n kozollséges, azért hogy találtassék és vétessék rcl ol1'an mód, amely 
úItal lassan-lassan kozonségessé légyen". Iné dokl~ldy 'srovn pozn. VIT. 63, 
74, VIII. 5, 64, 115 (Hont), IX. 21, 30, 40, X. 10, Xl. 20 (lvI. Mus.), 23. a 26 (tvL 
clil,. spol. zo clila 15. X. J790; Spilenberg), 37 (Kiss-Ráez), 39 Oswald) a 41. 

22) Srovn. prísl. llliesto pozn. predošle,j; llariadenie vlády v prospech 
mad'arčiny' hlasy stolíc k lit. cleputádi atd'. (str. 39 a ll., 85 a n., 208 a n., 
238 a n., '257 a ~l., 307 II ll. t. f1.). Najlepšie charakterizuje súč~asn)' názor 
i\ranka vo svojom ll. d., keef hovorí y súyislosti so svojimi l~lállmi pcstovať 
maďarčillu, že sú 1ll1lO!Jí, názorom ktOl'ých ,Ťe, "hogy a mire yaló, holott 
lllagyarúl mincl!ryájan tuclllnk." Názor Gabelhofernv (K. 14610/91): "Finis, 
ob quem lingua, poriulo cuiclam C'ollllllunis, pnblice tradituJ', alius es:e' UO~l 
potest, quam ut iusta, mendoque libera, c1einde eultio)' acl Olllnem scnbeueh, 
loquendique usum habilior reddatul'. In icl uimirllln intenditur, ut lillgua 
talis, quam e nutrieulll Ol'e Illultis, variisque llaevis accepimus, mUlldalU 
studio nostl'o, ol'llatmllque redelamus." Podobné názory hlása Strauss (sr. 
str. 269), ktOl:Ý v l'udov).ch školách žiada "Kultlll' der MuHersprache" a .M. 
Gy. (III, str. 291 a V, stl'. 29), kecl' poukazuje ua to, že latinc sa o vel'a 
d61dadllejšie učia y Anglii, Francii a y Hollandii, hoc sa tam ií.ou neúradu,ic. 

23) Pre spiso'vatel'ov srOVll. str. 53 a n., 150 Cl ll., 176 a n., 275 a ll. M. Gy. 
1790, III. str. 288 (3 III.): "Ha a korona Bécshell mal'aclt Vóllla, ha foldjeink 
felmérettek vólna is, ha a lle11lesség adó alá vettetett vólna is sat., s 11legls 
esak megmaradott vóllla a mi lllagyar nelllzettink: de ha az oskolák lléme
iiil tanítattak s a tOl'vényszékek németii.l folytatattak vólna, úgy a 11lagyar
ság az európai llemzetekllek lajstrolllokból kitoroltetett vólna." Tamže, IV, 
47 (10. IV. 90): "A magyar nyelv felelllelésének s yirágoztatásállak kell most 
mindell lIlagyal'llak foeéljának lenni. Nem abban áll a nemzet c1iesiísége, 
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hogy húzaillkon szúmok nc legyenek, Wldjeillk lllcg nc mél'etessenek, a ne
messég szabadon nyulúszhasson sat., .lulllelll abban, hogy a mi nyelvtink 
légyen a maga hazájáball az elso, s a mi literaturánkat ne csak rnegesrner
jék, hanem becsiiljék is az iclegell llcmzetek: úgy hogyha a magyar haza 
lllinden régi jussait visszanyeri is, de h~ a maga nyelvét az itéléí székekben 
oS oskolákban uralkocló nyelYvé nem teszi, olybá tal'tsa, mintha semmit 
sem nyert vólna, mert aJni a legfobb lett vólna, azt mulatta eI. Ennek 
a maga hazájában már csaknelll idegen nyelvnek felemelése volt az én 
(Pétzdi) f6célom hat is esztendoktéíl fogva minden munkáimban." Pre 
Decsyho srovll. stl'. 142-43 jeho diela, aleo aj predmluyu. Na nestálosf 
z{,lllianského záujmu pouk~zujc aj Szatsvay: Hazafiak tiikore, str. 4: "lgen 
lllohón kapják sokan az alkalmatosságot, a kiilsoségekhez tobben kap
kodnak: akik tcgllap igen néllletek voltak, ma igell magyal'ok és holnap 
azok lesznek, milyen szél fú. - Fattyú magyal'oknak nevezték yólna okd 
1'égi apúink s 1ll5ltán nyomattatnak most fél1'e: ])lel'Í melyik okos bizná 
magát állhatatlalll'a?" PodoJme Révai (sr. Csaplál', III, 274); proti zovňajšno
stl pohybu vystupuje neznámy vlastenec z Nitl'ianskcj v H. T. 111, 223 
<l n. Z jeho obšíl'lleho pojednania aspoň túto vetu: Nemá za zlé honosné 
obleky atp.: "táyol légyen, hogy ezen magatok viselését ócsárolnánk; 
egyediil csak az vólna a kívúnságunk, hogy a lllagyarságot ne annyiru 
a ruhában, mintsem a valóságos mElgyal' szídJen és nyelyben helyheztct
nétek." Sl'Oyn, a.Ť po,l,[}, vn, 43 a stl', 156, 157, 163, 165 tohoto dielu, 

. 24) K dokladolll Sl'ovn. Kazinczy lev., 1, č. 259, II, Č, 320 a 350; 1'1'f. K. 
1('90, stl', 307 (20, lIL); M, Gy. IV" 104 (24, IV,); Sl'ovn, aJ pozn, VI. 168: 

25) K dokladolll srovnaj Kazinczy lev, II, Č, 357, 364, 370, 455, Sl'ovu. 
aj Griinwald: A régi Magyal'orszúg, II. "yd., stl', 522 a n, 

26) Hlavnejšie doklady pomel'U stolíc k divadlu: Divadclllá spol. maď. 
obracia sa dňa 15. X, 90 k Peštiallskc,j o podpOrOyallie syoje,j žiadosti ku k. 1'. 

() v)'lučné povolenie macT. hier po cele,j kra,jine, zvl. však y Jmcl. a pešť. 
di"'ldlách: Mad'al'čilla bola tak utlačoyaná, že holo sa obávať, že zanikne, 
"mert múr anllyira ment Cl dolog, hog'Y a magyar az o anyanyelvéveJ egye
dUl nem holdognllwt az o hazájáball." Vždy sa síce snažilo o jej yzdelanie 
niekorko vzdelaných rudí, ale neholi národolll podporovaní. Tcraz snemom 
a so súhlasom panovníka "a magyal' uyely kozollséges országos nyelvnek 
f'ogadtatott, melyen a Wl'vények 'folyni 6s alUelycll az ifjúság taníttatni és 
kiki ezt az lí anyanyelyének esmél'lli és vallani fogja," Je teraz pOYÍnnosťou 
každého dobrého učeného vlastenca vzdelávať a šírif túto reč a snažiť sa 
o jeJ obrubu u všetkých obyvateIol' vlasti. Vzhradolll na to, že "lllinden 
nyelv csak az abball gyakoroltatott szclid tudományok últal llcyekedik 
s épi.il", rozhodli sa niektorí vlastenci sriadiť macr. div. spol. "A theátrum
uak (.jádzószinllek) szi.ikséges volta nyilyán Yagyoll; mert azollkívi.il, hogy 
nzúltal a uyelv pallél'oztatik, kellemetessé tétetik és terjesztetik, még azt 
a hasznot is hajt,ja, hogy a nemzeti karaktel't maralldandóyá tészi és az 
NkOlcsoket szelidíti." To vedeli už stal'Í Gl'éci a Rimania, "Nincsen már egész 
Lu l'ópúban egy ol'szágos nemzet is, amelYllek számos theátrumain sa,ját 
nyelyéll ,játékmesék nelU ,játszódtatnának. Már is a mi hazánkban annyira 
megszapal'Odtanak a német theátrumok, hogy majd csaknem minclell Ilé
pesebb vál'osaiball vagynak affélék, melyek által a lléll1et nyclv hathatósan 
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tcrjcd és a nelllZettel kedvcltetik, a magya1' llyelv ellellben llliveletlen és 
meg,vetye ll1arad, ugy hogy yégtére a nemzeti kal'alder is clYáltozik, s mi
kol' észrc se vesszUk, a magyal' a magya1'ba fel nell1 találtatik. Képtelell 
dolog, hogy a mag'Yal' az o saját hazájábau tulajdon pénzéyel nem yehet 
részt az efféle gyonyol'kiidésbell, ha csak németi.il nem tml." Stolica sa na 
to obracia ku k, 1'. S doporučením 'l.iadosti, ho vraj súhlasÍ to s túžbou 
mnohých ,stavov, llakorko "institlltum isthoc non panllu in suo cumpl'imis 
genere ad celeriorem, diligentiol'emque dnlcis vel'l1aculae linguae expo
Iiationem proflltUl'lll11:.' Na Syoju žiadosť dostala spoločnosf vybavenie, 
že výl. povolenia nie je írcba, stačí povolenie, ŽC po ohláscní micstnej 
vl'chnosti maže kdekol'vek hrať. Ohradne divadiel v Budíne a y Pešti nech 
sa dá do potyku s podnikatefom, Jednanie holo he'l,výslcdné, až na zalu'o
čenie hodnostál'Ov krajinských nem, podnikatel' poyolil im hl'ať y Chloch, 
kecl' nern. diyadlá nehrajú, Pre finančné rozpory po 2 hrúch macf. hl'y 
holy zase zastavené, Novú žiadosf spol. o zakJ'očenie u lllestského magistrútu 
ciefom prepustenia divadla odkazu.ie stolica na magistrát. J ednanie sa 
{ahú cez celý I'Ok 1791, až 1792 si spoločnosť lIajíma letné divadlo. 22. VI. 
ohrada sa l~ snemu 50 žiadosťou o pl'Otekcill, aby sa je.i dostalo definith·
neho rniesta, vhodného aj ua zilllné mesiace (spol. hra.ie y letnolll divadle), 
a dosť prostriedkov na troyy vecné i osobné, Význam divadla sa udáva zaSt' 
.ieho vlivom na J'eč, mravy a vzdelávHllie rudu, Tú istú žiadosf poclávl1 
spoločnosf aj uh, cll'. kancelárii, (Pl', ·Bibl., fasl', 12 a K, 7757/92,) Teraz SCl 

spol. obrada k stoliciam o finančnú podporu v tlačenom obežníleu zo dlla 
J4. VIII. 1792 (A. Spiš" 770/92.): Mnoho vytl'peli. "De kedves hazúja s édcs 
anyai nyehe fol'l'Ó és eleven szerelmétol lelkesítetvéll, megmaradt a jó cél 
m~llett'" a 5, V. začali zase hrať, "Általlátja kiki czen institutumnak foga
natos hnsznáit. Ki není érzi már most tobbé édes anyai nyelvlluk yirág
zúsúnak hasznos kovetkezéseit? Ki tagadhatja, hogy e1'1'e egy lcgalkal
l!1atosabb eszkiiz a játékszínekllek kozonségessé teyésc? Aki a nyclvnek 
hatahnas erejét csak a kozéletben s némely mély tlldományok eloadásábaJl 
tapasztalta, annak kellemetes l'észét nem esméri. A já tékszíneken emelte 
rel a nyelv milldenhatóságának kil'ályi széket. SzíVl'e hat iH mill den, Ami 
másuH i.iresen cseng cl a flil melleH, itt konyveket fac~ar Id. A \-eléíkig 
behat miuden tanúság, amely innen hírdettctik, Megfogallzik millclen elhín
tdett mag, mert a sziyeket érclekli. Elhitte ,immál' nz egész világ, hogy 
a ,jórendelt játékszínek a nemzetekllek tallító oskolái A fejedelmek és 
II világ' nagy.iai iít látjákés hallják az igazságot, mely vagy pompájok 
I'ényessége clol félelmesen elre,jtezik, vagy a csapoclál'ság, az 6 ol'tállojok 
miatt kozel hozzájok !lem férkezhetik. Ht hallatik a szabaclságllClk kelle
metes szava; itt - ahol a rettegni nem tudó elme merészen megyijj a haholl<l
súggal és az er6szakkal. Ht jobbíttatik meg a gondolkozás mód.ia, itt, ahol 
a szatil'únak csip6s osto]'úval kii.izettetllek Cl halyélekeclések, ahol jádzvH 
hasznos eSllléretek forgásban hozattatnak, ahonnan a jóizlés - {'z HZ igaz 
és a jó erkijlcsoknek sziil6 anyja - kifoly még Cl koznépre is, Tít llyújtat
Jmk kedves SZíll s édes ábl'ázatok alatt hasznos tallácsok, amelyek éppen 
azéd meggyiikel'eznek, med levetkezték a dlll'gáló bijlcseség lllord ahl'ú
zatját. Ttt lágyúl a szív, élesedik az él'zékenység, felébl'esztctik HZ embel'Í 
szerctet és felgyújtatik Cl hazaszereteténck sz5p tUze, Tít pallél'ozóclik a tÚl'-
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sall~?dó, ma~avis~lés, itt tanittatik a valóságos embcriség, megszercztetik 
a, !Olzles, l~~te,tsZl!( a nyelv gazdagsága és szélesíttetik tartománya. Egy
szoval a Jateknezohclyek felépítésének ideje volt rnindell nernzeteknél 
~ ~egvilágosoclásnak i~ idollyilása." Teraz spol. prosí: .,,1-szol': Hogy ezen 
llJStIt~rtUIllot, amely mmcl a nép elrnéje, mincI szive formálására, mincl az 
8nyal nyelv gyakorlására olly hatalrnas eszkoz, kegyes pénzbeli aclakozá
sokkal cl6rnozd~talli lllél~óztasson." 2. Podporiť je.Ť žiadosť o peňažitú od
poru u panovmka. PeštIallska cIáva vyšetriť sté).v SIJoločllosti (1000 tor 
lll) I I" alOV 

( ,Hl a (~vo u./e SI~ŽI1Ylll sbierať cIobrovorné príspevky. O výsledku lle-
lllame ~pra~" (A. Pesť., 1992, 2519-21 a 2643, fase. 1/1792; jej predostretie 
k .palatmov.l : pOZ~l.. 49.) Sab.ol~sk~ l~osiela spoločnosti peniaze a agitujc v ,jej 
plospeeh aJ ~ stoh~laeh .. (Z Jej pnplsu Yyllllllame: Diyadlo; "amelybol Illind 
~: nyelv pallel:ozt~ltIk,. l:lln~ az erJ~~lcsi tuclományok tanúlódhatnak és még 
ctItala az elmek lS vIlag'osltfatnak , je akohy 1'0 yyhllanstve. A. Pešf ' 
2519-21, 1792, rase. L) Obrátila sa mimo to i na panovníka (za diía 11. X:'9;; 
K. ,13889/92): "Nat~oni cuivis duee natura ea indoles inest, ut linguam SUaIU 
~~tl~am, quo llla~ls cxeultam red~ere possit, eo intendat, excmplo itaquc 
ahm um ~lllOque Europaearum natlOllulU, quemadmodum gens etiam llun
~ara natIyam SUaIn !inguarn in manipulatione etiam publieorurn nego
tJor~n~, eOl~llnunem effleere exoptaus pel' artienlum 16:1791 stabilitam habere 
volmt ... DlYadlo bolo ;;ždy pok~adané za potrebné "ad excolendam linguam 
et ha,blht~ndos mO,r~s. "EloeutlO et verhorum conncxio condiscitur." K pa
novIIlkoYl a k stoheIaIIl ostatným obracia sa i Novolll'adska' I-tol'a' I" 
, ' v • V" . ,\. c za laJUJe 
~UC~SI:~ I penaznu ~blcrku. ,Gem~rská už preel príehodom listu Sabolčskc,i 
z~l~~oc:la ~l ~Ja:lOvI1lka a dava upravn v prospeeh spoločnosti aj svojmu 
:lcls~allOvl, lducemu na zasadnutie kl'. deputácie. Shiera aj pcniaze, pošle 
I,ch vs~k ~ell vtedy, a~ spoločnosť bude mať povolellie, a s tou podmienkou, 
ze keď mekto. zo stolIce hude meškať v Pešti, hude mať v divadle sedadlo 
zdarma. Do Júna 1793 llasbierala stolica 355 zl 3? J(l' "V' 1 . . . ". ~ " VICIspall omy om 
poslal 523 zl.,. rozdlel JC mu hradený z domácej pokladne. Z prcdostretí stolíc 
y prospeeh dIV. spol.: Gemerská (3. X. 92): "Theatra ritc ordinata seholas esse 
mO~'ulll eulturae civili.s, irliomatisque patrii ... Dignctu I' eo, quod omnes pl';pe 
natlOues eultul'Um sm partcm magnam theatris acecptam refemnt . t 'f' t' . . .. agele, 
n mU~1 leen l~ r~gJa theairo quoqlle Hungarico cOllllllunicata, adiculo 67:91 
pl'oposlta patl'la lIngua, natiollisque eultura realia eapere queat incrementa". 
(A. Gem.) Maramarošská zo diía 17 IX 9? (TT 1?555/92)' S' '11 J • • _ l\... ~ • " eenlcllm I U( 

ludorum th~~trum Hungarieum, quod Budae ad forlllandos in gente HUll
gam eo faelhus honos mores, expoliendamque linguam nativam Hungal'ieam ' 
erectun~ est." .Aby spol. dostala vačšiu dotáeiu. "Speramus lingnam nativalll 
HUI~gal'Ieam lllsÍltutO hoc continuato et perpetrato maiora in dies sensim 
la:tlOl'Uque eUln voluptate incrementa sumpturam esse." Novohradská z~ 
dIla 21. VIII. (,K. 11333/92): Žiadajú o podporu, ho sú pl'esvedčenÍ, "eandem 
theatr~lcm soele~atelll non solum ad linguae vemaculae, sed et qualitatulll 
morah~ml po~uh clllturalll multnlll collatunun." Hontianská zo dlla 8. XI. 
(K. ~4~92/ ,a cl. HOll,t. 1831/92): "Plelle nalllque persuasi SlIlllUS, sed et com-
1l1l~!llS ,olll~IUm gel.ltlUlll consensio cvictam reddit veritatem lndis theatralibus 
coI!, (~Ital'lque llatlOllalelll lingualll, mansueseel'e et formari mOl'es ... melior 
vero llle gllstus, a quo eultlll'a natiollis pelldet, ludcndo quasi, ae rcali 
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.cnm effcctu et obscllriOl'es penetrat ani mas, yerbo. expressa hic totius 
vitae imagine adoleseentia alitur, senectlls delectatur, secunc1ae I'es modc
rantm', adversis solatiulll praebetur. Ver'o prohl patriae amore, quo quemvis 
probem civem teneri opol'tet, animati, salutare et non minus ad lillguae 
patriae, ae moralis populi caracteris cultul'am tendcns institntlllu ... devo
vere ... sustinellllls." podobne píše aj palatínovi a SVOjilll magnátolll, pre
herajúc doslovne oeenenie divadla zo žiadosti spoločnosti, respektíve z pre
dostretia Novohradskej. Sfoliea sobrala aj určitú SUlllU peJ'íazí. Turiec 
sruhnje dať prÍazniyú inštrnkcÍn 5Y. poslom na lmdúei snem. (A. Tmč.) 
Spišská stručne sa usnáša: "Insoliiae huie instantiae clefcrri non posse". 
(A. Spiš. 770/92.) V prospech spoločnosti zakročuje ešte Liptovská, BOl'šod
Eká, Abovská, Satmárska. (A. Lipt. a K. 14688, 13922, 11604/92.) Pre ňn 
agitnje ncprÍamo i Ján Endrody, profesor maďarčiuy na arehigyn1ll 
budínskom, 1'0 svojom obežníku zo dňa 31. VII. 92 o vydávaní sborníku 
macT. hier s náZVOlll Magyar ,iátékszín. Bez národného jazyka - hovorí sa 
tam _ a jeho pestovania uiet vzelelanosti. Každý nárocl v tomto sa vzdelal, 
v tomto si osvojil veely. Na pestovania jazyka a vzdelávanie národa je 
i divadlo. "Kétségkíviil czek hídák Tseh és Leugyel országokat Hl'ra, hogy 
nem oly régen egy nemzeti játékszínt lábraállítsanak." (A. Gem., Č. 
883/792.) Z nového obežníka spoločnosti zo clIla 15. X. 92 sa dozvedámc 
(A. Spiš., 103/93), že pre nedostatok podpory (len Brcžská poslala podporu) 
bola nútená 26.' IX. 92 svoje hry skončiť. Herci sa nerozišli len preto, že ieh 
niektorí páni povzbudili vyčkat. Tu zakročuje v prospeeh spoločnosti 
verejllým prejavolll i jej direktor Pavel Spilenberg dc Hadikfalva, a [o 
y E. P. L. Appenclix k Č. 80 v ohlase, datoyanom v Pešti 29. X. 92: Mouit<t 
de lingua ci theatl'O Hungarieo stabilienelo: Divadlo na.iviac uehváti dušn. 
Mravný význam. "Quantulll theafjool'Um usus valeat ad id, ut idioma quod
dam f~miÚarius in populo sit, et quantmu pcr ea exeolatur et locupletatur, 
vetera et hodierna eultarum nationulll exempla evineunt." Kto sú za ma
cIarčinu, nech obrátia svoje úsilie týmto smerom. Zákony o maďarčine nic 
sú uskutočňované u .Ťe obava, že práye tak zanikl1ú ako mnohé iné zákony 
uhorské, ldoré ostaly len na papieri. "Et tamen evictae veritatis est, 
rcgnum nostrum neque in scientiis florens, neque per se perelUl'alltcr 
subsistens, mnlto minus artibns et manifacturis, aut emporiis eelehre 
futurulll, donee lingua HUllgariea in foris ae tribunalibus, omui admini
stratione puhliea, in seholis, ae omui scientianun genere non viguerit,'· 
Prostriedky k tomu slúžiaee sÍl bližšie a vzdialenejšie. "Intel' pl'Oxim<1 
cellsemus: si in pagis, oppidis ae urbilus, Huugarieam ignOl'alltibus, uutri .. 
cibus, alleillis ae alii::; servis Hungaris balbutienti infantiae auctol'itate 
publiea servitia mandata fuerint. Intcr remota eensemus: usum Jingua
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HUllgarieae in publicis provinciarum eonventibus, ae administratione civili 
c:e forol'um: theatrorum ereetionem et societatis lingnae exeolcndac institu
tionem. Haee tacitis annis (neque enilll seopus !tie durabilis intra unum, duo 
l'ustra obtineri potest) iel pl'aesiaJmnt, ut sel'Í nepotes eUln grata aeyi llostri 
melllorÍa miraturi sint se veralll nationem et Hungaram esse. Et quia omnia, 
quae a nobis geruntur, non ad nostram utilitatem, seel ad patriae salutem 
eonferenela snnt, neque fatigia, IIcquc diuturniorem exspectationem verus 
patriae civis fasticlici. Croatae et Slavonii cOlUmunem I'egnol'lnu suoľum 
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libertatem ac utilitatelll una cliIn UUllgariB connexam habenies sine vulllere 
libertatis SliBe in Hungaros se transformatos olim laetabuntur. Id invasioni
Ims borea1ibus ac ol'ientalibus barbal'orulll aggerem ponet ac praemuniet." 
Sedmohl'aclsko netl'eba spomínať. MMe byť vpestovaní l'eči Uhorsku vzo
rom. Najclóležitejšie pre pestovanie reči je divadlo v Pešti. Tu sa vychoyáva 
mládež, tu sa naučia mad'al'čine najl'dznejší l\~dia. Diyadlo má byť zdarma 
ako kostol, bo aby sa uch' žalo zo ystnpného, to nielen v Budíne a v Pešii, 
kde vačšina obyvatefsha je, maďal'činy neznalčl, ale nikdc v krajine nie 
jc možné, "ob animos nostl'ol'l1m nonelum pro liberali tali oblectationc 
praeparatos. Hungarus cUllcta lubens agit, dummodo non solvat." To zkú
sila i div. spol. maer., ktorá musela zastaviť svoJe hry. Nel'ozišla sa ešte, ale 
čaká na pomoc. Keby každý zeman dal len 1 zl., sišlo by sa 400.000 zl. 
a mohlo by sa zabezpečif llielell divadlo, ale aj učená spoločnosť. 24. II. 93 
obracia sa spoločnosť na stolicc v 1l0YOlll obežníku, kde ďakuje za podporu 
stolíc, oznamuje svojn novú org'anizáciu a zasiela stanovy. Na zakl'očenie 
stolíc, palatína a k. l'. dosiahla toho, že už 5. týžcleí'í zase hraje. "Ezen 
hazafiúi hajlalldóság" melyet nagyság·tok nyelviil1k s nemzetiink clicséíségél'c 
intézett clologban bizonyitoítak, l'eménységet nyu,jt llékiink, hogy ezután 
sc fogják téíHillk megvol1ni atyai segeclelmeket.' Ha igaz az, Hlllil'éíl kétel
kedni nem lehet, hogy a nemzet vil'ágzó állapotja, s6t fennlllaradása az 
anyai nyelvnek pallérozásától fiigg, ennek pedig leghathatósahh eszkoze a nem
zeti játékszin, nagy oka vagy on ezen institnhunnak arm, hogy pártfogást 
és segedellllet reménylhessen nagyságtoktól." - "A nemes magyur haza, 
a nemzeti játékszint az allyai nyeh pallérozására és HZ indulatok az 
eléíac1ancló nellles példák szerint való vczérlésére igen hathatos és sziikséges 
eszkoznek lenni megesmérvén, már Wbb esztend6ktéíl fogva ohajtotta al1nak 
felállítását." (A. Spiš., 183/ j 793.) Ale už 21. IV. 93 rozosiela J ozef Szil)', 
vicišpáll Peštiunskej, obežník po vicišpánoch ostatných stolíc, kde žiacla 
o pomoc prc spol., bo inak zanikne. J e,j členovia chcú nskutočniť túžbu ná
roda, vtelenú dokonca v zákon. Je prcto nepochopiterné, že sa illl nedostáva 
pomoci. Aspoií keby lliektoré stolice neboly torko sl'ubovaly. Spoločnosť hy 
sa ,nehola ustavila a nárocl by bol tel'az ušetrený hanby. Podpory nech sú 
posielané na neho alebo na riaditcrslvo, bo illak spol. budc nútená predať 
Syoju garderobu, ktorá má cenu 5000 zl. a hola zakúpená z dal'oY p!'Ímasa, 
palatína a niektorých vlastencovo V prospech spoločllosti zakročuje u stolíc 
a,j Ahovská v ohežnÍku zo dúa 10. IV.: "A nemzeti nyelvnck és erlcéílcsok
nek állapotjával eggyi.itt jár és változik a nemzetelc sorsa. Ez olyan igaz 
valóság, amelyrol mind a régi, mind az ú.i.jahb icl6k oS népeknek tiirténcteire 
tekéntvén, nelil lehet kételkedlli.ink. Az a nemzct, amelynek tula,jdon és 
ol'szágos nyelve nincs, nemcsak nem szabad nép avagy nemzet, de az európai 
okos világbau lllég esak arm scm tal'tatik méltónak, hogy nemzetnek nevez
lessék. Már pedig tndva yan és kozonségesen tapasztalt s lllegismért igazstÍg' 
az, hogy a nyelvnek és erk6lcsoknek g'yarapítására, ldmivelésére és a nem
zeti jó szokásoknak fenntartásá1'a a legf6bb, legkonllycbb s legbizonyosubb 
eszkozok koziil egy a ,jólrendelt nemzeti teáirom, ha az t. i. olyan, allli
lyennek kell lennie. Azé1't is neveztetik kozonségeseu: a nyelv és 'erkolcsok 
iskolájállak." Pl'Íklad Grékov, Rimanov, vzdelaných nlÍrodov súčasných 
"EgyecHil mi magymok vagyunk, kik e nélkiil sZlíkOlkocHil1k! Egyediil mi 

624 

láttatunk nyelviink s erkolcseink eléíviteléllek ezen egyik féíeszkiizével nem 
gondolni! Elnézziik, séít észre sem akarjuk venni, miképen vesziegetik 
azokat szé,jjel az országban." Čiastku, ktOl'á na ňu pripadne na stále 
'ydl'žiavaniedivadla, rada zaplatí, poslancom na bndúci snem dlÍ v tomto 
smysle úpravu. Poclobne zakročuje y prospech divadla aj Satmál'ska v obež
níku zo dňa 27. VIII. 93: "A nemzetet c három teszi leginkább: a ÍĎrvéllY, 
a nyelv, a ruha .. Hazája, Wrvénye mellett nem szi.ikolkodik a magyar 
hnzgóság nélkiil, a ruha becsét is visszahozták llleghólt s most elicséíségesen 
uralkodó fejeclelmeink aIatt felderult napjaink, s a viszontagságok meges
mértették veliink, hogy a nemzeti ruha az egész nemzelre nézve nem oly 
kicsiny dolog, miuí ezt némely gondolatlanok el akar.Ťák másokkal is hitetni. 
A nyelv is sok jólelku tanult hazafiak által kezcl már pallérozódni, csak 
az vagyon még- emellett hátm, hogy aunak kellemetcsség'e és szel'etete 
koziillségessé téhethessen. A nyelv áel Hlna ket6nek is e1'6sséget, ez virágoz
tat,Ťa a tudományokat, ez ránthatja ki a llemzetet a setetségb61 s feledé
kenységbéíl s ez helyhezteti más palérozott nelllzctek soráha. - El're 
torekedtek millclen nag'y és virágzó llemzetek, miml a régi, mind a mostani 
icléíbell, és néki.ink pélclában mutogatták, hog'y a nyelv palérozására nincsen 
hathatósabb s szaporább eszkoz, mint a nemzeti .játékszin, amely által 
a tobbi kozott az asszonyi nem is a nyelvuek ésmél'etél'e s szeretetél'e 
lagadtatik, akinek anyai nyelviinkhiiz, mint nelil igen esmért jolJOz vale) 
hajlallclóságának fog-yatkozása akaclályoztatja legillkább nemzeti bóldor;
ságunkban sebesebbb eléímcneteHinket. A népek szaporodásával szi.ikségesek 
lésznek a játékszillek, me1yek ádatlanabbak s hasznosabbak is allyai 
nyelvi.inkon, mint más idegen nyelven. Alig vagyon eg')' népesehh város is, 
melybe bé nem férkezett volna az idegen játékszill. Ebbe járogatnak hazánk
fiai s idegen erkolcsoket l'uháznak magokra; ugy hogy már Whbé nem 
anól lehet tl kérelés, légyenek-é játékszinek, llčlllem anyai nyelviinkiin 
legyenek-c inkább, mint sem idegenen?" Dosaváclny spilsoh podpory divadla 
s prípadu na prípad sa neosvedčil. Navrhujú, aby stolice pl'Íspely na stavbu 
budovy a na vydržovanie spol. vačšÍm obnosolll: 1/20 vá lečnc,j pomoci. Vec 
poclra nej na snem nepatrÍ. Satmárskou poyzhuclená obracia sa k stoliciam 
Y zánjme divadla a.i Sabolčská (24. II. 94): "Ez a kis ieléí, miólta tucllliillik 
anyai nyelviinket a kozonséges clólgolc folytatásába llémely l'észbe hasz
nálni kezdettiik, eléggé megesmel'tettc vélliink annak éclességét, kelleme
tességét és mal'aclékinkra ebbéíl szánllazancló .jiivenclobeli bólclog'ságnak 
zsengéjét." Vedra pomoci pallovllíkovej lllllsia však podporovať vec svoje.i 
l'eči a.Ť sami. Schvl1l'llje návrh Satmárskej, ale "rettegtetvén bennUnket né
mely hazánkfiainak Hll)'ai nyelvi.inkhoi való buzgóság·talallsága s a koz
bolclogságnak nem valóságos esmél'etébéíl szál'mazott hiclegsége" poklaclá ho 
za uskutočnitel'ný len na sneme. Uzavl'eli preto vce preclostl'ieť na snemc. 
Aby však clo tej doby napomohli clivadlo, stav ktorého je národu ua 
hanbu, zaviazali sa preclplatiť si ročnc 1 IÓžu. výzvy tieto ostaly však hez 
odozvy. Prevzatie SpOlOČllosti nem. poclnikaterolll Bnscholll na tl'i roky, (':0 

je k: J'. oznamované stoliciam y iut. zo chla 28. V. 93 aleo koncčné trvalé 
zabezpečenie divadla, tiež sa neosvedči1o. Busch, nepodporovali)' verejnosfou, 
ešte pred uplynutím roku sa chce vzdať riaditel'stva. Prv sa však obracia 
<'Šte o pomoc k stoliciam: Ak llezakúpia po lóži (50 dukátov na pol roka), 
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musí divadlo zlmikllúť (dosiaf nrobi\a tak len jedna stolica). Núvštcv,)' 
nemú. Na túto výzvu obracia sa Satmárska (5. V. 1794) k palatínovi i k pa7 
llovníkovi, aby Busch bol prinútený dodržať 'svoje smluvné povinnosti voči 
divadlu. O podporu svojho predostretia žiada i stolice ostatné. Chváli k., r. 
(v predoshetí k ne,ř) , ktorá "a magyar anyallyelvnek gyarapítúsúról és így 
magának a nemzctnek is el'kolcsi pallérozúsáról, nyújjasWisáról s tokéle~ 
i.esítésér61 mely hazafi módon s atyáson goudoskodott légyen". "NeLU 
eéliink a nemzeti ,řátéknéz6helyeknek az egész nenízet díszére és kiizon, 
séges hasznára (mely a király Javával mindenkor egybe' van kotve) béfolyó 
tidvijsséges vóltát mutogatni, melyet kiilomben is már más alkalmatos
,'iágokkal cselekedtiink. Megesmérik ezt minden jólrendelt országok s neD/
zetek és peesételik cselekedetekkel." Súčasne sa zavazuje predplatiť 1 IÓžu. 
Z jej predostretia k panovníkovi, ktorého žiada o vykázanie stáleho fondu 
pre divadlo: "Seopus theatrorUlll praecipuus est eultura linguae. Poetis 
eomicis debet prÍmam eulturam lingua Latinu, et, ut domestieis exemplis 
utmllUr, lingua Germanic.:'l in haereditariis Germanicis provillciis, atque in 
ipsa etiam sede monarehiac Viennae tllllC eoepit exeoli, elegantiorque et 
eonullunior reddi, . dum aetate nostm theatnun nationale eonstabilitum, 
dignumque visum sit regia et liberalitate et proteetione. Regnum Hungariae, 
ab aliis pl'ovineiis independens, propriamque habens existentiam politicam, 
idem ius habet ad culturam linguae suae, quoel aliae nationes, ita sem per 
de regibus suis medtum, ut itu'is huius implementurn ab optimo rege suo 
iure et petere et sperare possit; seeus votorum suorUlll finem aegre, aut 
nunquam eonseeuturnm. Quum enim soeietas theatralis Hungariea sibi 
di.mtaxat .l'elicta sit, uonnulli, qui gloriam g'enti huic, lllutuamque inieI' 
principem et populum fieluciam invielent, iel ipsllm in sinistrmll par tem 
interpretantuI', quo fit, ut potentiores Hungari, qui regem SUUlU tenerrime 
ClmClnt, se abstrahant a ludis scenicis, societatisque protectione, quoel haec 
peculiari M. V. S-mae liberalitate et patI'icillio non foveatUI'." Z je.Ť prípisu 
k stolieiam: "Sziikségtelen fárasztanánk pennúnkat, ha a .Ťátéknéz6helyek
nek a nyelv pallérozására, az erkolcs szeliclítésére és így az egész nemzet 
kozonséges javára szolgáló hathatós befolyását mutogatni kívánnánk. Ezt 
minden szelídebb llem.zeteknek.szerellcsés példájok az irígységig )lizonyítja, 
tapasztaltatja. Csak a magyar nemzet még edelig oly bóldogtalan, hogy 
ezen két f6gyonyoríiséget: a játékot a tanulással egybe nem kapcsolhatja, 
hogy a kett6b61 egy hasznot esinál.Ťon." I tieto výzvy maly len malý 
úspeeh. Zvolenská na žiadosť Buschovu odhlasúva na účely divadla na dobll 
troch rokov 100-100 zl. pomoci. Dúfa, že najbližší snem zjedná tu nápravu. 
Svoje usnesenie oznamuje aj stoliciarn súsednýní (16. VIJ. 94): "Azon 
sziviiukre kotott kotelesség', amely szeI'int anyai nyelviink pallérozásllt 
s innen nernzeWnlcnek a koznépre is terjed6 világosodását s kovetkezés
képen pedig egész hazánknak bóldogsúgát s dics6ségét rninden kigonelolható 
eszkozok segítsége által el61110zelítani tartozzúnk, osztonozott benniínket." 
Dúfa, že a.j ostatné stolice, "meglévén gy6zcttetve a nemzeti játékszinnek 
az erkOlcsok szelidítésc nyelviinknek teI'jedésére nézve való sziikségér61", 
budú nasledovať jeJ príklaelu. Hontianska je.Ť oznamuje, že sosbierala torko 
príspevkov, že z kh úrokov bude mocí platiť jednu lóžu A. Hont, 1773/94). 
Spišská sa usnáša zahá.Ťiť sbiel'ku na spoločnosf, ,,(fuae ad eultUI'am linguae 
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patviae Ilon exiguum confert." (A. Spiš., 949/94.) Robí tak na zakročenie 
menovHných stolíc a na zvláštné zakročenie gl'. J. HaUera. Pred rokom 
Liadosť spoločnosti proste odmietla s poukazom na válečné pome!'y. (A. 
Spiš., 183/93.) Oravská na žiadosť Buschovu najlepšiu odpomoc vielí v tom, 
keď nemeckó divadlá v Uhorsku budú zrušené, čím rnacfarské bude mať 
dosť miesta, v ktorom smysle zakročuje aj u k. 1'. Predtým na pl'Ípis Sabolč
skej Zo dňa 24. II. 94 odložila vec na lepšie časy. Na: prípis Satmárskej 
zo dňa 5. V. 94 opakú.Ťe LSVOj návrh na zrušenie divadiel cudzích. "Et 
eaeteroquin surnptus iIIi, (fui ad sustentandum lIationalc theatrulll proiec
tantur, IOllge meliori elllU fruetu in palaestras militaI'es, in quibus iuvenths 
pro illgenio et indole nationalis generositatis utilius, quam a theatI'i.s (in
certum an magis reparantibus, vel eOl'l'umpelltibus animos) qualificaretur, 
convertendi dispicerentUI'." (Protll. Oravskej, 1794, č. 184, 291, 335, 385.) 
Pri tomto usnesení stoIka trvá i na novú výzvu Sabolčskej zo dňa 3. IX. 94. 
(Tamže, Č. 591. Sl'ovn. i obdobnú nepriaznivú mienku potisskýeh okolí 
o divadle v pOZll. VIII. 144.) Sabolčská ohracia sn tu na stolice s novým pod
netom. Táto stolica dala s\'ojim delegátom, vyslaným na inštaláciu hl. išpána 
Satmárskej, gT. J ozefa Károlyiho (7. VII.) lÍpravu, aby sa pri te.j príleži
tosti poradili so zástupeami ostatnýc-h stolíc, ktOl'í tam budú zo všetkých 
kl'a.jov, o nejakom Ťl'valolll zahezpečení divadla. Na poraele hol uznaný za 
najlepší spósoh. nayrhujúci do tej doby, kým divadlo nebude zabezpečené 
snemoyým usnesením, ustaviC zY!áštnu spoločnosf, ktore.Ť úkololll hy holo 
sobrať aspoIl 400.000 zl., úroky ldorej sumy hy na zabezpečenia divadla 
PQstačily. Sohnanie tejto sumy by si predstayovali tým sposobom, že každý 
člen spoloČllosti by splatil 1000 zl., alebo by sa zaviazal platiť 5% úrok 
z nich. Hned sa našlo medzi prítonmými 45 takýchto členovo Na druhý 
deň bol tento plán pl'i.Ťatý i na hromaždenÍ Satmárskej; hl. i vicišpán Sil 

zaviazali pl'e vec posobiť. Sabolčská vyzýva teraz stolice, aby agitovaly pre 
·divadlo meclzi syojimi údmi. (A. Hont., 115{95.) I táto akcia však stroskotala, 
,livadelnú spoločnosť sa 1'. 1796 I'ozišla a Peštianska dáva .ŤeJ veci odpredať 
JIH verejne.Ť dražbe, aby ušetrila na nájomnom a zvtičšila tak podiel nápad
níkov. (A. Tlldía, M. 793/36, kde aj doklady ostatné, pokiaf nebolo uvedené 
inak.) Prc vznik stoličných názorov na úkoly divadla treba srovnať i uie
letoré pl'ejavy spisovatel'ské y novinách, zemianstvorn čítaných, aké boly 
pl'edovšetkým H. T. V čísle zo dňa J5. I. 90 neznámy dopisovatef z V. Idy 
VYZÝVH k prekladom dÍ\'. hier: "A magyar játékoknak olvasásán legiukább 
fognak kapui ol'szágunk asszouyai, pedig ezek országokat hódíthatnak. 
Ezek I'agasztották rel f6képell a szomszéd nyely lakatját a magyaT szájra, 
ezek vehetik i5 azt onnan le. Ha magok hozzúédesednek az asszonyok szép 
nyelviinkhi,)z, kisasszonyaikkal js az el'állť való hajlanelóságot szopat,Ťák bé 
még a tejjel, s aZlltún is abban kivánják {íket f6képen gyakoroltatni. Ezek 
.megeselekedhetnék még ait is, hogy kedves hazállknak nagyobb városaiban 
s a f6méltóságok uclvaraiban magyar játéknéz6helyek emelkednének." 
(H. T. II, 66.) Tamže v č. zo clňa 3. IX. (III. stl'. 285 a ll.) pojednávajú 
l'edaktori () význame divadla. Vynašli ho Gréci. Nasledovali ich Rimani, 
po nich a.Ť ostatllé vzelelané národy. Keby úkololll divadla bola len zábava, 
i vtedy by ho holo hodno sriadiť v každolll vačšom meste. Ale divadlá 
(podľa Bielefelda) "a jó t'l'kiilcsi:iknek, a kiil'llyiilállásokhoz szabott szép ~.s 
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okos magaviselésllek és a nyelvnek oskolái. - Ugyanis ha olyanok a teátro
mok, niint amilyenek lehetnek és .<\mi!yeneknek !cell is azoknak lenni." 
Výpravou stávajú sa divadlá aj "a jó izlésllek oskolái."... "Oskolái 
lehetnek végre a teátroIDok kiilonoseu a nemzeti vidusoknak is, ha 
p. o. a magyar haza számára késztilendo darabokban azon szép tulaj
donságok kellellletes ábrázatban allíttatnak elol, melyeket megesmel'
nek a lllagyarban más nelllzetek is s méltán Ilagyra becsiilllek." Navrhuje, 
aby sa v každom VaČŠOIll meste ustavila z poprednejších osob divadelná 
spoločnosť, ktorá hy s času na čas hrala mad'. hry. - "Ohajtjuk szivunk
bol, hogy.nemzetiinknek holdog virágzását tárgyozó goudolkozásaillk ne csak 
hazafiúi áhuok leHek légyell: mely valóban klhmyen meg is lehet, ha mill
den csillámló magyar kontos alatí oly szív lakozik, mely hazájáért vér, 
s mill den, aki lllagyarnak neveztetik, igazán szereti magát, nel111.etét és 
mal'adékát." ° líkole divadla Sl'OVIl. aj pOZIl. IX. 40. 

27) SI'OVll. na pl'. Kazinczyho pl'ejav (Lev., H, stl'. 84): "Gyozttillk! ... J u
vunkra vált megaláztatásunk... Ezek a S7.01110l'Ú emlékezetíí id6k taní
tottale meg henntillket arra, hogy nyelviink megtartása s elterjesztése nélkiil 
hazánkbun is mindég iclegenek les1.iink, és a nemzet nelU kiiHinos nemzet, 
hanem csak colollia lesz; sot egyecliil ezekllek koszonhet,jiik azt, hogy ha1.ai 
litteraturánk a nélllet nyelv terjesztgetése által vetélkedésre illgereltetvéll, 
kevés ido alati segítség nélkiil is al'l'a a magasságra lépett, amelyre kiilom
ben félszázad kívántatott vólna." I Édes žehná v svojom neskoršo1l1 zázname 
pamiatku toho, "ktorý nás vyburcoval z hlbokého spánku." (Sl'Ovn. Abafi: 
Édes Gergely, Figye16 V., to 1.) Podobný názor najdeme u ,Vallaszkého: 
Conspectus, 2. vycl., 566 pozh.; Schwartner: Statistik, 1798, stl'. 563-64. 

. 28) A. Zvol., aeta litteraria 1790-1805, s\'. c., Č. 43. 
29) Pre gerlllallizáciu ako vzor srovn. stl'. 74, 130, 160, 234, 292 tohotn 

<licIu, cl'alej pOZ'I. 37 (Kiss-Rácz) a 52 (Lindemann). 
30) Tokoly: Sermo, stl'. 36 a ll. 

31) K doldaclom SrOl'll. stl'. 374, 376, 386, 391, 394,417, 418, 427, 438, 440, 
451, 452, 460, 461, 466, 485. Z nkh niektoré nech tu stoja v povodine: 
Z vóta kanceláric o druhc.j žiadosti Putnikovej: "Dass clie sg. illvl'ischc 
Natiou, als Natioll in dem hung. Staate keine politische Existen~ habe 
n. anch nirgends untel' clessell Biirgel'll ein beSOllc1el'es COl'PUS ausmache, 
sondem mít ihnen unter gemcinsehaftlichen Lanclesgesetzen stehe ll. soweit 
sie in Proyinzialbezil'ken wohnet, clen huug. Landeshehiirclen, in den Milit1il'
grenzen aber den MilWirgl'enzbehurclell nntergeorcluet sei." Z úvodu Zll 
srbských žiaclostí 1790: "nu'eu dennahligell Verhaltnissen nach stellt sie 
zwar eine NatiOll nul' in der Idee VOl', da sie keinc ihr eigentiimliche 
Terl'itorialverfassung hat." Z vóta poracly o ill. záležitostiaeh zo {hla 15. 1. 
1791: Recepciu Srbov móžc panovnik povoliť len tak, kecl' snem uzná ieh 
pl'ivilegiá. ,,:Wei! aur den ersten Fal!, n~imlich wo ihnen die obgesagten 
Privilegien beibelassen wiirden, clie ill. Nution doch imlller von einer eig'enen 
Deputation abhangend hleiben u. eine separirte Nation ausmaehen ... 
wiinle." Eines ... Ungal'll Erurterung der Fragen: 'Velehe Riicksieht vel'
dienen die Griechen in Unga1'll etc., str. 3: "I ch las c1ie Schl'ift do~h mít 
Begiercle ll. Aufmcrksamkeit, weil ieh, obwohl ein Ungat', denlloch alle 
Nazionel1, clie .~ich hei un" \!In Nahl'llllg', Schnt1., Statte u: Fl'eunclsehaft 
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Zll Sllchen, nieclergelassen haben, llnd llllll lIIit uns eine Nazion, einen 
Staat ausrnachen, u. clic offentlichen Lasten miUragen, naeh ihren Verclienst 
n. Wel'the liebe u. schii.tze." Z vóta seclrnohl'. kancelál'ie na prosbu Rumu
noy: "Obgleich die Wallachen in Siebenbiil'gen vennuge der Landesverfas
sung u. Gesetze mit den iibrigen daselbsť recipirtell Natziollen auf diese 
Gleichheit keinen gegriindeten Anspruch machen, folglich in concreto als 
Natzioll keinen Mitstand vorstellen konnen, wcil sie in corpore kein beson
ders 'Territorium U. keine· Privilegia Hir sich habcn; so wurde doch sowohl 
ihl'e biirg'el'liche Existenz, als auch ilue Religionsfreiheit durch Gesetze 
ll. k. Verordnungell gesichel't." Sl'ovn. aj půzu. XII. 21 a 84, ako aj tieto 
dalšie doklady: Benko: Imago inclytae in Transsylvania nationis Siculicac 
historico-politica. Sibin a Kluž, 179 [ str. 88, § 1: "Transsilvauiarn equiclern 
·c complurihus diversae origiuis gentibus inhahitari, orbi erudito sic satis 
notlUll est: ex iis tarnen nounisi tl'es sunt natioues, quae iure civitatis galh 
clent, nempe Hnngarica et Siculica, odginariae ac haereditariae, nee IIOIl 

Saxouica ah antiquo legetenus inter status reccpta. Ceteri vel'O populi, qui 
una ClUU ipsis nmiore vel minore llumero pl'ovinciam incolunt, aclveual'um 
solummodo indolem ac l'ationem habent et nationulll toleratanuu uomine YC

]jiunt." Z vóta snem. deputácie uh. o únii 80 Sedlllohradskolll ([793): "Po
puli, qui eam pel' Hungal'os occupata!ll primi teuuerunt, lluugari et Scituli, 
lllUlC Siculi dieti, eiusdem CUlU Huugaris et oóginis et labii fuere. SaxonuHl 
TransylvanOl'Ulll eadem CHlll illis, qui !llontosam, versusque septeutrionem 
protel;sam Hungariae partem insidenmt, Gerlllanicis populis initia. Hi tres 
populi distinctis ten'is considentes vetustissilllis temporibus distindas tres 
nationes constitneballt, et hocliedum etiaJu Transylvaniae populus his tri
hus natiollibus absolvitur: Valachi convenae partim occasione occupatae 
per Hungal'Os Transylvaniae subillgati, padim e vicina utraque Valachia 
metu tyranidis Turcicae eorsulll couvolantes nee privilegio, nec territorio 
distindam nationem constitnunt." Semian: Kratičké vypsání, predml., 2: 
"Yěci historické, to jest vědění toho, co se kdy dobrého neh zlého v této 
neh ,jiné krajině, y tomto neh ,jiném národu stalo, každému spoluobyvateli ... 
jest potřebné." Srovn. aj pozn. VIII. 42, 55 (Koppi); Xl. 34, 36; XII. 23 a 44. 

32) Srovn. pozn. XII/23. Pl'e Srbov aj Dissertatio... de gente Sel'bica. 
33) ° význame pojmu I'ccepcie nás clobre poučí toto miesto z "Proeessus 

sumll1arius aug. et hely. confessionum ut AA. contra et adversus religionem 
l'.-catholicam ... cOl'Um comitiis l'cgni iure suscitatus Budae 1790." (Pl'. 
Bibl., fasc. 5, č. 44.) "Recepti in ciyitatem clici possunt Olllues, qui incolatum 
et lllansionem liberHm nanciseuntur. Sed IlOn omnes, ([U incolatull1 et mau
sionem libermn nadi sunt, continuo etiam ad aequalll iurium oll1nium et benc
ficiorum conlIllunionem admittuntul', quod exemplis inquilinatus, concivi
lita tis, incligenatus et religiosol'um quorulldum orclinum rcceptionis constat 
sntis. Porl'o quia in civitate mansiollem alíi habent iure status originHlis, 
~llii patientia, alii conniventia, alii beneplacito, alii gl'atia, favore, pado. 
deel'eto, priyilegio civitatis, hinc totidem fere nascuntm spccies pume, ycl 
mixtae rcceptiouis. Pl'ogredi acl aclplicationclll nolo, ne qnelll invitlls etimn 
offcndam; dicere tamen, qnod ad has speeies referantlll' Zingari, Iudaci, 
pel'egl'Íni, forenscs mercioualistae. Hali, Graeci, Tlll'cae, inqnilini lvlol'avi, 
Bohemi, Poloni, religiosi (}I'dines, incligenae, C'Íves, nihil impcclit." (Str. 68.) 
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34) S.rovn. stl'. 67 čl n. dielu prvého. I-Illug<ll'uS, HUl-li značiť Mad'aru, 
vyskytuje sa s dodatkolll: vel'Us, nativus. atp. (S1'Ovn. pozn. I. 350.) K do
kla~orn z našej doby srovn. str. 144, 147, 179 tohoto dielu, ďalej Miller: 
NazlOnaltracht, str. 7-8: ,,leh begTeife den Einfluss selbst nicht den di' 
hungarischen Moden aur das Herz sowohl gebohrner als allgel:~nlInene~ 
Ungaril1uen haben." Z predlllluv)' Papánkovej Historie gentis Slayae: PíŠlle
? c~ej. slav., nechce sa snácI' páčiť "genti Slavonicae. Minus quia patriflc
mdlscretus mnator forem; non enim ubi Hascor, secr ubi pascor, patria mihi 
est. Non nego me nativitate Slavum, sed 1I0yeris educatiolle GerlllalllUl1 
llobilitate Hungal'Ll!ll, nduali officio cmae allimal'lllll Illyrum esse." Vedi~ 
ho lell láska k historickej pn1Vde. Z odv. reskriptu J. II.: "Paternř noshi 
quo gen tem HUIIgaram compledimUl', llffedus publicmn edere cnpiente.: 
documelltum, clementer deerevimus" ... Z pripojenejrezolúcie: ,,('Ull! uniec, 
prosperitat~m regimini nostro concl'editarulll nationum ardenter cnpiamns." 
Z DecIaraÍlo ex parte... regni e1'Oatiae: "Denique, nt numerlls Ye1'Ol'lUI1 
J-Inngarorumin ipsa Hungm'ia vix qual'tam populi partem efficiat. "_ "Sane
et reges salul~l'e l'egno. ~onsilium susceperunt dmll impopulationem, qualll 
pel' sol05 naÍlyos sufflclentem spel'al'e 11011 poterant, peJ' adscitos exteroH 
pr~vexel'Unt." Zo zápisnice KOluáriíanskej zo chla 10-11. II. 90: Predpokla_ 
daJú, že panovník tie llariadenia, "qllibllS ima 1l0sÍ!'a llationalia infrin
gebantur", vydal "desidedo pOtillS regnum quoque Hungariac CUlU caeteris 
provinciis suis aequali nOl'ma gllbernallcli, Cfualll eos maximo illllllunitatum 
~ual'llm thesall1'o pure privandi intentione." Nagyváti: A 19. században é1t 
19az magyar, stl'. 32: "Meg leell yallani, hogyha idegen nemzetele nem yo1-
nának leiizWnk" '" a sÍl'. 33: "az idegen országokhól beJovo mesterem
~ere~nek s kereskedoknek is hazafiúi jUS5 engedtessék." Articuli a. c. po
hsske, art. 9: "ad legiones Hungaricas pedestres et equestres in 10Clllll 
cxtel'O,I'~lll ,natiollales officiales cOllstitualltUl'." V usnesení o predostierallÍ 
lat. zaplSIUC z 1'. 1792 hoyorí Peštianska o mael'. úmdov<lllí ako o túžbe 
"minden igaz hazafiak." Z Opinio lit. deputácie železlle,j: K vzdelanin lllu
ďarčillY vel'llli prispeje, "si nullus, nisi nativus Hllng'al'US et linguae patriae 
pl'obe pcritus beneficiull1 ecclesiasticUlll aut officiU!ll publicUlll conseqlli 
potuerit." Ďalej (§ 1(0): "In cleligendis professorilms sunllna adhibeatul' 
cura, .ut .qllO aptio~'es et tan: :lb excellenti cloeŤrina, qualll 1ll0l'Ulll integritilte 
consplcm, Hungal'lCfue lIatlvl ct huiusec idiollllltis pl'obe gnari catheclris 
uclmol.-eantUl'." J egyzései, 1790-91, stl'. 356: "Ezen ki5ziilésnek kezdetén 
Németh János itélo mester az hazafiúságra béfogadoítakról avagy indigé
lIákról elkészített torvéllyczikkelyeket felolvasvcln." Nový vÝznam dostávu 
výraz ~)atriota:, k ~)r~s:ej prÍslušnosti k niektorej krajine' pr~tupu.Ťe tu po
VlImosf lIapolUl1hat .JeJ dobro atd'., čím vzniká pO.Ťem patriotizmu, blížiaci 
Sa nášlllu chápanill. Pl'e súveký pojem národa je smeroclatné, že je to 
"patriotizmus", lIie "nucionalizmus", ktol'ým sa i nad'ale,ř označu.Ťe len pri
roclzená rozdielnosť jednotlivých nál'odov a z toho plynúea event. neyraži
vosť. Hatvani vo svo.Ťom Freimiithige Benrtheilung des zuriickgelegtell 
La~dtages V.Oll~ Jahr 17;)1 ~prvú zprávu mujú E. P. 1. zo chla 13. XII. 91) 
pOjem patl'lOÍIzmu deflllUJc takto: "Der reillc PMriotisrnus, das ist clic 
PIIicht das Wohl der Mitbiil'ger gemeinniitzig zu befOrclel'll." (Stl'. 36.) 
A na stl'. 93: "Wus ist natiil'licher, als dass wil' da, wo unsere Kinder, 
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unsere NachkonUllC!l, unserc Freullde noch lange nach uns leben werden, 
manches bloss zu ihrcm, u. !lícht zn nnserm Nutzen Yera1~staHen U. zn ~tan~e 
bringeu, manehcs saen lL pflanzen,wovoll nicht "~Il', sondern sle dle 
Fl'iichte eillardten werden? - Dies macht das wesethche ~ler Vat~d.ancb
liebe aus, clies heisst patriotisch denken u. handeln. Also 1St :atnobsl1lus 
nul' Nachstenliebe; in der allerstrengsten Becleutung des \VOl'tS. A st.r. 98: 
"Das erheblichste Interesse ciner Nation, eines Staats bestehet in der Sl~hel'
heit der Biirger in allen Fallen." MaramarošsIcá (6. V. :0) n~ ,YýZ':u. Pl'c:P~l'
sIcej (9. IV.) proti pomocníkoll1 J ozefa II. potvrdzuJe. pnJel.n .JeJ . pl'lpISl,~ 
cen ycri et ad assel'endam publicam felicitatem tendenÍIs patl'loÍlsnu testes. 

~I. Gy. IV. 231 a n. y súvislosti s darom Nalácziho na uč. spol. hoy?rí o, Yla~ 
stencoch milu.Ťúóch svo.Ťu vlasť. Sl'oyn. aj pozn. 59; pre sroyname na rod, 
nostne-ideologické po.Ťem Vaterlanel n Herdel'a, Bl'iefe, V, J24 I~: M. Gy, 
III stl'. 102 a n.: "Újra tudósít benniinket egy érdemes levelezonk, hogy 
mi~den jól g'ondolkodó tótok (s6t nem is oromest hallgatják, úgy moncl. 
e nevezetet ha nem magyaroknak híyatják magokat) azt óha.Ťt.ják, hogy 
lninc1 <1 poigári, minci a ti:irvényes dolgok magyarúl foly jal1ak.". Tamže, 
stl'. 289 a n.: "Ha a magyar nyely yétetik fel leozonségesen, úgy nllndaz?k, 
yalakik Magyarországball és Erdélyben laknak, otven esztelldok alaU lUmd 
sziiletett magyarokká lesznek." Sroyn. a.i pozn: VIT. 57, l16; yHI. 11; IX. 
11 29' XI. 42 (Vályi); XII. 3, J6. , 

' 35)' Srovn. hlav~le str. 115 a Ilo, 157. Pre modemejšie chápanie stl'. 124 
a ll. tohoto dielu. Sroyn. i pozn. I. 318, cralej str. 478 tohoto dielu. Podobné' 
hojne dokladoy najsť y tomto diele i pre rovnícu zeman-Macfal'. , v r 

36) Sroyn. Oswald, stl'. 15-16: Vlasť nás žiy~ a za :,šet;co. s.me ~ov~laclll 
jeJ, preto každý stalc pocHa svo.Ťich ~n?~nost~, .Je POVl:lll?~ Jej dat, ~setl~(J. 
.A nemzet a hazának orokiise és semllll JO ebbol aI11a nelkul ncm szal!naZlk. 
~~ nemzet a ha za javainak sáfára és godyisel6je, csak ebbol is tehát l~lál' 
általláthatni, mely hathatós kotelek azok, melyekkel mi a l1emzetllek tISZ
teletére, boldogságállak munkálódására, régi jó erkolcsének s hely~s SZ~l
kásinak, nyelyének és viseletének megtartására lekotelezteWnk ... maJ~ ahg 
vagYQn a hazához tartozó Y<1lamc]y kotelesség, l11ellye~ a nen~zetnek IS ha
sonló .Ťussal ne tartoznál1k." Egy igaz hazafiul1ak e1111e1k:~lese" 179~,. bod 4. 
vystupuje pmti llástrojom J ozefa II.: "ezeknek példa.Ja, oh fa.Tdal~n,l, 

annyira megvcsztegette nagy l'észét clicso nel11zetii~II~n:k, hogy .. s~kan. ;cma
lást sem yárván, magok mag'okat llazájok pusztetnsara eszkozul aJanlot-, 
ták ... hogy ha a magyar lIemzet egyelllo buzgó szeretettel yiseltetett v~lnn' 
hazájához", nebolo by to bývalo možné. Etwas fiI!'. UI.lgal'1l ,"on c~nel" 
Patriotin, J790; "Zwar wÍl'd keine vel'l1l1nftige Seele llllssbllhgen, class . .lede' 
Natiol1 ihre eigenc l.andestracht, so wie ihre eigene Sprache .haben konne: 
nul' keinen zu hohen 'Vert mlissen wir darauf setzen, nul' meht vergessen, 
dass nichí rlie Sp ra che, nicht die Kleidung, nicht clie NatioIi clen Mellse~lell 
aclelt, sondem seine Tug·encl." Prešporská zo Sl11'0111. 28-39. X. 1:9~ poslela 
výZYU na svo.Ťich člen ov ciefom pl'ispel1ia na hOllOl'ál' kon11l0vacny P~IlOV
níkovi "pro cO!11!11uni regní et llationis glol'ia." (Proth., sÍl'. 41J.) Sl'. aJ sÍl'. 

40, 155, 303, 306 t. cl, 
37) Breh-Ugoča prejavuje svoju raclosť (l. II. 90), že panovník obrátil sa 

k nej "szcl'elmes hazánk szii1etett nye1Yén," (K. 2349 a 3250/90.) POrlOblJ(' 
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Trenčianská (13. 1.) d'akuje za rcskript "in tllla columua lillgua patria Huu
garica, in aItera nobis peregrina et iusolita Germanica" písaný. ("Hazánk 
tulajdon magyar és másfe161 idegen német n)'elvell." K. 953/90.) Novolll'aclská 
v zápisnici (26. 1. 90) žiada "negotiorllln pertractationem non Germanica 
Iingua . .. sed vernacula nationis institui permittere." (A. Gem., aa. g. c. 
3. III., č. 20.) Zyolen-Turiec v repl'. Zll dňa 20. I. 90: "Non desinimus porro 
maiestati vestrac sacratissimae supplices fieri: ut ab inusitata, pledsquc 
patriae filiis ignota lillgua in publicis rescdptis nos elementer. relevare, 
eiusque loco idiomata in patria usitata inducere." (K. 1345/90.) Liptovská 
y repl'. na reskript 18. XII. 89: "Benignum :M. V.-rae sub 18-va Decembris 
anno praeterito, linglla nobis patria conceptulll ... rescriptulll." ("Leirhatat
lan orolllmel megvigasztaltattunk ama Felségednek 18-ig decelllberben 1'(89 
esztend6ben magyar nyelven készített kegyelmes rescriphulla által.") Miesto 
nemčiny nech im povolí "a hazánkball szokott és sok száz csztend6béli 
gyakorlással anyaivá (patriam) lett deák nyelvvel való élést." (A. Tmč., 

'( 1/90.) Boršodská zo dúa J. TI.: "Legalem porl'O petilllus diaetalll, cuim; 
nempe obiecta patrii scrlllonis nostd idiolllate pertractentur." (K. 2248/90.) 
Maramarošská má l'adosť z reskriptu, písaného "sziiletett nyelvllnkon." 
(A. KOIll., JO% fasl'. 1'(90.) Rácz \' pl'O.Ťekte o macr. lekárskych prednáškac!t 
na univerzite: Lingua Hungarica in l-Iullgaria est linglla nationalis." (D. L.) 
V ályi: Beszéel a nemzeti nevelésr61, str. 15; Proti norIll. školám mnohé 
preclsuclky. Tomu sa niet čo diyiť. "Avag'Y sziikségesebb-é llékem a nyelvern, 
hogy beszélhessek, mint akármely ol'szág'nak a nemzeti nyel ve: ha kiiWm
hen a maga llyelvéllek segeclelmévcl ldván boldoggá s csinosoclott nernzetté 
lenni." H. T. o reskripte 18. XII. 89 hovol'Í (II. 2): "nemcsak az ndvari, lUlllem 
a valóságos nemzeti llyclyen is, úgymint, a magyaron, és nem a deákon" je 
písaný. Záverečná zprá\'á poslancov Gemerskej o sneme 1'(90-91 poukazuje 
na to, že sa im nepodal'ilo dosial!nllť všetko, ČO lIlali stolicou prikázané, 
medzi iným ani toho, aby "az ország nyelve, l'llhája légyen cgyeeliil tulaj
dona az nemzetllek, az ha za {jai yisel,ték az hazának min den tisztségeit, 
az hazának nyclve légyen az, amelyen milldellek igazgatassanak é~ effélék 
tGbbek is." Szatsvay: Hazafiak Hikore, 12: "Ne11l gOlldolok olyan nemzetem 
pokeclel11lét, aki cgy harapás haszonért magyar nyelviink ellen szóllani 
merne, relllénylem, készebb o az orsz<Ígért egy nyelvct megtanúlni, mint
sem tehetetlenségc scgedelméért az egész ország ellen kiabálni llem szégyen
lene." Szluha: Puncta, 9: "Et quis erit aeleo in patriam Sllam illlpius, ut 
eius linguam negligat praeeipuam." V ályi: A lll. ny. hathatósága, 5: "Mosto
ha hazafiak volnának azok a nemzcti nyelvre való nézve, akik HZ ország 
llyelvét megtanulni nem akal'llák." Kiss-Rácz: A 111. nemz., 11: "U gyan azért 
halálosan is vétkezllek azok a magyarok a hazájok eUen, akik magyarúl 
meg nem tallultak, és szégyen s gyalázat anna"k a magyar nevet viselni, 
aki magyal'úl nem tml; hiszen még a leg'alábbvalóbh cigány is tucl C'Í

gányúl és selluni nemes nemzetet nem lehet az egész világOll találni, aki 
a mag'a anyai nyel vét ne tuelná." Tamže, str. 29: "Csuclálkozásl'a méHó 
clolog, hogy Mag'YaI'oJ'szágball lllinden lIemzet vagy cleákúl Yagy németiil 
kénszcl'íttetett tanúlni, akár tllllott németiil és cleákúl, akár neul. Ha peclig 
lehetett lllinclen lllagyal'ol'szági Jakost német tanulásra húzni, llliért ne lehetue 
azokat most inkább lllagya\'l'a fogni? hiszell a lllagyar nye}y Magyarol'szág-
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ban anyai élO és f6nyely, a német ellcnbcn esak iclegen nyelv?" Pl'essburgel' 
Z~itung v Č. 38 (12. V., str. 384) žiada autol'ov a nakladatefov o zasielanie 
diel k l'ecenzii, "es moge in cler Lancles, Bi.ihmischen, Dentschen oder Latei
llischen Sprache geschl'ieben sein." "tvl. Gy. IV, 344 a n. v zpl'áYe o usnesení 
sne11lU zo clúa 11. VI. 90: "Kozi.inségesen megel'6síttetett, hogy a 11lagyar 
nyelv legyen a hazában az unyai és torvényes nyelv." Pia desideria, 3: "In 
publicis negotiis, ae pl'oincle etiarn in dicastel'iis quibllslibet alius, C[uam HUll
gal'icae vel Latinae linguae usus lege constituta prol!ibeatUl'; liberum sit 
tamen mis, qni legalimll lingua\'lllll idiorna nOIlcallent, tmn, cum pro se 
ipsis perm'ant, quocunqne ieliomate conscriptos libellos exhibere." Hungal'ia 
grayiter aegra, stl'. 30: ,.Articulo diaetali peregrina in regno linglla Germa
nica ab actis et fastis publicis exeluclatur. Nativa cloIl1estica in templis, jn 

castl'is, in familiari ct dyili rcgnicolal'lllll coulluercio vigeat. Scholas, fora, 
dicHsteria, leguIl1, cliplomahuu et cOlllmentariorUlll publicOl'ull1 tabulas La
Hna semper, caeteris ct clignior et claboratior et latior occupet." Sl'. a.Ť stl'. 
J40, 151, 15'(, 1'(6-((, 1'(9-80, 183, 232, 258, 2'(0, 2((, 280, 281 t. cl., cl'alej 
pOzll. VII. '(4; IX. 30, 39, 40, 52; XI. 21 Cl 26 (Div. spol. 15. X. 1(90) a 41. 

38) Sl'Ovn. passus zo zprávy lit. dep. o uč. spol. V pozn. IX. 40, citát 
z Post nubila Phocbus v pozn. 16 a 44, citát z oznámenia mluvnice Szo A. 
v pozn. IX. 2t; repl'. Biharskej y pozn. XI. 10; Diy. Spol. (15. X. 90), 
Abovskú (10. lY. J,(93), Sahnársku (1'(94) y pOZ!l. 26; Kazinczyho v pozn. 
2'(; Millcr: Nazionaltracht, str. 9: "Was lllacht es ZUl' Sache, class sich das 
gesittete Elll'opa der cleutsehen Traeht becliene? _vViire Ungarn ebenfalls auf 
,jene Art uuter.Ťocht worclen, als es dic meisten Liinder in EUl'opa sind, so 
wtirclen heilich keine SpUl'en clcr Naziollaltl'aeht mehr anzlltJ'effen sein; 
~l"ber als ein freies Volk hat es auel! cillen Teil illl'er Feiheiten in der Klei
clung zn erhalten gewusst." Srovn. i sÍl'. 58, 61, 130, 132, 1'3'(, 141, 146, 
161, 190, 193, 194, 232, 235, 2((, 288, 315. 

39) Oswald, stl'. 24: Kto kam prijde, je povinný sa podrobiť tam. záko-
110m, "mért nem lehetne hazánk lakosait aLTa k:,nszeríteni, hogy anllak 
a fOlclnek nyelvét tanulják I1lcg, melynck zsírjáyal élnek" ... "A németcs 
és tótos yál'luegyékct s kil'ályi városokat lehetne ezen torvény alól egy 
icleig mentekké tenui; a hOl'vátokat pedig, hanemha lllagoknak tetszenék, 
egyaltalában felszabadétani és szi.iletett nyelvek mellett hagyni." Z Dechl
rácie Horyatov 1(90: "Quiel si natio idiollla SUUlU non modo in l'eliqua 
Elll'opa, seel in ipsa usC[ue adeo Hungaria magis atc[uc Hungariculll diffu
sum scicns, iel )u'orsus uspernetur? invita ecrtc ael iel eOlllpelli non poterit, 
ael ignotam enim linguam eogi posse evielens est nota seryitutis." Berzeviczy 
YO Syo.ŤOl1l diál'ÍlllllC ku dňu J 2. VI.: "Ob\-ertebant aelhuc eleputaii Croatiac 
et Sclavoniae (qui tabnlae I'egiae assiclcnt) assercntes, se vereri, ne pel' iel all 
statum coloniae recluci yideantlll'." Sroyn. aj pozn. 3'( (IGss-Rácz), 50 (Bihar) 
a 58 (Mirabilia fata). Zo zprúyy posloy Pl'ešpOl'skej zo elúa 28. VI. 90: Bolo 
usnesené mncl'. diarium, "azonban Horváth és Sdayonia Ol'szágoknak, ldkn{>l 
még ekkoráig az lllag'Yal' nyehnek igen csekély elomenctele volt, ktiunyebh 
értelmckre való nézyc azon magyar diiil'iulll deákra is hitelesen fOl'díttassék," 
Zorkóczy, posl. Turčianske,j, zo dúa 18. VI. 90: "Propositio statuulll illa: ut 
cliarinm linguCl Hungarica elucatlll', pmcsertilll a Croatis, qui HungaJ'icClm 
ig'nOl'ant ling'uam, solide impugllabntLlJ', l[llibllS etimll in g'l'atiam ae eivita-
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t~bus diarii huius clllthentica vcrsio in Lntilllllll fiet." Poslauci Liptovskej 
(stefan Rakovszky a Kašpar Plathy) zo chla 13. VI: "Porro sub hodiermi 
diuetali sessione id quoque pluralitate votOl'llm' conclusuIl1 csse humillime 
insinuaIllus: Ut lingua patria Hungurica diarium actorum diaetalium Sua 
serie concillnandmntypis edatur, ex hocque ceu originali Ungarico genuin' . L . a 
verslO ahna, praeferenter pl'OptCl' amica Dalmatiae, Croatiae et Sclayoniae 
regna institueretur et tale sive dictetur, sive typis etiam vulgetur, deíer
minatum cxtitisse." Poslanci Abovske.Ť (17. VI.): "Most mlÍ!'. minekutánna 
a .statusok a diáriulllnak magyarúl való irását s az Horvátokra nézye pedig, 
llUg a magyar nyelvet megtanulhatllák, deák nyelvre való hiteles fordítá
sát .. : eh'égezték;" Posla.nci ~eštiallskej zo' diía 14. VI: "Az horváthországi 
atyahak kedvekert pedlg (lnk magokát nemzetiink Ilyelvéllek bevételére 
s .~azáj~kban ~lemzetlinkbéli oskolák felállítására magol~at egész készséggel 
aJanlottak) llleg most llemzetlink nyelvének nelU tudása miatt deákra is 
rOl'~íttassoll" (diarilllll). Poslanci Užske,Ť (16. VT.): Vyslaná bola deputáeia, 
"aluk nem csak az lllagyar diáriumot folytassák, de Ma.Ťlátll királyi tábla 
assessor által (az horvMhországiak s némely vánnegyék és YlÍros~k ked
véért) de~kra fOl'dítandót is megvizsgál.Ťák." Felsobiiki Nagy Pál, posl. 
šopro~lske.T, 20. VT.: Mad'. diár, "cum tamen etiam inter deputatos rcgni 
Cl'~aÍlae, q~laIll ~tialll lib. l'egianullque civitatum complures reperiantul', 
c~Ul Hun?,ancam lmguam exacte hac una vice necdum callent, ,in linguam L<I_ 
tmam eÍlmn authentice transponatur." Poslanci Tekovskej (12. V1.): Usne
sené, ,:ut origil~ale diarium lingua Hungarica cOllcinnatur, ac pro iis, qui 
hane vhng'~lalll non callel'ent, authentice in LatinUln vel'tatul'." Zpráva poslo\' 
HevesslccJ (24. VI. 90): "Utoljára meg'egyezett abban is a tekintetes elso tábla 
a tekintet.es statllsokkal, hog-y a diarÍlllll gyolceresen nemcsak magyal' 
n?~lven vltctessék, sot azon I'endelések, alllelyek már tokéletess~gre léptck, 
ln IS lI)'omattassanak, authentica versio pedig Dalmatia, Croatia és Schla
yonia orszúgok kedyekért aplaeidúltatott." Zúv. zpráva poslov Zalánskej: 
"A méltóságos forcndek, a fotisztelend6 pap i urakkal egyiitt a deák nyel" 
mellett vóltak, azt állítyán, hogy cz régi bevett nyelv és hogy azon részekre 
is, sot magáball az ország'ban lév6 némcly vál'lnegyékre is' kell tekinteni. 
amelyek a magyar nyelvet vagy épen nem értik, vagy ahban eleg'end6 
gyarkorhísok ninesen." 

40) Sroyn. str. 77 a n., ako aj 233 ~ n. I. dielu tento práce. 
41) Srovn. str. 58, 71, 161, 176, 1?9, 277, pre Fukera, str. 268-69 tohoto 

(líeln. ]\'felltalitu tMo na.ŤI. sllád' zachycuje Kiss-Rácz, sÍl'. 13-15., ,,§ 5. Min
den ember, alci Magyarországban magyar nevet és magyal' szabadságoi 
kel'es avagy bíl', tal'tozik magyal'úl megtanúlni. Csuclállcozásra méltó dolog, 
hogy a tótok és az hOl'yátok oly nagyon ellenzik a mag'j'ar nyelvnek feláÍ
lítását és meg nem gondolják, hogy az ország nem . tót ~vagy hOl'vát, 
hanem Magyal'ország; Magyal'ol'szág pedig a magyar nemzetrol neveztetik 
és a magyar nemzetnek é16nyelve se llem tót, se nem hOl'vát hanem 
lllagyar. Mindell nemzet, ha vagyon kiiliinos tu1ajdon országa és f~jedelme, 
llelllcsak helyesen cselekszik, hanem lartozik is az anyai nyelvét felállítani 
és védehnezni, mert kiiliinben attól a nelllzettol bizonyosa;1 elnyolllatik és 
rabb~ tétetik, an?elytéíl a nyelvet kolcsonyeszi. Ha tehM a tÚ avagy az 
horvat lllegll1ntat.)a, hogy nem a magyaroké, hanem ové az ol'szág, a korona, 
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és a fcjedelemség, akkor úllítsa Iel II lllaga llyehét, de llehíyja az országot 
Magyarországnak és magát se Ilevezze magyal'llak, hanem 1ll0nd.Ťa vagy 
tótnak, vagy horvátllak. A magyar ha tótok kozott lakik, jól megtallul 
tótul, az horvátok kozott hOl'vátul, másokmíl lllásképcn és soha azt nem 
mondja, hogy annak a nemzetnek a llyelvét llleg nem tanulja, amelynek 
szabadságival élni kíván. A tót minden kozbenvetés nélkiil a magyar ko
ronához tartozik, ugyanazért a magyarokkal beszélni, Íl'lli, dolgozni koŤC
leztetik, llliért nem alcarja tehát az é16 anyai s nemzeti magyar llyelvet 
megtanulni? Hiszen konnyebb és illendobb néki magyarúl megtanul11i, 
mintsem németiil. A tót egyebekben minelenekben ,tó magyar és igen hata1-
mas pártfogója a magyal' szabadságnak; miért akadályozza tehát a lllagynr 
nyelvnek felállítását, holott jól tudja, hogy még senllui nemzet és seml1li Ol'

s~ág addig boldog nem lett, lllíg a fo nemzeti nyelvet fel nem állította. Ha 
valaki kéván a lllagyarok után avagy a lllagyal'okkal bolelogúlni, az tal'tozik 
mindenekben magyar lenni, hogy igy minelen részl'evonás elyágassék és 
a sziikséges egyesség hclyre hozattathassék." O Horyatoch vra,t hoyoria nic
ktorÍ, že oni sami pokladajú sa nie za poddaných uh. korun)', ale za konfede
l'átoy: SÚ však slabší ako MacTari a majú len pJ'áva, ktol'é im títo povolia. 
Keby necheeli Ísť s Madarmi, nech si robia eloma, 1'0 ('hcú, ale v Uhorsku 
proti n1acl'arčine nech nepl'otestu.Ťú, bo slÍ len konfedel'áti, a nie páni, ani nic 
údmi Uhorska. "Maradjanak tehút az Ol'szágjokban és Magyarországba ne 
joHenek, ha mag-yal'ul meg' nem akU1'1lak tanulni." lnak .ie hanba, že 11('
mecky sa učif yeeleli, macTarsky však nechcú "az orszúg erosítésére és b01-
dogítására." Najnovšie sa však dozvedá, že cheú byť členmi Uhor~lm a ,chcú 
sa aj učiť macTarsky. Tedy i táto YCC .ie napravená. "Ugyanazert mal' ~z 
hol' vát is láttatik jól tudni, hogy még eeldig egy orszúg sem lehetett addlg 
boldog, mÍg II nelllzeti anya élo nyelvét fel nem állította és minden lakoso
kat mra a fo nemzeti élonyelvre meg nem tanított." Latiny sa netreba 
držať. Je to reč mrtvá a l'ahko .Ťu bude vytvol'iť zase; je sa jej aj ťažšie 
učiť al~o ma darčine , Učme sa od Ncmecka, Francie a Anglie. "Ha a tanÍ
tások és az hivatalok magyar nyelvre hozattatnának és lllinclen tanításokra 
és hivatalokra magyarok tétetnének, akkol' nem kellene soha tobbé a király
tól azt kél'lli, hogy az idegenek helyett magyarok accomodáltassanak." 
31'ovn. aj pozn. VII. 65, 90: VlIT. 64 (paškvilna Prileszkého): IX. 30 a Xl. 3::' 

(Kiss-Rácz), 39 (Oswald). 
42) Vályi: A lll. ny. hathatóságáról beszéd, stl'. 5-6. K tomu treba eštl' 

srovnať aj pokračovanic: "Nelll lehet azomban l'OSSZ avagy hideg hazafiak
nak mondani kozonségesen, azokat, akik anyallyelviinkon heszéllelli nelil 
tudnak: Il1el't eddig vagy módjok, vagy idejek nem volt, vagy mús soldéle 
okok is tartóztathatták: egyedi.il csakazok értsenek a hideg hazafi névcn, 
akik szántszálldékkal vagy onként vetik llleg a nemzeti nyelYel; lllinthogyazt 
az Ol'szúg nyelyét nem szégyenlik megvetni, amelynek mÍvelésétol az egész 
nemzetnek megitéltetése, a lllagyar hazafiaknak elolllenetelc, a kOz<inséges 
hazai boldogságllak vinígzása egyenesen fiigg·." Szeitz: J\.f. és Erdélyol'száe:
uak eSlllérete, 29: "Méltán ráj az némely igaz magyal' hazafiakllak, ho!\,y 
még magok kozott. a magyarok kozott is talúlkoznak némelyek, kivált 
némely f6l'elldek, kik anyai, vagy legalúbb osi nyclveket elegendoképel~ 
meg ne111 becstilik, sot llyilván lllegvctik, nttÍ J.ják, otsál.Ťák és esakllclll mel'O 
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barbarus nye1vuek tartják." Sro vn. aJ' lJOZll. vn 63 '1 XII 37 P' II 1 ' , .. ..' ., -' . . le (ar uy 
pomel' slov. stolIc k teJto Ideologu sÍl'. J 73 n.; 202 n.; 224 n.; 252 II.' 306 n 
<. prísl. pozu., d'alej pozn. XI. 10 a 37. ' . 

43) Declal'atio, 5: "Quid si insupel' H ungaria rel utc acl adnexas .. 'd " pro. 
vmClaS conSI eretur, hae omnes non tantum diverso icliomate utuutur' I 
t ď ť tl' ,se( c 18 mc um popu um Slavicurn efficiunt." Pre HOl'vatov srovn aJ' tl' 1~') 

143 S'l b . s. -'~, n.; pl en erga srovu. v pozn. 26, Decsyho na str 179' srovu esVte m' I 11 . , . , .' lenm 
. aJTIoczyho na sÍl'. 73 Cl Bárótziho na str. J59 t. d. SrovIl. H,Ť pozn. VIII. 78. 

44) K dokladom srovu. E. P. 1. 1791, č. 1 v zpráye o "yuč. maď r V' 
I V' I ' ,I I .. E ' a cmy 

I~a (OSIC (eJ a cac elllu: ,,; t allUnde Hungal'llln haec tria efficiunt· I 
I t ť" R . . ex, 
lIlgua e ,yes IS., eVlczky: Introductio, 9-10: "Non tantulll enilIl decOl'i 

sed praeclpue etrmn securitati Hungaris edt, si lingualll, yestitulll, rnoresqu~ 
pa.trum suorum ad posteros transmisel'int." Na d6kaz dovoláva sa znállleho 
~~ll:sta z BethlelOV~.T Hi~toric, t.. IV., I. X. (81'01'11. pozn. VIII. J39) a pokra
cUJC: "Sed aplld ahas etIarn nahones observatulll est ClllU vestiulll II'ng . ' uae-
que lllutatwne mOl'es qlloque, ac universum I'eipllblicae 8tatum " .. 
lb' " J mUtdll 

{e Ulsse. ,Po: HIS, str. 5-6: Panovník konečne nuhliadol, .,koránt sem úgy 
kcllene hanili a magyal'l'al. Megesmerte s yilág eleihc is adta, hogy e " 
nemes szabad nemzet tOťvényeinek, nyelvének, szokásinak változtatá;~ 
nem egy, árnbár királyszékben jlltott, de mégis esa k egy és minci a minden~ 
tehetoségtol, mind a mindentudástól távollévo s igen konnyen csalatkozó 
ember :zabad akaratjától lehet s kell ftiggeni." Vil'ág: A székesfejél'vrn. 
nern:sscghez: "Ott va~, mint tud.Ťátok, Mútyás ud l'artÍban Egész Magyar
Ol'szag a szent 1~~r~nabaIl; OH vagyon a tol'Yény, ott a szép szabadság; 
OH é: uyelv s oHozet, a magyar boldogság." Sl'Ovn. ešte paškvi! proti 
magnatol1l v pOZll. VIII. J; Kazinezyho v pOln. VII. 43; hlavue však obež· 
ník Satmárske,Ť o maď. divadle v pOZIl. 26 z 1'. 12'93, kde náš názor () rozši
renÍ pojmu najdeme potvl'clený výsloyne. Oswalda \' pozn. 36, Vox liHc
m torulll v pOZIl. 5. 

4?) <?swalcl, stl'. 16: "A l1emzetnek tartozó egyébb kotclességek jobbára 
belsok es csak néha mutatják Id magokat a klils6 C'selekedetekben. Az 
erkolcsokllek, szokásoknak, nyelvnek és viseletnek megtartása s koyetelése 
cl~enben . azok tl nemzeti tulajdonságok kUlso cillleres jelei, melyek vala
n~lllt legmktÍhb szelllbe s az él'zékenységekbe tiinnek, úgy a uelllz~t neveze
tenek s tiszte~etének legnyi~YtÍnstÍgosabb bizonysági." Kiss-Rácz, ll: "Ugyan 
Illoud llleg ~(e:'lek, hogy uubol eSlllérecl meg' leginktÍbb a uemzetet? Ugy-é. 
hogy llyelvebol? S hogy ueveznéd azt a nemzetet, akiuek él6nyelve nelll 
yólna?" H. T. II, 596 po zprávach o šÍrenÍ sa macl'. oblcku: "Ami rno~t 
megtortéllt a I'UhtÍlI: lllegtol'ténhetik RZ szintén úgy a nyelven is; ha mi 
I,nagunk abban, a becsben fog.Juk tartani, lllelyet ez tl ruha felett meg
erdemcl, .. a~lIlYlnl1 nagyobb lllértékben, amenl1yivel valóságosabb meg·· 
{'smerteto Jele egy magyal'llak a uyelv a ruháná!." Sl'ovn. aŤ Kazinczy 
Lev., stl'. 83-84 (pozn. VII. 43); Gáti, str. 6-7 (§ 4): ,,2-szol':' KiÚenose;l 
II nye~vhen lé"{), ne.mzeti tel'rnészeti belyeg áll. a) A beszédbeu vagy szók
b~l1. Es ,ez a~ eu ltél~tem szerént a uemzetl1ek, mint nemzetnek legkUIO
n~sehb cs mllldeu lIlas nemzetektol megkUlOlllboztcto tenuészeti kiilOllos 
bely.ege, l~a ngyan minci a már megnevezett, minci az ezuttÍn megmondamló 
tlllaJdonsagok llem ngy tlllajdolli a lIemzetllek, hogy Hzok vagy más llem-

636 

zettel is ne volnáuak, ha ('sak valami részben is kOlosijk, vagy pedig 
ugyanazon nelllzetben is minclennél koz volna." Týmito, inými ,vlcis,tnosťa:lli 
myslí Gáti postavu, oblek, pokrm. "Dc a nyelv clolga epeu mas labon a~~. 
mert e nélktil senki nemzetté nem lehet igazán, hanem esak kOl'esa; sot 
a nemzet is, mint nemzet fenn nem állhat. Ezáltal pedig mind fenil<Íl1 
a nemzet, minci llemzetté lehet az idegen is, még pedig abban a mértékben, 
amelyben Wkéletesítette magM azon nyelyben. Amelyet úgy mutatok meg 
minclakét részrol, azaz aa) A llemzetrol. bb) KUlOnos személyekrol." (Pl'C 
súvis srovn. i pozn, 53 a 47.) Pre VtÍlyiho sr.: A !ll. ny. hafh., 3 n.: "Minden 
nemzeteket egymástól megkiilombozteto jelek kozott legfobh. tulajclon a 
nemzeti nyely; Amennyihen' az emberek és a nemzetek elTe hgyelmcznek. 
aszerént itélnek azokuak miném íísége f elol: s hogy a csinosoc!ott uemzetek 
messze haladják a míveletlenségben heveroket, egyedtil an!allyelvek vil'tÍg~ 
zásának koszonhetik... Mert ugyanis, ha valamely Ol'szagbau a nemzctl 
nyelvnek mÍvelésére gond nincsen, nem lehet ott vámi a nemzeti elhil't'
sedést: aunyival inktÍbb a kozonséges boldogságot. Csak enuek az egy 
pontnak elmulatása elegend6 l'és az egész llemzetnek n):akaszegés~~'~:" Srol']1: 
jeho prejav aj v pozu. 42, d'ale,Ť pozu. 26. Keresztesl, J~~: ,Kulol11ben IS 
a l'Uha és a nyelv fOl'lllál.ia a nemzetet kUlonos llemzette. 

46) Zo súčasnÍkov .Ťc to slltÍd' jediný Hel'der, ktOl'Ý chápe l'CČ aj takto 
(sl'ovn. jeho Ideen II, 283 a n.; Briefe, vn, 135 a ll., I:, 42 a 1,1., X, 5 a n., 
135 a n.). Hcrcleroye diela sú v tejto dobe v Uhorsku estc llťznaJlle. (SroYIl. 
Pukánszky: Herc!er intelme a magyarstÍghoz. Egy. phi!. kozlOny XLV.) 
Ojedineli nábch GtÍtiho v tomto smere ulpieva na poyrchnostiach: tvorCOHl 
plačlivej' špallielčiny bol vmj človek melancholický, nemčin)' ,kol~l'i:(, h:an
eúzštiny sangNinik, ~ydósledkt1 čoho pl'Íl'odzenými vlastnostanll spalllela 
,Te vral bojazliyosf, zbabelosť, skúposť, oc!yážnosť, z<Ívistlh·osť. a~ď. Neme? 
je hneylivý, mstivý, pyšný, na čcst' dajúci; FranC'ú7: zase ncnuluJ: zdlh~vll 
prácn, je vcselý. lichotný, žartmnilovný, pl'iatefslq\ márnotl'ahl~" n:stal

y
, 

atd'. čO má tu GMi na mysli, yysvitá snácl' najlepšie z toho, zc. J'oznos,t 
rečoyú prÍl'oynáya l'ozdielll v speyC' vttÍkov. Ide nUl tedy o l'ozchely pl'!
rodné fyzické, v súhlase s jeho zúkladnýlll rozdelením nál'oclllých známok 

'na t~le~né, cluševné a charaktel'oyé, kde l'eč je zaradená medzi znaky 
telesné. (Srovn. pozn. 47.) Hlbší ntÍzor prcjavuje Balassa (sr. sÍl'. 315 t. cL). 

47) Gáti, 11-14 (§ 9) "i-szol': A tel'lnészetnek minden a.iándék~it, .. 1ll:\1' 

azuk akár jók, aktÍr rosszak leg'yenek, az mesteJ'ség, vagy az oldatas tokel
Idcsíti, ahhoz képest, amint azt azalcarat kévánja és a tcnnészet is megell
gedi." , .. 4-szer: "SeUlllli sem csintÍl hathatósabb elhitetést és .koziinsége:ebbet. 
s ahozképest az elhitetés mellett állandóbh megmaradást, llllllt a tel'lll~sze.t:ll 
fundált cseestUI fogva v"ló oldatás és szokús. Ttt yan allllak az o!m, 1l~1~;'Í 
YtÍltoztatjtÍk az emberck a valltÍsokat oll' llehczen, még akkol' IS, nudou 
a. más vallásnak, a lllogok vallásállak igazabb voltárólmeg vagynak 
gyoz6dve, 'és hogy Cl boszol'ktÍnyokról, lidél'cekl'ol való HZ on sok I~i)ltl'
ménynek még a megélemeclett tapasztolás és oktattÍs is oly nchezen hagha~ 
nyakára. 5-szor. A esecselllókori szokás pedig és oktatás csak ~z allyn~ 
nyelven lllehet s megyell is." ... "Bátran 1ll01ldhatoll1, hogy a~ auyal llyelvel~ 
a nemzeti tCl'lnészeti tulajdollstÍgoknak !lcm (sak fenntartasokra, hanem 
tokéletesitésekre is milldenek fclett való cl'eje vag'yOll, úgy mint amely 
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épen ezcknck feuntartúsokball foglalatoskodh'ltik s foglalato I d'l . I . I rb ~ ,., <: C S co 1 C 18 eglU .. 
,m b. § 1? 19y forma}tatrk ,a nemzeti bélyeg', tel'mészeti kiilonos tulajdonság, 
dmely m!lwl' a termcszet altal a ncmzet kiilonos személyeibo"l I' '.','\ 

" 'tt t'l I ' . OcsuaZI (, 
lllegel'OSI e I C, pa lel'oztatJk az anyai nyelv 'lltal s ,'a'lile a t I 
I 

'.. . <, < < nemze ne ( 
eghathatosabb oszveenyvezéí kotelévé az egyességben minthog'" 
" 't ',' 1 . '" " J az egyes
,,:ge cSlll<~.Ja a ~erIlleszetJ tnlaJclonságoknak hasonlatossága, ezt a hassonlatos-
sa,got ~e(hg l~gJobb~u gyarapít~a a nyelv a már megmondott -mód szel'ént 
(§.9): s ~l. ,E szel'ent az anyal uyelvnek uem csak nagy, hancm minden 
telm:szeh dol~ok fele~t való legféíJ~h ereje van a uemzet természeti tulaj
clonsagokl~ak ft'nutartasokra, aunyua, hogy annak, hogy én a prémzett 
luu·ta rU!lat kedveUem és vise/em mint magyar, a torok, a sicló a c1isznóhúst 
nelil, eSZI, a szerecsell a fekete sZÍnt kcdvelli, a spanyol ma.rd sÍl'va beszél . 
az an,glus a mély~éges elmét becsiili, a márokkanus tolva.rságot gyakorol: 
~z ~lah hossznaU~: annak, az oka a nemzet természeti szokása, melynek 
szele~ete az anyal nyelv altal cscpcgtetett !cinek killek a szivéhe, és az 
anY<;1 n,Yelvhez. VO;ISZ,Ó szeretet azt cselekedte, idéí.Ťál'tával is, hogy mid6n 
megert lS valakl, la tvan azon dolg'oknak bccsben való létét azoknál kiknek 
~IYelvek~,lek része~e" o is lllegor~kod.ron annak szcl'etetében, oltalllla~úsában. 
~ 12. Sot nelll lubazolll azzal 19, ha azt lllondom, hogy amiut egyrészrol 
a .. nye~v egy oly nemzet terlllészeti tula.rdonsága, mellyel egyeeliil ktilolll
hoztetlk meg valamely nemzet minden más ncmzetségektéíl, elannyira, hogy 
nem csak azok; kik egyátal.rában kiilOmbtizo nyelvekkel birnak, idilombo;'
tetnek meg ezaltal más nemzetségektéíl, hanem sokszor azok is kiilombozo 
llemzetet tésznek egymástól, akik egy tol'sokos nyelvet kovetllek uO'van 
d: ,a beszédnek mód,jában kiilolllhoznek egymástól, mint a káldens~l~ {~ 
slelok, oroszok, lengyelek, Wrokok, csehek és l'ácok: ugy lllás részrol 
~ Ilem~et eg!.éb ~el'Illészeti tulajdonságának, mint lllutató' táblája, mint 
lenta,rto eszl~oz~. s 13. (~tr. 16-17) ... 2-szor. A nt'lllzeti természeti tula.Ť
donsag~tak ~cIltal'to eszkóze a nyely. Midon a nydy ugy fonuáltatik és 
~ beszed, mmt a. nen~zet azt kozonségesell formálta, kétségkíviiJ a uyelv~ek 
ugy keU fOl'ogm, mmt forog uzon nemzeté, kinek nyelvén beszél valalci ' 
allOz képest véghetetl,;n kicsÍn)' ugyan az, amit válto;'tat ez ily ~mberl:en: 
de csakugyall valaml. De van ezenkíviil is funclamentolll ennt'k meg-' 
mutatására. Ez. Minden nyelvet tanul az embel' vagy a nemzet kozott 
vagy ~zon kívul: de akál'hogy tanul,ja, azon nyelvnek ~zeretete birja l'eája: 
l-~a ~((lztc. tanulJa, lehetetlen, hogy azon llemzetnek terlllészeti tulajclon
sa~alIlak IS, h~, csak lllil'észben is, l'észt'se ne legyell akarat,ja elleu is, mint 
akt lllal~mb,a Jal', lehetetlell, hogy Iisztet ne kapjon. Ha ldviil is, úgy is 
a~. a. sZlll~seg, n~elyér: ,tanul,ja, lehetetlen, hogy auuak kiiloniis tulajcion
s<lgalllak IS meglsmeresere ne juttassa, ha csak valami részben is, és ígv 
meg ne .szerettt'sse, koyctkezésképen, hogy az ilyen anyai nyelv mindenképe;l 
ne segltse a uemzet egyéb természeti tulajdonságoknak feunállását is." 
~l'ovn. aj str. 90 t. d. Ohl'adom predstáv Gátiho o národnolll charaktere 
.Je poučné srovnať a.ř niektol'é cľalšic llliesta jeho pojednania. (§ 1.) "Minden 
n~mze~,nel~ van llationalis caractere, azaz minden más nemzeteldéíl megkiilOm
boz~eto belyege; mert ezt él'tem a nationalis caracteren, részszerént tel'Int'
szeÍ!, l'észszel'ént keresctt, aszerént, amint azt vagy az ég fekvést' vagy 
a levegoég, vagy a folel tenilészete, vagy a társalkochís vagy a lIeve!és és 
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egyéh ilyen kOl'llyiilállások változtatják, amelyet kliloniis természeti tula.Ť
donságoknak is lchcí méltán nevezlli." ... (§ 2.) "Ezen nemzeti bélyegek, 
term6szeti kUlOnos tulajdonságok, hárolll rendbéliek, ugy mint ,a A. testre 
tartozók, B. lélekl'e és C. az indulatokra tartozók. A. A tesÍl'e tartozók 
illetik I-szor az egész testet; 2-szor ldilonosen a nyelvet. i-szol" Az egész 
testr~ nézve, ez fUlleláltatik a) a termetben, b) az oltozetben, c) az eledel
hen, 2-szoJ'. IGiloiti:isen Cl nyelvre nézve a) a beszédben, b) annak lllódjában. 
B. A lélekre tal'tozók. Ezek illetik a) az él'telmet, b). az akaratot vagy 
el'ki:iltsi:it. C. Az indúlatokra." A. 2 a) Sl'OVII. pozn. 45; h) (~ 6) "A bcszédnek 
mód.Ťáball, mely szcrént vagy szaporáll, vagy engedelmesell, vagy keményen 
heszélllek." . " (§ 7) B. "A lélekre tal'tozó hélyegek fundáltatnak: l-szor az 
éríelemhen, 2-szor az akal'atban." B. 1. a) hOVOl'í o nadaní jcdnotlivých ná
rodov k l'oznym veciam; 2. o rozdieloch v Illl·avoch. (§ 8) Ci "Az indulatokra 
tartozó llemz~t kiilonos természeti tula.idonságak is kiiléílUhozéík .. J ókedviik 
a francok, az olaszok, spanyólok szomqrúk, hal'agos az oláh, ánglus, olász; 
cliihos a torok, irigy a lengyel, az olasz feleségféIto, bosszúálló az olált, 
nyughatatlan a magyal', szánakozás nélkiil való a spanyol. Ezek azél't az 
én itéletem szerént a ncmzeti cal'aktel'ek, kiilonos tel'lllészeti tulajdonságok, 
mclyek áItal egyik nemzct a másiktól megkiilOmboztetik." 

48) ,,35-0. Ad consel'VandUlll nationis chal'actel'em quid ct quanÍll\11. ~O~l
fel'at lingua et vestitus nationalis, natio Hungal'a proprio cxemplo dlChclt, 
tmu ideo proinde, tUlu ideo, quod cultnra linguae n~~i~nalis deco.Ii .C~d~lt 
genti, eo ag'endum, ut in dicastel'iis omnibus tam pOhtlClS, quam lUrIdl~L';, 
cameraticis et militaribus admanipulatiollem publicol'lull negotiOl'ul1l lm
gua Hungarica assumatur, yestitu aliorum natioIiulll iuterdicto." GC\1le.rská 
v dodatočllých pokynoch (11. VIII.): "ldioma fingit mores et alit spintum 
natiollis." iomáriía~lská v pokynoch 1790: ,,23-0. Inconveniens est, quod 
CULIl omnes nominatiOTcs gentes tam lingua sua nationali in tractandis 11e

gotiis, quam et habitu suo propl'io utantul', hace i;l solo hoc l',;gno ql~a~i 
exilio lllulctata videantnr, licet ad consel'VandUlll III regno debltum ordl
nem, bonos item more s et alendos heroicos llationis spiritus plurimuUl con-

. ft'l'l'ellt." Zo zprávy poslov Oravskej (25. X. 90): "Sed qnemadmodullL 
latepatentiol' hnius linguae in pl'ovincia usus, tum pel' scholas, hun ~er 
provinciales cOTrespondentias, internosque comitatuum tractatus. ct s~n~
Ílu'as animabitur, ita cmu pl'obabilitate sperari potest, ut ad patl'lam d~glll
tatem haec liugua evchatm et CUln lingua etiam chal'actel' nationis Ulllvel'
salins identificatus robol'etm." Zo záv. zprávy posloy Zalúnske,j: Spomínajú 
námietky proti zavedeniu mad'. "De csakugyan hajoItak utóbb ezek ls, 
midon ~ számosabh voksok arra al'állyozták a dolgot, hogy mind a nemlet 
méltóságúnak, mind pedig hazállk nemzeti tulajdonságúnak vagy chal'acte
l'ének fenntal'tásál'a elmúlhatatlallúl sziikséges allyanyelviinknt'k leg'alábh 
a polgál'i dolgok folytatúsál'a állandó béhozása." Prónay ku Gemerske,Ť 
vo veci mad'. stol. pl'otokolov (24. III. 92): "Akál'mely bizony os légyen az, 
hogy a holtnyelv-vel való I~tizonséges élés a nelllzetnek pallél'ózását. PS 
megvilúgosodását, sot azt ís, hogy magának bizonyos és kozonségeseu l(ltc~
jedlí karaktcl't szereZZCll, megakadályoztatja," Circularc conclusum o ue. 
spol. 1792: "SS. et 00 .... convicti enim snnt, qnod que~llad~nodull1 CO~l
munio iul'is "incnlulll sociC'tatis cOl1stihmt, ita COlllnnU1l0 lmgnac nlllca 
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sit ',basis, ,cui nationis existentia, vigor ct charactel', dignitas tute super
sirui ... possit." šarišská vo svojej odp. na 18. XII. 89 (A. Užslcej 1790, fasc. 
J, č. 94): "Ab usu linguae Germanicae characterem gentis Hungaricae evel': 
tente in manipulatione poUtica effective illducto, in foris iudiciariis autem 
proxime inducendo, eo facto nos liheros prollunciari, ne vel vestigiúm eius 
supersit, omnemque sllccessive publicOl'um negotiOl'ul11 mallipulatíonem tam 
in dicasteriis, quam in eomitatibus, non secus tribunalibus iuridicis linguu 
Latína usu recepta et nationali Hnugarica tractari." (21. 1. 90.) Srovn. aj 
pOZIl. VIII. 150 a Xl. J4, J6 a 26; aj stl'. 44, 73, 175,177, 231, 315 t. d. 

49) Pre divadlo ako zachovatefa charaktel'll národného sl'ovn. koncept 
Peštianskej k palatíllovi vo veci vykázania miestnosti maď.divadlu (15. XI. 
92): "AHoquin enim seu ita cOllsiclerentur theatra ut loca puhlicae delecta
tionis, seu vero ut loca, <'1uae et ad politumll1 gentis cOllferunt, et ad gene
mndum energicum characterem, qlli vigOl'i nationis Illultulll adiícH, occa
~ionelll praehens, usu totius Europae certum est." Sl'ovn. d'alej prípis niad'. 
spol. div. k tejže stolici zo dňa J5. X. 90 y pozn. 26. Pre insUl'rekciu 
sr. Egy igaz hazafiunak elmélkedései, 14: Zavedením cvičení zemianstvH 
v zhrani "Felgerjednt' igy az cgész nemzetlinkbt'l1 a hajdani igaz magyar 
vér és csak a vitézség és az ehhez kapcsolt szép erkiilcsok volnának f{í
dics6ségei Ol'szágunk ifjúságának, kiknek nagy részc a hívságos és rendetlen 
puha élet, kiiliinosen pcdig a kiils6 nemzeteknél béyett helytelen szokások 
últal eleink nyomdokaitúl annyira elfajzott, hogy még a magyar névllck 
viselésére is magokat érdemetlenekké tették, slít tiibb ezeren német, spanyol 
és francia kontosokhen oWizvén, nemzetiiket s eredeteket megtagadni lát
szattak." Prc ideál súvekého uh. charakteru srovn. str. 90, 151, 153, 336-37 
t. d. tl pOZIl. VII. 66, 116, 120 (Trenčín); VITI. 5 (Bárány) a XI. 26 (Orava 
J794). Ďalej z pl'Ípisu Tekovskej k poslom (28. VII. 90) vo ved sriaclenia 
gymll. v Leyiciach: ,.Quod felidtatem patriae et constantc111 seeuritatem in 
1'0 l'cpDni posse al'bitrellllll', si rt's publiea pel' patriae filios domi ecluC'atos, 
tfuibus spi ritus HlIngarieus ci perfeeta notitia linguae patriae statim eum 
institutione sui instilletlll', administrari potuerit." Pre nároclný oblek ako 
Nnifcl'a, udržujúceho nál'. charakter, srom. lv[mer, Nazioualtracht, 10: Ani 
Angličanka, ani Francúzska sa lIehanhí za svoj oblek. "Nul' eine Ullgarin 
sol! alle jene Kleidllugsstiicke verwerfen, die den Nationalg'eist yerratcn? 
Uebt'l genug, dass wir bisher alles von fremclell Nazionell affektiren, ohne 
IIns Zll eint'r odel' zu alldercn vollkOnll11ell Ztl hekennen:' lVI. K. y referáte 
o sehoclzi sncmu zo diía 27, XI. 90: "Jobb hát nekiink, okos állatoknak azt 
uz cmzeti kontiist, mely legszebb egész ElIl'ópában és a lili termetiink
hoz, tcnnészctiinkhoz és hadi szolgálatunk s yitézségiinkhoz legillencl6hb, 
lIlegtartani, mint más ruhákba oltozvén, azokkal nemzeti kiils6 bels6 ér
demeÍnket elvcszessiik, nemzctiinket eltemcssiik." Ostatné národy eUl'opsk6 
ylastne ani nemajú dajakého zvl. obleku. Všetky sa obliekajú franeúzsky. 
"De a mi nelllzetiillk sem kt)llWSrC, sem lIyelvére Ilézve nem sógoros eggyel 
is. Csak a magyar kontos és a magyar nyd v clevenítheti fel a mi nemzcti 
hetegágyhan feky{) nemes llemzetiillket, mely nyayalyát az ol'szág szell1t's 
édes aHyai észreyéyén, a leghathatósabb Ol'vosságokkal forgolódnak gyer
mekeik ktil'iil." (Stl'. 1355-56.) Kel'l'szhny: Josephus in campis Elysiis, 
105-[06 (z rt'či ?I'r. TCl'ézie): "Sdo, cruo ('ollimavel'is, seel enim, ut alias jam 
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dixi, lIationi pcrcgrÍnam obtrlillere linguHllI, ita ljllellU;dmodulll peregrinus 
veste::; et mores pel'egrÍnos, violentia est, ipsi eUmll statui publieo perl1lelOsa. 

. Quaproptcl' saepenumerll apucl animulIl IIH'UIlI vesana eOl'urn cOll~i\iu dalllno. 
II lIi mc iuvenem adhllc, nec in magna l'(>gnHndi arte adlmc sabs versatullI 
perSllaSel'llllt, ut eonfiniarilllll in CroaUa et Sclayonia militelll a ge.ntilitio 
suo amidu avocarem, mistaces' novaclllae subiicerem, pa trio Sel'lllOIll (snb· 
stituto et qlltlsi \'i obtruso Gel'llHlIlÍeo) prdiulll nclimel'el11, ipsosqlle eOl'UUl 
1I10l'eS cf eonsuetudines pl'aefectis milital'ibus ex ollllli quasi Europae natiolll' 
illic constitlltis tnlnsforlllarclll. Inde enim ah eo tempOl'e, ut tute ipsc ob·· 
sCl'vasti, hrtus iIla militaris ct iunata gel1ti alaC'l'itas, ac fOl'tit.u~lo S~l~S~lll 
I'languesccre ('epit, nonnisi vetcl'i amidu, lingua, moriblls et nat~YlS lluhhal' 
prncfectis restitutis acl pi'istiuum vigol'elll I·t'rlitura," SI'OVI1, estl' stl'. 2i-1 

l. d. a pOZII. VIII. 76 a XI. 16 (Révai). ,.. " 
50) Post nubila Phoebus, 5: "Allyai nYl'lviillkllek, i' abbol kovetkel.o 

IIcmzetiink eltiirlésének muradékil1k ne\'elési mócljáball késziilt módoknt 
s onnulI csalhatatlanul n'trt végeket. 'rud,TUk cgyszó\'Hl minden igyekezt'
iekl1ck oela leti intézését. hogy az egész yilág által méltúlI becsbcl\ tadatolt 
s csudúltatott hí\' magyul' nemzťi elWroltessen, s kovetkczésképell a mng'ydl' 
mugyUl' ne lehessell, hanelll yag')' mint pénze~l vett, {oglyok, ",\~y ll~int feg~'
velTel nycrt rabszolgák, ligy tartassoll," Bdlal'ska k panoYIIlkoVl zo dn.\ 
28. XII. '91 (sr. str. 234 t. cl.): "Qllicl Ils·IlS linguae pl'J'egrÍnae in ndmillistl'H
lionl' publica rcdoleat, qlll'llI t'ffeetulll Iwbeat, fatn ,exstinc!arlllll natioIlUlI1 
docent. USlllll liugmw exoticae impel'ÍullI nationi:; ill nationem dellotal'e e1 
poplllo anuis del'Íeto imponl solel'(' l'xt'lllpla ROmanOl'llll1 l't nostro aefO 
Galliae pl'obant, nationernque sllb hol' ouel'(' sensim sine sellSII degencraJ'e, 
I'ueies nationis Germanicac in ilIa Gel'llIanicl imperii padl', (fllae hoc d 
pmetel'ito "eculo ab imperio acl Gallium aVlIlsa est, cxhibet." USUlll linguHl' 
peregrinuc, seu in expeclitionibus Jlllblicis, seu ill instantiis jJril'atOJ'lJl:l.I<:e~lIl1 
habeat, sc!'vitutem c1enotal'c, nec admihi pusst'," J\{' Gy. lIJ, 235: HeshtueHll1 
bola zl'llšellá aj norma, ktorú chccli IIviesť aj do prot. Šk6l,tll S~Ubllli, 
tn násilím, "pedig' ennek l'gy6hb hasznH nelil leH VÓlllil, !lanem anym nyl'l
\' iillknek, úemzetiinknek, szokásunkuak. Íl'l'luészet li ukuek s szabads~ gun k
/lak is lassanként való eltoroltctése." T\ll'iia na zpl'áYIl svo.Ťich poslO\ 
Cl usnesení o mad'. diál'ill SllemOYOm nsnúša .sa (5. VII. 90): "Qnocl dial'i.\ 
ill feglli consessibus idiomate nativo confiant, acleoque lingua, C!nam. I~I'O
pl'ius Ilationis ncgledus et extel'Í sermollis t'oncliscencli imllloderata cuplrht;~, 
JlI'OpelllfJelulll eOlltemptam feeit, temporlllll autem iniquitas pro traeta ml I;'; 
puhlicis Ilon irloneam lllortualll pcnitm s('peli!'e. adeoC!lll' nationclll CIlIII 
suppl'essionc pl'oprii Sel'lllOllis pedetentilll l'xtinguel'l' intellclel~ant, .r1ll·sllll~ 
rcyixerit, ir! Hon tantulll cOlllitatus hllius, sed COlllll1UIlt' OIllIllUIll I. l'eglll 
illl'isdictionlllll ernt dcsideriull1: ableg'ati in l'ohael'entia instrudiouis lingulllll 
hunc universalitcr in uegotiorulll publicol'ulIl pCl'tmetatiolle incluccndHlI1 
eOlltinuo aclUl'gerc cOlltcndcnt,'· Szabó: OlT. vel's: "Nyelviinket a.iánlolll! 
()sinkr6l lllHl'arlott Icgf6bb kincsiinket ha vcsztjiik, Elvcsztiink. Ne koycs<1 
azokat, kik mostelll is halnak ~\.. vcndég ajakért." M. K. 1790 stl'. 30'~: 
"Min<len ucmzetnek lcghatásosabb ereje (;S legf6bb kincse a nyelv; mert VH

lahol csak e;'. valame\y nClllzetnél elveszett, elvcszett a nemzct is." Tamže, stl'. 
,59: .,C:slldúl"to~ dol(;g'. Nellnl,tiinket, Ol'sl.úg-lIl1kat, Wl'l'ényeinket holYg-atha-
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tatlanoknak lenni k{vánjnk és mégis allyalnyelviinket milldell máSllúi alább 
becsiiljiik! Mi igazabb pedig annál, hogy a nyelv elvesztésével a nemzet 
ezzel elv~s~ az ország.". SroVlJ. aj niektoré doklady poznámok to, 23, 26, 37: 

51) GaÍI, stl'. 6-7 (S 4): srovn. v pozn. 47. Sl'. aJ pozn. 53. 
52) Lindemaun 13. VI. 90 o usnesení snemu o diáriu' UlIC] ~'O . 
'. ." :-; \Vle 

~aIser J o~epl~ che deutsc!le Sprache mit Gewalt einflihl'en wolltc: so kQnllte 
dlCSS auf glclChe Art nut der ungarischen Sprache geschchen, da auf cine' 
andel'e Art ~ngal'n niemals eincn cigencn Geist ll. einen eigenen Caractel' 
tl. cladlll'C'h elgene D~ller u. Festigkeit crhaltell konnte." Berzeviczyho srovu. 
\' POZI,l. IX. 3. H. f. IV, 540, hovorÍ z prílcžítosti registrovaniii. zúujmu 
vysokych kruhov o Ulaď. l'eč: "Említjiik els6ben is Cl nemzeti Iélekkel híró 
hazúnk igaz leányaiknak nugy ueveiIcet s tetteiIcet." 

. 53) Gúti, stl'. 7 (§ 5): aa) A llclllzetr6l 1. hogy él nyeh' nélIeiil a nenll;et 
~lllJlt .nemze.t fenn nem áUhat ... 2. hogy a nyel v últal állhat fcnn még alekol' 
19, nukor blrodalmat nelll tehet ... bb) kiilonos szcmélyekr61, kik soha vala-
Ille~y nemzetté nem lehetnek, annak nyclvének értésc és tudása nélkUl. 
yagynak mindell nemzetnek oly clfa.Ťúlt fiai, kik anyai nyelveket ncm tucl
Jak, cle ezek llgyan csak korcsok, nern fiak, llern is tartják fenn a nelllzetet, 
~la llgyan a~ 6 p~ldáj~k szerént elenyésznc. Vagynak lllindell országban 
ldegenek: lllcg pedlg aluk ott sziileítek, nel'ekecltek, de azok még sem l1ern
zet~k, :,~uuth,ogy a nyelvet nelIl tnd}ák. Hogy a magyal' hazát vegyem fel. 
HZ ldeJott nemetek, ol'oszok. lengyelek, olaszok, száz csztendo mulva is csuk 
azok, akil~ voHuIc" ha a, magyal' nyelvet ncmtuclják. Ellenben az egy uyelv
llek auym llyelve való yáltoztatásával áHalformáltatnak ucmzetté. E' teH 
már csak Magyarol'szágou is, hogy a l'égieket clhallgassam, sok száz ezel' 
llémeteket, !ellgyeleket, oroszokat, oláhokat, sot tészem ma is mindclluapou 
lllag'Ym·~kka. ~~rt csupa mcgtanulástlval is llagyoll változik az embel' azou 
nemzette, anlldón, a nyely tannlásáyal annak erkiilcseit beszivŤa mint 
alább." SrOl'l1. a,Ť pl'ejav ,i M. K. 1790, stl'. 307 (pozn. 50) a Pétzdih~ Y'lIf. 
Gy. II, 288 (pozn. 23). Gátiho § 4. v pOZl1. 47. 

54~ V ~horsku je z týchto spisovatefov obl'úbený prcdovšetkým Mon
t~sqUl~n. Dalej mal yliv aj Sonnellfels, a to nielen SVOjílll dielcom Uehel' 
dle LICbe des Vaterlalldes, ale a,t sv. Gl'unclsatze, pl'edovšetkým však 
Z~llllllermaun: Vom Naziollalstolze, Horému sa dostáya i mad'. ~rekladn: 
ZlIIUUel'mann János GyOl'gy A nemzeti biiszkeségl'ol. A llegyedik Hvomtatás 
szednt fOl'dította éh'i FiHep Gábol'. Bratislava, ",rchel', 1792.' , 

55) Srovn. stl'. 161-63 I. diclu tejto práce. 
56) Novakoviéoyi splývu .Ťazyk s póvodom: ,srovn. pozn. XII. 16. 11 s pl'í

!mznosfou. Decsy: Osmanogl'afia, I, 139 (2. vycl.) líši oboJe: Obyvatelia 
rurecka, "ucmC'sak credefekrc, hanem llyelvelue llézvc is kiilomboznek." 

57) Szeitz: JVIagyal' és El'délyOl'szágnak l'ovicl isméretc, stl'. 20. Sl'. aj 
pOZl1. XII. 60. ' 

. 58) Commcntutio brevis de ulliolle protesÍEtutiul1l in generl', pmesel'tim 
\Jl Hungaria. 1791. strán 123+2. Obsahuje: 1. 1. Historia uuionis apud 
exteros, 2. apud Hungaros. II. De impedimentis unionis protestantiulll 
l. generalibus, 2. speciaIibns in Hungaria. Sem patl'ia 1. Illlpedimenta ex 
stahl legul1l publicarum l'egni Hungal'iac. 2. Impedilllenta ex nationalism(J 
(stl'. 71 11 n., ~ L VIT. hl' zvláštnn pricknznost' pre súčasný stav "národ-
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n:~ho" uvedomenia uvádzanw celé): "Ecclcsia evangelica in Hungaria trcs sinu 
suo fovet nationes, easque lllaxillle heterogcnas, Hungaricam" Sla'l'icam et 
Germanicalll. Singula haruni talia habet multa tam in cogitandi, agendiqu~ 
ratione, quam in lingua, cultu, moribus etc., quae apud alias nationes aut 
Ilon depl'ehendllntuJ', aut certe di vel'sissima esse putalltuJ'. Inde necessario 
invidia, simultates, immo pnblicae saepe de nationis vil'tutibllS contentiones, 
publicae iniuriae oriuntUl', probe ab aemulatione clistinguendae. Hungarica 
natio odit Slavicam et Genuanicalll; Slavica Hungaricam et Gerlllanicam; 
Ger'manica Hungaricam et Slavica11l. Est hellum omlliulll in omnes na
tionale; certissimUlll culturae 11lelioris adhuc usque neglectae indiciuHl. Haec 
nationulll acl se illvicel1l rclatio ad ecclesial'llm quoque evangelicarul1l tran
sivit ratiollem, cstqne haud Ieve unionis pl'otestalltium arctiOl'is impcdimen
tum. Oritnr vero potissimull1 cx his: § LVIII. a) Ex nationum de se opi
nione. Inest· cuivis nationi quaedam superbia ex ,opinione et conscientia, vil'
tnhllll singulariulll orta; quae quidem virtutcs, si vere aclsint, sensus earUHl 
aeleo nihil mali habet, ut potins saepe publicis conllnodis gentis il1servire 
possit. Si autem nihil praeter opinionem deprehendas in natione, uihi! 
rastn einsde11l turpil1s cst, perniciosiusquc. Opiniones triUlll in Hungaria 
nationum divcrsissi11lae sunt, lleque' 'sibi admodum amicae. Hungal'ica in 
planitie clelitescens, ac sponte ohla tis natlll'ae beneficiis nti amans, ex prilIllí 
Hungal'iae occupatione, l'egniql1e aclpellatione pOl'l'O ius sibi cxclusivum in 
regni possessionem vinclieat; Slavos mancipiis adllUlllerat, Gel'lllanOS aclvc
\las, perdelldo rcgno illapsos criminéltnr. Slavica natío, íoelicanclo atque 
1ll0ntiulll beneficia pel'quil'enelo victitans, paucis, iisque labOl'e padi" con
tenta, desidem (prout sibi persuadet) Hungarum eletestatur; GermHllLLIlL vero 
victus, alllictus, lllorumqlle causa ridet, sibi utrumque melius esse existi
mans, clenique blanclitias eius aversatnl'. Tandem Gel'manica natio Intel' 
Hungal'os, Slavosque mods sui tenacissima vivit: inelustriam in C'unctis ne
gotiis pl'ope singularelll ac1hibens, dotibusque animi non 11lediocl'ibus omnillo 
conspicua. Plurimulll in civitatibns, habitat. Contra Hungaros et Slavos 
defensionis partem tenet, quos omnium maxime contelllnit. Hacc ieleo br~

viter ac1tigimus, ut in nationalislllo ecclesiastico tanto expec1itiol'C's SilllUS. 
Hungari et Slavi obiiciuut Germunis franciem, qua ael l'egendas agl'cstium 
ecclesias occupatis civitatibus auctoritate irrepseI'unt, cUln tamen ipsi, non 
Germani, essent Hungariae dOlllcStici, ad quos 'regimen ecclesiarum omne 
pCl'tineret. Gravis hinc orta fuit saepe conÍl'oversia tam apud Olllues, qual1l 
pl'aeserti11l apud aug. confessiolli addictos. Sufficiat nominasse liberal'Um. 
t'egial'umque civitatum sup. HUllgariae cum v. districtu 'Cis-Tibiscau? lites 
de iUl'e supel'intendentis agitatas, quae tandem SUlll. ven. superintendentc 
Georgio Alllbrosio compositae fuere. Seel his 101lg'e alía de nationalisl1lo 
ecclesiastic0 nobis ]Jl'ofel'enda stmt, llimil'um inteI' duas evangelicol'um eccle
Bias vigente. Norullt omnes, ires, quas cOlllmemol'avinms, natiolles nou satis 
aequali ratiollc et Humero utrique ecclesiae contigisse. Augustanam eon
fessionem qui profitelltur, Hungaris, Slavis et Gcrmanis adnumerantul', Sla
vis tamen reliquos superantibus. ContI'a ea Hungari soli sunt, qui sub nOllli
ne l'efol'lnatOl'Ulll veniullt in Hungaria. Hi nationis suae adeo amante.'i, 
tenaccsque hucdulll fuere, ut quidvis potius suscipere. qllam arctiorelll 
{'mn Slavis aut Germanis amieitiam (Htmgal'os geJ'manisatos excipi11lus) 
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mlel'e muluissellt. Atque tulis est fel'l~ hucdulll ecdesiue l'efol'll1atae facie,,; 
lale augustanae quoque eouľessionis SOdOl'lllll, execptis Hllngaris, studium, 
nt quantull1 opinionibus (le se u se dissident, tantulll ctiam ab unione ll1utuu. 
<Il'diOl'i illa, l'Cll1oti csse videantllr. Vide J. G. Zimmermann: VOIl1 National
Htolze, Zllrieh, 1779. - * LIX. b) Ex lIatiollulll divcrsa lingua. QllemadmodulIl 
in civili eonsodatione hominuIl1 linguae eonul111nionell1 optilllum vineullllll 
ruisse, historia generis humani doeet: ita !lihil ad lluionem ecclesial'ulII 
al'dioL'cm Iillgual'llll1 cOlllll1cL'cio esset adcQllullodatius. l-lis, si CU111munes 
Ha nt, auŤ. altera ad alteL'am pl'OpillS accedullt, angctlll' all1idtia, mutllusqut' 
HIllor POPUIOL'lllll, qui sensim in Ullll111 coalescnut societatcllI, exemplo Ro
IllUUOl'llIll reÍpublicae, qllae Latinae lingnae bcnefido eohaerebat. Contra, 
tliversÍtate lingual'llll1, ut quonclall1 penes aedifidllll1 tunis Babilonieae eon
tigerat, abalienantUl' et clispergulltnL' popu li maxime. Hinc Strabo barha
nll'lllll gentillm indolem descriheus libro Xl. eaUSUlll feritatis eal'UIll in lill

gllanlll1 diversitate Cfuaerit, inquiens: "qllihus nuna l'el'um ellra sit, onl1le~ 

divel'Sanlll1 lingual'lIl11 - oh insolentiall1 et fel'itatell1." Ita etiam Cookius 
ille peregriuatol' apnd lluwkesworthium lib. TTT. mp. 9. testatm: "Holland(h 
prohibere, ne lndime geutl'~ lingllunlln ('on501'tio IlniantuL', CJuo sic vil'Íbll~ 

minores, [aeilius in obseCJuio l'etitieantlll·." Vide haec et pllll'iu i II I saak Tselin: 
Obel' clie Gesehiehte de]' Meuseltheit. Lih. IV. Cflp. '., lib. V. cup. tl. QUHt' 
ol1lllía, si, quod l1emo dubitat, vem SUllt: facile pel'spidmus, c1iversitute Iin
gual'llll1, praesertim tam dissillliliml1, tall1Cjue sibi ac1Ve1'Sal'II111, Ilon IllOc\O 

nationalislllUl1l uli, seel etiarn llnionelll aL'ctiol'em pl'otestantilllll, ilIis ipsis 
Jinguis IOCjllentiulll, illlpediri ill Hllug'uria. - * LX. c) I:<:x situ dive1'so 
nutiolllllll. Pel' totam ferc sparsi suut 1-lllng'ul'Íam HUg. conf. ucldicti. ubi eu 
Jrequentissima colonis est, Gerll1unis, Slavis et Hllngaris intel'mixti. Bahent 
quoqne in singulis lods duplicis, Gennanieae ct Slavime, vel Germaniem' 
d Hungul'ÍC'ae, immo triplíeis, Hungaricae, Slavime et Gel'lllanicae linguu(' 
(Ooetus, qui plel'ullH[UC 1'. eatholicis, alicnbi etiaJll I'efol'lnatis SUllt vidnissillli. 
Hae affinitail' lod iel eOllsecllti {'SSl'" "identnr, lit tam in dttl C'oUlmlllli, 
~Ilmn ill L'eligionis pJ'ofessiolle pl'ÍSl'lIl1l illulll "ig'01'em, seli si IlIHvis zelullI 
eXut~l'illt, llCC[lIe tam facilc, si Illoclo pace fl'lli p05sillt, yieinitate cllillS\is 
u ltel'Í liS l'eligionis incolarunL ut olim fiebat, offendantur. Reformatol' II 11\ 

autem longe alia ratio est. Hi uno ferl' traetu sibi propius iunctas possidellt 
l'ccJesias. ab aliis l'eligiollibus paulo l'el1llltiores, qllae rucilills et regi, et sui" 
propl'iis lllorihus YivC're, et anlentiol'l'lIl in l'eligionem, eeclesiamque Imalll 
ze/um l'ctinel'e potuerunt. llic ut1'iusqlle evange1ieornll1 sotÍetatis diversl/" 
.~iŤtiS !ta ucl pal'em admittit utrillSqUl' ad at'ctiorem unionem proI11ptitudinem: 
(fui potius racit, nt eaclem mtionl', quu natiollalislllus eccll'siasticus el'evit, 
IIni(mi qllOl(ue optat,w haud CXigUUlll ]Jollatul' inpedimentum. - § LXr. 
tl) Ex educatione puhl. illventutis d illstitlltione theologOl'llln: Rózné zásady. 
"QIIO fit, ut ecclesia HUg. couf. a refol'll1ata et hace ab ma in plurihlls 
eonstantel' clissentiat ae inde roveatul' ll111tua quaec1am animOl'lllll abalienntio 
(:UIII sibi ipsi placl'llcli studio l'ollillnda, lluauľ 1l0S ('cdcsiastieum natiomi
lislIlUlll udpellallllls, lI11ionis lllaxill1e Hdvcl'santl'Ill," - § LXTT. e) Ex pecll
lial'i Hllngarieae nutionis a eel'emoniis a"er8ione ("hoe ipso Ilationis HUlI
garicae a ce1'emoniis alieuo animo eeelesiasticll111 nationalisll1111ll aliquuteuus 
illllstral'i POSS{" t'0C[1H' IlOIl pfll'lll1l illlpeclil'i protl'stalltiulll nlliolll'lll ill'di-

o L'e III"'). - § LXIiI. 3. ln;pedilllenta ex illL'illlll et benefieiol'lllll qll?1'U~\C!Ulll 
privata possessione. _ § LXIV. 4. Jmpeelimentaex status ecelesmsŤlcl cl 
politici publica dissensione. ~ * LXV. "E: omuihus .. et Sillglllis optiJIlE: CVII

dnclitul', stantibus renUll et canSal'lllll Cll'curl1stantn8, nuuqnalll ardlOl'CIlI 
protestantiulll in Hnllgaria unionelll concilial'f posse. QU~lll~l'imull1 .V~I·(I 
legum publical'lun regni, llatioualismi hucdul1l occulte SaeYlCuŤls, ae (~p~Ill~
nibns, lil1guis, situ, ecllleatioHe, Hec non ad cel'Ílllonias, ceterasqlle l'ehg~OIllf; 
adiolles habitu declarati; iurium et beneficiOl'ium privatorum, dC'lllqLle 
status ecclesiastici et politici l'elationis impedimenta remota ae supp'rcssa 
fuerillt: nemó (lubitat, qllill aretiore, iUllllO mdissilllH eoniunetione (H'ote
stantes uniI'Í pOSSillt. Hoc opus, hil' lahOl' est!" časť tretia jedná preto len 
"Dc lllodo unionis pl'otestántiulll pl'Obabi1i". NajplY jedná zasl' o únii ~I't'
tovej, potom o úllii v Ll horskn. Ccsty: Consensus eonsiliorm.ll de u ~1l0~\(' 
mutuus. COllsenslIs l'cgni praevieimpctmlldus. Dc lllodo lpSO un\OlllS: 
1. Ncgative. 1. Doctrina ut1'ÍusCjlle ('eclesiae cliversa pono lllaneut. 2. Sacra
menta, litlll'gia, disciplina et aclministratio specialis utriqlle ecdesiae libc],~l 
d pl'opria lllancallt. 3. 1ura et beneficia pJ'iyata lil' eonfnndantur. II. P?S.J
tive: 4. NOlllen pl'otestantium in HUlIgm'ia sit cOnUllune. 5. lura et henefwHl 
COlllllltlllia, eOlllllluni utI'Íllsque partis studio et opera te\ll'nntm et clefell
dantm; onemqlle etiaIu COll1nlllllia utriusque aequaliter feran~ur. 6 .. Admi-

'nisÍL'atio ecclesiul'Ulll publica gellera1is fit COlUlllUllis. Nakolllec pnpO.ftl,lc 
ronnulu "('anoni,, de unione pl'otestantiulIl in Hung'al·ia." Naciollali:zm II S 

podobného I'clZl1 spomína i deputácia Baranianskej YO SYOjOIll elahoráie 
() školáeh (SI'. pozn. VII. 63). Pl'e druhého svedka, spomínaného y texte, 
srovll. 1"uker: PL'incipia, stl'. 18-19: .,XIX. Lingualis qllidem odii causas facile 
l'xcutius, quae eerte nou in icliomatis llnius pme alín p~'aes~~ntia snl~sis.tU.llt, 
sed ill uationalis vel religionalis odii latebl'is etc. ete, IllSl'lÍlae vel lllVlclwl' 

I'undamentis etc.' etc., qlliluc10quidem in eonfecto est, linguam emclitarn i 11[('1' 

"'entes scientiarum COlllJlll'l·ciul1l l'xercentes necessariaIll esse, atque instal' 
:xiomatis sit: onmem sua lingua onines loqui velle, quod alienn ignOl'dt. 
Omnino uatioualem lingllam in sehnlis trivialibus et gymuasiis coli ucressl' 
,"st. nam dum' aliae plmes pueris simul traciantul', evenit iel, quod in 
I-It:ngada videmlls, nelllpe: ut pIUI'l'~ C[uidem 1inguas plt~dmi \lorÍnt,. sed 
I'arissimc aliqllis vel unam hene. Tn illlperiis autem, Ubl plUl'es natJOIll'1i 
Stlllt ct gellius et cultura et mos et rcligio quam lllaxime versicolOl', quaenalll 
('st lingun llutionalis? Au ma. qllat11 antiquiol' clOlllUS hospes refovel'l' 
incipit lleglectam et qllam multae aliae eultiores post :e longe rel~querint? 
.\n (ma plures in regno loqui consneverunt? Au crua ll1~pernns uhtu!'? AI1 
([llaein religione una vel alía viget? - Seel expedit .111 hoc ?~oblell1u.l(': 
t[t\Od homilli melioris cultUl'ue lingual'urn qllarn plUl'lUllI Tlohha OlllIllllO 
neeessal'Ía sit. Nec illam facile abhorret alíqllis, qui ingenio est mansneto 
d proelivi ad diseenduIll." Poučné je y ton~~o sú"ise sro,vnaí ,i "Articll~~ 
'pacificatiollis inter Hllngaros ct Gel'luanos, navrhovane " I'" Punllollll 
'.-Iirabilia fata (stl'. 199 a n.): "Art. XIV. Linglla Gel'lll~l~ie~ doeeatm ~Jab~lI 
ill aeademiis et gymuasib ct lycei s Hungariae, et "lelSSllll Huugarlea tll 
<lcaclemiis et gymnasiis et lyceis Austriae. COllvelliens C{llippe est. ut fratel' 
rratrem intelligat, ae mutui etiam eOllllllercii /'Htio iel exposcit. - Ser! 
praetendere, III.t in HlIllgal'ia (fl/nevis negotia Pllblica tmelen tUl' tantlllll 
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lingua .0el'manica, a~t il~ Au~tl'ia tantum Hungarica, aequc absonum est. 
Ncc en~m una gens 111 ahUlll, lmperiulll exercere potest, iuxta clarum noví 
symboh. sensUl11. l\rí .. XV. ~Ul11 libertas Hullius civis, qui sub miti imperio 
~opolch est, l'.estnngl l~OSSlt, ae debeat, Hec salia philosophia sese usque 
dd vestes gentmm denllttat, llullateuus. vnlt synagog'a 1)1'0 crimine la ' 

ť . lb' . '. esae 
na lOms. la e~l, Sl Hu~~al'us Genuauicall!, aut Gel'manus HungaricalLl 
:esteH~ mduent: In pubhclS tamen cuiusqnc gentis functionibus quemlibet 
III aUllet~1 patno COlIlp~l'Cre ratio convenientiae postulat. Art. XVI. Absti
neant, clelllceps Hungan. ~el'll1allUlll vocare Svélba, aut Croatae Kranyecz, 
quemdclmoclum et AustnacI HUllgal'Um Krobotll. Verulll sit semper et ubique 
Hungal'Us Hungarus, Germanus Germanus, eroata Croata. Ita etiam non 
compellet .Hullgarns G~rIllanicas bmccas bugyogó, nec Croata Plundre, secl 
nec Austnacus Hungancas Froschhosen, ,ernm sit cf vocetur calig'a c I' 0" 

t . t . A t X· . a lod, 
umca unl ca. r. VII. Hungarus proptel' ocliulll natíonis Germanicae non 

conteulllat ranas .cf testudines, CUlIl apponlllltur mensae, ct vicissirn non 
og.geran~ Gel'mam HUl~gal'is laridum. Lex enim novn non constituit clis
crllllen n~t~r n~u~cla et nllmuncla animalia; inter llluudos et inullunclos cibos, 
I'er~lln dlClt: Edlte, quod apponetur vobis." Mariássy v reči v g. c. Gemer
;;l~e~ 21. :. 90: "Rellléuységi.ink lehet, hogy azon llemzetiségbi.il talán behozui 
k,lv~nt nemet nyelv a Magyarol'szág torvényes s polgári dolgainak eligazí
tnsara rendeltetett helyekre azaz dicastcriulllolua már be nelIl hozattatik." 
(M, N. M. - 1. - A. rocl. Berzeviczy.) Srovn. aj pozu. IX. 35 a XII 3. 

,59) Rozné odtienky pojmu národa y tomto význame osvetrnjú tieto 
p~lkl~cly: B~lassa (': P?sudku a .. c. článkov diplomových. náVI'hov okolí): 
,,~Ia~.lta .bemgna re~lexlOne plurlum nationulll in regno Ungariae et pro
VlllCllS elclem adneXLg non solum incolatll, sed et iUl'e civitatis donataruUl 
eleI~en!er l'esolverc dignatnr S. M. S-a." Szeitz: Magyar és Erdélyor~zág'nal; 
1'. lSmel'ete, str. 44-46: "Magyarországnak iclegell nemzetbéli lakosirúl. 
T. E~y ol'szág sincsell, melyben annyi idegen nemzet laknéJ.;:, mint· Magyal'-

,orszagball. Vallnak itt feles számmal németek, és pedig ki.ilOmbfélené
m:teli::, svábok, frankok, szúszok, austriaiak sat.; vanuak itt tótok, oroszok; 
olahok. horvátok, r~iczok, ormények, guroguk, zsidók, czigányok sat." 
V pom. l~ tomu Szeltz dodúva, že mnohí z týchto by pošli inde hladom. 
lste by ~~sak Il~boli títo lllnohí švábi nechali svoju dasf., keby sa im talll 
bolo, lep~le vocl~lo t~l~() tu. Teraz, kecl' Ba tu najedli a zbohatli, 0povl'hu.iú 
!'1adanm, posnu:vaJu sa .~lh. zelJ1i~nom a najraclšej by ich prípravili '0 všetky 
lCh svobocly. Tyeh zemanov, "lok az orszúgot vél'ekkel szerzették, védel
Jllezt~k s. mindekkorúig megtartották." Ked' sa proti tomu Uhri bránia, eštc 
Ua mch .Je zle. ,,~[ég azt ís, hogy a magyarok most egy kicsinyég jobban 
kezdenek nlOzogm, buzogni hazújok mellelt, hazai nyelvek, hazai oltozetek 
IJ.lellett, mely nélki.il sohasem· lesz magyar a magyar, mely nélki.il minden
kor.a német~l:k, fr~llciúnak sat. ma.Ťma s szamara lesz a mag-yar, még ezt 
a leL:. hazafls~lgot 19, melyre hiszen mnga, a tE)I'mészet ÍĎl'vényc kotelez 
.benuunket, uure nem magyal'ázták soknn, micsoda nagy halálos véteknek 
llem hagyták a magyal'oknak és majd hogy czért knr~cz llevét nem kOl
lOtt~k a~, egés~ ~lagyal' ~]emzetnek." V VI. § (stl'. 64-65) hoyorí "Magyal'
vrs~~g fo~a:(()SIl'ul, ugynunt, a papokrúl és a nemesekri.il." Tieto dve triedy 
maJl1. velk.e svobody 'é. Uhol'sku. "A nemcsek azért, Illive!. í5k, vagy HZ 

tí dicsos eleik vérekkel szcI'zetiék s vérekkel védelme:dék azt az országot." 
Báseň: A jó magyarhoz napomína k miernosti: "Erre mozdít hazácl igaz: 
szeretete, Erre a szabaclság finom oltozete,Errc hazafiság, erl'e a polgárság, 
Erre a természet, eITe a magyarság; Erre a hazában koztiink szott harátság. 
Légyen az oláhsúg, rélcs,íg vagy hOl'vátság'." Relution de comte Szapary 
snr son voyage dans le .BaTInat et la Transylvanie. (Prib. Bibl., fasc. 22, 
Č. 28.) Transsylvnllie. - "Des Habitanls. Quatre nations occupeut ce pays 
dc la prospérité: scavoie Saxon, Valache, Hongrois et Siculien. Chaque 
nation a SOn charactere, sa propre applicatioll, sa culfure et son systeme 
cl'i'Hrc gouvel'llée et cle se gouvel'ller." - "De la natíon Valache. La natiol1 
Valache est consiclérée purep.lent COl,lune des sujets, qui est dispersée pal' 
toute la principauté, laboure sa telTe, est paressenx et s'applique a l'agri
eulture autant, qu'il a besoin pOUT lui." - "De la natíon Hongruise de la 
Transylvanie. - La cOllstitutíon de leUTs comtés est comllle Cll Hongrie, 
leul' lang'ngc est le meme, avec la différencc, qil'ils traí tent lcm's affaires 
p.olitiques ct jmidiqucs dans la langue hongroise." SÚ rozd. na Maďarov 
a Sikulov. (Relation je datovaná 12. VII. 91. Tnak i celé Sedlllohradsko 
je lllU "natíou". K tomu srovn, ešte toto miesto z podania stolice c1olno
belehraclskej a dobockej k uh. snelllU vo veci unie. - Acta, 46:"A vér vÍzzé 
nem válhatik; cleitol fogva a mi el'eillkben is csak ar, ig'az mag')éaJ' nemesi 
vér forrott, most peniglen osi szaha(lsélgnnk rég'ea óhajtott hajnala hasaclá
sával duplás croben huzog.") Z repl'czentácie Temešskej proti srbskému 
kongresu (14. IX.): Vykázanie Banátu by bolo nebezpečné aj panovníkovi 
"ob nexum religionis, ob aequalitatem originis et fidei, dellique oh mOrlllll 
similitudinpll." Proti kaudidácii Popoviéove,t za biskupa namietajú ostatní 
hiskupi, že "zu dem bischoflichell Amt U. Wii.rde in kk. Erbhindel'll Per
f;lonell von [rcmder Nation U. Sprache ausser dellen geborenen Illyriel'll 
uicht befOrdert werden cliirfen", bo "der Erzbischof, clen clie Nation von 
ihren eigenen hierHindigen Bischofen zu wahlen pfleget; YO:I der ill. Natiou 
u. Sprache sein muss." (K. 16143/90.) Potrcbu l'llSínske.i prcparalldie 01.10-
vodňuje k. r. uh. tým, žc je potl'ebný "pro maiori ... cultma gentis Ruthe
nicae." (K. 8859/9J.) UčiteT preparalldie má. byť "c gremio Ruthenornm". 
(K. 14608/91.) Opus dep. synod. 1791: De scholis vel'llaculis, bod 5. "Libl'i 
doctrillales pro hae scholarulll classe in omnibus tribus patdae lillguis 
vernaculig conscribantur." Ďalšie doklady srovn. v pozn. VII. 63, VlH. 40, 
41, 72, 82-86; IX. 3, 14; XI. 10 (šomod), 11 (železná), 31 (Eines Ungam 
Erorterung), 39, 58, 62 a XII. 16, 23, 60, 66, 84, 93, ako aj názory Balassove 
lIa str. 315 t. cl. 
, 60) Srovn. hlavne jeho A magyar Academia kuriil 1842, znova vydaué 
v Gr. Széchcnyi lstván osszes lllUUkái, VI. J vo F. H. R. (Viszota). Pre 
staršie fáze Iványi-Griinwaldovo vydanic Hitelu (tamže, sv. II. Dielu 
vcTmi vadí neujasnenosť záldaclných nároclnostných pojmov a prílišllé pocl
liehallie IIloclel'llým túžbam lllacfarskýlll.) ObšÍrnejšie pre pojatie !lál'. ot. 
y Ohorsku tu len naznačen(;, sr. llloj čl. y Prúcloch 1930, stl', 350 a ll.: 

Macfarizáci~, Trianon, revízia a clemokracia, Rko aj moju kritiku Szekfiib(), 
diela Iratok a lllagyal' állalllnyelv kérdéséllek tortélletéhez v ččH. L'XXIV. 
175 a n. a kritiku diela Miskolezyho: A .hOl'vát kérdés torténete s irományai.. 
tam že, XXXV, 177 CL n. 
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61) Sl'OVlI, Mal'cznli, lL József', ll, stJ', 398, kde HutOl' (preeeiiujúe inúče 
núrodnostnú stránku posndzol'Hnébo pohybu) hovorí, že podobný záu,jelll 
{) macfal'čillu, alC)" vzbudily .1 ozef(l\'(:' jlonemču.Ťúce na l'Íadenia, hy bol nastal 
Hsi o sto rokoy lIeskol', 

(2) SroYll, Martinovich: lnstmetio pru deputatis ad futurt1m cliaetum 
Illittendis (1793) y O, L .. Vedl'él1diehe Akteu, fasl', 44, COIIY, 4 (za láskayé 
opísanie a zaslanie ďaknjem p, z, arehivárovi dl', B, Kossányimu), hod XlI, 
H XUl.: "XlI-o, Cum ineolae I-Jungariae ex ll1UltUIll inter Sl' divel'sis COfll
ponantur natiollibus et quaeque eal'llJldem in fúnctionihlls publieis ct 
offieiosis linguam eOllservalldam hllhel'e eupiat, ideo eomitatus satagent, lit 
Olllnes rcgni HUllgal'iae incolat' ad ('andem eOl'onum speetantes in tot foede
ratas, st'd indissolubili [oe dNe illnetas diyiclantlll' pl'oyincias, quot Ilationes 
in Hungaria existunt. Ita l-lungmia proprie dieta jJl'imam t't specialem 
dfieiat provindam; Dalmatia, Croatia, Slayonia pt SyrrniLlIll secllnclatll 
t'fficiant, lllyricam provindam, comitatus Sál'os, Szcpes, Tl! Ilrócz, Thren
c~élly, Nyitra, Al'va, Liptó et reliqui Slanmicam, pa1's linu Bmiatus d 
TrmL~sylyalliae Valachieam, CfLlae repaJ'iitio iuxla aclemataJll geographielllll 
d topographicam notitiarn fieli dehet. XIII-o, Quaevis hanll11 foeclel'utarul1l 
jJrovincial'lll11 ius habeat eomitia particulal'ia sila lillglla iIl negotiis pro
vinciam concementihus celehl'Hndi; sed comitia foederationis, SPll ollmiu [ll 
hal'um natiollum tantulll in metropoli Huug,at'iae 1I1'1e linglla Hungal'Íca, 
et in llegotiis omnes foederatas prnvindas concel'uentibus, eelebretur, COll
stitutio illxta haee puneta hH'vi in Iueem proclihit cl puneta haee ljJsa 
tlilucidabit," Pravé d{)yocly tohoto núyrhu Mal'tillol'iellOvllO neznáme, Ne
pomýlillle I'šak, myslím, kecl' ho II I'('clicllll' \' súvislosť s ,jeho plánom derno
kratickc,Ť republiky po \'Zore francúzskmn, ku ktOl'élllU republika stredného 
a Iližšieho zellliansl va, nHyl'!lOvanú r, 1793, mala byť len priechodnoll 
formou, Martinovic/t však liŽ tll wl'mi bystre odhadol dóslcdky del1lo
k ratizúcie Y ohl'ade l'eČOVOlll, .sprú vile nahliadnuc, že skntočlle demokratické 
\ ykollclvan ie politických j)l'á v bez akéhokol'yek l'ozclielu stavovského a inéhn 
je n~ožné len y l'eči celému ohyHltefstvu známe';, to jest y ,jeho materčinl'., 
(O plánoch Mal'iilloviehových Sl'OYlI. cit. cliela F'rakllóiho, hlavne však 
,Vlályusz, stl', 165 a ll., y;ýyody Jdol'ého: l'vfaJ'tinovich mal plány cl'alšie ~ ,'ift 

jeho naznačenou politikou rečovoll len potvrclzn.tú,) Prc tento súvis můžeme 
lIyicsť doklad pJ'iumo z okolia Marlinoyiehoy)lO: V poznámkach Je ylastnélllll 
preklaclll Martinovichovej Ol'atio ad proccl'es, stl', /39, mclí Laezkol'Ícs 
obyvatefolll, aby žiaclali Leopolda, ahy zlllenil zúkony o súdnictvc y smysle 
spl'aYodlivom "és oly nyclvekell legycnek ína hogy az egész polgári tál'saság' 
últal megértetocl.tenek; hogy ezeknek világos értelmc által kíntelenítessenck 
HZ al'istokraták s híl'ák a t!irYe'ny s7.l'T'éllt itélni," 
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POZNAMKY K HLAVE XII. 

" .. , "I ,1-" . llhOl'sku srov ll, [vi{-: lstoriju Srba 
I) K stal'Sllll dl'jlIlUlll SI )S ,-)!ll \ . "S I 'I, .. 

: ' , "1 O?O (K 'I Matice srbske), c, 50,); C lWIC (U ' 

I1 VOj'voduu Novy Sac, .b_~, IlIly , I) l't"1 ('esnlll'elllc 
, ' '. 'd P Vf IS7? II o I Isele J " 

Geschichte des Teme,'er Banates, 2, V) ", es, . -, ,_ , }', ,t" I-ll 
, 1 "f 18S0' mill Ill: Gescluchtc deb reJlleSl'l >dUd (5, " 

der Selben, 3pcs, " 1 DO" RechtSl'crh:iltniss der serlJI-
l' I 1861' Szt'ntklánw '{' d,; :;za aY: <I' .." ])v, 
,IPS ((J, ,c .. , " " ," 'SI aule in ~Iel' Uinder de!' uug, K rOlle, . esl iI 

SChCll Nleclerlnssllnglll ZlInl ' '1-1 I A, l'ld "pisu tuhože all tOl'[l , vy
Lipsko, 1862 (spmcoHme' na I.U,'- ~1( c PIOVt'el~l;ek' J'~gYiszonY[l az úl1amhoz): 
VI 'I t v ,,'''- magya\'urszahl szer) . ' , I ' 
'\ elo \ omzl' I .. " , c, 'b- '1" 'zel'hek H[Ješť 19/3 (SUDO' . \ ' 'ut ko\'o'la o!'sza 'Ylll an e o S" . ,- -, 
Juga: ll- magyaľ ,'7.( ., ' , 'l,\[h, (' 'I"" cl' BeytrH'" Zlil' Kennt-, , " t tU l'Ollvl'hr I), ,zoern g, c, "', h , 
NClll7.ettsegl H;[Jwr e o '- , ., , .,' .' (' ,ll' 'Statistisehe Aul-III ' , 1 11ll"'1'1' l'hs(aaten ,. Jle llldnns , , 
niss de\' sg, . Yl'ler III cen "'J';' . 'f I . H'lI'teusteino\l'j l1čehnÍl'l' pl'e 
kHil'ungen Hl, str, 393 Cl ll, (. l' o \~' a I z' .' , 

Jnzda ll, z 1', 1761.) 

3) K, :1-023 n 4051/90, ,) ~', d ,I' PlltllikuH'j: "da,ss elil'. 
,) K 5954/90 (dobl'ozelaIJll' uh, kaliL', o -, Zld o. I, . ,'rr "I ' 
-, " " I,N' ť in dem !Jung, stuale kellll' pOl 1St II 

S~' , lily nslchll' NutlOl,~' r:\I~g'P~I~S 1~::lter clessl'n Biil'gel'll ein besondel'eli COl'plIS 
]<,XlStCIl7: lč1 Je u, aul' 1 -' 'f I' 1 }, I'" etzen stehl' 
- I ' 1·" I 't ihnell untcl' gemelllscha t le!Cll ,dJ\( esges.. ' 
uusmHe It, SOBC ern 1111 , 1 I t clen hung' Landesbl'hol'clen, III 

't ' ' Proyinzialbezll' (Cn 11'0 lIlP , ' . ' 'N 
ll, SOW~I, ,:Il' III 'I', len MilWil'gl'ellZbehorclen lllltergeorclnet sel, I, LIL 

den 1l'hhtal'gl'c:lZen cl 1~1 r( I I ' Religionsangelegenheiten hat sil' eml' 
in Ansehung Illl'er gCls~ ll' le,n [JC 1'1

1
_
1
, .. , I 'e "'Iéieltwie ihr auch in diesel' 

I LJi' ,',t I II elllC t'lgem' Jel cUl' II , h 
JeSOlH l'I'l' ~XIS el z '". : '1 Ji' t 'Iliessllngell Nntiollulkollgressr 

IUicksieht 1't'l'llliigc' Pnvlleg'~en II" a \. 'F~lI~ s~ I"'ll'e' unrl Kirehenzucht zmll 

1 I' 1 lloss 1!JJ't' t'lgelle lelate; I 
ll, SyW)(', CJl' mJel' 1, -'. "j")' St R 1091 a 2027/90; 

-, 1 1 ~I .1 uhaltell <Yestaltet Wlle , " '. , 
(1egenstallCl' 1<,Jen, dJ;Z, lb" 'I I' pallU'jLJCej ku koucu vlady 
S' I, 65 - Pre spraYlle poc lOpeme na ac ) , , , ' 'r ' 
, za dy, " " v' .. ' ,I nonarehie llledzi Srlmll tl HOl'yatllll, I'l' lili 

.I oze{oveJ IH! J uZlryeh kldJOL I I, 't r PhiloSOIJhisch-politisdlC Anee-
" '. ,:, pocH y'l neznamv [llsa e ' , 

zauJuuave 7.pld\ J: .. " I" I'," li iislerreichische UindeJ'vt'l'lassllng 
doten ll, PhHutaslCll ubel' Cll C elln~ g~ , (-' (' V, V, l7SLJ 

G .. , 'z'ighch !ll Slayomen", .' " 
all der turkischeIlJl'.anzell , ,'.otll I t .. I Ť'Í do týehto Zl'lllí), kde n<l 
't 1 pokYIlY pl'C meko to, (O ,';cl C Iys " .. ()1 

(Sll o 1'a( y a " I (', "\eter der lnnwoh ner Sela 1'C1IliClIs: ly-
t 9 II hOVOl'í Von (em .,U, , "I \' ' s I', Ll, , ", , , ,I I [tf,' N meÍ (privandrovah) a ll' ac Hl'1 

vatelia sÍl (dOIlLOl'odcl) lllyn d,elJo ,I '~CII,: l)e l)el' NalUe Telltsehel" allein 
, ' t l' v ,I 'I punskyc I H UZ JdC 1, ,,' , (naJvIae v s o Icn) CI, I I ,', hne II ntel'seluedl' 

'I III der schon yel'hassl, we c lC SIC o 
isl dem emge. Jorenen Y 'I ' fl' I Nalnell S\'ava svavskY Zll be-

l 'I S', se lllllp le leH k' , , 
mit clem lIae I I ll'eln rlll~ť 'I Ttl no ch Zll sehl' des harten 
nellnen II flegen, weil sil' slCh bel (cm eu se len .' 
Joehes el'innel'1l, das, ihnen untel" sell.wn lloeh Il\eht so langl' S() SHlIC'I' 



~~w~nlel~ ist. 'Doch is! ihr Hass. gcgen, elie HungHl'll Hoch viel grosser uud 
-~,lel!J.et ergest~lt nutwnal zu sem, dass sic den Monarchen gewiss in II 
J:~llen ~ege~. ~be Hllngarn mít gesammten Kriiften nntersHitzeu ''''Hr

a
, e~~ 

Sll ncclOyel'CIVI, alc kecr si človek 'lÍska ich dóvem l)rítulní )1 d
t
:Il·. 

'] V)>i"] uJ'" '] I t . " P( lOS mnl , "z UCl vo )ec y us nostl "bal'barischel' Nationell" Den I-I . . 
)', T' t hl'" nugarn smel , ;.~fli' cu sc en anc 1 ve~'hasst; i.ibel'haupt abe!' sincl die Hungarn ein sch~ver-

I 't g;~ll.l. stolz les, dabel aber ClU redliches ll. fl'eunclschaftlicher Anh'ino'lich 
(e] tl llges, {anu vorziiglich tapfel'es Volk." Nem.ci sú ft I . 'd b I -
v Sla 'o ", I' I dl ' . I a m III e ell . c; nu Sl~ v cos e cu ul'oclnosti pódy trocha leniví. V tamojšom y~. 1-
.Je vymet llul'odoY, len zriedka vZ'íeneJ'ší l'uclía III" . , I JS ~1I 
,I, I 'I . , ' . . yn maJU sc lOpnosti 
de lcmese mmy mUJU málo; sklon k obchodu: je to však len N t' It. ,-' 
Vzdehnýeh l'udí n . ť cd' . 'I .. , - a wna l'leu 
t ~ .' . v aJs III Zl lUllU en medzi duchovcnstvolll. Nižšie I v , • 

8)'VO !C .Ysal~ n~vzdelané. "UlIl sic aueh Yon der Sprache Zll unterric~~:~
ue

l 
SIC lm c ortlge~l Lande braucheu, mllSS ich Ihncn sagen dass {laselb 't' 

me lI'l'l'e gallgbar lID' T "., 
,I '. ,sm.c.. le; eutschc, welche das regulirte Militare u. fa,t 
~~,lon ~IS Zllm G~melllell cler Griinzsolclut, clie Beumte ll. clie meistell dortig~lJ 

urgelS- ~. Handwerksleute spl'echen. 2. Die huugarisehe Sprache welche 
allSSel' bCl den Stautsbeumtcn u. Calvinel'll in clen GI"a']17Ia"11Ie ' . 
"br 'I . ,t D' . . ' ,-, (,l'll weIIIO' 
u lC 1 lS • 3. le latellIlsche, als die dort brauchbarste Sl)!'aclle l'll d ,., 

. t lG' I' II . ' < " el' mun 1Il~, (cr mst lC 1 ce~t uller Religionl'n - clie griechische ausgenolluuell _ uud 
I~It. ullell HOlloratwrcl'll Hungal'll conversil'en kann, danil 4. Dic dorti c 
~u~IO~~~lsprac]~:, o~lel' c1ie Illyrische, clesscll Gcbrauch sich durch die gan;e 
( ~UOPc11sch,e . TUl'kel erstl'eckcn u. welche selbst c1ie erstern Tiil'ken in Bo~- , 
~~en u. ~e~ v~e~ sprec,~]cn .sollen. LcíZjte .ist ul'spriinglich clie slavisehe Sprache, 
, n. del IIlSSL;ch, bohnllsch II pohlmschen Sprache nur im Dialecí Yer
scluede:l u. wlrd selbst in delll'n k. k. illyrischeu Liindern na ch verschie
de.uen l'vf llllclartell gesprochcll. Die Kirchensprache der Alto'luubcr abe' ',t 
w!Cder so o'unz ye' I' I I blb , . .' ,;' . lSC lle{ eIl von {er gemcinen Spracll(~ wic die Altglauber 
lel1le~' lllynsch zu spl'cchen behauptell, als die katholische Illyrier" D 
ľUČUIl' ltll ] • ft·,], . opo-

, 1 lil Ilvmcn 1'<111 IS CHllil :\']al'Íuna Lanosscvicha ('Pl' Bl'] 1 f . 
32, Č. 1.7.) , . )., ase. 

4) St. R. 2218/90; K. 7984, 8351 a 6982/90. 

5~ K. ~351, 8352,~353/90; St. ll. 2252/90; M. N. J\·L _ K. 1"01. Lat. 1991. 
(Acta nahoncm Illyl'lcam concernentia) fol 11 (z']'ado ť b' I ) III .. ] . ',. s , IS cupov a y_ 
llS(C l~ Ang'~legen:lel~cn (retrospektíyné vylíčenie srbského hnuti a Z l'ol~u 
I7JO-91 oS llIekto.l'y~nl doldaclmi v Pl'. Bibl., fasc. 24). 

6) Sro\'11. Dlanum Torkosoyo k prísl dIlom' Aeta III . 
, UT • , , yncn, fol. 12ab; 

,1. .• 
p l'HVU ,.'vengerovll zo clňa 24. VI. o CJlll' 2.<;>. 'ITl.,' zn 'v. ' 

Z 1, -, , zpra YIl po.~lancoY 
~a unske,J (srovn. pozn. VIII, 68); Szalay, 66. 

7) Acta Illyrica" foT l3b; St R. 2350i90 a K. 8tl19/90. 
8) K. 8819, 9321, 9322, 9616, 9617 9463 9864 10233/90: St. R. 2411, 

2469, 3370/90 a Aeta Illyrica. ", 

9) K. 10233 a 10647/90; SL R. 2996 a 2786/90. 
10) K. 11387, 12043/90; St. R. 2812/90; Mál'j(i, II, 485-tlb. 

. ll) SroYIl. TOl'kosa k 26. VI.; Gotthurdiho k 2. Vln· D'" B" 
vlezyho k 11. VIII.; Acta snelllu 1790/91 str 19 2 14~' 4/

almT e~zc~ 
str. 140. čusť snelllovej l'ep~" o Srboch zo dfí,' 5' IX '(A t - u egyzcsel, 
S t'd . l' cl. • c a sllemu, str. 16'5)· 

"c Ull el elIl arhcu o Graeci etiam non unit i ritus, incolae regni hllil~~ 

650 

Hungariae, insel'ti, ut civitatem et religionis suue excrcitilllll lege publica 
ťonsequantUl'; factum id suadente iustitia et boni publici studio: quia non 
Yidetur conveniens, ut gens tam numerosa et bellicosa, quae iam longi tem
poris incolatu ius civitatis obtinuit, hospita llabcatm et in religione :mu. 
CUillS 8tudiosissima e.'3t, ab arbitrio pCllcleat; fadum ctimll, qllia .Maiesfas 
Vestra in memoratis toties literis Graecol'lun ratiollem haberi benig'ne yoluit." 
ZprúYa po'slancov Oravskej zo clIla 27, VlH. (A. Oravskej, publ.-fasc. LXVI, 
Č. 2): "Caetenull pro statu notitiae id quoque solita CUlll revel'entia i. nui
,Yersitati notificandum habelllus, quocl nationi lllYl'ieae distincíus concul'sus 
pro compilanclis suis postulatis et elígeirdo Carlol·itzensi metropolita pel' 
decrctulll auliclIlll Temesvarini assen-anclus admissus sit, quo paeto gentis 
huius a reliquo cOl'pol'e regni separatio tacite minueretlll', cum teste comÍ
tatus Aradiellsis rcpraesentatione ritus eillsdem gelltis epiSCOpll'3 Aradiensis 
hllncce COllCUl'SUlll IllYl'icum diaetae HUllg'al'icae oppositlllll esse rl'liqua 
intcr animose cleclaravel'it." . 

l2) Vyšla aj tlačOle Rede yor El'offnung der iIlyrischen Nazionalvel'
sHlI1mlung'. Gehalten zu TemesYar in einem ZiI'kel cler Eingeweihtell. 11\1 
August 1790, stl'. 23. Autora zisťuje Ballagi, 546, kde aj popis yšetkých 
') vydaní. .r e však eštc .Ťedno vydanie (shodné s 3. vycl. Ballagiho, ale .vyšlé> 
v auguste 1790). . 

13) "Es ist dies dic Sache jenel', clie um eingebilcletc Reehte zuriick
zuel'halten u. claclUl'ch clíc philosophische Geschich tl' des achtzehnte~l J all1'
hunderts dUl'ch Szcncn aus der Barbal'ei eines Rakozischen Zeitalters z.u 
entstellen, auf die Blossen u. clie geschwiíchte Macht illl'es Staates lauem 
Illussten, um dann mit einem Strome i.iberEpannter Priitensionen hel'vol'
brecheu Zll konnen, clie sic sich nicht getranten durch Beweise der Billigkeit 
ll. des Rechtes zn cinel' Zeit gcltend zn machen, cla sich ihr Gcgner noch in 
seiller yollkollllllenen Stiirke befand; eines Stuates, dcr ihl'c Ounlngoutangs 
Zll Mcnschell, ilne Wiistcal'icll zu einem Eden umbilclete; eines Staates, der 
in Hne ycl'lassellc Gcgendcn Verfeinerung, Duld1111g u. bliihellclc T nclustril' 
pflanztc, untcl' clessell schUtzenclel' Gesetzgebung sic gliickliche J ahrhuudel'Íe 
in heitrcr Ruhe u. Eintracht yerlebtell; eines Staates, clem sie uun alle cliesl' 
Wohltaten mít cinem Dolchstosse vergelteu u. sich iiber den bcgaug'cllcll 
Vatermorcl mit einer schrocklicheu Stellc aus dem J us Tripartitulll be-
1'1Ihigell." K výrazu rcči "Illyrieu" Cl "lllyriel''' tl'ebu doclať, žc .~n nimi 
I'OZUllll'jÚ aj Sl'bi na Balkáne a yóbec Srbi y cdl',Ť mouarchii. 

14) Pr. Bibl. fasl'. 3·(" 
15) Inštrukcia táto bola zachyteuá po dvojmesačnej llúmahc slúžnym 

Sriemskej Vavrincom Lovranchichom a prcclložená hl. išpánolll tejže stolice 
a gll vCl'llél'om rjeckYITl gr. J állOlll Szapál'ym uh. kan,cclárii, Deplltovaní sl! 
štefan Vujanovszky a J ún Nikolics, oba perillushes domini. (Srovn. K. 
12433, 12434/90 a St. l{. 3347/90.) 

16) Dissel'tatio brevis ac sincera Huugari Clutol'is de gelltc Sl'rbica, pel'
pcram Rasciana dieta, eiusque meritis ac fatis in Hungaria, 1790,' str. 80 
(str. 26-80 sú privileg'iá niil'ocla.) Autorolll je štefun Novakovié, srbský agcnt 
vo Vieclni, tajomuík Putnikov a aktllúr kongresu. Dielko vyšlo aj nem.: 
Knrzgefasste Abhandlun~' iiber clie Vel'clieuste ll. Schicksale cler sel'hischen 
oder l'aizischen Nazion in clem Konigl'eichc Hungarn. (Str, 96. Nl'm, paral. 

651 



I~re!dac~ pI'i.vilegií.) Zuujímavý je rozdiel, yy:svetl'ovani spisovateľOlll. Il\('d·· 
(Trekl1l1,. Ilacl111 a Illýrrni, Grécko llepatl'Í, ani nikdy nepatrilo ku km~I:~ 
l1h~l'ske./. "At Sel'bli et Bosnenses, sen Rasciani e ditionibu'i s. regll' 1-1 
O"ll'l'le C'om 1 b' ť . d' I lInb" '. I ae su lec IS orlllll 1 pro clornesticis, seu Hungaris habel1di slInt 

~~lllpel:,. sl~e ~e~llllc ,~ll Bosl~ia ~t Serbi:1. de~<UJt, seu ad I-lungarimn qllocllnque 
1('Il~p.ole hansednt. •. RnscJalll CUlU C,raecIs praeter solam oJ'Íelltalis eccle' . 
... ·hglOII cn '] '1 I 1 slae '.~ . I Illll COlllnlU~l('. la Jent, nou linguam, Ilon lllOl'eS, non vivendi 
I dÍlonelll, C[uapropter eos IpSI Sf'l'bli, sen Hasciani Ilon Se1'vios, nec Bosnenses 
~(:e~ GI'<1t:COS aut .T;dntzal'Os compellant. 3. Gmeci in Hungnria habitallle~ 
'IX lIl.lo. lil loco elJstJnc!am cOllllllunitaíclll ľormant: Rascial1i integl'os distric
tus, :ll'lt.ates non paJ;lcas, oppida tjUillll phnima, pagorlllll H'ro ingentem 
!llllltltudllle~n vel .,01.1 :Jccupunt, \cl si IlOn soli, llllllwro cl'rtt' incolarulIl 

, Oll1l1l'S a1tenus natlOlIls lllcolas 101lg'e ~upel'~llt" 4 C·'·'·· '] Y 1. I .- .. , ,., .• . .'/ n. . ,leC! vy uClIe z o Je IOdll 

'-IJU;. L:ucl su VOJaCI, rcmeselníci, sedliaci H len málo obchodníci, a i to len 
. , OhlllJJ~y a. ~ dobyytl~OIll mimo 1)hoJ'sko irlúcim, takže peniazl' nevymíšajú, 
i~l,e d(~I~:IS'~./lI, ~a,-dYI~I,pos(],boll1 tedy zyel'aďujú bohatstyo krajin):'. "C~U\ 
(I go ~,\.Idcns Slt RascJaJlos c,ra!'col'U1l1 yocahulo llullatenlls yocari possl' vcl 
dcbele, ostelldenchull ('st eos HCC TllyI'OS, nisi ad moci um impropJ'Íl' appel
landos. esse. !tegnum e:lilll Tllyriclllll, quod ab Jstria uSCjul' ad Epym:n, nUlIe 
A?lmmam. c11dul~1" per oram mil.rig '\cdridtici se pl'otenclehat, di~'crsne Sla
I Ic~e .natl?ncs SlIJI succl'clentes, Cl'Oatal', Dahnatae, Bosnenses, Serbii, Bul
~lll'l, Illl~(htlls e\"Crterallt ,iIH, ut nc llO\1ICII qlliclem lllyriei mallserit, imo lIec 
Jrl all1phllS c~llstet, quahllam gens olim lllyra linguH usa fllerit. Rn,ciani
cam .:·J'go llatJOm'I~I, 'JlIHC Y'.'J'e ~Iayica est, IlIYl'icam \'oeare incongruulll est, 
<Ult S.I hoC' I~Omt'l~ !1I lIsll I'e( 11]('1"1 dehel'et, iel longe magi!i Dalmatis d Croatis, 
~l.IYJ'.lcas ohm. ehtlOlles i,ll. pmes('ns qllOqlll' tenentibns, c01lYeniJ'e {'xistimn
Jl tu! .. A tCju!' I,deo Sll btIl Itatem veteris (;ermaniei millisteri i satis nsseq u i 
1101.1 h~et, ClIl' .lllnstrem. hanc lI~ti()nem lllyric!llll, episcopos lIlyricus. depu
tdtlOllUll 11l)'l·.ICaJll, 01ll15S0 glorlOso Slavime cOlll[Jellatiolli~ axiolllatl', COJll

pell.tne voluent. ~ Natio, ([lIam 1IOS llascinllélll1 appellamlls, est vere Slavica 
ct II1~glla e~m~~1l \:l'I'e Slavica. atqne aclcoMoscoYÍ(ue, POIOlli, llutheni, Bohe~ 
1l1I, Mol'é\ \1, Slavl, C1'oatae, lJalmntae, Slayones Bnlgari Camidi Vinci" 
Y'lIlchli dc n' f' ", I, . '. ' '. ~l H~l1l's, qml(' Illlmensn terI'arnm spatia occupallt, \lna nntiÍJ 
'lblt cmu Hasnallls, nnaque et eaelem !ing'ua Illut~tl'S II'cel I' I t' t t U I .. " ", cla ec IS, II Ull Ul'. 

ne e Serbl~ ,d. Bosllells~s, ~llOS HUllgaI"Í Rascianos a llasciae l'egllo appelnnt, 
lll111quam ,~( lil propna hngua Rascianos yocant, sed Serhios (Szerblyi) 
~ee~u.c nsqualll hn?uam ~UHlll uut nationelll H.asciauicam IIl111CUpant, ~e;1 
,".ell)Jcéll~l aut SI~YICam,. Szerbszki, Szlavenszki narod. Qllod vero cliversae 
hal' lmlUS mntl'ls natlOnes c1iversulll ritlllll alhe e/lliell'm I at' I' ('I' t .. ' ' , ' ~, lllUlll . .:t Jal' 

. ,ae~ulll sec.[uau ~u', to sÍlvisí s rozclelením prayollloci ml'clzi rÍmskYllI 
d. by z. pntnal'Chatolll za staroclávna. PdčiJl" 0'1' katol II' I ' .' . I' .. J b' , • a). su znanlt'. 
,~.\elpSa Hntem IlIlIllS Ollllles natiollis Slavicae filii snnt: atque adeo mirulll 
(st, Cju~lllocl() amorelll, .ut ita c1icam con fratúnitatis ant eonsanguineitatis 
\r.llel~l Ip~a n~tlll'n geutJbus einsdem oJ'Íginis instillare oHm yiclebatur l'eli~ 
gl~lIll~ ,~h~pal'lta~ suffoc<~re potuerit, illillS inquam re1igiollis, C[uae ~llll!CS 
II I (~lIlISUIL., h~mllles: etsl pag~llos et ethllicos, diligenclos praecipit." Na 
';~J\fnll g;.eckeho narorla, v te./to bl'OzÍlrl' takto lwpa{lnutého vychodí zvl 
(le ((): bllt'S' fl'eirniithigen II II[]T>al"theisehen lY . D'" t '1 . • t . ngams ,',rol' erung' (pr 
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Fragell: Welche LUichicht verdiellell die Griechen in Ungni'lI IInter allclem 
hicl' wohnenclcll Nmdollen u. in welcher Verbilldullg sic cla mit der rmt.-:i
seh~n odCl' sg. il1Yl'ischen Nazion stehen." podstata jeho výyodov v našej 
otázke je. že srbský ná rod nemožno stotoži'lOyať s 11<1 rodolll slavianskym, 
hola by to pars pl'O toto; d'alej že lllý I' i neznamena.ŤÍl len Srbovo nle prí
slllšníkov yšcíký'chpravoslúvnych balk. lHírod(]\', O IIhl"OfilshL' klóru vier 
/.pl'ávy Sclullidfeldove voj. radl' II Ma rczn I illO, n, [76~:'7, I':. lL +7~ (5. X.). 

ako aj str. 405 tohoto dielll. 
(7) Ceremonie pri uvítaní kl'. komisára boly SÍ<\lIOVellÓ Hegulumclltolll 

[777 n Declaratoriolll 1779. Podrobne kh popisuje Sclulliclfelcl 1'0 svoje,i 
I. zpráve o kongresc 7.0 dňn 1. X. (K. 13391/90. SroYIl. a.Ť M. K., str. L043~44) 
to. IX.) Reč Sclunidfelclova pri zahájení kongresu vyšla aj tlačou: Anrcde 
des kg!. KOllunisairs .11. General F. NI. L. FI'eihe1'll Y. Schmidf('lrl hei 
1~l'ofnullg des illyrischen Nazionalkollgl'eSSes Zll Tellleswm am I. 1 X. 17lJO . 
Str. 14. Pripo.Ťený je dekl'ét Schmiclfeldov zo di'la 27. IX., sclefujúei kOIl

gresu billet Zll Mm 17. IX. 1790. (Pr .. Z. 3. X. má '-pJ'ávu.) 
. 18) Reč· Tokolyho vyšla tiež tlačou: Sermo, qúelll Sabbas TUkoly l1

W1 

deputatus ad llatiounlelll fllyrieurn eongrcsslIllI in sessionl' Temesvarini, 
clil' 9-na Scptembris anno 1790 cclebrata, idiomaÍl' nationali reci!, in 1in

guam Latinam trncluetus. Pešf, 1791, stl'. 52~ 
19) Hlavne.Íšie yed tu lIvcclen{> možno na.Ťst' II SchwiekeJ'H: PlIlitisc1le 

Ceschichte cl('\' Sel'hen in Ullgarn. 
20) Billet 7.0 dňa 17. IX. bol vydan)' aj Hačou VII fOťme, sdekll~'j kOIl-

gresu dekrétolll Schmidfelclovým zo clřIa ~7. IX.: 13ekauntlllHchnng del' 
,durdi S. ~'1. uusem ag. LandesHil'sten dem bcstehenclen illyrischen N"ZÍonal

kongressl' nelledich el'Mneten yaterlichen GesiUlluugell ... Tt'll1dvá r, 1790,' 
4 listy in fol·. Dekrétn je )Jl'ecloslallÝ zvláštny úvod: Dobu tel'ajšieho kon
gresu' Je vdmi clOležitá pre ill. míl'ocl. Po JOOročnoll1 prehývaní v ]lrítnJÍ 
prichodí národ zase ntl sveHo. Za starých dob sl'bskej shívy (Nemalljil. 
štefan cM) Ido by hol mohol tušif ponÍženie, clo ktol'ého Sll srbský národ 
dostane. V 16. stOl'. Brankovié bol posl. vladár Sl'bo\'. So zhrHl101I \" mkl' 
dali Sll Leopoldovi T. k clišpoúcii proti Tlll'kolll. Za to ~1I illl dostalo 
(liplonJolll Z 1'. 1690 výsad, ichž jadl'O "in der Zusichernng besta:lcl, dil' 
gesallllllŤe, keinl'ln umlcrn Volkl' nHchzuseízende i!lyrisclw Nazion dureh 
eineIl lI11abhangigen. in einelll eigeneb zu ihl'er immerwiilHe·.Iden ~(on
~istl'n,- illlsgescltnittl'lHelll TCl'ri1orÍo hestelltcn MagL'itrate \"erwaltel1 Zll 

wollen." Srub nebol splllený~ "Die llIoralische Kon,istenz der Nazion \'CI'

wandelte siel! hei dem Abgange eillcs cigeneu Tenitul'iulllS Ll. bpi so videJl 
lInrcchinúlssig crlittl'llen Kriinkungen ill eÍue gii.nzliche Zerstiirllng." C('\é' 
sinro("ia národ 1e:1 trpel u shíži1 svojlllu panO\'Jlíkoyi. To pohlo L. I r. k y~
počntiu žiac1ostí, k potndenill privilegií. Kongres Sll sišiel, aby o.iprnvcdlllil 
doycl"1l pmlOvníkovlI a dohrl; meno národa. 9. [X, pl'edostrel sv'ojl' hla vn,; 
pož.iadavky. Zo I:'. IX. je daná odpoycc1'. Kongres jil IIverejúllj(' a (fúva Jla 
vedomil' yšelkún "nacionalistom" n spolnohčallom ako pamiatkll a dll
klad l!1ilostivo~ti pa1\Ovníkovej. Opísanie IIdalostí lUl kogrest· do k01lca 
septemhra sr. K. 1339 J (zpl'á va Schmid fe1c1oVa zo diía I. X.): Ada Il1yrica 
II Ulyrisehl' Angclegellheiten; dovel'llé zprávy SChlll. vo.i. melt' II Mnrcw
liho, TI, [76-::: ;'vr. K., JO.4-3--,-H (10. IX.) n JORI~R3 (~l. IX.): 1':. ll .. 4~.j. 
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(14. IX.) u 450 (2 .. (, IX.); U. T. 111 ,Oj ,1(} 'tj'; Od d' 1 .. 
. .. . ,- ,- • ± ~. puve 7 IX ! I 

llvereJncna aJ vo 'Wicn_er Zeitllug "O dlla 27 IX (8 I . I . 1 •. )0 II · M-Ir , <'. L. ,CIWIC,el' 75/6) l' I' 
y 1 • \... (22. X., stl'. 1195-96) a v P Z (') X '1' -'.' (a c.l 
zo diifl 7. IX .. (diía 9. IX.) malo nad~is': Ail;l'~!~t~'l't~~~): P~clanle kongresu 

Il'eugBehot~'samst nntertanigstell illyrischen Nazion in A)]S~~l~~g Vi~:l~:~lll~~ dft~J: 
gen.) es, 1I1ll111111g. 27. VIII. (7. IX.) 1790, Temešyár. \. n 1-

.J).81'0vII. arch. rod. Szilv y M. N Nr _ -L· p. tl' 
·t ť I . .... " lae er laec {lIplo ť 

c a .. c. Cll: ICU.Ortllll puncta lllentio etiam facta est de IllYl'ic' t' ma .ls 

~~~l:: ~lU~~~tt~1 regni d~gente, cuius. a. l'egno hoccc Hungaria~l ;~c~:~:l':~ 
f . ~ . ~1 ~eocolollanclUIll pnnclpem ex voluntntc et arhitrio' . 

ne o~ .. s. natloll!.S lstm.., admittcrc aut etimn optal'{' (<?rllibe . ..' ~PSlUs 
pnbliClS epllemel'iclibus) intelligilul' C-' tIP ntrbus ldlpsUln 
· . um au elll (uetu legun t . 

slglJantel' autem 8. 8tel)hani lib lIlII' .t 6 I't 1 pa ľlarUlll, 
'. • • o. Cll. : IOSpl es et adve ť .. [' 

VCl'Sls P':l'tI!JlIS pJ'Ovillciarull1 huc' mlvenientes, rout" et ii' . n ]('11. ex {I-
bona pl'lnClpulll cf l'egnicolal'ullJ YOlllntal . P sunt, plOptel'ca 

. . . ' e 111 regnnll1 l'ecepti' t t 
/'e~JaI~1 mag~lflcarent aulalll et regllo ipsi roblU' conciliarel;t ~~~::' ~~ 
IPe~ emsmodl. antem hactenus inauditmu eXCOl'porationem eC}l'ullc!ern l~ttS: 
j
llllUS cuervat10 et aulae regiae c!cfol'luatio immecliate intendi ex pl' e I~gIll 
cgc eOg'lloscerentur' Eapropt~l' ~ t' '" a llUssa · ., eXCOl'pora IOncm praeeľ t, ť' 

ulil! I'atione admitti p(Jsse qunm .' .. I' .' lC ae .na 10l11S non 
II na hab't ť' 'I'· SI legno Hne pelJltus valeeheere et al1ti-
..' I_ta 101~1JS sl~de oca repetel'C yoluerint, adeoquc in SeJ'vi'HlI II I 

ganam t' a las ol'lentis .~'. . ' , u o. 

Heracli( G" '. . lH[n mClas, Ubl condarn tcstantibus historicis ab 
tlel' 't) laecOJ Ulll Ilupel'atol'c terram pro habitatione sibi indulgel'i IJC-

Ull, nUlle quoque concesse1'1'llt C t . . , . ,ae enlm Sl lil l'egno hoc lIlte'·" . 
mailere, et tUll1cn exeol' )ol'atio . . . _llUS pelc 
inficlelitatisque Suae sign:' et el':t~;:o S~lIt' Cl1~1 1l1all~~{'sto leg:lllll cotItemptu, 
Ilerent nO! n'. . O) mele Cllpewut, aut Illlpetral'e snsti
OlImeI:l dll~i a lel, . q~ldl1l ut pubheos patriae hustes, exitiulll huie citra 

I ' . _... I Ulll llllllltantes, mleoque (Jmui Ílll'e pel'sequcndos patriaqtl-(' 
Hle CllClem os ae vcl nt t· . . I . '" 

22) S,,' CX Olles eOUSle eran dcherc lllauifestulll est." 

R. 2998 l~;~~ ~~5~~~~' Í\~r::' 12434, 12446, 12~92. 12968, 14485, i4828/90; St. 
Temesv '1)1'8' 'B' . 'I . . 2~506/90; A. Presp. g. c. 28. X.; o predostretí 

. e II JanovIC 1 (19 IX) v. I' [ 
')3) N ť 'R' -' 1., ze .Je to (Ie o len niekol'ko nekatolíkov 
- "a !O aSClalla: Huugarus S II - C . 

Ililtiouem, lin ua di .. .' ': ' ~. 1 ayUS, !'Oata uuam eOllstituunt 
g spales. 111 eunctls aIns llllllln sunt Sed lnti R . 

qllae se III yricam nu udat 1 .' , 'o. aSClana, 

~~~~!lg'~Yit.. ?llOrl :sit't CJtuoci i~:~ ~~o:~:~~s;, ~~g~l~':Ses~~n!:~:b~~~bn:~OI~~I~I~ 
• a .lebum IaC a; sed regni favores ignorat. Unienda . . 
cst, seclI.~ lUud, sel'ius aut cltius . U . ergo regno 
Rllssis et Cra i .. 1'.' . . ' evels.llI1l. nus prope nllllio llOmillUlll, CUOl 

. . ,ec s Ie IgJOms vlllculo lUuctOI'UlI1, Ilobis periculosus ess 
~est: l1lS~ dum. teIll~)llS pl'ospiciamus. Corollaria: i-mo, Al'chiepiscopo e C~)O-
ov~censl et eplscoplS Cr. dtus dehu' in comitiis sessio et votum i al'-

:';it:~op~l1~:;) H~ngal:is luumquam diyellenda, Ham II metrop;litt,~ ~~~~~s:: 
- )'0· " eplscop~s c erus, ab hoc populus. 2-0. Dcclaretur natio er leo-em 
I 1 Hung-aro, onUlla iura Hungal'Ol'ulIl sint eommunh et R ~. b 't 
conseque tl' aSClaIUS' 1 II 
. t' t ~l e.s a e~~, quoel COIIsecuti fuel'ant a l'ege, fideles erg o eruut' legi 

SICU e legl. 3-0. Iollatul' lex R' . C . . ' 
boni~ ct fUllclis UI'C{'IIS 1}'1!'1: t' aSClflll0S lil -roaÍ!a, Schlavollia ab emendis 

" ., 'ol Ul' pal'~ lit' tlt t" Z- , Sl'ovn. " pOZIl. VlIr. 28: . , ( mll perpa. ,pl'aVll Omvskej' 
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24) St. R. 3673/90 a: Ada snemu, str. 181 a 288-89. 
25) K. 13391/90. (Zpráva Schmidfeldova zo dÍía L X;) V pdloluíeh zprávy 

.. 'ni pi:edostl'etia jednotlivých skupín kongresu, výťahy z privilegií atd'. 
Z požiadaviek vel'šickej diecéze: 5-0, Poddaní platia dalle a konajú svoje 
požiadavky l'iadllc, a predsa sa zaobehodí s nimi aleo 80 zvermi. "Dahero 
bittet c1ie Banatische Nation sie fiir die Zuk:uuEt mit ciner del'en cleutsch-.. 
lii.ndischell steuerbaren Untertanen gleichkoIlllllellden giinstigen Hehallcl
lung Zll begnadigen." Zvliišť zaujímavé sú ponosy Banátll:, srovnávajúce starý 
~tav za rak. zákonoy Cl stav terajší v ohfade osobncj a majetkovej bezpeČ'
HOSti atd'. Pouosujú sa na omedzenie svobody sfahovaeej, iusgladii malých 
miest a z. pánov, poukazujú na to, 7e úrady sú dávané len zenúinom, 
majetok pozemkový pai.rí len pánovi, konlribúcia z pozemkov jc uvalená 
l~a osoby, ťažké príspevky do kassy domestiky a k dppel'ditám; plná robota 
(jeden pán ju odstupuje druhému), zmatené pro cesné právo majetkové atď. 
Srbskému národu patrí svoboda a.t v smysle ull. zákonov: nebol účastný 
l'ebelie 1514. Použijúc panovníkovho svolenia k predneseniu žiaclostí, "wagert 
dic 1~11lwohner der Banatischen Provinz mittels ihrer znm vorberiihrten 
KťJngress" Abgeordneten untertanigst zu bitten, womit clie besagte Provinz, 
da síe ohnehin dem Konigreich Ungarn noch nicht vollkommen eillvcrleibt 
ist, von demselben platterdings geschieden, alles clemnach auf einen festen 
fuss u. in die gehorige Ordnung, so wie es die Rechtc der Mpllschheit 
ll. der Elldzweck eincl' wohleingerichteten Monarchie erheischen, gebracht 
werden wolle." (Temešvúr, 21. IX. 90.) Na toto podanie podali zemani 
7. Banátu odpoveď dI'ía 28. IX. (M. N: M. - K., Acta Illyrica): Je to nov
návanie pomerov, tedy lliečo, čo do úkolov kongresu nepatl'í. Sostuvitelia 
lIie sú ani ináče kvalifikovaní srovnávať fl kritizovať 8001'0čnú uh. ústav II , 
za ktorej Uhry boly šťastné, a žiadať jej zmenu. K voli ne.Ťakým lIedo
statkom, plynúcim nie z ústavy, ale z .td nedodl'Žania, nemože byť, ob
viňovaná II menená celá ústava. Bude-li po inkorporácii zavedená skll
točná uh. ústava, budú dane platené nie za zem, ale len za výnos. I ua 
nápravu ponos je pl'edpísaná zákonná cesta. Až hy táto nepomohla, potom 
Ra treba obrátiť k trónu. V eľalšom vyvrnca.Ťú zemani zmienen6 ponosy 
Banátu s bodu ua bod. 

26) K politike, sledovnnej Sehmidfeldol1l na kongrese n' k politiehj 
situácii lUl 110m S1'ovn. úvod a dobrozdanie Sdnnidfelclovo k -srbským žia
dostiam (K. i5091/90); jeho memorandum Je panovníkovi ZD dlla 1. II. 1791 
(Pr. Bibl., rase. 2.J., (;. 5 a Málynsz, str. 94 a n.); jeho dopisy Balassoyi zo 
tlňa 2. X. H 6. xn. (v tomto poslednejšolll hoyod, žc cieYom kongresu bolo 
zamedziť illartikulácill, Srbov - myslí asi inkorporáciu. Prosby srbské boly 
vmj podané tak. Žl' ieh vybayeuie závisí jedine na voli panovníkoyej) 
v A. Balassa v M. N. M. - L.; cl'ale.Ť korešponclenciu Strohmayerovn VP)'. 

Bibl., fasc. 11, č. 3 a zprávu E. 8., str. 472 (5. X.). Novakovi6 bol za svoje 
zásluhy, získané y tomto smere na kongrese, rezolúcioll zo dľlH 2J. U. 1791 
povýšený do stavu zemianskeho. PodYa návrhu kancelárie (St. R. 21U(1) 
Novakovič "sich ZUIll besten der Nazionalangelegenheiteu u. mit solehcn 
verkniipften hochsten Interessen vel'wendet hat." Dopo1'llčuje ho b. Splényi, 
temešský gróf a gr. Széchen.yl. Je zaujímav6, že o .ŤellO lit. diele: De gente 
Serbica leanc. nehoyol'Í. 
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27) O ceremouielu' podúvn ObŠÍl'lIl1 I-prú VII Sclunidfeld 1'0 svojolll Ztl I', 
podaní za diía 7. XII. (K. 16J4V90). ('t'l'cll1olliel hol mč'('ný lleg'ulnmentolll 
1777 a DeclaratoriOlll 1779. 

28) K. 13628, 13721, 14910, 14465, 16143, 16849/90. Trovy kongresu (f(. 
15929/90) rohily 40.285 zl. 1 a 1h kro Na každý pravosl. dOll! (189:443) pl'i
parllo z toho 12 a %, kro Inšta]oyaf Popovi{~a bolo prikázallé yieišpánovi 
Pl'štinuskej SzilYlllll. Zásluhy PopoviéoVl' súvisely s účasľou Srbov, turt'('~ 
kých poddaných y boji proti Tnl'kolll na strane mkúskej. Aleo Popoyi(;. 
dostali sn po IIzm'retí [JI'Ímeria s Tureckolll do nepríjemlle,i sitnáeie aj 
líto povstnlei, ktol'Í temz žiadajú o poyo]enie presťnhovni Sll na mk. územic 
flrc pl'ípad. že by územie, vydobyté od Turkov, malo byr vl'átl'né, Balassu 
pl'l'dostkm proshu štefana J oanlloviéa, archimandritll kláštoru TrnoŽll 
v Srbskn, I- lllene srbského rndu o ochraull dtm 24: TI. 91: Ná rod Sll tn od
voláva nll SL pl'OSbll ilO diía 2'2. J. 91 ku !JOrnélllll lIlf\l'šúlkovi gl'. -Wallisoyj 
a za (hla 24. VlIT. 90 k Sclunidfeldovi 11 illýrskemll kongresu, kde žiadnli 
o pOlllOC vojenskú, delá a vojsko, aby sa mohli proti TlIrkol1l udržať. Laey 
ill1 sl'úbil ticž oehl'allu zyl. patentolll a {Istl](' i báčsky biskup J ot1nlloYL~. 
1\kby mali ostnť \' Srbsku, znameualo hy to prc nich (lplnú zkazu. \3alassfl 
ieh žiudosť doporučuje yybaviť pl'ÍazniH'. Zástupci Srbo,-, mcškajúci 1'0 

Viedni, Ilcyedeli však ani pl'ibližne udaf počet náclt',jnýeh vysťahovalcol' 

d navrhujú vyslat' za iýlllto lÍčP[Ol11 II civ., dnchoyných a voj. osóh zd. 
komisiu, ktOl'á by mohla ubezpeať zÚlljelllníko\' o výhodúch u počiatočllonl 
)\(\opatl'ení. \3alassa uaYl'huje vyslať Schmidfelda ako zal'udňujúeeho komi
súra a dal' mll na pomoc dl'. I'. Lovásza C'Íel'.om prcvcdenin lI!Jl'chlík(,I
tl ieh osadellhl I pl'VOlH radc' YO voj. III'Clniciaeh Cl pOtOlll lIa kOIl1. I11d

jctkoch. PI'C' Srbov, letOl'í hy ostali \' Srbsku, mala hy byi I- Inieri vymie
nl'ná allllwstiCl. VCl' je hl. na mdu Kounicovu odložená do kOllcel'tiícic. 
(ll{'z. 5. [Ir. 91.) Kounic raclí usídliť Srbol' d'alej od hraníc, bo illnk bucllÍ 
sn v dósledku rodinných sviizkov' vrHenl' stále nazacl. Zl't'l'nclcllic zcmedel .. 
stva, sl'ubovalll' Balassolll, pocHa Kounica ieh prisťahovanílll nenastaIll', 
nako],ko Srbi pestl!jú lell kllklll'il'lI. O anlllestii bola daná liŽ illštrukcia. 
KoncC'dácia (15. ITl.) ZHYI'hu,k I'yslanie zvl. komisie. Osadzovanie !Il~ ~t1 
<Iiať ako dosiar za velenia \Vallisovho. Podl'a návrhu lwlehradskpho lIn·j

hiskllpa, poclanéhoWullisovi. majú byť rucliu shl'OII1ažde:IÍ na IlIiestuch, 
ktOl'é Slí I' rak. I'llkách, 11 potom h l'ollJadnc' pl'l'vedeuí. K tOIllU chce Wallis 
IIpol I'l'bi ť penúonovaných dóstojníkol' zo-;rhsk6ho dobl'oyoľníckelLO sboru,. 
Pl'i.iať In'hu len tých, ktorí c\tcÍI prejsť s cel)'1lI mujetkolll a ['oelinou. Osa
dzavať 1'0 \'lIj. lll'anidach, len keby lIliesto nestačilo, aj nu kOlllOl'llých 
pallstl'ách. Posleclnejší 1Il1lsia mul' pasy gen. komauda prísl. kuUtOUll fl pl'Í
slnší illl til'ž 2 kro deulle na hlavu akn tým \' lIlilital'i. Ďale,i im mÍl hyi 
poskytuutá trojročllÍl IdlOta kontribnčná, I' prípuc\co potreby podponl [ll: i 
stavlw a prl'ddayok plodín. Keby prisťahovalcov hol o viac, uež sn očakúva, 
bude tl'eha l'yJ'ozunwť Z. pánul' \' súsl'dnýeh stolicineh, aby sa hhísili o nich, 
pl'Ípac!Jw majľl hyť I- lllilitHri zakbdané uové osacly. Mimo tieto výhody 
hol na ďalší návrh Hl. Imllcelál'ie Wallis zlllOCllen)' (rez. 18. V. 91) vyhlásiť; 

že I'šetk)' pl'ivilegi,í, ktmé boly alebo hlld~l v bllChícuosti dané Sl'bOHl, 
IIwjú sa vzťahoyať i na pl'isťahovalcov. PO[Jovié, meškajúei I' Belehrade. 
IIrI.íva síc'c poi'~et rodín, ktorp eheľt prejsť lIa 5000 (40.000 duší), pr(' kll 
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pl'ijatie c1ejlÍ SCl "še1ky pl'Íprnvy, HU k viič~iell11J [ll'isťahnYHlliu sl'hskélw 
;í,ivlu nl'dochodí. (Sl'. St. R. 733, 999, 17.12, 2993 a 3101/91.) . 

29) Srbské žiado,ti Sl'. K. 15091/90; St. R. 104.t/91 a AetHIllyrl~':. 
30) Sl'. Acta snelllll, sll'. 329; K. 989/9[; záp. Imnf. 24. xn. Vid. I' pOZll. 

VliJ. 133. 
31) St. ll. tiO/91 a III. .\lIgelegl'llheitl'n (o pOl'uelách 11-1'5. l. <JI tl ,;ÍHIlO-

visko Izdenczyho). 
32) Dobro;danic Schmidfeldc)\ (j SI'OICIl. K. 15091 !<JO. 
33) Dobrozclank l3alassoyo srovu. y ~\. Balassa I' lVI. N. M. - L. 
34) Srovn. St. H. 660/91; prc zúp. o konf. 15, L pOI:Il. YIIT. 134; Ad;! 

suemu, stl'. 444. 
35) O .iednanÍ sneUHl srov tl. :\da S]]('lIlll, str. 531-32 a Jegyzl'sci, str. 

322-23. 
36) K. 3827., 3828, 3862/91. . 
'7) Srnvll. III. Augelegenlteiteu ,ľ St. ll. 45J /9 I ad, cl'alej 870/9 I: h,. 

3154,3188,3189, 3459/91; protest Pálffyho a Ziehylw I' pOZll. VHl. 42. . 
38) Zprávy Blljanoyichovc a Gotthal'cliho na ll: 111.;. protest ,1ll~t:'(JP()~dll 

I' 111. Allgelegenheitell. Zprávu Posfayho I' PI'. Blbl., fasc. 4, e.18 (1\ 0-

]'C'špoudencia J áná Luezko\'Ícsa). .,' 
39) SrOYll. Jegyzései. str. 388 a }ezermezlccho Sl'TIlIO C'xtl' III (lOl'HllťllS. 

(Tulej Ada snemll, stl'. 639-45 a )egyzései 390-92. 
.Úl) PaIatín sn tn pýta, pn'('-o sa llesl'iucTuje aj zvl. kancelúl'Ía siklllsl:á, 

sllská a švábska. ' 
41) Zápisnieu 7.. II r. SI'OV]l. Y Pl'. Bibl., fase. ::- n 8. (Yydal MúlYllslI, c·. 42.) 

Hel,. I' Adu snemu, 658 a ll. 

+2) Pl'edostl'etil' Balassovo II I'ezol(wil] Sl'OVl\. I' ,\. Bahlssa I' :\I.\.!. 

rvI. - L. 
43) Rezolúcia, dauú pauovuíkolll nu 4. hod I. uddeleni'.l UÚI'. ~ia.dl~stÍ 

jc, táto: "Genehmigen wir clil' Bitte der Nazion wegl'n des.ll1 den Tl:lvml
schlllell zngleich eim:nleitenclen U ntenichis der ll. U . .f ngend ]l~ cle I' NnzlOllHl
liprache ll. Lettel'n ll. Il'agen den betreffeJl(len Hofstell:-n, :,OW~lt es llll~ sotlw
neJl Unterrieht in eyrillischen Lettem nieht hlo ss lil 11lyl'lsc1len Schlllell, 
uls dcren besoJl[lcl'(, Leitllng I]. Besorgullg wil' lIns iJl dem '27. Diaet~ilartikd 
des letztfi.il'gewcsten landtags nusclriicklieh vorbehaltell ll, 1I~ISl~l'er III. Hof
kanzlei anvertrnuet haben, sonelern auch in llnderen allgenwllIclI, VOJl II. II. 

ill. J ngeucl in Provilleiali, odel' in Clt'll j'l'ril.itiil'gTiiui~zbe~irkell l~esllchel:,dt'l: 
NOfmnltrivialsclmlen iiich hauclelt, lIntel' emem anf, dle Zll dl:seu1 Lndc 
ll;jtigell Eillleitllngen im gemeillschafilichen Eillversmndniss da~lIn Zll 11'('1-
J'en, class Zll "othanelll Untel'richt der ill. J lIgellcl in der ~a~LOJJalspr~]ch(' 
n. Lettem. (lie ihnen als lillgna saCl'a, el'nc1ita el cOll1merclults Zll WISSCU 

vodcilhaft ll. notwenclig ist, de]' ohllehin hei jedel' I]. ll. Ffanc vo]'hunrkllt' 
in diesel' Sprnche ollllumgiinglich bewandert sein miissencle VOl'sing~l' ~egell 
~,iner ilnne ahzlll'eidLCuclen sehl' miissigen Ergotzlichkeit verwenclet, Ul .T~nell 
Orten abe!', 11'0 die SC'hlllen in mehrel'e Klasscn eingeteilet bestehen: c.Uler 
tlel' Lel11'e1' angehaltell wercle nehst seinen Schullehrgegellstiinden dle ]l~y
I'ische n. U. J ngend anch in ihl'er Naziollalsprache II., Lett.ern .. ge.gen ell1~ 
gleiehmussige Gratification zn II llterriehten , Unci da chl' cltessfalltge 1Il'1ll 

BekostigulIg', soweit sie llicht die i11lllellill sehon lwstehe:](k SchuL II. Lehr-
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anstalten ll. den fUr dieselbe bis uun bel'eits iiblichcll Ulltel'halt, wobci 
es fortan nach der bisherigen Gewohnheit zu verbleiben hat, betrifft, 
sondem bloss die den Vorsillgel'll Hir die eben gedachte ihnen zu Uber
tragende Bemiihung auszumessende sehr miissige Gratificatioll zum .Gegell
stand fiihret, aus den EinkUnften der ill. Natiollalfolldgeldel'll zu bestreiten 
kOllunet, so wird der Ausweis Uber den hierunter naeh Mass der Allzahl 
ll. Beschaffenheit der YOll 111. n. u. Jugend besuehendell Schulell, sowie der 
gutachtliche Vorschlag der den obigen zu diesem Unterricht zu verwenden_ 
den Individuen zUi':uwellden hillig erachten diirfenden miissigen Ergotz
lichkeit unserer ill. Hofkanzlei ZUl' weiteren nach UmsHinden unter gehorigell 
EinversHinclniss mit den betreffenden Hofstellen zu yeranlassender Ein
leitung zu unterlegen seiu." K tomuto bodu rezolúcie podáva clv. voj. rada 
toto pripomenutie: "dass die landesUbliche illyrische oeler seryische Sprache, 
Serpsky Jessik genannt, bereits in den Normalschulen fortan unterhalten 
werde u. cla nach den Direktiyregeln der Normalschule clie Griinzjugend 
vom 7-ten Jahre angefangen nul' durch 5 Jahre sothane Schulen be.mche; 
in dem Alter Yon 12 Jahren aber (nul' einig'e wenige von vorziiglichell 
Talentcn u, Eigenschaften u, von vermoglicherell Hausern ausgel1ommen) 
zn ihren Hiiusem u. 'Virtschaften zuruckgeschickt werden, so behielten sic 
ohne Untel'bruch die tJbung in der Nationalsprache u. haHen auch die 
Grunde in der cleutschen hinliinglich erlel'llet. Die Kirchensprache, welche. 
cigentlich griechisch u. keinem einzigen Granzel' oder anderen Insassen 
diesel' Nation, ja selbst nul' dem geringsten Teil dcr Offiziers bekannt sei, 
fordere in dem Untenicht eine ganz besondere Anstrengnng." Ide-li v 4. 
bode o túto l'eč, znamenalo by to znemožniť cier norm. škol a hraničiarolll 
venovanie sa voj. II sedliackemu životu, Je preto potrebné určiť na,jprv 
podra rozdielu triec1neho, ako má byť mládež vzdelávaná vo výkone náb. 
povinností a k duch. stavu. Ustanovenie predspeyáka pokladá za zbytočné, 
bo je povinnosťou duchovuého pri vyučovaní náboženstva cvičiť mládež 
aj v speve. III. kanc. k tomu poznamenáva, že ide o reč l'udovú a o cvik 
v cyl'. písllle a žiada potvrdiť rezolúciu. Na dotaz uh. kanc., či sa tento bod 
rez. má vzťahovať a.Ť na Rumunov, poukazuje ill. kanc. na to, že žiadosť 
národa nevzťahovala sa na rum, reč, "sondern unter dem Ausdrnck: in der 
Nazional, als einer fur alIe lllyl'Íer gemeinen Sprache, lllll' auf clen Uhter
dcht vorziiglich in den cyrill. LeHem ... gerichtet war." V smysle 27: 1791 
Je tej mienky, že aj pravosl. Rumuni patria pocl llU. Rez. schvaru,Ťe ilL 
kanc. Rumuni však pod lín nepatria. (9, VIII.) 

44) Vyjednávanie meclzi kanceláriami v tejto veci Sl'Ovn. K. 3851, 3852, 
3853, 6520, 6522, 6526, 6527, 6529, 6532, 6533, 6677, 6678, 6679, 6901, 6993, 
6995, 7013, 7018, 7020, 7171, 9522, 11547, 12942, 13960, 15510/91; 477, 484, 
769, 1547, 2656/92; St. R. 4527/91 a 748/92, Najdolež.itejší je pozmeúujúei 
návrh uh. ka:lcelárie, aby časť rezolúcie na I. 8. yystahl yobec a do vyhláse
Ilia bolo dané len odvolanie na billct 17. IX. Miesto označenia Temešský 
Banát lIavrlm.Ťe výraz" novoinkorporvané 3 stolice," V prvej veci ill. kan
celária pri,jíma návrh uhorskejl v tom smysle, že povodná rczolúcia má 
byť doplnená tcxtOlll, navrhovaným uh. kanceláriou, takto: "Kann die ill. 
Nazion, solánge clieselbe nicht his ZUl' etwa diessfalligen kUnftigell Tnn
lichkeit mít einem eigenell Slrieh Landes ztll' Formirul1g eines moralisehell 
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KOl'pers vel'sehen 1Si, sieh eiw;tweilen mit clem ihr yon uns gniidigst zuge
sugten unserem kgl. Commissaire bei dem fi.irgewesenen Kongress zu Te
mesvar. FML. Baron von Schmiedfeld miHels eigenen Hanclbillets vom 
17. Septelllber 1790 bekannt gemachten U. den NatioDsdeputirten in offent
Hcher Kongressversamllllung verzeichneten hochsten Schutz yollkolllmen 
beruhigen." Tu však uh. kanc. obracia a spokojuje sa radšej so znením 
povodnÝlll: "Hat die ill. Nazion nach Zeit U. Umstiinden abzuwal'tell, oh, 
wann u, wo derselben allenfalls in der Zukunft einigen U. welchen Strich 
Landes ZUl' FOl'lllirung eines mOl'alischen KOl'pers einzudiumcll tunlich' 
sein wh'd," Do tej doby je osud národa zabezpečený privilegiami. - Výraz 
Temešský Ban<Ít 03táya tiež. 

45) Výlučné privilegium KurzbockoY() prešlo pri tom na Novakoyi{:a (vy
.icdnáyanie srovn. K. 5351, 9490/92 a St. R. 3317, 3'1'62/91.) Povodne je úmyse! 
povoliť sriadiť y smysle rez. na kongresové žiadosti tlačiareň v Ione národa· 
s opatreniami, platnými pre metropolitu Nenadovicha z 1'. 1752. Neskol' 
však sa tlačiareúpovol'uje len vo Viedni pod dozorom ill. kancelárie, bez 
y('domia ktol'ej nesmic byť tlačená žiac1na kniha, vzťahujúca sa na ill.·' 
národ. S KUl'zbockom bola uzavretá dohoda na podklade odstupného, 
Novakovié-ovi bolD uložené Z príjmov prispievať na srbský núr. fond po 
4 prvé roky (kým trvá ešte priv. Kurzbockovo) 100 zl., potom 400 zl. ročnc 
a za 100 zl. kníh zdarma pre srbské školy. (Novakoviéovi boly postúpelll; 
4 roky pri\', Kurzbockoyho a mimo to bolo mu priy. predlžené o d'alších 
15 rokov. Diplom daný mn na monopol tlačii a predáyať ill. a rum. knihy 
.,zum Behufe der illyrischen Nation", bol vyhlásený intimátom K. R. 
26097-98/95 zo diía 21. XII. 1795.) Pocll'a tohoto privilegia može N. vyvúža( 
bez cla ill., rum. a vých. rečí knihy; z cudzozemska knihy týchže rečí smie 
doyážať len on, ako aj zmieneného druhu knihy tlačiť, predávať a rozširovaÍ. 
(9. VIII. 92.) Noviny boly Novakoviéovi povolené (19. VII. 92) s príkazol1l 
jlredbežnej cenzúry, letorou bol poyerený biskup Petrovié, radca ill. kan('. 
«((, 8499/92,) Názov novín, vychodivšÍch 1792-94 bol: Slaveno-sel'bsld.ta vje
domosti. Vedra toho bolo dané povolenie Fr. Bogdallovitsovi na vydávanie 
týžc1enníka ilI. a lat. pÍsmenami pre Dalmáciu, Slavoniu a Horvatsko s po
vinnosťou predbežnej cenzúry. V súvislosti srey. fl'. a belgickou nesmic' 
časopis obsahovať nič dvojsmyslného a nič proti monarchii a pl'ávam 
panovníka, ale opačné zprávy a demaskovanie revolucionárov. Kancelária 
iU. žiadosf doporučila, bo program, ]Jredložený B" neobsahuje vra,j nič 

závadného, "sondcl'll sich vielmehr auf solche Gegenstiinde, namlich die, 
Vel'bessernng des Ackerbaues U. liindlicher Wirtschaft, die yaterliindische 
Geschiehte, Verbesserung dcr Nazionalsprache, Bekanntmachung edler odel' 
gemeinlliitziger einheimi,'Cher oder ausliindischer Begebenheiten, besonclers' 
solche El'úihlungen, welche die kindliche Liebe u, schuldigste Ergebenheit 
(lel' Ulltel'Íanen geg'en ihen bochsten Lanclesfi.irsten auszeichnell, besclll'an
ket." Povolenie bolo dané 29. II. 92 (St. R. 1017/92). Z faktoy, dosvedču.Ťúcic!t 
podporu srbského kultúl'l1eho života so strany vlády, spomenieme tu ešte, 
vydanie :MoJ'álnych kázní, preložených z ruštiny archimandritolIl kláštoni 
v Koville J ánom Raiéom. Putnik navrhol tento preklad ešte roku 1786. 
Povolenie bolo dané r. 1788. Preklad bol predložený so stručným neUl, 
označením pl'edmetu jednotlivých kázní metropolitom 1', 1790. ktorý žiadll 
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pri tej pl'Íležitosti o sfúbcllÚ odmeuu pre prckladlltel'a. KaIH:. Ila \'fhU.k ' 
po posudku cenzorovOIl1 kázne povoliť vydať a prekladatel'ovi ndeliť zl. 
náprsný krÍž .'>0 stuhou. Z dobrozdania: "Das wallachischc Vol k u. ZUIll 

Teile auch das ill. Volk befindet sich noch del'malen i;l einem ziemlich 
rohen ZlIstande." Jeho vzdelanic móže postupovať len pomocou kiíazov 
II l'udových škól. CieYolll vzdelania tohoto kňazstva bolo rozhodnuté založil' 
SClllIIHll' I' Temešvúri, prc voJnn nebolo však dosiaf nič llskutočnen6. Dr} 
Jej ~oby Pl'ÍtOI~llé prclo~ellé kázne budú lllať pre ldíazstvo vefký význam. 
budu lllll pOlllockoll prI obozllalllovunÍ fudu s čistejšou lllravoukou. Prc
klad bol 1ll'obený podl'a hlásenia metropolitu "in die gemeine mYl'iseh
sel'bische Sprache." Z kultúrnych požiadaviek kongresu bolo 1'. 1794' USkll
točnené ešte sl'iadenie seminára v Karloveiaeh. Jak u gymnázia, hlavl1ú zá
sluha o to pl'Íparhí i tu novozvolcnérnn srhskému mc(ropolitoYi Sh'ati
lIliroviéovi. 

46) Zástllpc:orn sn "tal Szentg',íli, adjunkt komornej a(hnillishác:iP v ZfÍ
hrehe a dóvel'llík 13ala5so\'. (K Pl'ameiíol11 SI'ovn. K. 6289, 6521, 11737/91; St. 
H. 3451/9l II 2043/92.) 

..J-7) K. 5599, 5034, 7939/92; St. ll. 2320 a 2893/92. 

48) K. l1757 a 1l547/91.Rozšll'ovanie Imlelldára je intimoVUllú K. R. Zl) 

dr'ía 16. XII. 91, Č. 23671/91. Kroky .stolíc proti nemu srovu. K. 2088, 
3213/92; repl'. 13ihal'skej y .'\. Kom., lad. XXXVJT, fase. 5, Č. 29: oclpovecr 
jIl. kalle. K. 2957/92. 

..J-9) K. 5783 (Billal') a 59HO/92 (131'e11.), 

50) Obe predostl'etia Sl'. y A. Balassa \' 1'1'1. N. \{ _ L. Pné (\ čis!o
pise) aj y St, A. VV. - Ul1gal'll, fasc. 410. 

51) SrOYIl. Szalay, 94 a ll. a l'vlályusz, 524, pOZI1. 1. 

' 52) Jegyzésci, 87 a 11.; Acta :-nemlI, 64 a ll.; ZprÚYy Nnjstettel'o\'e Y ~\. 
Balassa y M. N. M. - L. . 

53) K, 369J /92. O 2 žindostiach, 1'0zŠirovull ých medzi pra vosla Vll ÝIIl i 
", stolicia~h, Krašo\' ~ Tcmeš YO vačších obciach podá va zprúvu aJ yyš~trll
!~lca. kOllllSla , vyslana na preskúmallic ponós Srbo)' v Hunáte, Jednu tnk(t/(} 
zradosf ~roYn, ,v A. Bnlass1I. Sro\'Jl. a,t Mályllsz, 97. ivledzi týmito pOllosami 
v~skytuJe ~a I ponoS~1 IllýJ'O\' z Torontálskc,i: I-Tl. išpán tcjto stolice gl'. 
Jall. Batth):a~IY ,dal pn posledllej rcštamácii Pl'oti tam. ill. zcnI1:inolll Zl'ejm Ý 
preJav svoJe.) nab. a národlle,i ncnávisti. Bo] pozbavellÍ hl. iŠpúllstnl I'. 1783 
Jla žiadosť Illýl'OY, pl'ečo Sl'bi obávajú sn temz jeho pomsty, Knncelál'iu 
(9. IX. 91) s odyolaním su litl to, že B. medzi časom zaďakoval', poklarlá \'e(' 
za vybavenú, s čím súhlasÍ aj rpzolúda (9. X. St. R. 4399/91). 

54) Acta _';nemu, 102: K. 8040/92 a St. n. 2838/92; Málytls;l" ('. 76 a ,,(I'. 
94 a ll, . 

55) ]egyzései, J ll; Najstetterol'<l zpnívn 1.0 (hl U 27. VI. 92 a '!'ol'koso\'o 
I )iariulIl ku ,liíu 26. VI. 92. 

56) St. ll. 3420 a 3567/93; K, 7H33, 7939, ?940, lO165, J0955/92. Billet 
panovllÍkov () zl'll.~ení: "Da ieh l11eillPS Dienstes zu sein heIuudell habe die 
ihnen unterg-ebene ill. Hofstellc aufzuhebcll u, ihre Ag'ende der h. Hof'
kanzlei' zn iiberlassen, SI) werelcn Sie ,sich wegen Ůbpl'gabe der Aden mit 
(lem GI'. vou Pálffy, meinern li. Hofkanzler, zlIg'leieh ins Einvel'llehuH'1I 
"dzell:' SI'. ('šle SL rt ..J-253, 533?, 3550, 4J05/92. 

Je) K .starším' dejinálll uh, lllllHUIIO\ ,';runl. .I Ol'ga: Gescl,liehte dl'!; 
l'lllnunischell Volkes im Rahmen seim'l' Staateubilduugen, I-II. Gotha, 1905 
(Allg. Staatengeschiehte, I,' 34.); J anesó: A román neIJlzetis~gi ti:irekvésck, 
I-II.; Kadlec: Valaši Cl valašské právo. Praha, 1916; Moldovan: A ~lag'y<~I" 
országi, romállok, Bpešť, 1913 (Szabó: Nelllzetiségi ismerteW kimyvté~l', 
V~VI); Brote: Die l'umunischc Frage in Siebenbiil'gel1 ll. Ungml1, BerlHi, 
IH95; Macťll'ek: Rumunsko ve své minulosti i přítomno.'jti, Praha, 1930; 
IJullfalvv: c, cl.: Ri.issler: Romanische Stndien, Lipsko, 1871. 

58) P;'osba vyšla i tlačou s titulom: Repraescutatio PÍ h~m~llillla(' lH'ece" 
lllliversae in Transsylvallia Valachieae II aj iOllis pro iUl'e mdlgenatlls l'eeu
pcnmclo. l791. (Sl'. S. K. 5601 ~l 70~3/91.) Dl'll.hé yy~~anic l~spOl'iadal,su:.~(ý 
historik J. K, Edcl' (Teutseh: C.esclllchte der sll'benl~urg~r Sacl~sen, II, )~~) 
" litulom Sllpplcx libellus Valaehonnll Traussylvamae mra tl'lbus 1'~'c('~bs 
natiOllibus c0l111l11wia postliminio ~:ihi adsel'i postulalltiulll s polenlld:Yllll 
poznámkami \' Klnži, 1791, str. 59. V literatúre je prosba ZI.U1r;la pocl t?'ll~t(J 

lIepmvÝlll mellOIll, daným jej protivllíkom. Protipozl~á~nky lst~h() ,:pahlO:l.e
kého Rumlllla", sec!mohmclského však sedm. kancelana uepnpllsbla tlaclf, 
hoc cenzor Szekeres s tým odóvodneníHl, že \- Sup pIe x libellus auonym 
s dovolením cenzúry llrážal celý nárocl, kdežto pl'otipoznámky týkaJú sn 
!cn osoby jedne,T, navrhoval jeh pl'ipusttr, h[) lIapadnutá strnl1~ .lll~ vraj 
vždy viae prú\'ll. (St. R. 23tl? /92.) Proti prosbe H.nrllllllO\' vystupll ,I Pl'<I

vin~iál piaristoy sechn. a proL dejín nu lycPlI Y lOuži rl'l., Holla s. ~hcl~\.OlIl 
Disscl'tatio cll' Valachis. O JeJ smerp uajlepsiu prerlstavll nmn p(~da.Jll 1l.uz\? 
jednotlivých jej hláv: PrOemi1lll1, Occasio, materia, s.eopus chsscrl~t~onls: 
Caput L Valaehi 1l~1ll snnt origine Romani, seel Bulgun. ~~P~lt ~1.. EhanlSl 
('oncedatllr Valadllls ex lloJ1lanis Ol'tos esse, iude tamen mInI lUl'lS lil '.f~al:
syl vaniam ad cos cleJ'iYHl'i polc,t. Caput III. Valach i, C:lliuscU~lqlJe O~lglIl~s 

sint \lihil illris il! TransylvauiulII inde u condito rcgJJO Hnnganco attnblleH' 
"jbľ possllnt. Caput nr'. H.eligio Gmeci ritus UOl! unit" in Transyh~allill 
IIllllf[uam ii, privilegii s c10nata fuit, quihlls aliae l'eligiol~l'S l'ceeťta~. DIClko 
však ostalo v I'pise fl holo vydané až 1', J 906-07 Y zpra Vl' ~~~llzsk~ho ]'. k. 
"'Yll1názia a znova (s mad'. prekladom) Za,jtim vo Veszta 1\.onyv(a1', ~yH, 
; .. 1931 y Bpešti. (Na dielko llpozol'llil Csaphí.l' liŽ j'. 1878 y T, T. n obsll'llll 
zpráVlI o iímn 'podal Hllnfalvy v Százaclok, IR79). . 

59) 3 § diplolllu Z.l'. l70 t: "Ut qllicuuqne, etiam saeCl.llal'es e~ plebeHle 
('ollditiollis, s. l',-Ce. ceelesiae Sl~ lllliverint, inunediatc statm enthohco ,aclnu
Illl~rentUI', sicquC' intel' status eompntelltlll', capacesqllc lcgum. patl'JHnll~1 
ct universOl'um' benefic:iol'lllll, Ilon ut hadenus tolerati, ser! nel mstar reh
II 1l0l'Um patriae filiol'llm redclantlll'.", . 

60) Do záhad rak. dl'. politiky, tejto dobe zvlúšť~;' olázke 1'l1l1ll1ll.skeJ 
núm dovolí vniknút' do istej miely memorandum Kalnokyho (LudVIka), 
predosireté lzdellczym diía 11. XII. 91.: Al\IIlerkuugen, cutworfen aus 
Célegenheit des in Sistov abzllhaltenden Kongl'esses s clatmll 35. XI. 91.: 
Pre lIloual'chin hy nebolo priaznivé, kcby Moldavsko, a Valassko closta~y 

sn pocl rak. berlu'. SÚ to vzdialené provinc:ie a bolo. by ieh ťa~ko :ldmi~l-, 
stl'ovať. lch I'eč jc rozdielna od valašskej i gréckc.J, obyvateha. Sll, len~vl 
(turecký zvyk), náprava by, bola možná len po (llhše,~ dobe. K:a.Je sn maro 
l'lIdnaté II mnoho IIlwvatefstvll clomácellO hy tam slo Zll podml. Nastal 
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by pukles cien. S pl'oSpeChulll by však bolo poddat rak. Valašsko od Olty 
ua západ: prírodné bohatstvo atd'. Samostatné kniežatá v týchto zetniach 
by neboly monarchii prospešné: nevedel)' by sa udržať a musely by sa 
prikloniť buďto k Rusku, Turecku alebo k monarchii. Staraly by 5a o svo
jich poddaných a priťahovaly by poddaných rak. tohože jazyka a náh. 
Keby sa pdldollily k Rusku, siahaly by hranice tejto ve1'll10ci až k hra
lIidam rak., čo by, vzhl'adom na rečovú a náb. príbuznosť obyvatefstvn 
v Sedmohradsku a v Banáte (Rumuni a Illýri) bolo vel'mi nebeZl)ečné. Tedr 
volil menšie zlo: volení hospodári pod protektorátom Turecka. Izdenczy 
k tomu poznall1el1úya, že pre spojenie Uhrov s cudzími dVQrmi nie je možno 
ani rak. Valašsko podržať: protiví sa to reichenbachskej konvencii: statu, 
aute motum bellum. Poznámky bude možno snád' použiť pri inť'.f príIeži
tosti. (Priv. BiM, fasc. 22., conv. II.) 

61) S. K. 1'0 svojom dobrozdallí k prosbe sj. biskup ov mimo uvederi.ý 
.už bod diplomu z r. 1701 uvádza tido najv. rozhodnutia v ich prospech. 
"Pariter anno 1701 die 20. Aprilis et 1702 die 13-a Febr. puneta circa 
observalldam ilite!' 4 religiones receptas libertatem et aequalitatem henigne 
l'esoluta, absque uHo discl'Íll1ine Valachorum recenter hunc in nUll1erUlll 
v('rorum Catholicorulll ('ooptatOl'llll1 in anno 1699 die 5-a Septembris ob
;:ervari demalldatumfuisse." JozetI.,KarolnI.i M. T., tieto diplomy po
tvrdili, poslednú mimo to 9. IX. 17.43 rozkázala ieh plnenie nrýchliť, "clernm 
et populum pro veris catholicís declarari iussisse ac insuper prohibuisse, 
ne sub uIID) praetextu vel pl'aetensi usus et consuetudinis velamine iuribns et 
praerogativis iisdem concessis contraveniatul'." Mimo to bol vydaný v ieh 
prospech patent z 15. IV. 1746. Platia značnú časf kontribúcie a vere.řnýeh 
tiarch; praeujú v baniaeh na sof a mdu; vo vojsku tvoria z 3 pIukoy 
sedmohradských"celú tretinu, v hraničiarskych celé dva pluky pešie a vefkú 
časl sikulského pluku jazdeckého. Za pruskej a turecke.Ť Yálky vyzname
naJi sa vernosťou, preto doporučuje, aby dosial' neuskutočnené sruby boly 
splnené (dosial' sú len tolerovaní) a komisárovi dané do inštrukcie, aby ako 
pokračovanie kl'. propozíeií navrhol zákon na zamedzenie pl'ehmatov. po
/ožiac za základ 6:1744. (S. K. 3454/91). 

62) O žiadosti rum. důstojníkov sr. }allcsó, ll. 271. 
63) K prameúolll srOVIl.: žiaclosť RUlnunov a je.t vyvl'útenie Ederolll 

v Supplex libellus; mienku kaneeIárie () nej St. R. 1286/91; prosbu kléru 
gl'. kat. St. R. 1550/91 a S. K. 3454/91; novú prosbu Rumunov o úrady 
S. K. 4984 a 5167/91, ako aj St. R. 3326/91 a (k následníkovi trónu) v Pro 
Bibl., fmc. 23; l'ezolúcie na dve pl'l'šie žiadosti a reskripty k snemu S. K. 
4004, 4132, 4550/91, St. R. 2305/91, Jegyzokonyy, str. 482, 522, 531; .Ťednanie 

II pl'edostretia snemu y Jcgyzokonyv, 481 484, 522, 531, 627., 636 a n. a Acta, 
stl'. 7 a n. čl 93; zprúvu RalIovu S. K. 4652, 4822/91; .fcdnanie dvorskp S. K. 
3495/91 (v 5493/91) a St. R. 1603, 1805, 2489, 2488/92. 

64) Sl'ovn. St. R. 5630/91 a 1889, 2371, 2488/92. 
(5). St. R. 5246/91 a 1469, 1886, 2146, 2188, 3313, 2488/92. 
66) Ústavu saskú charakterizujú sami Sasi 1'0 svo.Ťe.r crakovnej repr. 

Kounicovi zo dúa 16. nI. 17.90 takto: "Sie bestand hanptsaehlich in foIgell
den mn meisten erschtitterten Vorztigen. - In dem Eigentum des unsem 
Vorfahl'en, 1'01' yielen hnndeJ't .Tahl'cn. ll. mit del' Bccling'ung" dass er ihncn 
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cl".f schenkungsweise verlíehenen 9rund "und 
,nic wieder entzogen werde~ Ul C, U k f 'eíen sachsischen Kre1se, Stadte, 
Bodens ... - In der Verbllldu~g ~ er ·Iblt:. cl'gen Volk oder Nation. In 
. . mZ1gen se s clil 1 G 
t,F 'Ide u. Doder zu emem e : T _ cl Wnde díeses ros5-

Ul . b f gt als elller der 3 LCln ess . t' 
•lieser Eigenschaft war Sle e u ,c I . I' llohell Landesd1cas e1'1e11 

f Il dtagen a s III {cn d 
. ftirstentums, sowohl au c en ~an 'T ~·t ng aner aUgemeinen Lan es

. Verhandlung U. -,-",1 u " . I I te-
:lUl' Gesetzgehung U. zm I l' selbstandiges, fur SIC. 1 les 
. ·,·t· '1 cn Sie war II sen t 

augelegenhelten nl! ZUWII c .' V ,'t 'h 'er beiclen Oberbeam en Zll 

]lCndes Volk befugt, sich unte.r deu~u lOIls~ z u\~rlegung zu nehuien; Miltcl., 
. . hafthches VY o 1 III 1 b . '. .yersammeln, 1hr gemeUlSC cl' ftihl'cn u. Zll handla en, Jd 

. f' cli o· zu mac len, emzu t . I zu 
('s zu bewu'ken, aus Ul b 1 Einrichtungen Ull er SIC 1 

• • A I . 1 t 'de Anorc nungen U. • ď E' 
.selbst zu chesel: ft )SlC 1 gl f 'uer mit sieh, dass slch 1e ~~ll-
machen. - Die Verfassun~' br~chtE'G::m~;lbeamten. welche gleiche~ fre1~n 
,,'ohner der hertihrtell Kre1se lilU~ '1 ll11ter' ihnecl haussasslg sem 

. G II"j nut l111e!1 U. bl"t 
Standes und gIe1chen e) u s it nic' von fl'emclen, ihnell am Ge .u 
mussten, selbst erwahltcn, U. som'

l 
licht O'ewahltell Beamten, ahhm-

1 ichen von I llleu J b b faHs 
ll. Gerechtsamen Ul~g e , . . lben mit andem Nationen war e eu .' 
Teu _ Die Unvermlschbarke1t clersc ". Freiheiten U. bestand lil 
g . " I' I t '1 'er verfassungsmass1gen . E' 
cine der yorzug 1C IS en 11I G der Gereehtsame emes lll-
, . I lem voUen euusse . . . 
dem, dass memall{ an" (. SFdte Marlde u. Doder (elluge welllgc 

wohners der k. freien sachsls.~h~~. che~11\ntei1 nehmen, folglich weeler ZUIn 

Ortschaften ausgenommen). gan.~ ll' I B 'itz liegender Gri.incle nnel zu 
I lm e1gentulll 1C len es" U 'nge, 

Btil'gel'1'echt, noc I Zl lIr nicht deutschen GebliHs u. rsplll .. 
j~ mtern gelangell konute, we cle 1 . t in dem dass dic Saehsen em 
waf. - Die Constitution bestau( w

U
e
1 

er
t
'" Ic L;ge U. Nahrungsart ao-

f '1' besondl'c ms ane , . auf 
eigenes, sowoh1 au "lll~ tf díe Aufmunterung der Indllstne U. . ' 

gepasstes, als hauptsachhch al 1 I biirgerliches Gesetz hatten; dass 
. 1 S· I rheit abzwec ccm es , t . eine)' 

die offenthc lC IC le St. T 'l-eiten nach dieselll ("ese Z m 
. c1ie zwisehcn ihnen entstehende t l~ll~g <c Geriehtsordung abgetan wurdcll: 

I inder kos sp1e 1gen' . I t l' lit kurzen, einfac len n. ID ." I' I C· ,'1- II Criminalgenc 1 e, {le 11 
I t . 1 II bmlang IC le ,n I. ... . 'oU-

II. dass mllle)S elgel e.. _ t f ol lieh mit allem, was sle 'augmg" . 
Mlinnern aus illl'Clll ~Mtftel hesetz , g b t d Fel'ller bestancl dle 

, tel' ihnen es an eu. - I t 
kommen hekallllt ",aren, un II I . Gerechtsame des Biirgerree 1 s 

1 \ Ulmng' SowO I { er t .. dem 
Constitution in c E'1' hUS .. A f tl lt als des Indigena s III 

(Ier Einzelnen in clem Orte lIll'es u en. lH .s:1 t
C 

,veniger in der Befreiung 
f" . ·t tmu'" wre lllC 1 d 

Umfang de.> ganzen GrosS 1l1S ell . .' .. d . en G1'llndherrll, ausser ell 
cl E t .. htnngen an llgen em . htl lt " .,·on a11en an ern ~n ne .. 1 St t Zll seiner Aufrec la ung 

I f . NI t 'heder c es aa s " 1 I 
Beitragcll, die sie a s re1e f 1 g . 1 1 'Besitz der GcHille, we Cll' 

. b' t . n nJ.Us'teIl' U. lil (en f' 1e 
verhiiltnissmass1g el rage , i.t' Gell1einwirtschaften abwar en n. Jec 
llie Tel'1'itoria uncI dnrauf ange eg e S ll" . Ge-chichte der' Dentschell 

." . I J . . '. (Sl' . Cl ozel, " h'cie Gemeinde {Ul' SIC 1 )ezog. ,.. 

in Siebenbiirgen, 126-12_7..) 7 8?78/90' HeydendorfOY vl. životopis (vycl. 
67) S. K. 3695, 940.:>, 8?7". i.' siel;ellb I llllcleskuncle, N. F. XVr. 

I '1\' ·hiv des Veremes . . " II 39 9 a II dl'. R. Tlel om y 1 ll: . G .y. I te der Siebenb. Sachsen, , ~ c. . 
. 1) XVIII 159 a Teutsch: csc llC 1. ., latiť ročue 500 manek 
,< ]."' I I oli Sasl pOVlJllll P cd' 

68) V smysle Auc rcauumu) v t t . by boly vyberané ria n(' 
il . NI" kecT na stá ne po 1 e . 1 tl' 

:;triebra panovn \.OVl. 1 es cm, d' Sasov p1atenie tohoto pop a "ll 
, lá zem te y I na >, l' 

dane, l'ozvrhovanc na ce ". y', ~\ . afiho platili Sasi príspevo ( na 'Y-
t· k'llo pre5talo. Za kmezata P mar 1I1S e . 



držunl1úe ImiežaciellO (h'Ol'a kt " , 
martinského, LeoI)old I S' Ulelllll lJl·ISpCI·kll bolo dá YélUl; mcno 
S . h '. ,aso" od tohot I tl poplatkll 
"élSI o však ncplatili ,'111[' cl'~I' v o pop a cu osvobodil clo . 1 " 

"el Az I' 1750 f' 1. 70> pravotu pl'cd f, . ' . " o 15C"~ )JocJvihol ..' , I OlUm )JrodudlOnak (z, I "cl proti nllll 
poc y, ktorého fiscus ohvin'l ~ I : Sll , prcd klol'ým Llžt!ý !ll' "t 'I' 
JI' . 1, ze vastm pod f' I 'I ,dJI ( 
( o (onane po rok" epocháIllolll I . t u 15 GI nu alcho že j[1 doshl 
roku holo zákollOm zakázané t/,;I'00, .1e~ ~o, rokli 1588, lepšie 1657, ~, ktoro,:, 
,~lecJku apelácic Sasov fahah "I~ d ame

I 
slafnych ma.rctkov), ktorá Sll y dil 

7')lIlietnut' S ' '" o 1'0 (t[ 1783 I'e I I' . -, , a a asi odsúdenÍ k I I' . 'c y ape aeia hola f n 
(9) S1'ovn. Teufscl! Ir -3~ :a

p 
a elllll cele} porllžncj snOl,,' ocl ,,' "70'" 

70 I • . , Y Y-,,4, . . J, 
, ) leydelldo1'f, 217. 

7.l) .1 egyz6konyv, 353. 360-61" .' _ 
"2) O 1 cl S. J\.,865 4227/Y1. 

k(,c/' , " ponec laní .. spo.Ť, kemcel<1rií bola J'ec~: 
, , Sd snem I ' - liŽ Y schúdz'" cl v do ' ' , [suasa, požiadať panoyní/'a ' ' zo na lij. 1., 

,hy, kym snem otázku únie .. d ," u ponechallle sj)ojenia do t ' 
liJ :-,,1. spis; SC1'i)Jtul1l anonYl1lu~~~Ple.r;, :la .. Prc .odlúčenie kancelál'ií VYŠi~! 
:;anca Ecpal'auclam esse 17'91 '1'1' ~ . I. allsllval1lcam cauc'dllll'imn 'II) H 
"I I ' . . ae ne J' '7 ' Ull, 

lI.~ln a cu SPOl0Čllá kancel<1l'h 'I I' t.· ,111.- al.; I". cele'; úuil' s Uhorslcoll' 
Ilradsl 'S ' " c o Vlac I' 1) . I TTl ' <:a., pOjením by Seel I JI' lospec I l lOrskn fikl) S d 
III .' mo lrae s (() ztl' t '1' ',e mo
)yv )~ o ohl'ožellé, podobne zvl 1)~"1va 'S.a

l 
IlO na vyzllaulC'; .kho zvl. právo 

pccne d'ale Ť i "4 'v • 'c I cu Ov a Sa80 p, ' • , 

" " .'. 'v !)I( nahozellstvá, hol J , ,', I, SPOJCllle ,/e nehez-
(tIdlld ZHl'UCIlJC rýchler'šie . J ' .)) to In ok k lnkol'por<1cii' z,'1 k. 
'j't 'v • , ly )dVelll(' ve" D' II ' . <III-

\' ~ my den sa hroJ' í lH'Otl" v Cl. Je ((j Yyšlo prec! II JI "I 
- . I' ' nenl II uz II 'I " > I . ". 
mne vys OVUJe ,~a Ize!ellcz t I t . , ",nenl(> sec moIll'achkOlll O ll" [ IT y aco' B'l I . <IHIU 
I' .~mgal'll aIs AnslĚillcler angcsehel ' " IS lel' . taben c1ie Sicbeubiito'eJ' díl' 
)lll'g'en angestclIel wnrcle 50 ' . ~ ,tU' '~'enll C11lel' von Hungurn in "'Sie] , 

<lusfertigel I'" .." lllUSS e slch clel'selhc I ' ,'] ". Jell-
• 1 dsscn, ,,'Ie el11 solches d' V.. . c ~s SJe )enb. InelIgeuat 

li:, lll~n WIIJ lllall aul' eiumal clie llU~e, olclI~teu 1Il1W1c1el'legIich bcsWtigell. 
llamllChe Clllel'kelll1en 1] '" g. u. slCbenh. Natiou fUr e' I' 

" ' we c ll' Jahe 1V I ll1e u. (I(> 

lIJ ll::. (St: ll, 1038/91.) , cne llllg' llotwendigel'weiSl' auffallp!I 

,Y) K Jednaniam o únii ll'l ' 

"dliJdze z dňov 18 T 1 1 ,,~snemc sedUlOhmrlsl.(OIIl smvll. leg'''z "1'" 1\T, . " ., .,.... a 25 II 1 _ , ' .,.0 ~ullyv. 
"emesOve v PL, ln f . ., ., 1.., ti. 24 'I ')6 UJ Z ' , 
155<) . . . 1). lise. 22, vol III. St II ' ď' -. . ~pl'H 1'1' 

v-' 1563/91; S. K. 4227/91' H .J, I':" . '.918,683,1038,1282, 154,j 
Yl'zencov ú' . , ,e) r cuc od, 22Y i! II Te' j',. , . , 

ml' lid SlIClIlt' nhol'skolll 1790 " .. 1O~} lIlektol'ych pl'í-
75) K stal's'l' I" ' S !OYlI. Y 1\ ch SI I • • , , 111 (eJlwím S" , . , lemu 111 1790 ,8, 

:-;'Ichs 1'" I " <lSOI S]'O\' II Telltscl (' D '" cl II. 
" . ,'eu II [' [<I.' Volk. I-VI ,v't' jT 'I, J. .; Ceschichte cle!' sl 
I' Lipsku , 'I . SOSl, 'U'ollstaclt 185<) 5' . ) 

.' " d co 1. SI'. pokr<Jčovatel'oy . ' -- 8; 2. vyd. 1874 
der sb. Sachsen I-I'! "1 S'b' ho cheln Becll'. Teutscll'l' (' '1' I f 
. " "I III, 18Y9-19')6' I' , " '. .esc 11(' [ l' 
ln r1ell KarpathenIanclem II-III C tl -. (alllcll; Geschic1IÍt' (I. Deutschell 
1T\1. 8).;. tenžc; Die Allsiecilullg- rk;. ~o Iti!, 11907-:-191J (AIIg-. Staatellgeschichte 
(1 llS Oster' . I ' '1 . ell se len III clen Y . tl I'" . lelC18 ,erg'angenheif 4)' N "mpa len allrleru, 1917 
I' cl lele A ma ',.. '. " 1 clIge],orcll Emil' jl, 'd '1 . ' 
J.r g) dlOl'sza","'! lIénletel- (S- ) " N . . '1Z el e Vl SZ<1SZ(I/' 'J) B v , \. za )0 . e ~ f' , . , . ď , 

/'. J -.' pesi, /913; 81'0VU, l'šte diela S-'V . . B1l1
1.

C
' lsegl LSlllCl'tet6 kOllyvtrí I' 

( fl eJ Schlozcl'; Geschichte cl . D 't" Zl d~Yl. eclewi, Schuler-Lihlo" D'" 
76) fl d eI en schen 111 Sl I lIT .J, OStI, 

ey cndorI, 215. Z literéÍrn ch' ) .. - ,Goting}', 1795-1797. 
~er, Verfassungszllstil1lcI der :;tich{ I d,ektol~ot(j roku 1790 Irehn spomel1líť 
aVII l'ecenzil1 vid' I' E. B J;9 6

ISC 
len 1 v

atlOn ill Siebcubiirgcll, (Ocl " 
" - O, 7.0 clna 2 I Y 9 ). ml( -

. . O .. Das Vel'h1iltniss 
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der Sachsell ill Siehenblirgeu. ill lI'elchcm selue gegcll clil' \andcsfiirsllic],e 
Herrsch&ft stehen, Dit' Ccschichte clcr Sachsen (báseň k inšta1ácii Bl'llckcn
thalovcj). Iné diela SI'. ll. Teutscha, n. 319 H ll. 

77) Ada sncrnu, stl'. 33 a n.; 105 a ll.; Jegyz6konYI', 540 a 546 a ll. Srm'II, 

aj VOtUUl ,cparatulll cil'l'H organisatiollcrn cliadae pel' natiol1cm Saxollí
('am pl'opositum v Pl'Ív. Bibl., fa,~c. 23. 

78) Prísl. llliesto reskriptu je cit. I' Hdlcxioucs Saso\' k u, ziikonom 
I' Ada; 127, celý I'eskripl v J egyz6kiiuyl', 439 a ll. Dovolávané miesto; "Illucl 
vero postlllatulll, lit vos acl [Jl'al'<lttada officia Ilon (ut hucdum nsitatunl 
el'at) pllll'a iillbieda ex tl'ilms llationihus et receptis rdigionibus [1J'ojJouatís, 
sed pw sil1gnlo mllnel'e UllUIIl tautum individuum elig'atis, illudquc pro 
eonfirlllatione sollllu praesl'utetis, non tantum cOllstitutioni magni principallls 
TmnsylvHlliae quoacl trimu llatiunlllll et C[uaftuol' J'eC'Pptal'Ulll l'l'ligionnlll inl'u, 
spd bono etimll ordiui advcrsaÍln" ... 

79) Sl'ovn. Jeg'yz6kiinyy, 617-18, A(·ta, 44-46, 126-27. a jlOZII. 77. 
HO) Ada, 108 a ll. II S. K. 7.056/9 I. 
Hl) Jegyz6kiiny\, 613; S, K. 5610/91. 
82) S, K. 6852/91: protesty ostatných S. K. 1035, 128Y/92, (Pruti Tnrtlerovi 

uhracia sa Klužskií stoliea "O zvl. podaní a obviilllje ho '{, pOl'llšcnia jed
uoty a [JrckroČ'.enia inštrukeic. Cub. n kane .. navrhuje ho lHI[10IllCIIÚť. 1'0-
doJml' SEl ponosujú proti Tal'tlel'ol'í aj jeho spoludepntoval1í II žiadajú, aby 
I C zemských yeciaeh hol~· pl'i.iímanv porlania len ocl ('eld deputár-it'.) Sl'OYll, 
<1.1 Heyclenc!orľ, 2,9 tl II. 

83) Podanie Sasol' viel' otlačT1H'- Sc'hliizt'l'. stl'. 133 II ll., 153 kl ll. K jed
!lanil! St. H. 5368/91,595 a 2489/92 . 

84) St. R. 2811/92. Práyo na verejllé úmdy obltajujú Sasi takto; "I. SiI
,",ones c clarissima Teutonulll gente ol'iundi, ab iuitio ingl'essns sul in Tran
,';y\valliam ('O ipso, ll110CI per vetel'es I-lnngariae l'eges in rcgllul1I cl ael ins 
civitatis yocati, pro libero cl indiviso lJopulo in telTa l'egia pl'Ívilegiati cl 

·ad pal'ticipatiolll'1l1 potestatis legislativae aclmissi ľnel'illt, eapacítatem ad 
olllnia l'eglli, cuins pal'tem eľfieiebant. officia ohtilluerllllt; lIl'qm' llllie pri
vilegium Alldrealllull, dum ad officia grcmialia so\os Saxones adhibendos 
{'SVl' statuerat. C[llidquid dt'l'Ogat. C{lIancloquidem ills ad officia l'egni sil 
gcncl'ale l' x idea popllli ad libertatelll vomti et ('onulluniolle potcstatis. 
legislativae l'ťdunclalls. 2-0. Natio SaxouieH Ilon, !lti pcrhibetUl', coustituit 
sta tmu civicum TrallsyIYnllial'. sed uuiversitatem populi Tentolliei, integralll 
Transylvaniae partem, eum territOl'io dal/sn et illl'isdictione inhabitantis, ill 
qua llobiles, ccclesiaslici, cives PÍ lihel'í !Jol11inps, ngriC'lIltnnnll pxt'l'centes, 
(':>.:istullt" atrr. 

85) SchlOzc,' 150 a ll.: TeuisC'h, n, 350 a U.; Ada, [37-38. Z podania 
saských cleputovaných I C te.ito vcci; .,Das gallze stichsischc Volk, olHle cim' 
Classe clcsselbcn dav(1II auszullehmcll, stehct an f einem Grad dt~1' ('ultu ", 
der seÍIIer Freiheit al!gemessen ist llucl cle!' allenthalbcu in dit'ser Natioll, 
\1'0 lUHU hinko1ll1llt. in dic Augell HiHt. Diesem Volke, clas dlll'ch Beg'l'iffe 
Hm Religioll II. Ehre bishel' g'efiihrt wOl'Clell ist u. eben durch seille Gesd'f.(, 
ll, Verfassullg cliesen Cracl clel' CllltUl' l'neieht IUlt, oder auch nnl' dncm 
Teil davc)(} Hudl'C' StmfgescÍ?:e, ll. ZWHl' kllechtische geuclI, hpisst ,seint' 
\ofol'alit1it 1'(,I'Ckl'llPll ll. seillp CuHlIl' lI11ter'gmlH'll. TI. Es seheint Z 11'<1 1', dus" 
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Illllll diese Einftihrung uer korpel'lichen Strafen nUr auf das siichsische 
Lllndvolk habe besclll'iinken wollen: allein dieses Landvolk ist frei u. auf
gekHirt, llllt l'ichtige Bcgriffe von Ehre u. Schandc; es hat mit den vOl'zi.ig
Iichen Sachsen, mit den Beamten u. mít dem Blil'gel' in den Stiidten, gleiche 
Rechte, gleiche Freiheiten, das na'mliche Gl'ulldpl'ivilegium, einerlei Gesetze 
ll. wil'd durch clie sachsischen Deputirten auf den Lllndtagen mitrepresen
tirt. Es gehoret also ZUln populo u. kann mit dem eigentlichen Bauerstand, 
der sich in den tibl'igen Teilen Siebenbiirgens befindet, mít dem plehe 
J'lIsticll, nicht vel'glichen wf'rden." 

86) St. R. 3120/1792. 
87) St. R. 37.75/92. 
88) St. R. 4104, 4144, +168, 4402, 4638 (zpl'úvy Neme-ove), 5004, 5298, 

5327, 5547, 5844/92. Núvrh billetu k Mitrovskému YO ve ci únie (4168/92): 
K jeho osóbne.ř vedomostí sa mu selefuje, "dass die Alll'egung einel' aneler
weitell Union des Grossftirstentums Sb. :mit dem IG:inligl'eiche Ungal'll 
meiner Erwartung und GesÍnuung um so weuiger entsprochen wtil'ele, als 
<lie reifel'e Dberlegung des diessfalligen Antrags der hung. Landstiinde unci 
iJue Aussel'ung libel' elie Art u. Beelingnisse einer nii.heren Ull ion mit Sb. 
noch abzuwarten ist um bemteilen u. bestimmell zu koullen, in wieweit 
!lic fiil' die Sb. allllehmbal' ll. mit ilner gesetzma,sigen Grnndverfassung 
vereinbarlich sind oeler nicht." 

89) Sl'Ovn. ich yytlačenú žiadosf: Ad ii. SS. et 00. reg'lli Hungariae, 
I'undamenta et motiva, ex qnibus comlllunitas civitatum regalium Saxo
nical'um de Scepus, alias sic dictorum oppiclornm Scepusiensiul1l se, statum
qllc sUlIm pl'Oyillcialem in ulliversis privilegiis, iuribus, lihertatibus et prae
I'ogutivi~ articulariter confinnari, ac collective quarto statui (sensu § 3. 
DecI'. min. SigiSl1luncli l'egi~) ime postlil1linii aclnumerari supplicant. Budín. 
1790. Ďalej priviazané Refutatio rationull1 et motivorum, pel' i. comitatulll 
Scepllsiensem pro subiedione XVI. oppidonlll1 Scepusiensum eidem fienda 
allatonull et Budac sllb. 13. Aug. typis lllandatorum. K ostatnéll1u srovn. 
Sváby: A LengyelOl'szágnak elzálogosított XIII. szepesi város tart. Levoča, 
IR95 (Sz. TT., II.); Kailldl v pozn. 75; Winter: Die Deutschen in der Slovakei 
ll. Knl'pathol'Usslalld, Mi.inster, 1926; Bruckner: A szepesi szásznép. Bpešť, 
1913 y Szabó: Ncmz, ismc!'t. kiinyvtár, TL 2.; Fausel: Dns Zipser Deutsch
IHnI. Jella. 1927. Divéky, A.: A ... XVI. sz. város visszaesatolása, Bp., 1929. 

90) SrovlI. Timoll, Samuel: Imago antiqulle Hungariae, Košice, J733, 
stl'. 336-37. K ostatným zmienkam sro\'n. SevcrÍlli: Commentatio historica 
de vetcriblls illcolis Hungariae Cisclllnubianae, Šopl'on, 1767, hl. str. 86 a n.: 
() prijatí do obč. svazku sÍl'. 107-R (Sc\'erÍni však prÍjíma podll1unenic: 
sl'ovn. str. 104 lL cl. a hlavne str. 91 jeho Conspectus histoÍ'iac Hun glll'icac , 
Bl'Iltislllva. 1775); Papánek: De regno. l'egibusque Slavorum, Piitikostoly, 
1780, hl. str. 35-36, 217, 219; Szklellár: Vetnstissilllus J'I'Iagnae MOl'aviae 
. ,itus, Bmtislava, 1784 (2. ,-yd. 1788), hl. str. 232. (Kra,te mcdziMoravou fl 

Vú!tom zaujali Maďal'i poclľH autora pravdepodohne až za Ladislava Svli
lého. Pre polemiku s Kat01l0Iil srovu. Katonu: Examen vetustissimi M. 1fo
"a viae situs, 1786; odpovecl' Szklellá rovu: H ypercriticon examini's vetustissiwi 
M. MOl'llviae situs, 1788; repliku Katonovu: Amiculll responSUlll ad Hyper
nitkon C. Szklen1Íl'. 1788 H Ydlls MOl'avia I'Ul'SllS ad Sl\OS Iimites reduC'Ía, 
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1789); Fándly: COlllpediatu hi:,toria gentis Slayae, TrnHva, 1793, hl. stl'. 
!O-tJ, 108, 110-111 (pl'evzaté doslova z Papánka), 182 a 119-21., Obdob
nú recepčnú teóriu u Rumunov sr. na str. 446---47. t. cl. Sr. aj pozn. VIII. 86. 

9J) Fándly, stl'. 243 a 217. " 
(2) Pre zavrátenie podmalliteYských bájok S~'O~ll. Papánek: 314 n. ~< a~l{ll):, 

170 tl n. (z Pap.), 175 a ll. Pre výklad mena Slavov a SI~VHkoy Pa~a~eL 
26 a n.; Fándly, 3 n. (z Papánka) a 191-92. P~e RO~lOny~ho srovnaJ Jeho 
háseú: Palma, quam DUgOllics, similesque Magyal~l Slavme el'lpere att~ntaru~t, 
vindicata' vydanú šuhajdom v prílohe jeho- dlela: Der ,Magyansmus .lll 
Ungarn, :str. 66-78. Na rukopisnolll exempláre v N, ~: v T .. Sv. Marh~JC 
je udanÝ )'ok 1795, v básni samej sú však niektoré narazky (Szlflllay atd.): 
ktoré ukazlljú na dobu pozdejšiu, asi na rok 1805 ("Ecce: pre~l1unt, Magyal'l 
tdtavum vestigia cunctis lnducendo suum nunc idiollla forls." Pl.'5ateIn ?pr~vy 

< • "I t Il "lHIJÍsal Fldehtas uo Ji:. P. L. neznáme po mene, Yleme o Hom en o ((J, ze I < ,_ -

. t /'1 t· t t n' ,'u (li' P L 1799 str. 2:> I HungurOl'Ulll, kde hežvys Upl pro lomu o az . 1'.. • • .~, 

ZD dňa 7. V. 1792) Sl'ovn. aj pOzll. 16." 
93) Sroyn. _llliesta z Papúnka a Fándly~lO, c.it. v poz.lI. 90. r andly dokonca 

vynecháva z Papánka toto micsto: "QmdqUlcl. chart~s l~mndatur de HUll
garia, laude, vituperiove dignulll .'lit, HUllgans attl'lbmtur,. nullus t~I~~I~ 
l'egni huillS lalldatissillli interna perspiciens cuncta per Vll'OS H~nganc.I 
idiomatis peragi consentiet, CUlU Hungllr~ae agros. colant. Hung~l'l, Sl~Vl. 
Germani, Illyri, Croatae, Valachi, Ruthem,. Ya~dah, Polom, Galii,. qu.ar~11l 
nationum quaelihet sua distillcta dialedo utrtur. (Str. 88-.89.~ SlavI~11l I ~f'
delení pri páde ríše yeIkomoravskej, boli však zase spoJem pod JednyUl 
)anovníkolll: Regllnm Slavorllm, in lllultas olím dilaceratum par~es, pos: 
[" . 1 't O es elllm Slav] 
-decursum aliquot saecnlornm rnl'sml1 111 nnum eoa Ul: .]1:11 < 

Croatiac, S clavoniae , Hungariae, Moraviae, Bohemiae, Galhcme uuum, modu 
feliciter regnantem regem clementissimulll domiUllm et patrem recogno~cunt, 
([VI est FranCIsCVs L pl'VDenter et faVste regllans sLaVorUM,re~. (Falldl~. 
180-81 podfa Papánka, 325. Touto id~ologiou tl'~ba yysyethť I ,prev~atlt' 
Dobrovského pojednania o vel'nosti slavranskych llarocloy ~ domu Jak. , lat. 

preklade Fállcllym, stl'. 244 tl l~.) Sr. aj l?O~n. ::II. 62 ~ ~II. 1~. '. . .. ._ 
94) Semilll1: Kratičké histOrIcké vypSHIll klllzHt 1\ kldlu uherskych, Blatl 

slaVil, 1786, preclmluva tl str. 15 a 17. 
H · I s ut o'enllS lllllllll. Donee eorn-(5) .. Nune gCIlllS ungancum SUJ11l1S Ollll e,ť,,, ' 

lI1\luis lingua Latina manet." 
96) Fándly, stl', 10 a 119 (s1'o"n. aj PapiÍ.nek, 35-36). 

97) Str. 363-68. . ', : 
98) Pri tomto nástine hla vných prúdov slov. obrodema. opleram" sn o Z~hl-

me slovenské obrodzellecké plody litel'ál'll~, známe vyda11l~ pr~ll~enOY a ~~k
I'Iltúru. Podrobnejšie bude Vl'C doložená y !llojej chystalle,J pmcI: l~ pocrat
kom slov. pl'eblldenia (ku ktol'ej je dielo pl'ítomné vlastn: len pr~pravoll). 
S . " '1:ll()k c'eslrosl deJ'in" v Pekařovom SbOl'lllku, n, :J3l a 11 .. rovno aj lIlO! Cd' ' • '>" 'ď 

hl 
'd t' o JO 19. IIIO'J' c"la'nok vyšlý a]' zvlášť: BernolakoyO ma aavne o s avec o~ - -- ~ (, .. ,. 1 . 

',' t 1930 ako aJ' pOZll. VI. 46, 117, 126 tohoto diela. O Papan COYI 
10n5VO, " y' ) p. ':1-' p. 'el-
a FándlYIll llajnovšie písal (nic 1'0 vsetkolll spravne. WZd~: apan., 
II Fálldly (Listy Filologické, LVII, str. J46 n.). Pre pomel' sIOVell~!I1Y 1,- stalo-

. 'I 5 ~9 (fi': ll, tj to Cl '17) j)Oc!1 n r ol'llana : 
s]aviančillt' srOYI\, Papa]]!' (, 3 a; l' Hne ~, . - ,_. , 
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Ul' OL'igillihus Slavícis, IV, 127., Fúnellylw lIúdejc, pokial' iue fl pestovHule 
domácej rečí slovenskPj idú tak &1Ieko, že dMa \' JeJ l'ozšírenie ešte aj 
\' kmhoclt magnátskych, kde ,'ytlačí vra.Ť francúzštinll. (SI'. stl'. 199: "Cap. V. 
llIedto haec antiqllissinlčl, plurimis chata liugua Slayouica ob snam e1egnll
tialU ct suayitntem potest model'llo aevo hnctelllls flol'euti Cnllicae, nunc 
(' xosae, Iillguac, etiam ill anlis magnatum substitui, quo iam semet relicitt,l' 
insiuuat, novitel' eclitis cnltiol'Íbus Slavicis libris, l'xpellsis neoerectae lit te
mtae Sla dcae societatis. ") K známym liŽ d6ldaclol11 čulej agitácie, s ktoroll 
BCl'!Iolákovd, [ll'edovšetkým však Fánclly, šírili záujem o HOVÍ! l'eč~ SpiSOYlI(l. 
dodávalll tento ďalší: V E. B. 17.90 na stl'. 333-34- (3. VIII.) Je l'eccllzi<t 
() knihe L. Mittel'pachera: Abhancllllng VOIl Leillbau, kde sn spomínajú aj 
pl'eklady rlielka do l'ečí v Uhorskn užívaných. Recenzent' Je slovenskémll 
pl'ekladu pozmllnelláva: "Dolendum, quocl UOIl P(,l' Dmnia fpliciter et ad
('III'ate in Slavonicam liuguam t!'allslatmn sit: Nec cultioris f'Í Cl11elldatiol'is 
hodicl'llae orthogl'aphiae, nec gra!luuatieal'ulH, l'egnlarnlll peritulll se fnissc, 
\el'sor prodidit", (Nie je vylúčené, že l'ccenzentom .Ťe sám Fálldly.) A vč .. 39. 
!ohože časopisu (20. VTlL. stl'. 374) dodc1YH sa na hližšÍ(' vysvetlenie výrazu 
Sla vonim lingnll: ,,([uorl Ilie Ilon de illa lillgua Slavonica et in ham; fackl 
opnsculi tmnslatione senuo sít, quae in regnis Dalmatiae, ematiae vel Sla
\oniae obtinet, seel de illa dialedo, quae in Hungaria ,~ola passim vigd, 
Hllimadvel'sio fiat, pl'ont id ex loto contextll cf postl'emis llostris vel'bis 
t'llIcescit. Haec dialedus Hn dein Slavici vel Slavonie[ icliomatis nomÍIH' 
y('nire debeat; litem in solo nomÍlIC, positam lIsui potius eiusdelll natiouis 
Huugal'iarn incolentis comllluni l'elillClnimns, ex qno c1iscel'e licct, qn(!{l 
pl'OlllisCIl(' iam Slavica .. iam SlavonicH audiat, hilO plenl'l1lCJue Slavonic", 
Odhogl'aphiae autem a nobis HOli pl'obatac !'ationem exegillltls ad dno novis
sillla meliol'is notae opnstllla, quat', ut a!iol'lulI diam notitilllll, l[ueis forle 
aclhuc ignota Sllllí, nOll subterfugiant, integl'ul1l (,[JI'UlIl titululIl hue udpo
neudum {lllXilltlls. Di~sNtatio philologico-cl'itiea de liítel'Ís Sla Hll'lllll 17.Rl.; 
Lillgnnt~ Slavouieae." orthographia 17.90." Pre slal'iallskosl" MHJ'komulJo\' 
il K v{idOl' Sl'. aj pnzn. VTTI. 86. 

99) Tu prÍpolllínauH'. že dCplltáeii SB podobného poky 1111 sklltoČIJC' a,i 
dostalo. (Sl'ovJ]. stl'. 26'3 tol lOto (Helu.) 

1(0) Fándly; ('oJlJpelldiatu historia, stl'. 20+--<WN. 
lOl) SmvII. Jeho evi(~enia prayopisné v češtille (:\1. N, M. - K. - Quad. 

Sla\. 2, č" 1.: Geol'gii Riha)' prima exereitia Ol'thographiae Bohemicae Jenne 
m31 snb ItlHllurlnctione Pauli Tesslák), vydané Meučíkoll1: Jiří Ribay, Viecleií, 
Ik92. stl'. 37. Cl n. Illýlne alco korešpondenC'Ía 11ll'IJOvHných. Že icle skutočne 
/t'J] o pravopisné C'I'ičenia, tomn nasvedču.Ťe nielcn naprosto abstraktný 
ohsnh IldaJných dopis()\', ale pl'edoYšetkým aj skutOČ'lIOSť, že tieto cvičf'uia 
sú skutočue opraVOYan2 inou rukou, ktorá okolnosf mu prÍmula k tomu, 
posunúf mk n:niku o role do 17.82, kedy Tešlák bol spolu s,Ribayolll v Jene. 
e 'v-ičenia lIIajÍ! len fOl'lIlu dopis(l\-, nic Sll' "šnk dopisllli skutočnými. K do
\'olú vanémll miestu SI'. str. 46 vyd. Mt'IIČíkov!to. Rečo\'ú politiku ev. synod i' 
1791 sr, Ha str. 255 II. V tomto SIlWI'C tl'eha sl'ovnaf i názol')' FlIkel'OYc (bol 
nenom kultúrnej dcputácie CI'. synody 17.91) y jeho Prineipi<J (stl'. 269-'W 

tohoto (lielu). Sl'OI'II. i stanovisko Bala,sovo IlU str, '314 a II. t. cl. 
102) SI'O\'lI. stl'. 84 a II. r. clielll tr.ifo práce. 
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Na str. 

OPHAVY A DODATKY. 

VI. v pasl. r. 

'30 

37 
82 

281 
295 

373 
379 
381 
+Ofl 

421 

13 

" po s!. " 

" 

8 

posl. " 
') 

11 
7. 

15 
12 

7. 
5 

14 

K dielu 1. 

zdola miesto 
shora 
zdola 
shora 

zdola 
shora 

zdola 

shora 

prešovskej 
I. Szogyényi 
11. IV. 
Szil'luayho 
Pavla 
kondiuÍll[> 
(ftiredský) 
1789 
staré 

mli 

Vereseghy 
kalvínsky 
(fliredský) 
Novohradskú 

1926 
1925 

421 13 
1" Szirmay 

byť prešpo/'skej 
.f. SzogyéTlyi 
11. VI. 
Slrmiellsisovhl! 
F/'a/lti.~kčl 
konduitllé 
(Szálltód) 
1784 II 1792 
Ba/'óti S'zab6 
zase staré> 

Verseghy 
eoaTljelick,IÍ 
(Filred) 
Novohrudskú. 
Bihar.~k<Í 

/925 
1924 
Sirmiellsis (tak uj 

42'3" :> .. "C) ~~o ('325) 471 (,32), 480 ()lJb). 
lIa stl'. 469 (3~0" ·N t"t' : bvt' S'zi/'mmj, ,111toll: Notitin 

423 
424 

j7 r. shora ll11esto o 1 la ll1d . '. 
. Emanuel mÍt byť Hr,lfIlslalJ 

425 ~, 

425 
433 
447 
448 

448 
448 

I ,," " • I'T 15~ 1 4 zdola dodat' l.. čJ. \: ,_. 
:::; mieslo IV. 

pOZll. 38 (1'. 2) 67 
I') r. zdola Samogyi 
1 t shorn Nevay 
24 zdola gr. 
23 163 

V. 
6?? 
,'-,'oTllogyi 
Nélmy 
b/'. 
463 
1924 

II shora " 1923 . "" 459 .." I ' . ,PetrovOv llepl'laZlll vy IOl.-
OZll. 306 treba dodať pou ml. na '. .. 

466 dOl p. t I to diela Acsádyho v Matermly VL 297-302. 
)01 o 10 má b f P010TII1.~ 

4'75 v 21 r. shora miesto Polomus y ( III) 
, (pozn. t12) pOZIl. 

-23 3 " zdola :> ,. 613 615 
537 pOZll. 50 (2 r.) 125 

cl I 123 
548 v 13 1'. z o u 1 lJatrl' do pozn. j 25 
, 1 123 1 I va Prešpors (Ú 
549 poznám (U oe ~ o mÍl byf !dne 
')50" 14 r. zdola IDlesto hiac 
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Na str. 552 v 

" 569" 
~ 1'. shora miesfo M. Horváth 111<1 byt' 19l/. 51. Horváth 

szinészt 573 ,.J d I szinészef 
" z o a Chistovich 

587 1" 1 ChrisfoDich 
" ')Q ?" shora " 1790 

-)88 (pre správné hodnotenie) na stl'. /791 a odkaz 
344 II. dielu tejto práce. 

y POZll. 190 miesto Bihal'sIca' , 
ma byr SElboTčská 

K dielu ll. 
Na str. 10 v 6 1'. shoru . t T f' 

Tnles o oze Orcz)· má b)'(· l· /"1' O 41 4 . «,dG l~ ito rezl/ 
43 18 Turclllaskll ,." 'fIl/'čianska . 

" ".. ., D. Miller .. ,. I: F Mi/le' 
61 ., [4 " zdola má zniet'· N Vl' 1 K . . . I k .,. . a c ano ( Ul'll'U zo dňa 10 III 

pOll aZllJu1 Cl ,na ~okroky vo vzdelanosti u západných nár~do~ 
po zanec lam lahny, reaguje . 

84 v 2 r. zdola rniesto ll'stl'na'ch mú byť listinách 
fDOJ'ení Tlel1lčiny zo Dšefky' ch zíradov. CI () vy-

121 14 ". r. sbora rniesto 2. IX. 
235 ,,19a20 .. zdola 
240 5 shora 

ma(ľarske.i 

stolicou 

" 240 
242 
257 
274 
274 
274 
278 

279 
'306 
344 

18 

7 
17 
17 
15 
12 

II 
13 

'338 .. 4 a 22 .. 
362 1 
368 
440 
446 
473 
489 
496 
'H6 
JI7 
525 

526 
.. 552 

593 
608 

20 
10 
[4 

13 

zdola 27. VII. 
MiHelpaehel' 
Bm·áti 
B. Szabó 
svojej 
Fl'. 
výsvetlívke 

sI! ora Ul iesto Szabó 
zdola Zalu 
shora Iléloisp 

zdola 

Hácz 
Rácz 
pl'epodstatnÍm 
Sauolčskej 
Hiroteus 
[791-92 

31. lX. 
IIhorskej 
s/oTicoll Liptov
skou a 
37. Vl. 
Mifferpacher 
Ba/'czafalvi 
Bafsányi 
U. SzabóIJej 
Gabriel 
l~rjsDetliDke 

Batsányi 
l3afsállyi 
.)llboTčsktí 

.fúria 
Kiss (Rácz) 
lIL K. 

:\,;, ~~NA A V 11~CI. 

Poznarncllúva sa, že menú (usobné i miestnc) a veci, yYSkytlljúcC Sll v po
známkach, obsahuje tento llkazatef len diferellciálne: nakoľko nic sú yYčer
pané už príslušným textom. II. odkazuje na sv. II. číslice, prichodiace za 
číslorn hlavným y závorkách, udávajú, cieľom snadnejše.Ť orient,ície. po-
známku, v ktore.Ť je o prÍslušnolll hesle l'eč. . 

Ab optimo principe candida postll
lata: II. 349. 

Abafi, L'ndcvít: ll. 533 (73), 605 (14), 
628 (27). 

A.boyskú stulica: 15, 62, 244, 345,248, 
364, 298, 398, 400, 427 (26, 28), ,t38 
(76, 78, 80, 81), 439 (85, 87, 88), 440 
(88, 92, 93), 444 (98), 446 (102), 451 
(121), 456 (151), 518 (18, 28), 519 
(3i), 520 (42, 43, 45), 521 (65), 523 
(70, 73, 77), 523 (85, 86, 88-93), 
526 (119), 527 (133, 136), 528 (137, 
141), 531 (172), II. 8, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 81, 82, 88, 
89, 95, 223, 233, 241, 258, 273, 324-
25, 326, 351, 511 (29), 516 (50), 544, 
546, 553, 576 (158), 580 (7), 603 (1), 
623, 624, 634 (39). 

Abovsko-Tlll'llianska stolica: 537 (50), 
560 (207), lL 6, 42, 55, 610 (10) . 

absolutizmus: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 149, 
150, 151, 161, 188, 191, 192, 199, 201, 
213, 389, 390, 392, 393, II. 4, 107, 
219, 220, 221, 222, 307, 323; (osvie
tený): 151, 152, 154, ľn, 16ú, 1')8, 
192. 

A csády, 'Adam, biskup yespr.: 451 (133). 
Acsády, Ignác: 64, 439 (82),464 (275), 

466 (301, 306), 476 (361), 481 (1), 
482 (10, 20), 487 (83), 489 (117), 
500 (195), II. 669. 

A.cl amicum aurem Y. BaHhyány, 
Alo.Ťz. 

Ad lltramque nllrcm V. Batthyálly, 
Alojz. 

Ádám, Gery,: 457 (157, 1(0), 458 (188, 
189), 502 (241), II. 592 (34),605 (18). 

Adamovich, Gcrazim, sedmohr. pra
yosl. biskup: II. 376, 380, 381, 382, 
414, 445. 459, 460. 

Adalbedinulll (v Trnave) V. Trna'Hl. 
Adelung, J. Kr.: II. 494, 595 (40). 
Adon yi, Juraj: n. 550. 
Adriatické more: II. 150, 317, 385. 
advokáti: 214, 229, 295, 298, 300, 301, 

302, 303, 304, 307, 357, 36\, 519 (3('), 
518 (59). 

AClleas Sylvius: ll. 444. 
Aesopus: ll. 191, 194. 
AhasYel': 237. 
Ajtay, T ozef: 466 (301, 302, 303), 467 

(307). 
akadcmia francúzska: II. 69, 71, 178. 
akademia llárodných rečí: II. 318. 
akademia ruská: II. 318. 
akademia uhorskú: II. 89, 263, 267. 
akademia umenÍ (ull.): II. 189, 267. 
akademie (yysoké školy): 102, 103, 

II. 50, 209, 267; (vyuč. rcč): 43, 133, 
ll. 50, 271; (katedry maďal'činy): 
ll. 239, 343, 244-45, 26(', 310, 3U. 
313, 636 (44). 

akademie (školské sláYllosti): 42. 
Alhánia: II. 652. 
Albánci: II. ,t38, 563-64 (86). 
Albcrt, knieža s.-tešÍnske: 99, 143, 170. 

453 (135). 
Albcd, krM uhorský: 234. 
Alexander Leopold, palntíll: ll. HJ, 

113, 166, 167, 186, 188, 190,191, 196, 
198, 222, 227, 228, 229, 230, 272,285, 
292, 293, 294, 301, 303, 304, 305, 439, 
468, 554 (54), 571 (132, 133, 134). 
600 (52), 624, 657 (40). 

Allg. Schulordnung: 120, 135. 
Alman, štefan: 431 (49). 
Almássy, Adam: 43,t (58). 
Almássy, Ignác: II. 298, 556 (64). 
Almássy, Miklllúš: 434 (58). 
Almássy, Pavel: JI. 516 (50). 
Alynri (Alvarez), Emanuel: II. 262. 
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J\lžbcta Kri.~tílla (Karol VL): .J.50 (I H). 
Amadé, Tadeáš, hr.: 431 (49). 
Amhrosi, J ura,Ť: 643. 
Amhrus, Tomáš: 558 (193). 

:\rkúdiai Tál'saság: II. 166. 
a rmalisti: 39, II. 24, 27, 455. 
Arménci: 136, n. 2RO, ,16 4.J.7. 584 

mnnestia voj. zbchov: Y. vojsko, de
zercia. 

(11). ' . 
Al'lleth, Alfred: 481 (3, 5, 6), 482 (29), 

493 (147, 152), 495 (159), 500 (193), 
505 ([, 2, 5, 9, ll, 12), 506 (15) 535 A II den MUlleI'meistcr des Bubels: I f. 

548 (31). 
~~. ' Auakreoll: 572 (65), 573 (65). 

J111daházy, .r áu: 432 (51). 
Andaházy, Jozef: 432 (56), J40 (9.J.). 
A udice: 432 (56). 
Andiczv Y. Andice. 

Amu, gl'.-k. biskup balažo\Cský: I I. 444 
Árpád: 8J, 378, II. 494.' . 
Árpádovci: II. 9R. 
Ál''vai, .Jakub: Ir. 591 (29). 
Assistellzkommanclo: ll. J, 509 (22). 
As~erlam, Efraill1: 567 (20). AndI'ássy, Anton, bisk up rožňavský: 

,56, 556 (186). . 
i\ndreanum (saské zák!. privilegium): 

II. 471,,472, 485. 
ulldreánska klanznla: JI. 22. 99: Y. a i 

jus resistendi. . 
Andrle, J ún: 436 (59). 
Anglia: 165, 166, 244, 248, 337, -Hl7, 

562 (219), II. 71, 137, 153, 159, 183, 
328, 330, 362, 578 (3) 619 (22) 635 
~~ " 

unglická litemtú I'a éI YzdplullOSť: [(J6, 
167, 375. 

unglická reC:: 5[6 (49), Jl. 61, 262, 268. 
J\nglus é~ lllugyal' igazgatásnak eg:y-

henvetese, Y. Aranka JuJ'. 
An.Ťouovci: II. 66. ,. 
Anonymlls: 575 (81), II. 128, .J.5J, .J.')7. 
Antal, Karol: 426 (15), 465 (292 294). 
i\nti-Ninive: n. 548 (31). ' 
Anyo~, Pavel: 372, 504 (282), 576 (89). 
Anzelgell, K. k. ag. priv.: 80, 465 

(289), 466 (298), 468 (3ll, 312), J76 
(363), 477 (364), 480 (393), .J.87 (8.J.), 
498 (183), II. 527 (106). 

Apa~i, l\-lidlal: n. 663 (68). 
Apa./: 435. 
HpelaČ'lHl komora (Praha): 105. 
Apponyi, Anton .Tnra,Ť, gr.: 102, Ib3. 

534 (9). 
AppI'ohatap cOllstitlltioues: If. .J..J.7, 

. J72, 475, 477, 480, 481 .J.82. 
il mbštiua: II. 60. ' 
Al'ad (mesto): 460 (211), ll. .J.3, 212, 

376, 564 (86). 
Aradskú stolica: 404, J28 (30) -~48 

y09), 455 (146), 483 (39), 519' (37), 
:J24 (106), 529 (148), 587 (182), TI. 
13, 36, 43, 85, 97, 111, 123-24. J 30 
249, 250, 274, 332-33, 380, 393; 411: 
J36, 507 (10), 516 (50), 65[ (I I). 

Ar-ady, .Tán: 517 (50). 
A ranka, .T ura.Ť: 380, 573 (65), II. 275, 

279, 287, 344, 600 (52), 619 (21, 22). 
Al'dovo: II. 52. 
ill'!stokracia C:.-rak.: 99, 147. 148. 
ill'l~jokl'acia llhoT'sklÍ Y. mag'náti. 
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AtIla: ll. 212, 228. 
atomizmus (uárodllostný): Ir. 365. 
Auerspel'g', Kajetán, gT.: 547 (30). 
austroslavizmus: II. 667 (93). 
Avakumovlé, Pavel, biskup (pral'osl.) 

Ul'aclský: II. 376, 377, 383, 436. 
Avari: U. 497. 
Áziil: n. 3J7., 385, 425. 

Baán, Ant.: 432 (51). 
Babel v. Hoffmanu, Leopold. 
Bach, Alexander: 475 (356). 
l3achrí, J cl ll: 274. . 
Bacsányi Y. Batsállyi. 
Ba~sins'zky, Andre.f (ll II Jim{o. g'l'. k. 

biskup): II. 248. 
Báčka: II. 392, 411. 
Báčska stolica: 308, 486 (65), 124 (106), 

II. 7, 33, 42, 57, 85, 260, 268, 3RO, 
517 (51) 576 (158), 611, 619 (21). 

Bahil, MateJ: .J.74 (356). 
Baja: 47. 
Bajza, J ozef Tgnác: 567 (1 J). 
Balassa, Fr.: 101, 183, 281, 282. 550 

~~~3g: 733!~\}~44~~: i~~: J~~: 
J25, 430, 437, 438-39, 442, 510 (26), 
537. (7), 538 (9), 549 (37, 42), 550, 557 
(69), 561 (81), 572 (137), 598 (40), 
603 (4), 637 (46), 646 (59), 656 (28), 
660 (46), 669. . 

Balassa, .Tán, gr.: .J.48 (109). 
Bnlassa, Pavel, gl'.: 30, J 30, J4.J. (97),. 

447 (105, 109). 
l3alássy, František: 514 (37). 550 (138). 
Balážová: II. J44. 
J3álintfi (učitel'): 561 (212). 
Balkán: H. 353, 401, 457. 
Balla, Lukáš: 436 (62). 
Ballagi, Alaclár: 500 (195) 502 (253). 
Ballagi, Gejza: 428 (33),' 504 (279), 

567 (3, 4), 569 (35, 36), 573 (66), 574 
(73), 578 (99), 585 (151), II. 506 (6. 
7), 507 (14), 539 (10), 555 (59,' 60), 
562 (84), 565 (91). 566 (96), 56? (105). 
592 (3J), 651 (12). 

Balogh, .lán: 469 (325). 
Balogh, J ozef: 356. 
Balogh, Peter, septemvir: ll. lb. t:?, 

21, 22, 74, 97, 130, 133, 137, 151, 
537 (7), 539 (10), 570 (124), 603 (1), 
604' (6). 

Baloghy, Jozef: II. 161-62. 
Ban, J án: 439 (86). 
ballcleriá: 26, 438 (76), H4 (99), lf. 

10 14 15 30 95 96, lO7, IlO, 
131, 150, 156, 342-43, 526 (97), 527 
(109), 580 (7). 

Bállffy, .Tma.i, gr.: 537 (53),543 (84), 
ll. 76, 282, 459, 463, 465, 488. 

Banghi, Martin: 435. 
bnnícka škola: U. J 19. 
bal1koyuá clepuícícia: J97. 
Bánóczi, J ozel': 500 (195), 561 (212), 

TI. 573 (148). 
banská akademia 1'. B. štia "niCH. 
Banská Bystrica: 23, 50, 51, 57, bl, 

62, 135, 164, 225, 460 (211), 464 
(275), II. 23, 245, 254, 257., 319. 

BallSká štia YHica: 460 (211), 464 (275), 
U. 585 (17); (b. akademia): 108, fT. 
262, 267, 271: (lyceum ev.): 4" 49, 
323, II. 257; (gYll1n.): II. 245. 

hanské úrac\y: ll. 33, 81, 120, 137, 
140, 147, 2Ó7, 262, 285. 

búnske Hranice: II. 380. 
banský úmd sechuohr.: ll. 460. 
Baranhlllska stolica: 405, 448 (109), 

537 (50), 533 (57); II. 7, 17, 18, J.?, 
20, 21, 23, 25, 26, 27, 34, 41, 4), 
83, 87, 90, 259, 30J, 339, 507 (J I), 
516 (50), 614 (11). 

Bárány, Peter: 534 (12), 11. 536 (5). 
Baranyai, vrchný strážmajstel': 445 

(102). 
Baranyai, Zoltáu: 487 (84), 500 (207), 

501 (2J7, 218, 220, 226-29, 235, 
237, 239), 502 (242, 253). 

Barco, VillC't'llt, gen.: ll. 107, lOH. 
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24, 25, 26, 33, 36, 45, 51, 79, 80, 
c'll. 8S, 89, tJO, 97, 106, 108, /30, l62, 
202, 207, 223, 230, 231-32, 233, 235, 
240, 241, 273, 301, 302, 304, ')06, 
,35, 508 (21), 511 (29), 512(3'),517 
(51), 542 (27), 576 (158), 5n (166), 
603 (14), 617 (19), 618 (20), 622, 
632, 639 (4S), 646 (59). 

generúlllé semilláre: 324, 325, 346, 5'55 
(181), II. 46, 63. 

gellS: ll. 366, (Hungara): 66. 
Gl'rando, A. de: Jr. 27, 
Gerclenits, J ozef: -1048 (110). 
Gerhard (rodina): 463 (270), 
Ge!'ichtss]Jl'aehe v. súdna re(·. 
genuanizácia: (v zemiaeh (~.-rak.): 

lO4-106, 156, 201-203, 345, 351, 
'511 (27),518-19 (59),524 (80); (v zc
miach uhorských): 3, 12, 102, 106, 
115, 112-124, /35-36, 150, 152, 
1'57-158, 159, 164, 17.4, 180, 186, 
/88, 201, 20S-204, 209-215, 225-
227, 280, 309-310, 315, 332-33,359, 
361, 380, 381, 3S3, 384, 385, 393. 
lL 165, 264, 327-28, 346, 354, 357, 
369,540 (11), 590-9l (28), 641 (49); 
(nál'odnostný rozhor): 142-15H, 
334-352, ll. 3J6. 

gcrlllaniza{:lIÝ edikt: 3-1-35,209-215. 
216-19, 220-232, 273-280, 382 až 
'}83, 389, 401, 406, 578 (117). 

germanofobia: 1 L 30, 3 I, 65-66, 15:2 
až 155,176, 192, 193, 224, 278, JO 1, 
512-13 (33). 562 (83), 565 (91), 649 
až 650 (3). ' 

Geschiiftsstyl: '552 (153), [I. +8, Jl}, 
n, 209, 

Dic Gcschidlte d. Sac:llRe:l: II. 6b') (76). 
Ccspraeh zwischell einel' U1lg. uml 

dentsehl'll Hosc: II, 565-66 (91). 
Gessller, ŠnlanllÍll: 3Z0, 57, (65), 575 

(83), 577 (96). 
Ghillányi, Andrej: +'H (J9). ' 
Ghillányi, Laclishn: +31 (J9). 
Gicla, Mária: 435. 
Girelsau: n. +62, 
Gňazcla: 11, 490. 
Goethe: 342, 572 (65), 5" (65). 
Gotsched: 573 (65). 
Gorica: 302, 496 (16S), 55'5 (JSI), !T. 

518 (59), 524 (80). 
Gosztonyi, J <ln: 30, .~'['4 (99). 
Góti: II. 364. 
CoUhardi, Fr.: II. lOS, lJS, 183,329, 

384, 402, 405, 424, 538 (S, 9), 542 
(23). 543 (29), 547 (>0). 551. 55'5 (62). 

55, (6tl), 558 (72), 570 «(2,), 5HO (?), 
650 (11). 

Goymereez, Tadeáš: ll. 2l2. 
Ciirgcy, Baltazar: 446 (102) . 
Corg'ey, IUll'ich: J34 (58). 
Gorg'ey, J nliallH: 434 (58). 
Gorgey, Vilhehn: 434 (5S), 
Gorog, Demeter: 577. (97), II, ,O. 
Gracliška: 302, II. 51S (59). 
C;raevcll (pluk): ll. 101. 
Craggel'. RohcÍ't: 586 (160). 11. 'jO" 

( l6). 
gl'alllHtika (fiIozofickú): fl. 24'}:(IllCl

teriálnn): TI. 243. 
c;rassalkovirh, A1ltoll, gr.: 2l), ,i·n 

(97), 445 (100), 447 (106),+49 (112). 
482 (17) . 

Cl'ilssalkovich, Antoll, knieža: 21H. 
II. 294. 

Gréci: 242, J07, J9S (181), 572 (65). 
II. 359, 386. 620 (26), 624, 627; (N 0-

yogréci): lL 402; (v Uhorsku): ll. 
137, 259, 280, ,}16, 438, 58.J. (11),6'52. 

gl'écka rei': a yzclelallosť: 222, 367, 
375, 385, Tl. 259, 266. 2S0: (Ilovú): 
n. 268, 661 (60). . 

gl'éeko-katolíci: ll. 24S, 249, 375, 412. 
443, 444, 4JH, ./50, 451, +53,456, 45S, 

gl'écko-katolíeky klérus: II. 374, '75. 
V. aj. l'lll1lunský klérus. 

gl'écko-L'UlllUllskú rci': n. +14. 
Gl'einel', Fr.: 524 (80). 
Gl'ellmanll, J. M. B.: +97 (180), ll. 

578 (4), 6,[,9 (1). 
Griesshnch: 569 (37). 
Cdgely, J ozef: II. 254, 
(;ríÚHYH: 123. 
Gross-I-Ioffi:Jgl'I', A. J.: '50b (1'5). 'jh, 

(231). 
Cross Scheuel'll: ll. 462. 
Grosse 'VVahrheiten ll. l3l'wt'isl' ... v, 

Zillul'l'. Bl'Cll'ich. . 
Cl'osses ,()llstiilldig'l'~ lillivt'l'Slll-Ll"\Í

kOll: +97 ([SO). 
Gl'OSSillg, Rudolf: 56,[, (2~6), ShS (29). 

585 (151, 155, [56), 
Griinwald, Vo.iteeh: 482 (11), 500 

(195), 562 (221), 57S (W5, 107), 581 
(129), 5S2 (129), n. 620 (25) . 

C;llbel'llath, Anton: ll. 244. 
gnherlliá zemské: 197, 300, II. '-:-, 
( ;uglia, Eugcll: 4S1 (3). 
Gnlyús, Pavel: +58 (187). 
GUllclefinger, illS~ kap. ::-lpiš.: ++6 (102). 
Gnothfalva Y. Gnotoyú. 
Cuotová: 433 (51), 432 (51), 
Gusztillyi, .lán: 66, 450 (113). 
C;vadúnyi, J ozef: lS4. 372, 3íZ, 37~, 

575 (83), 576 (89), I!. IOH, 161, 542 
(2'), 55::- (69). 
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Gyerg)'?;ska '.stoIka: ll. :9. 
g'YI~.?azlfl: 42, 113, 114, 320, 321. 322, 

'-5, 324, 325, II. 78 208 ')10: 065 
366; (katedry ma(l'n;'čin,:):- n: 239' 
244,245-46, 30R, 310 3{, 310 319' 
,20. ' , -, , 

Hauncbllch: Ir. -162; 
Han:Jersdorf: Ir. 462. 
Hanu~, J ozef: 500 (196), 570 (37). 
Han usovce: 436. 
Harnstín, Jakub: 435. 

(á~!ugy~si,. štefan: 36'), 575 (83). 
Cyongyossl, JHu: 187 58'7 (168) Tl 

343. ", . 

H~l'illaS !Gs C~U!~UI': ll. 577 (166). 
Hal'Ol11slck (vIChek): TI. 468. 
HalTlIC'kern, ~r., br.: 448 (109). 
Ha1'1ll1a.nll~ MIchal: 557 (192). Gyll la (sec/mohl'. vajda): I I. -I~6. 

qYlllay (pluk): JI. JOL 
G,yundel,. J ozef: 436 (62). 
C:y~~rkovH':', JbtOll: 557 (J 92). 
(Tyu]'ky, Antoll: -155 (146). , 

Haan, L'llllo,:ít: 194, 500 (2U). 
Habsblll'govCl (misI. Pl"lVO etc·) 9-94 97 ~ , ..). 

, , 98, bO, 221, 236 ,40 n 8 
9, 10, 12, 13, IJ. 15, '16 j7 'oo' 
<J9, 104, 105, 472. V. a.Ť fih;m 'i;lt;17~ 
ruptUlll. 

Hadi s' más nevezetes tiirtéul'tel-· 371 
383, 400, 401. 406-408, 556 '(18'1)' 
56~ (6), 574 (72), 576 (85, 86, 88): 
5\ i (97), 578 (97, 116), 582 (129), 
5% (16), 1(4), 587 (169), 588 (193--
9!, 198-200), n. 28, 29, 62, 63, 66, 
6,-68, 69, 70, 73, [[9, 15;-54' 156 
~58. 166, 197, 200, 20 I, 344, 506, (6: 
J" 508, (/8), ~13 \.,36, 37, 39),514 (39), 
)22 (72), 52, (75), 524 (81 84) 506 
~9~ 1(3), ~27 (109), 552 (46).'557 (6i). 
>5, (68), 058 (71), 564 (87) 566 (93 
?4, (6), 576 (153), 589 (22),' 592 (30): 
62~ (23), 627, 632, 636 (45), 642 (52): 

Ilad~k, A;ldrej, gr.: 11, ·~45 (/02), TJ. 'H. 
Hmhk, .f a ll, gr.: 183. 
Haemos (pohOl'ie): ll. 457. 
Ha.gap~ (rodina): 463 (270). 
ha,lrlusl, pnnskí: 435. 
Ha.!n?czi, Y', Hajllóczy. 
1'~9Iloczy, .1 olef: 428 (33), 429 (3,), 

:J81 (129), Jl. 11, 74, 125; 126, 339, 
5~! (286 55,9, 614 (14), 615 (15). 

II<~h:: ,W0, b8, 195, 196, 201, 202-
~O" ~62, 276, 300, 301, 302, 314, 358, 
~1O, 011 (27), 515 (46), 516 (47, 54). 
:J41 (83), 547 (106, 109) 554 (166) 
II. JO, 23, 57 75 83 129 130 1'(' '35 ')7"" .... ' , , , ~ -t ). 
~. v' -:" 528, 400, 511 (2R). 

hah~ke gubernium: 302. 
HalItzley, Andrej: II. 242, 25.J.. 
HaUe!', .J ozeť, g'l'.: 534 (9), II. 379, 627 
HalIe~, S~ef~n,gr.: 447 (109). 
H~II1l~lgYI, ~tefan: 426 (17), .J.83 (42). 
H,Ilnll, Ladislav: 457 (17') 17~) '~()l 

Hatvalll, stetan: TI. 630-31. . 
Hntzfclcl K. B. !~.: 202, 275 2Bl '>99 

301, 304.; 320, 511 (27), 536 (4:i),~II~ 
108, 19i, 198, 207, 212 229 'JOL 
.J.65, 535 (3). ' ' , . 

Hazaf~, Az igaz '-. Oswald 
[-Iazahak tiikiil'(' ". SzatsnlV .\1('_ 

XHlldel', .. 
hehl'e,Ťská J'eč: 206, H. 60, 2RO. 
HedYlka, Anjouovna: ::. 
Heinbuchcr, Kurol: 581-82 (129). 
Helfcl't, .Uexander, J ozef: 483 (34) 

4S6 (76). 4SN (105) .J.90 (127) 49f 
(t68, 1(9). ' .) 

Heltai, Gašpal': 575 (81). 
Helveti us: 573 (65). 
Hcrbert, Peter Filip, br.: tl. J02. 
H<:,l'der: 184, 341, 343, 375, .503 (2il) 

063 (234), 573 (65), 585 (146) n' 
T 365, 631 (34), 637 (46)., ., 

hel'lllan, Samuel: 50. 
Hel'molaus: II. 567 (96, t(5). 
Hel'l'lnanllstadt, v. V. Sihín. 
Hervey: 5i2 (65). 
Hessef: II. 515 (l.J.). 
I-Ieh'si, Dá vid: 446 (102). 
Hettner, Herl11an: 495 (158) 500 (196) 

563 (233). ' . , 
Hevešská stolica' 37 ')37 039 '>40 

242, 244, 247, . 250' 258' 199' 405' 
.J.!O (~1, 93), 518 (18), 520 '(45\ 521 
(09), :J22 (69), 523 (96 98 99 101) 
52? (135), 528 (139), 531 '(17(;) 550 
(1;8\ 588 (190), II, 13, 17,' 20, 34, 
4:.. 80, 86, 90, 97. 106 130 :J~4 
()CS ... '15 r.:: - ' , ..... 1. ~ _1, 5_, :J17 (Jl), 522 (iO), (JO, 
(4), 611, 634 (39). . ' 

Heydenclol'f, Michal: ll. 468 5~7 
(Ul), 663 (67), 664 (70 73 76') 66~5 (82). . . , , , 

HierothellS (biskup): ll. .J..J.6, 670 
Hlatky, Jura j: 433 (58). . 
hlav:lí išpáni: 29-30 33 39 103 2'7.4 

'>86 8"' 4 "', G':f', - -', . 42 (97), 443 (97), 445 

(222). ' -. .', ') 

I-hlmlet: II. 199, 514 (43). 
Hanczely, Mojžiš: 435. 

(100), n. 15, 19 20 93 Il0 1'>0 
~19, 227, 230, .m: 232, 231. 3(li, 303: 
,04, 509 (22), 603 (6). 

Hliník: 435. 

HRnkl', .rán .'\lojl: 564 (253). 
Hoch. Karol: 495 (158). 
HoelS· Karol: 481 (3, J, 5, 6), J95 (159), 

5(h (2, 11, 12, 13),506 (15, 20), 5il 

(27), 512 (35), 555 (181), 562 (218), 
. 563 (235), 564 (242, 245), 566 (265). 
Hodúszy: II. 549 (41). 
hofcri (inquilini): 434 (59), 435. 
Hoffmann, Fmntišek: n. 246. 
llofflllllnn, Leopold Alo.iz: 317, lL 

128, 193, 209, 238, 343, 344, 512 (33), 
538 (i), 5+3 (29), 547 (30), 548 (3 I). 

Hohenlohe, Judita, Idlažna (rocl. Hp
viczká): JI. 66. 

Hohenlohe, Berlrich Vilhelm, kll.: 1 [ 
66. 

Hohenzollel'i: 340, 341. 
Holandsko: 165, II. 23. 
Holics, Martin: 430 (42). 
Holíč: 488 (95). 
Hollósy, Juraj: lL 5,:- (7.). 552 (.1.5), 

670. 
Holubin, Mária Alžbeta: 4036 (61). 
lIolzknecht, Gizella: 565 (259), 583 

(141), 584 (145), 585 (150). 
homagium (sedmohr.): TL 487.. 
Hómau, Valentín: 477 (%5). 
Homér: 575 (83). 
llOuoratiol': 468 (314), II. 341, -!94. 
Hontianska stolica: 62, 63, 83, 224, 

239, 240, 241, 243, 244, 247, 255, 257, 
258, 262, 264, 295, 399, 403, 405, 440 
(93), 451 (121), 455 (146), 464 (288), 
518 (2i, 28, 30), 519 (34), 520 (42, 
45. 52), 522 (76, ??, 81), 523 (97), 
527 (135), 529 (157), 588 (191), ll. 
h. ::, 17,' 18, 19, 20, 21,24, 32, 
,3, 36, 44. 64, 83, 89, 90, 106, 175, 
203, 223--224, 235, 237, 240, 306, 
351, 507 (10, 11), 513 (33), 542 (27), 
553, 576 (158), 599 (.J.7), 616 (16), 
62:l., 626. 

Ilol'únszky, L'udovít: 500 (195), '378 
(i01), 

Ilol'ányi, :\Iexej: 75, ?b, 369. 4?? 
(364), 499 (186), lL 69, 506 (7), 

Horatius: 573 (65). 
Horčička (SinapillS), Daniel: ·t26 (16), 

465 (293). 
Horná Kl'llpa: 177. 
HOl'llé Opatovce: 356, 558 (193). 
Uorné Ol'eŠally: 432 (54). 
HOl'llé Saliby: 437 (63). 
Horné Uhorsko :11. 516 (50). 563 (86). 
horno a dolnozátureC'kí kOllljloSSesso-

ri: 435. 
HOl'vat (pojem): 72, 73, 7 -!, 78, 83, 90. 
HOl'vát, .Tura,j: 539 (70). 
Uorvát, štefan: 525 (111), ll. 319-20. 
Hon-Mh. Aclam (Pálóezi): 370, 37 I, 

373, 381, 382, 560 (209), 561 (212), 
'567 (1), 574 (??), 575 (81), 577 (96), 
'387 (168), 588. (191, 2(3), 1). 5R, ;'0, 
1'56. ).n, 536 (5). 565 (90). 

HOť\áth, 19nút; Šlefan: 309,546 (105). 
552 (150), 579 (126), II. 669. 

HorvHth (Stansits), IIlll'ich: II. 550. 
HorYáth, .Tán: ll. 589-90 (23). 
HorYáth, J ozef (Palorsai), br.: U. 30. 
Horváth, :Michnl (prof. univ.): 467 

(307), .J6S (312), 4?? (36+, %8), 49~, 
(183, 184), 551 (149). , 

lloryúth, Míchal (biskup a millistel'): 
.J.81 (1), 500 (195), 506 (20), 518 (15). 
535 (29), 5% (3D, 32), 566 (262). 51' I 
(128). 

Horváth, Pan,l, ml.: 538 (iO). 
Horyáth, žigllluud: II. 549 (41). 
Horvati: 64, 131, 349, 467 (3il), .J.7.5 

(356),504 (313), n. 97, 181,212.328, 
349, 491, 492, 496, 502, 561 (82), 562 
(83), 563 (86). 654, 667 (93); (a ma
ďarčina): IJ. 47., 57, 58, 63, 65, ,5. 
129-30, 132, 138, 139, 142, 143-150. 
155, 159, Ib9-1?1, 176-7.7, li9-80, 
181, 18i, 226, 264, 265, 27.7, 291, 295, 
298,299,314,315, 328, 351-52, 353 
-54, 366, 652. 

horvatská rada: ll. 14i, l.J.tl. 
hOl'\'atská I'eč: 78, 138, 139, 358, 360. 

475 (358), 476 (360), U. 14i, 226. 
255. . 

hOl'Yatsk{~ mí rodné obl'orlt'11 il': ll. 226. 
502. 

llOl'vatsk( IIlt rudn( pOI'l'domil': '(2, 83. 
II. 132, U5, 559-60 (78). 

Horvatsko: 2b2, 441 (96), lL 9[, 92, 
I IR, 129, /30, /36, 137, 170, 172, 264. 
265, 295, 296, 328, 432, 434, 467, 563 
(86), 649-50 (3); (pojem): 71, 72; 
(l'ečm'e): 35, 2+2, 358, ll. 145, 650 
(3). 

hOl'yatsko-slavollsk(. l'ojl'lIské ye1itp!,
stvo: II. 237. 

HOl'vatsko-Slayollsko: 73, n. h, 83. 
122, 402, 411, 416, .J.21, 426. 

hOl'vatský bú~l: 197. Ir. 15. 
horvatsk~ oblek: TI'. 14i. 
hOJ'vatskv snem: lL 147, 226. 
Hork, J(izef: 45, (162), 459 ([%). 
Hl'cllič:ka, . .J á ll: 56, 4S0 (VlO). .J.t)L) 

(190), 502 (256). 
Hrušov: 1(7.. 
Huber, Alfon;~: .J.SI (1), 506 (15). 

,Huherth, Fr.: ll. 517 (50). 
Huberth, štefan: ll. 590 (2~). 
Huczky, Pavel: 50. 
hudba: II. 249, 36S, 
Huťnagel: 569 (37.). 
Jl ulej, Samuel: .j.)3 (5tl). 
Bídy: 435. 
humanizmus (kuHÍlI'l1Y): 10: (SIl'tO

názor): 147, 180. 
Hnndsdol'f: 434 (5,), 
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I hwfulvy, Pa vel: ,tl5 (J, 4), .J.66 (3(ll). 
467 (308). 469 (314), II. 661 (57, 58). 

IJUllga1'ia (pojem): If. J49, 152, 
Hungaria gl'Elyitel' at;gTH: TL 163. 339 

(10), 633 (37). 
hunga1'izllllli: 85-86, 87. :247, 267-69, 

463 (270), 489 (121), ll. 63, 149, 161, 
177, 35;2-53, 354-55, 374, 377, 387 
až 388, 404., 492-96, 498, 499, 50!. 
V. nj rlllll.-llltlCr. spolčt'nic'. sloyclI
sleo-llliHL S\,t1zok. 

Hllllga1'o-Slavi: .J.89 (1:21). 
I-Iuugarus: 67, 68, 69, 71, 72, ?3, 7.4. 

75, 76, 24-3, 315, 353, 460 (227), .J.90 
(121), 498 (183, 184). Tl. 122, 161, 
J70, 177, 349, 352, 353, 356, '363, 402, 
427, 440, 561 (82), 562 (83); (nati
vus yerus etc.): 66, 67, 69, 70, 71, 
72, 73, 90, 358, 498 (183. 184-), ll. 152. 

I-Iullgarlls clisinteressatus ... \'. Oko
licsáuyi, J ozef. 

l-lullgal'US pro lege ... r. Okolicsiinyi, 
Jozd. 

Hnni: 86, II. 497. 
HUllyadi, J iiu: ll. 447. 
fJulmclskii stolic-a: [f. 528 (115). 
lluszii1', Andrej: 434 (58). 
Hutíe1', JUI'aj: 474 (356). 
Hveszclál', Samuel: 433 (56). 
Hyros, Samuel: II. 41. 
IJyroš, št. Tvfik.: 436 (63), ~5+ (1+3). 

Chaloupecký, Y ácla \: +79 (389). 
Chaosovskii ziikladina: 500 (206). 
Charleyillt': Tf. 563 (86). 
charta biHnra: :22, 433 (3'-;). 
dlirnrg'iR: Tl. 47. 50, 267,271. 
chirurgoda (felčiari): 507 (23), 565 

(258). 
Chladuý, .JlIra.Ť: 474 (356). 
Chorja (Ul'5), Mikula: TI. 437, 453. 
ChrHstiml, Amlrrj: 493, (145), 565 

(256). 
Christovkh, !1II I'ieh (bisk II ll): 573 (72), 

IT. 670. 

IlIl'sházu: .. /.31 (49), 
flléshiizy. JÚIJ, gl·., sepÍL'IIlVil': +47 

(106). 
llléshúZ\. .I (lzd, gr.: 444 (97.). +49 

(110) .. 
Illésház)', štdan, gl', IT.: 516 (50), 52S 

(8). 
Ulýri: 279. II. 181. 2n, 259, 386, 392, 

403, 450, 452, 46J, 652, 662 (60), 
667 (93). y, aj S1'b1. 

Illýria: II. 385, 386, 543 (29). 
illÝ1'ska d yorská deputácia: I!. 3'13. 

375, 397, 403, 419, 4:]0, 428, 429, 
436, 549 (42), 
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illýrsku drorskú kUlIcelúl'Ía: ll. 1I2, 
'114, 219, 249, 251, 252, 27.2, 285, 
348, 379, 391, 395, 396, 397, 398, 403, 
.j.05, 412, 416, 417, 418, 419, 423, 
424, 425, 426, 427, +28, 429, 430, 
431, +33, 435, +%-441, 442, 591 
(28), 

illýrska rei:: 139, 141, 210, 243, 360, 
458 (182), '314 (3?), 520 (40), ll. 246, 
'316, 317, 432-33, 435, 591 (28), 650 
(3). V. aj srbská rci:, 

illÝrska zemská kOlllisiu \' Oiiiek II: 
II. 373. 4'34, 436, 442, 

illýrske zClllsk:' komisit': II. 431, 434 
-36. 

illýrski pl'O\. komisiil'i: lL +34. 
iIlÝl'sky uámd: TI. 314, 316, 374, V6, 

379, 400, 402, 418, 439, .J.40, 542 (2~), 
549 (42). V. aj ~rhsk~, národ, 

Ilok: n. 166. 
Imely: I I. 550. 
improtoeollutio: 21, 433 (58), 
Inll'icll, Sv" krúTovi{~ uh,: n. 144, IH7. 
India: n. 134. 
indigena: 69, 70, ?3, ll. 192, 629 (33). 
illdigeIlút: 67, 69, 70, U. 480; (hor-

vatský): 72: (uhorsk()-horyatský~: 
7.'2; (scdmoluudský): lL 282: (recI
procita uh.-sedmohr.): ? 4. 

illdOl'satio: 435, 439 (fi6), 
[nlcey, HR!tRZal': n. 29. 
iákolttt Y. illcligenúL 
!nstitol'is Mossotzi, Gabriel: 475 (356). 
Instructlo, bl't'ds, pro.,. yernarulis 

scholis: 204, 512 (32), 548 (118). 
illsurekcia: 29, 31, 64, 94, 99, 390, 438 

(76), .J.39 (84, 87, 88), 440 (88, (2), 
441 (96, 97.), 443 (97), 444 (99), 445 
(100, 1(1),446 (102, 103), JI. 17, 21, 
95, 1 I 1. 118, 539 (10). 

i lIšpcktol'i školskí: 319, 326, 3,0-31, 
332, 557 (19 I). lL 4R, 51. 77, 249, 
250, 265. 

inšialácia: 3', .u? (109), 448 (l09), Tf. 
274, 

illštl'ukcÍ<' kUfl('rlúrskL': 288, 289, 292, 
294, 304, 306, 327, 335, 429 (34); 

illštl'llkcic stoličné (na sIlem 1790-(1): 
rL 15, 16, 17-27, 66. 67. 7.2. 79. :~o 
-91. 93, 106, 107. 109, 111. 116--
117, 150,162, 173, 174, 183, 202, 263, 
'32-33, 548 (31); (ua snem J792): 
Tf. 272-274, 2S9; (na snem sed
lIIohl'. 1?90-91): ll. 279; 

inštrukcie škclské: 330-31, 557 (191), 
558 (l93, II. 250, 265. 

i ntabulatio: 21, 433 (58), .J.34 (58). 
hlterregullm: II. 8, 54S (31). 
Introductio ad politicH regni 1-11111-

gal'Í[lc \. Hedr·zky, J ozeL 

19 1. 21lJ,272, 2lJO, 293. 34~. 4'25. 

iuvclltúry: .j.32 (51)" . I~')' IS6 .56?(88), .' 51 52' (snahy 
, ínžiniersku akadenua (Vler (Jl. . le~,lIlÍl: (reholn). 44, .'. )' .j.4 ".j, 

I rrthiJmer y, Izdenczy, ' o samost. u h, proYl\lc!ll: ":: 
Iselin, Izúk: 644, (šk~ly): 9, 10. 42, 43, .j.4-45. ll' . 
lstebná: 569 (37). n. 262. '(59) 
Istrijci: II. 563 (86). '. \ . ó magyarhoz: Ir. 647 .." 
Ijali: 498 (181); (v Uhol'sku). \ l. 563 'Io,~nnovi{': .1ún (báčsky pravosh\\ Il~ 

(86), 629 (33). _ . biskup): 11. 656 (28). . l' 
Háli,,: 525 (112), IL)30. J oannovié-Sakab.~nt, • .I ozef,_ ts ;-~0 
italskú kultúra: l68, 4-(~._ ~16 (49) (pra"o-I.) Yerslcky: lL ,7 . , , 
italská rcč': 105, 201, _O.'>, ) . 07 

534' (13), 540 (75); n. 145, 153. 246, lo~nn'o\i{', štdan (archimllndrit. Tmo-
260, 262, 268, 280, . ~a): II, 656 (2~),. ., 

italské divadlo: II. 68. ]oó, Tmridl. Y. Adam, Gell. 
indicia subalterna': 289, 2lJ5. 298, ,02. ] ób And reJ, ml.: 432 (51), 

541 (79, 81), ., (f O) ) ool~, tvtichal: 4~2 <? tl· 
Lványi-Griinwalc1, Vojtech: 64·. ). ]oob štefan: 4.'>2 (:JI). • 
Iyíé: Alexej: II. 64lJ (1). ')ord~n, JÚl1 Krištof: lL 49H. 
[z'lbela (seclmohradska): U. 456. -(j) 'IOI'g'('l :Mikuláš: ll, 6(.)1 (57). .. 

( f Hll ')84 °99 -' ~ I, EI Kl' 
Izdt'l1czy, .Joze 5:8"1 (1'55-) J'T -107 180 :Iosephns II. in camplS ~ ySll;< \. -

320 543-44,:J ,.,', -' resztnry,] ozef. 
18ť 182, J84, J85, 186, 187, ,t91,19.'>, Jósika (rodina): II, 455, 
194: 195, 196-97, J9~, 20?, ~08,211, ]ósika, štefan: ll. 44? 
212, 227., '228, 229, 2.'>6, :4J")0018, ~~;' ')ozef I· 96 II. 450, 662 (61). ) 
,t4 ,18, 331, 383, 39!., 't - ')-' :]ozef Ú:: 3,\4, 36, 41, 49, ~5, 98, tZ4, 
.j.()3' +'16, 417, 420, 422, 423, 424,4_8, . 152 169 178 IlJl 192, 19', 194, U5, 
r6' 459 482 535 (3), 54J (15), 544, 196' 197' 198 199 200, 201, :203,204, 
/47' ('%0),' ",)JO'(-.'>I), 5S2 (43),571 (131, ", 6' 217 ')19 ')')1 °3') 
/ > .. o (60) 206, 209, 212, 21, ,- '')-46-' ~ic' 
132, 133), 58' (ll), 661 (60),662 ')-4 o,6 238 239, 242, - , - , 
664 (72), ;5-'')' 958' 268 277, 280, 284, 285. 

- -, -, ' 09() 091 29) ')86 287. 288, 289, - , - , 0-' 

Jacobi-KJoetz: ll. 95\ 

J aíet: II. 288, . ') 324: 
híger: II. 75; (gell, sellllllar~ 
. (biskup, lyceulll): n. 246-4" 27.3: 

(nrchigynin,): ll. 522 (70). 
l"g'1' ·\Jbert: 506 (15). 
. al \; Elel~' 569 (32), 578 (114, liS), 
.I\I~ 566 (95), 600 (54), 601 (56). 
lakohei, Payel: 59· r. 

'Iakubec, .Tán: 4<), ([:JO)._ 
'rancsó, Benedikt: 466 (-,Ol), ll. 6úl 
. (57), 66'2. (62). 
,HnČ~(): 443 (97). 

'1 anknvich, Tl'odor: ~1. 2 I I. 
Jansenizmus: 364., 58) (141). 
'Iasov: 52. 
'1 úszberény: Ir. '2 ll. - 46-
·1:"· Osf·lI" 466 (,Ol, 302, )04), ' dS:!'I, . \.c • ) 

, (307, 3(9), 568 (:23). __ _ í .. 

'HZ ,kov{> zákon)': 24, 2' l--':!" \. :\,~ 
.J z: čl. 16: 1791, 7: 1792 ,:1 > I : I i lJ I (sul 

1110111',). _ 
I elšava: 356, .J.36 (6,). 
'1 ena: [1. 663 (10 I)'T "( 
Jerusalem, J. B .. '\.: :J~)~ (37). 
JesenslC)\ Andrej.: 11.';-. ., 
lesenský (Jessenl\ls), Jan: 75, ,6. 
'11'sz Q l1ák JÚl1. br.: Tl. 537 (6, 7)'1_
• • A ,. I TT 1-1 1'4' I ('zerniczky, Kam: . -'. _. ' 

;02: 304-, 310, 3 I 1,3 I 2, .,-:J.,9, ~23, 3_6. 
_')? 33"-3.J. 335 336, ,;, ,,+0, 3-1, I. ;40' 343 344 345, 346, 347, 348, 
,49' ,5Ó 35'3, 354, 361. 362, 364, 
372: 378: 379, 330, 38~ 385, 386, 
- 39 ,<)0 39 I ,92, 39), 394, 395, 
2l)(' ,lJ7 '398 399 405, 408, 442 (96), 
~4~' (9'1-). 444 (99), 450 (117), 473 
(343), 474. (349), 482 (29), 496 (1~)~ 
521 (69), 539 (71), 544 (84),580, :J8-

(133-135) 5S3 (140, 141), LL 3, ·k 
- 7 R 1(}' I J 12, 14, 18, '22, 23, 2~, 
~'1 ' '39' 55: 5?: 68, 93, 109, UL 1l~. 
119, 12?, J 29, 130, 146, 14?, ~ 48, 1~~, 
163,179, J81, 199,222, 247, -'1~,3_~. 
--1 "-4- "'''4 3"6 373 4LO, 4b,414. 
." , ' ~, I/ , -./ ,-, ,... 4R t 
~;~J7 445 450 463 468, 472, 47 ), , 
..J.9Ó· 505' (1), '507 (12), 509 (22), 510 
(26) 538 (9), 543 (30), 544-, 546, 
"48'(31) 561 (81) 630, 63J (34,36). 
:J , ["") 912 215 649 (1)' (a núroc ne reCI : ~, ' 
:219, 337-38, 343, 346, 380, 381.382 
'lŽ 383 402, fT, 346. -91 

, ("f' . ' 384 385 386-90, .' 
Joze.lllIZJllllS~_ ' 141) 584 (145), 

HZ 400. Stl) (140, , - I I1 
II j5 '24 39 40, 41, 93, to>. . 

1';4 1'25 339' 346, 354, 498. 
~ , " (1) 

] liga. Vrlimir: n. 649 ' 
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.1urkovich, EmiL 551 (147.), 553 (155 f' . 160), II. 605 (16). . , \..apra;;, Ján: 4tH (I). 4H3 (33), 49h 
'!US det~'actus: II. 487.. (162), 508 (26), 509, 5LO. 

r
us t I' II Kapruca: 541 (18). 

, l'eSlS ene I: . 18, 100 105. V. aj K ' andreiÍnska klauzula. ' aracsonyi, J iÍn: 439 (H2), 448 (L09) 
Justh (rodina): 463 (27.0). 455 (146). 529 (148) 532 (181) n' 
J usth, .T iÍn: 456 (151). 576 (152). ' ,. 
.Iusth, Jozef: 433 (58). KiÍriÍsz, štefan: Ir. 191, 240 541 (15) 
J.~ls~h, Jmu.r: II. 516 (50). 55? (64), 572 (140). ' , 
Jmhsch-cleutsch: 206, 513 (37.). kar~~niÍ,lné úrurly;c. úrady (seclmohr.). Karhtzky, Alb. Vada\': II. 522 (69) 

KabinetniÍ kuuceliÍl'ia: 193 194 Km'loyec: II. 434. . 
kabinetniÍ yliÍda: 194. ' . 19H. karloveckiÍ diecézH: II. 249 376 4"'9 
I<..adlec, Karol: 455 (14H) 469 (390) karloverký pravosl. biskup; Ii. , "'~6' 
. ' 4,74 (347. 349), 481 (1, 2), II. 661 (57)' km:lo,:ecko-varaždínske generálné .Jve~ 
I\allldl, R. B.: 483 (35-37) II 664 . htelstvo: II. 380, 434. 

(75), 666 (89). ,. h~rlo::icé': 136, n. 413, 660 (45). 

K~lisch, J ál,l, br.: II. 506 (9),516 (5()). lCunuan, J ozcf: 373. 
[Cd ok I I 't l~arol IV.: 578 (117). 

f
T' III ')', "ll( eVl, gr.: lL 661 (60) Karol VL (lIL)·. 94, 100. 1.04 144 16-
\..a o}ls.ek, Jozef: 481 (1). . kalvlill: 176, 358-59, 371,376, II. 158 K 168. 169. 171, JI. 18, 102 420 66'>'(61)' 1~9, ~79 (4), 609 (7); (školstyo): 48,' arol XII: š,:6dsky: 573' (65). - , 

1,6, -' 12, II, 257: (synoda 1(91)' II Karol, al'clkllleža: 450 (H9), 
, 22!, 25Z, 36~; (synoda 1804): Jl '257' Kar:ol,Augu:t ,s.-výlllarský: 397, II. 9H. 
l:alllIll~k.)', ~ICh~l: 460 (211). . . K~l.olll~a, knazIIa lotrinská: 450 (lI8). 
kancelaI Hl, ceska dvorska'. 95 104 [\.<\lolYI, Alexander, gr., maršál, 171 

143, 195. . ., . 446 (102). ' . ., 

kancelária, č.-rak., dv.: 194 197 200 K{(~~~:'i, Anton, gr.: 476 (364). 577. 

202, !T: 20~; ,(spojená): 197, 286. ' r' 1 kancel~l'~a, I!lyl'slm Y. illÝl'ska. \..'jl'O yi, Fr.: 442 (96) 446 (102, 105), 
kancel~r!a lllzozernská: 194. 448 (109). ' 
k,ancelal'I.a, rakúska .dv.: 143, 19"',. Károlyi, J ozef, gl'.: II. 62,. 

I I
' ,kasa fi1iállla·. 239. 

,unre Hna, sedmohradská cl VOl'Sh'l . n, 197, II. 24, 112, 114, 219, '4~)3: Kasllllický, Adam: 51. 
454, 458-59, 460, 461, 462, 463,465, Kaschnitz: II. 7. 
4~7., 479, 480-82, 483, 486, 487. 483, Kas~ai Magyar Társaság: 37.9, 502 

. -b9, ,6~1 (57), 629 (31), 661 (53). (2J6), 575 (85), II. 70 166 197 
kunc:lana, uhol'ská kráfovská (h'ur- Kasza!IÍrzky, J ozef: 432 (51). .. 

ska: 13, Hl, 112 194 195 197 198 Katal'llla TI. l'Uská: II. 376 
200, 205, II 112' 114' 919' 29')' 9')3' katastt;r jozefinský: 389, 395. 
227, 228, 229. 233 '235 '')36-' 238' katecJl~zlllUS Y. nábožellstvo. 
;39, 241, 243, 246: 248', 249', 25ť, ka!ohrl: 371, II. ~9~, 499, 502; (škllly): 
~52, 298, 301 302 303 304 ,08 '. 9, !~, 42. V. aj v~koly v Uhcirsku. 
309, 313, 316: 429: 433: 43i: 435: kdtohclZluus a reCI národné' 9 10 
-1<36, 441, 442, 579 (5), 583 (11) 591 - 51, 52. y. aj protireforlllácÍa.' .. 
(28), 660 (53). ,Katona, stefan: 481 (1), 499 (192) 

ka~celária, uh.-sedmohr. civ.: 197,20'l, 500 (195), 502 (249), 532 (184) II' ~10, 211, 212-13, 273, 281,282,284, 506 (6), 666 (90). ' . 
~85, 286, 288, 298. 299, 300, .301, 303 Ká~or, Michal: II. 590 (23). 
304, 337, 338, 342, 382 537 (53)' Kazlllczy, Fl'Hlltišek: 58 312 326 331 
fl. 24, 33, 37, 38 39 49 '65 99 119' 332, 333, 339, 356, 363', 369,370: 371: 
~ 14, 153, 167, 189, 196. J'98, '203: 20:;' ~73, 3?4, 376, 377, 379, 330, 381 
~05, 206, 207, 209, 210, 211,212,213: ,84-8:>, 408, 462 (246, 260), 463 
~15, 219, 375, 377, 379 380 382 403 ~267), 464 (273), 502 (256),504 (281), 
:06, 408, 415, 422, 423, 467-68: 470' :>30 (168), 532 (182), 537 (50) 549 
J09 (23), 519 (60), 524 (7.8). 543 (99)' (130), 556 (186), 557. (187), 560' (206, 
546, 628 (31). ~, 209), '561 (212), 567 (18) 568 (21) 

kaneelária vlašská: 194. ~69 (36). 571 (41, ,j,2, 44, '49, 52, 54: 
Kant: 342,)6. 57). 57.3 (65). 574 (72, 74, (5). 575 
kapituh': 21. 52. n. 92. 263. (85), 57.6 (85), 57.7 (92, 96), 578 (G8, 102. 103. 110). 586 (163. 165), 5R7. 
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(16S, lSl), 5HS (191,203), ll. 55, 64, I: 

69, 7.2, 73, 89, 163. 166, 198, j 99," 
214, 215, 255, 275, 283, 294, 34,,344, 
506 (5), 512 (32), 514-15 (43), 525 
(95), 526 (103), 527. (107.), 558 (70), 
564 (87), 565 (90), 567 (101), 573 
(148), 584 (15), 592 (31). 615 (14), 
620 (24, 25), 628 (27). 

Kazinczy, J ozef: 58. 
Kazinczy, Ladislav: 463 (267), 485 

(56), řl. 565 (90). 
Kecskeméthy. Anclre.Ť: 431 (49), 434 

(58) . 
Kep~~ Fr.: 508 (26), 540 (7S). 
Kegleyich, J ozef, gr.: 449 (110), II. 

227. 
Keglevich, Karol, gr.: 452 (127.), TI. 

561 (81). 
I(PP'lev,('h, štefan, gr.: 183, 452 (127), 

n. 561. (81). 
Keith, Robert (sir): II. 555 (63). 
K~,lpr, li'!lllund: 336 547. (109). 
Keleti, Karol: 467 (308). 
Kelti: 367. 
Kem2ny, Ladislav (seclmoh r. guber-

nátor): II. 78. 
Kelllény, Vlk, hr.: 537 (53), II. 487.. 
Kemle, Ján, cle Koltse: 444 (98). 
Kerekes, Samuel: 57.'7 (97). 

Kiss, Jot.ei, dr.: U.t7b-7.7, 358, 614 
(14), 615 (15), 63'2-33 (37.), 634-35 
(41), 670. 

Klačally: 435. 
Klagen der Unterthallell: Tf. 547 (30). 
KlanÍczay, Ján: 312. 
klasici: II. 49. 
Kláštor pod Zlliovom: II. 225. 
Klein, Efraim: n. 311, 592 (30). 
Klein, Innocent: T r. 443-44. 
Klemelltínei y. Albúnci. 
klérus (clllChovný stav) katolícky: 20, 

37, 40, 66, 93, 100, 114, j 15, 116. 
163, 310, 32·j., 325, 510 (26), ll. 27., 
97, 103, 130, 141, 276; (a maeľarči
Ha): II. 130, 163, 333-34, 634 (39), 
V. aj gr.-k., nilllllllSk)', srbský Idé-
rllS. 

Klik, Jozef: 483 (33). 
Klinowszky. T omúš: lL 582 (8). 
Klobusiczky, J ozef (k. 1'.): 533 (6). 
Klopstock: 358, 572 (65), 573 (65). II. 

344. 
Kluch, J ozef: 52. 
Kluž: 5S7 (163), lf. 77: (konvent): lL 

446, 449. 
Klnžská stolica: II. 463, 665 (82). 
Kmety, J án: 558 (193). 
Kmoško, Adam: 431 (49) . .J.31 ('56). 
kňazstyo atd. Y.· klérus. 
kníhkupci: 385, n. J7.8. 
knihtisk: 574 (7.8). 
knižnice verejllé: 1'. čitál'I\(·. 
Koháry, A" gr.: 447 (105). 
kokarda, nároclná: n. 107.. 
Kolačnov: 435. 

Kel'esztesi, J ozef: 75, 217, 506 (15), 
517 (7), 532 (182),536 (33), 558 (201). 
586 (162, 166), 587. (17.4), II. 108, 
134, 189, 354, 505 (4), 506 (5, 6),507 
(10), 512 (31). 513 133, 3 1), 514 (<11. 
42), 537. (7.), 542 (2,). 556 (65), 558 
(70, (1), 637. (45). 

Keresztury, J ozef: 505 (3, 4, 7), 506 
(15, 20, 22),507 (22), 516 (50. 54), 
517 (9), 535 (29), 536 (30, 31, 35,41), 
538 (60), 544 (86), 546 (101, 1(2), 
557 (190), 562 (214-216), II. 127., 
148-150, 343, 505 (2), 506 (7), 514 
(42), 547 (30), 548 (31), 562 (82), 
640-41 (49), 645--46. 

Kolároyce: 430 (43). 
Kolclínoye práva mestské: 104. 
koleda: 538 (58). 
Kolín (bitya n): 143. 
Kolinoyics, Gabriel: 449 (l U), -1-'51 

(123), 452 (123), 453 (133), 460 (225), 
468 (, (7), 471 (331, 332), 472 (334, 
337.), 473 (343, 344), 480 (399). <)23 
(97.), II. 343. 

Késmarky. J lll'a.Ť :436 (62). 
Keszthely: ll. 75. 
Két ministereknek egymással kuzlOtt 

gondolati Y. Szuloyszky, Menharcl. 
Kéziratkiacló Társaság: II. 287. 
Kežmarok: 51, 57., 464 (27.5), JI. 311, 

Kollár, Fr. A.: JH4, 466 (303), 468 (311. 
312), 492 (141), ,~93 (141), i~CJ8 (183), 
503 (27.0). 

kollegiálllé ú\'Hdy:IY4. 
Kolie\', Fr.: lOL. 183, 444 (Q3), 450 

(112), 451 (121),452 (12Q
). 456 (150). 

489, 490. 
KhewenhiiUel'-Metselt. Rudolf: 494 

(152). 
kikindskf vojenský dištrikt: ll. 411. 

417. 
Kink, Rudolf: 511 (27.), 564 (242.245, 

247, 250). 
Kis, Ján: 385. 
Kiss, František: 445 (102). 
Kiss, Ján: n. 5CJO (23). 

KoUel', Ignác (biskup Yl'''PI'·): i~49 
(110), 451 (119.) 

Koloča: 499 (192). 
Koloman, král' ul!.: 256, 528 (143). 
kolollizácia: 63, 64, 106. 165, 350, 426 

(14), 435, 507. (24), JL 26. 155, 178, 
316, 371, 656 (28). 

Kolosvári, Alexander: 438 (7.8), 499 
(189), . 
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Kolowrat, Leop. Jáll, gr.: LI. 579 (5). 
K omádíanská stoIka: 320, 23+. -;55, 

438 (30), 433 (54), 433 (76), 440 (9J), 
4-41 (96),4-44 (99),445 (f()O), 447 (109). 
448 (110), 484 (4-8), 5 I 8 (13,23,26),522 
(70), 523 (96), 523 (106), 527 (128-
29), 529 (149), 583 (133), II. 13, 18, 
20, 32, 23, 35, 26, 37, 34-, 54, 82, 37, 
88, 116, 303, 304, 360, 506 (8), 507 
(11), 5H (39), 516 (50), 517 (51), 576 
(158), 603 (1), 630, 639 (48). 

Kománlansko-Ostdhomskú stolicu: 
404, II. 43. 

Komúr,1O (mesto): J4, 371, 464 (275). 
II. 557 (67); (gymnázium): 44. 

K Oluál'omi Tál'sasúi\': TI. 47, 70, 166, 
197. 

Komenský, .I. lL: II. 599 (46). 
kOlUisál'Í kr., dištriktnÍ: 195.383, 284-, 

287, 288, 389, 291, 393,' 293, 397 
349, 350, 398, 401, 403, 565 (260), 
5S1 (129), II. 4, 5, 93, 506 (5). 

komora hanská (uh.): II. 285. 
kOl11om dvorská: 104, 107, UO. I 1[. 

197, 350, Tl. 372, 602 (57). 
k o IllO ra, cly., banská a mincovná: H. 

207. 
kO!Jlora, dv., kt'. llhu[',kú: 13. 10" 

111, 197, 281-82, 283, 350, 426 (19), 
·~69 (324), 47.0 (330), 506 (14-), II. 17, 
37, 38, 83, 99, 112, 1 I 4, 153, 219, 
236, 248, 285, 239, 302, 490, 509 (23), 
511 (28), 515 (47),584 (14). 

komorné aclmhistl'ácÍe: TI. T!, 5[; 
(55). 

kOll1ol'l1é miestodl'žitefstvú: 289. 
komol'l1é úracly: 157, 276, II. 33, 37., 

81, 119, 120, 137., 140, 142,147, 302, 
303, 515 (47). 

kompilačná komisia: 508 (26). 
konduitnó listiny: 292, 296, 297, 300, 

302, 349, 534 (t2, 13), 539 (73), 565 
(261), 582 (130). 

Konečný, lvlatej: 474 (356). 
Konek, Alexander: 467 (308). 
konfedel'ácie, stavovské: 97., II. to, 

23, 99, 100. 
k o~Jfereneie, cl yorské:' J94, II. I 12, 

186, 188, J89, 195, 196, 230, 282, 295, 
398, 415, 419, 428, 459, 483, 484. 

konfessÍ.Ťná otázka: II. 26, 27, 62, 94, 
tJ5. 98, 102, 105, 107, lU, 118, J23, 
12'>, 136, 138, 135, 136, 141, 148, 157, 
273, ")3-3.1-, 498, 511 (28), 609 (7). 
V. a.Ť toler. patent, židia, prot,,
·:tanti, evan.Ťelici, kalvÍni, pravo
slávlli. g'rpcko-kato]íci, núb. 5n;]
šanlivosf. 

lome, chov: 310. 
Kont, Ignác: 502 (253). . 
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kon(ribúda: tj'), 137, 38?, 389, 39), 
196, 437 (61), 439 (88), 533 (131), II. 
H, 17,22,25,99,105, III, 127, 38?, 
./-28, 553, 

konventy: 21, 52. 
konvikty (výcho"né ústavy): 58, 100, 

Jl3, 128, 172, 174, 175, 324, II. 88. 
kO/lzistórilllll, najvyššie (protestant

ské): n. 221; (uhorské): II. 579 (4). 
V, a j srbské konzistóriá. . 

KÓllyi,' Ján: 372, 575 (83). 
K oppi, Karol: II. 74, 125, 3+g, 349, 

511 (28), 538 (9). 
J(orabiuszky, J. M.: 50, 51, Hi (7.0), 

458 (177), 459 (201, 2(6), 460 (216, 
2J 7, 218), 462 (248, 251, 25?, 253), 
.. 1M (2i5, 280-81, 287., 289), 465 
(293, 294), 466 (305), 489 (114). 

kOl'ešpolldencia súkl'oI1l II Ú (l'ečove): 
59-60, I? I, 362. 

korešpondellcia úrHd mí: Y. pl'ezidiii l
na kOl'ešpondellcia Cl stolice (ko-' 
rešpondellcia). 

Kornel)', František: 42tJ (35), 483 (41). 
KOl'llich: II. 590 (28). 
Korni~s, J úlills: II. 592 (3 i), 599 (46). 
korullnÍ stl'ážtovia: 200. 
kOl'llUovácia: 239, Tl. 9. 18, 23, 115. 

285. 
kOl'llllOVaČnú prísaha: 192. 
KOl'lltanC'Í: II. 563 (86), 652. 
Kossáuyi, Belo: II. 648 (62). 
kostoly, llorlllalizácia: 545 (91). 
Koszó, Ján: 510 (195). 
Košice: 51, 61, 62, 135, 356, 371, 437 

(64, (2), 464 (275), 552 (150), 553 
(165), 555 (1'2'6), 569 (36), II. 516 
(50), 636 (44); (akaclemia): II. 245, 

.254, 310, 311; (gyul1I.): II. 245, 246: 
(nonu. škola prim.): n. 248. 

Kounic, Váday Anton, lm.: 276, 343, 
399, 495 (159), 511 (27), 563 (240), 
II. 45, 46, 108, 186, 195, 284, 314, 
373, 404, 423, 452, 453, 483, 516 (50), 
584 (11), 656 (28), 662 (66). 

)(oyachich, lvI. J.: 180, 323, 362-63, 
~62 (2+2), 487 (78), 500 (194), 512 
(32), 549 (127), 556 (184), 553 (201), 
559 (204), 560 (206), 5i 4 (72), 577 
(96), n. 343. 

KOYlíes, Fr. (inž.): 573 (65). 
KoyiÍcs, Fl'. (pl'of.): II. 589 (2'). 
Koyáes, Martin: 440 (93). 
Koyács, Michal: n. 514 (42). 
KovilIa: n. 659 (45). 
kozmopolitizmus: 147, 165, ISO, 154. 
I\.orosi, .Tbclrich: 558 (195,201). 
Kiíl'osi, J ozef: 465 (296). 
Ki5szeghy, Ladislav: ll. 522 (69). 
J\{íyár (virliek): II. 52':! (J 15). 

krajinsk{~ ÚL'acly: 2~0: 2[[, 212, 21'" 
. 214. V. aj kancelanH, ra(~a uh. 

krajiuskÍ hodnostál'i uhorslo: 29-30, 
100, 101, 111, 2[8, II. 9, J7, 19, 24, 
15 101 10' PO If:lO 186, 232, 41). 
V.' aj h. ;~HI;a: pal;ltín, prim HS. 

kl'ajinslC)'. archív: 441 (96). 
krajinský sudca: 400, II. 7, 92. 
krajské úrady: 105, 195, 202, 290. JI. 

2iJ3, 204, 2Ó5, 206: (y UhOl'sku) v. 
dišfriktl'. 

kra.iskí hajtmani: 29.0, 291. _ 
král' uh. (rezerv. prnva): 96, 101, 10., 

-108, 112, 149, 198, 199, ll. 16, 86. 
87, 113, 181, 183, 208-209, 282, 286. 
419; (ústav!lú pravomoc): ll. J6, 
17, 18-23, 98, 99, 100, 102, J03, 2%. 
539 (10), 54g (31). 

král'ovská tabllla se-dmohl'.: rf. 79, 
454 473 475, 602 (57). 

kní.ro;7ská 'tabnla nhol'ská: 2SlJ, ~9E~, 
299, 300, II. 92. 

Kl'ammer, František: Tf. '+7. 
KrHllsko: 358. 
K I'upak: II. 385. 
K l'HSlliansko-SofnÍckll stolk'll: Ir. 5T 

(111), 528 (115). _ 
Krašol'ská stolicu: 447 (10'), ll. 7, I' 

85, 93, 106, 250. 400, .U5, ./.43, 660 
(53). 

Kl'atochvilIa,.\l.: 551 ([ 49). 
Krcsuth, Ladisla\': 5'-:6 (163), 'JS, 

(170). , _ 
Kl'eil, Alltoll: f\. 242. '243, 244, J[') 

r (60).. -- '64) 46' ('rI5)' h.reTlllJlc[l: 61, ./.)1 \ • ... - . 
(gymcl.): 127, n. 245, 598 (41): (eY. 
šk:): 323; (hl. šle. llonu.): 357, 557 
(193), ll. 253. 

I(retschmayr Jindr,ich: 4S1 (I. 3), 
486 (69): ,lm (144, 148, 15 [), 495 
(156). 

Kríž: II. 412. 
Kl'Ížska stolicll: II. 33. 40, 20b. 22h, 

237, 258. 
Krolles. Fr.: .t69 (31+), 4tH (1, 3), .tS' 

(78), 50U (195), 517 (6), 553 516U). 
363 (231), 36, (15, 17.), 568 (2:). 

Kl'Upina: ./.7, 61. 62, 441 (96). 
kI'vnú smluvH: Ti. 12S. 
krypty: rf. 5. 
Kllbachv: .J.3'; (T;). 
((ubiny: Menha\'Cl: 4,4 (5S). 
K nbin~,i: 435. 
K uleune-vil', hall: ')'-:2 (9). 
Kumán i: I S4; 356. 

Kusseyich. Žigm.: ll. 559 (78). 
Kuszky, Andre.i: 435. _ 
Knzmányi, Samuel: n. 547 (,O). 
Ksádi: n. 497, 563 (86).' 
K ysek (Klíszeg): 464 (275). 
Kyszelly, Andrej: 431 (49). 
Kyszcll)', Baltazar: 431 (49). 
K l'szdll', Benedikt: 433 (56). 
Kysz('lIy, Katarína: 434 (58). 

Lúabos, .r áu: 429 (35). 
Lacl', Fr. Móric, gr.: II. 656 (28). 
I aczkoYics lán: n. JOl, 104, 125. 
~ 126, 512 "<sS), 600 (53), 648 (62). ft5':' 

(38). 
l.aczkovÍC's, štefan: ll . .J.24. 
Laclislfl\', Pohl'obok: 234. 
LadomÍr: 435 . 
laicizáeia vel'c.illébo zi\'ota a národ,,:-

reři: 5, 7, 426 (13). 
Lakits, J lil' žigll1.: 482 (24), 5g4- (14). 
Lflll1pórth, Gejza: 425 (1). 
Landerel', Michal: [41, II. 583 ([ I). 
T.anclessprachc: 80, 503 (273), 510. 

513 (3'1'), 514 (37), II. 586 (17), 6" 
(37). V. aj. lingua patria. 

lancleslihlicbe Sprache: 307, 50S (26), 
509, 510, 514 (37), 658 (43). V. aj 
lingna vel'l1acula. 

Lállga, Fl'.: rr. 590 (23). 
Langen. Karol.von: ll. 582 (10). 
latina (nhol'skH): 5./-, 55, 5b, 336, ~ r. 

6 [, 266; (a vzdeltluosf): 367: (nar. 
l'eč nllOl'skú): 13, n, J60, 185, JR6, 
211, 217, 219, 2'W-42, 2.J.7, 248, 249. 
253-56, 315, 33i, 354, 355, 358, 366: 
(hodnotcnie): 12, 2J 7, 230, 221-23. 
223-24, 225, 226, 228-29, 230-31, 
231-'4,241-2./.2, 24.J.-45, 246, 247, 
248, 249-50, 253-56, 258, 267, 278. 
137 33') 345 4(hJ.-40b, 476 (360), 
'54,2' (84), 559' (204), ll. 33, 34. ~~. 
35, 56-58, 6J, 'Z3, 74, 129, 135, I ~i. 
[44, 145, 146, 149, 1'>8-159, 162-
h5, 201.206, 212, 225" 231, 260, 
265, 273, 274-75, 276, 277, 330, 333. 
')33 350 360, 562 (82), 613 (10, 11). 
h[4' (lt); (v úracloeh, súcloch a y ži
yote verejnom): 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. 
23-24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 
13, 34, 35, 37, 38, 40, 4 [, 53, 105, 
to7. 108--109, 111, 146, [i3, 201, 
202~203, 206, 209, 210, 212,213,214, 
215, 219, 220, 221. 223-24, 229, 232, 
2./-0, 274, 278, 280, 295, 296, 300, 336. 
337, 360, 401, 402, 403, 404-, 405, ,BO 

kúrin, kl'. uh.: H. 30:- (13). 
ln]]'entá('i~l: 14-17. 111, 136-I.J.O. 2lJ6. 

30.1~10':'. 108, ll. 35. 315. 

(47), .J.31 (49), 432 (55), ./-37. (72). 
438 (78). 439 (85, 86, 87, 88), 445 
(100, 1(1), 453 (133), 476 (359), 50b 
(14), 541 (84), 547 (109), TL 31-32, Kut'zbiid . .Iol.ef: Ir; 398. 4,2, ()39 (4;). 

689 
44 



33, 34, 35, 36, 37, 3~, 3~, 44, 53. 
56-58, 62, 75, 76. 77, 80, Rl, 83, 
~4, 85, 87, 90-91, 129, 131. 132, 
l33, 134, 135, 137, 138. 139. J40, 
142, J43, 144, 145, 147, 148. \4<1, 

l56, 158, J 63, 164, 166, J 7f. 172, 17'j., 
181, 184, 187, 204, 205, 206. 207, 
223, 224, 225, 227, 230, 231, 234, 
235, 236, 237, 277, 278, 279. 281, 
282, 283, 288, 289, 290, 295, 296 
297, 299, 302, 303, 304. 323, 330. 
332, 470, 583 (10), 601 (57); (v škol
stye, y cirkvi a v živote knltúr
!lom): 5, 6, 8, 9, 10, 42-43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 53-'-54, 58, 109, [14, 
122, 125-26, J54-56, J68, 181, JR2, 
184, 204, 205, 208, 220, 222-23, 226, 
230, 278-79, 314, 3J5, 316, 321, 324, 
330, 342, 348, 354, 358, 362. 363. 
,66, 374, 380, 460 (2J2), 487 (86), 
511 (27), 569 (37), II. 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 52, 57, 60, 61. 
65, 82, 88, 89, 137, 158, 159, l64. 
165, 178, J79, 201, 203, 209, 210, 
246, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 
:261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 270, 271, 274, 279, 280, 281', 
;11, 577 (166), 582 (10), 600 (52), 
608 (6); (v živote spoločenskolll a 
súkronmom): 5, 6, 9. 53-56. 5R, 
59, 60, 155, 184, 362. 

Laudon, Gedeon: II. 66. 
Lazy: 431 (49). 
Lebrecht, Michal: 499 (190), 56b (268). 
legizllllls: 390. 
Lehoczky, Alexanclc'r: 43, (58). 434 

(58). 
Lehoczky, Ján: 291. 
Lehoczky, L'uclovít: 431 (49). 
Lehoczky, Pavel: 433 (58). 
Lehoczky, Pave,l (1785 hl. not. 1'111'('.): 

536 (34), 
Lehotiky, Andrej: 455 (144). 
Lejser, Marek: 430 (42). 
lekárstvo: 210. 
Leles: 52. 
Leoben: 572 (65). 
Leopold L: IT. 18, 372, 40:2, 409, 4J7., 

420, 426, 438, 4J8, 450, 473, 664 (68). 
Leopold II.: 364, 398, 450 (118), 535 

(22), II. 8, 9, JO, 11, 12, 13. J4, 15, 
l7, 23, 38, 66, 70. 94, 95. JOl, ·102. 
lO8, 109, 110, 111, 116, 119, 121 154, 
155, 162, 189, 190, 2[9, 222,'346: 389, 
+10, 437, 438, 450, 481. 483, 545,546, 
548 (31), 579 (5), 653 (20). 

leopoldinský diplom (sedmohr.): 474 
(349), II. 467, 480, 481, 484, 1!85, 
.J.86; (srbský): II. 372, 38L 402: 
(únia gr. le): 443, 450. 461. 
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Leopolcllls lL ill catllpll Rákos, Y. Ke-
resztnry, J ozcf. 

lesný poriadok: J41. 
Lessing. Efr.: 375 (b5). 
Lethellyci, .Tán: 575 (b I). 
Leuko, Dú vid: 434 (58). 
Levice: Tl. 253, 640 (49). 
LenJča: 57, 58, 61, 113, 128, l72, 356, 

,n7. (64), 457 (168), 464 (275), 489 
(112), 569 (32), n. 211, 245, 257, 
y09, 310, 3J I, 489, 490, 5'57. (6R), 605 
(12). 

Lihlll'lIci: ll. 563 (86). 
Likanl: 436 (63). 
Lima, zcmianska rodina (Alld\'c j, Da-

niel, Ladislay): 434 (58). . 
limitácie: 26, 436 (62), 438 (76, 71). 

439 (85, 87), 485 (62), TL 487. 
Lindemallu, Samuel .Tón: rT. 183, '53'" 

(9), 547 (30), 551. 55: (6S, (9). 570 
(123), 642 (52). 

linccký mier: n. h, 17.. l8. 23, 'l8. 
102, 118, 511 (28). 

lillglla patria: 80, 433 (57), 437 (65), 
503 (273), 523 (97), 550 (139), 555 
(176), ll. 367; (vemacula): 80. 42R 
(30, 31, 32). 429 (35. 37., 38), ·nf 
(49), 5..\5 (90). 

Lipovszky, ·Mikuláš: ,).33 (58). 
L~ptovsk~l :Cun.čil: y. Nemeckú LlljJČtl. 
Llptovska stohca: 27, 57, 8\ 86, 220, 

241, 250, 251, 255-56, 25R, 259,267. 
404, 427 (26), 429 (38). 431 (49. 50). 
+32 (51), 435, 438 (81). 439 (81, 85, 
86,87,88),440 (89, 91, 94), 441 (%). 
442 (96), 444 (97, 98, 99), 445 (lO2), 
+J6 (102, 1(5), 449 (HO). 452 (125). 
47.8 (382), 479 (390), 480 (390), 486 
(65), 518 (ZO, 24, 26), 520 (43, 44, 
45, 48, 49,' 53, 55), 521 (68), 522 (70, 
;'1, 73, ;'4, 82), 523 (88), 524 (106). 
527 (128-29), 530 (164), 550 (!3?, 
(39), 55J (1.J.3) , 586 (167), II. 17., 20. 
23, 42, 57, 63, 64. 85, 88. 90, J74. 
[78. 225, 235. 240, 2.~7, 25J, 25;, 
258, 27.3, 304, 325, 333, 507 (I I), 
511 (29), 517 (51), 520 (62), 553,557 
(68), 576 (158), 582 (8), 603 (1),617 
(19), 623, 632, h34 (39), 670. 

Liptovsko-Orayská stolicn: 537 (46). 
ll. 610 (10). 

Litassy, Pavel: 435. 
litel'ár'na kritika: 37,. 
literárné Tlivy v Uhorsku: 179-11'10. 

362, 363, 367, 368, 372-74, 377. 
litterne testimoniales: 434 (58). 
Locke: 573 (65). 
Lolnyiczky, .Táli: 55~ (l93). 
Lombal'clilli. :\lexande\': 4'59 (llJ4, 

2(5). 

lotrinský rod: 236. 
Louka: '52. 
Lovúsz, žiglllund: ll. 656 (JH). 
Loyrnnchieh, Vavrinec: n. 651 (15). 
Lovellhurgský konvikt: 100. 
Lubik, Anton: 436 (62). 
L'ubietová: 61, 62. 
Luboviia: ll. 490. 
Luby, Karol: Tl. 43. lOb. 291. 595 

(40), 596. 
Lučence: 63. 
L'udevít XIV.: 245, 5H3 (141). 
l'udovýehova: 137, l40, 141. 310-3Ji, 

569 (37.). 
ľudské prú va: lL 125, 126. 
Lugoš: 356. 
Lustkancll, Vilhelm: 506 (15). 
Lvov: 511 (27), 539 (73), 5-1,1 (83), 

555 (181), 565 (258), JI. cO. 

Macůrck, .Toze!': II. 661 (57.). 
Maďarbél: ,t34 (58). 
maďarčilla: všeobeene: n, m5, 359, 

360, 476 (359), II. 60, 1n; dialekty: 
;71, JI. 267, 280; nevypestoyanosť: 
338--39, 358, 369, 370, ll. 76, 78, 
145, 160, 162, 167, 176, ln, 183, 
231, 232, 267, 2n, 279, 282, 330, 
,38, 366, 526 (100), 559 (78), 573 
(148), 582 (10), 636 (42); rozšÍrenie 
v Uh.: 209-10, 213, 223, 226, 242 
<tž 243, 258, 279, 338, 358, II. l45, 
149, 159, 2l2, 225, 228, 280, 282,366, 
582 (10), 650 (3); lllacTarčina a ná
l'Od uh.: 240, 253-56, 4?5 (359), 
-1-76 (360), 542 (84), II. 149; núrod
IlÚ reč ul!orská: 79-86, 88, 89, 90, 
91, 108, 127, 160, 185, 211, 226, 243 
až 244, 246, 253-56, 258, 259, 262, 
315 550 (138), II. 67, 172, 188, 236, 
240: 258, 263, "270, 276, 278, 290, 
,30, 350, 352, 353, 354, 355, 358, 
366, 564-65 (88). 600 (52), 603 (4), 
604 (6), 60S (6),632-:-33 (37); zánik: 
184, 359, 367-68, II. 56, 177, 497; 
národná l'eč sedmohl'adskú: n.281, 
619 (21); v úradoch, v súcloch a 
v živote vel'ejnom: 3, 5, 6, 7, 8, 18, 
23-24, 25-41; 56, 109, 111-112, 
138, 206, 209, 211, 240--241, 295, 
296, 297, 301, 309, 360, 401, 402, 
+03, 404, 405, 406, 431 (49), 432 (54. 
55), 435, 436 (59, 62, (3), 437 (63, 
(6), 438 (76, 80, 81), 439 (85, 86, 
88), 445 (100), 491 .(132, 133), 492 
(135, 140), 541 (84), 545 (91),30-31, 
", 34-36, 54, 55, 76-77, 78, 163, 
l64, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 223, 

až 224, 225, 226, 227, 275,281, 282, 
290, 294, 302-304, 305-,06, 47(\, 

382 (8, 10), 583 ([(J, U), Y. aj S!W

hy o zaveclenie clo úradov; maďar
čina v školstve, v cirkvi a v ži
vote kultúrnoll1: 3, 5, 44, 45, 46,47, 
48, 49, 50, 51, 57-58, 61, 109, 12?, 
127, 128, 132, 134, 135, 139, 174,18), 
:Hl--42, 315, 327, 328, 329, 330,331, 
332, 353-54, 357, 358, 369, 374, U. 
42. 4';, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51-52, 
34. 55. 75. 77, 78, 87, 88, 89, 13l, 
137, 139, 140, 142, 143, 174, 177,178, 
l'1'9, 1H2, 184, 189, 200, 208, 209. 
21O-2J5, 223, 225, 232, 238-41,242 
liŽ 2,t6, 247, 250-52,253-54,255 až 
257, 258-69, 275, 276, 280, 281,28?, 
289, 290--9l, 295, 296, 297, 299, 
307-3[4, 319-20, 339-40,499,500, 
516 (49), 574 ([50), 577 (166); v ži
\'ote spoločensleolll a súkromno!ll: 
5, 32, 58, 59, 60, 183, 184, 353, 400, 
402, 462 (245), 463 (270), II. 28, 30, 
54, 61, 74, 574 (150), (opovJ'ženie): 
';81, lL 635 (42), (znnedbávanie): 
';82-83, 577 (97); y SIOYelL~kých 
krajoch: 6, 26, 27., 40, 57, 58, 59, 
60, 463 (270), 479 (390); snahy o za
vedenie za úradnú l'eč uhlll'skú: 
:240 245, 246, 247-50, 279, 280, 
';38-40, 401, 402" 4.05, 406-40:";, 
542 (84), II. 33, 34, 36, 53-56, 5" 
39-62, 63-65, 66, 67-68, 70, 7 I. 
7.2, 74--75, 76, 79, 80--85, 90--91. 
129, 131, 133; 134. 135-143, [50, 153, 
162, 166, 169-176, 180-189, 224 až 
225, 226 __ 233,234,273--74,276,277, 
278, 279-83, 286-301, 302, 305, 
574 (150), 583-84 (U), 648 (62), 
(ako pl'ostricdok je.t vzclelania}: ll. 
7.0, 157, 172, 231,331,333,341; uracl
llá mad'arčina ako ochrana proti 
návratu nemčiny: II, 39, 59" 78, 
129, 14?, 156, 176, 177, 234, 236,24[, 
279, 324, 325-26, 327, 330, 601 (54), 
606 (1), (i)roti cllclzincom): II. 74, 
l55, 159, 160, 181, 276, 277, 315, 
328-331, 332, (ale o zábezpeka sa
mostatnosti): II. 58, 61, 130, 132, 
m, 146, 160, 161, 181, J8';, 201, 314, 
';15, 324-25, 329, 327-29, 363; IlUI

tfarčina a úrady: II. 151, 157, 159. 
t l60, 170, l76 li7, lS0, 181, 201. 226, 

276, 287, 2'91, 308, 313, 32?-33. 
V. aj Horvati, Nemci, SlováCI, Ne
mad'ad, llemacl'. stolice a Úl'. ma
(ľarčilla. 

\lacTal'i: 64, 65, 162, 164, lH4,. 349. 
358, 498 (184), 504 (273), ll. 349, 
353, 366, 36?, 493, 494, 495, 496, 
500, 643, 644, 667 (93); (póvod): 8l, 
~20, 241, 249, 256, ll. 2SR. ';"\3, 385; 
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(početnosť): 11. 144 l4-5 164 181 
182, 183, 187, 212,277, 316, 570'(127)' 
584 (11); (poslovenčoyanie): 62-63' 
131, 426 (15); (vzrast v mestách) ~ 
60-62; (a Úl'. macTarc;ina)· II 61 
64, 65. . . , 

ma~ral'izácia: 3, 246, 258, 262, II. +4-
az 45, 46-47, 51-52, 55, 59, 60, 
64-65, 7[, 74, 75, 81, 130, 131. 
139, 140. 157, 159, 160, 162, 167, 178, 
179, 180, 210-215 223 2')8 24'" 
')47 250 5 ' ,-, J, ~, -2 2, 253-5+ 259 260 až 
~62, 264-69, 270, 2'71, 277, 278: 
_80, 281, 282, 290-91, 306,309,310 
312, 313, 314-15, 338-40, 352-56' 
~62, ~OO,. 577 (166), 587 (19), 5SH 
(21), ::>91-92 (30), 595-96 (40) 601 
(54); (ideologia): 225, 40? II' 71 
130, 155, 159, 160, 164,' 176~77' 
l79, 270, 27.7, 278, 279, 280 337 35')' 
3?3; ?54-56, 3.6S, 591 (30)'; (Ill~d'.;~ 
I'lzacla-germalllzáeia): II. 130, 13 I 
,~40, 146, 157, 159, 260, 264, 265: 
::~O, 29J--9~, 312, ~16, ,24-26, 331. 
~ ~4-'b, 3:>9, 347, 354, 595 UO) 
61~ (2 I), 6,(2 (52). ' 

madarská mluvnica: 57.7 (97). ll. +:.-. 
243, 320, 589 (21). . 

1Il,!~r. učená spoločnosť: (rcc; pestll
Juca): 183, II. 30, 69-72, 73, 89, 
155, 156, 165-168, 178,181, 189 
196-199, 212, 255 262 263 ')f-" 
~~7, 30~, 31S, 345, 351, 639 (48(~: 
dJ PC.'it~ Magyal' Társaság; (sedlllo-
1lJ'.aclsk~);,n. 279, 281, 282, 287. 

madarskc ,l!vadlo: ll. 47, 68-69 7+. 
155, 16S, 199-200,280,345-46't;9'7 
603 (3). . 'J \, 

maďarské llá!'oclné obl'Ocleuie' ')41 'IŽ 
242, 243-44, 360, 365, 368, ',69-85' 
406, 408, 503 (276), II. 167. 346,35,(' 
356, 363, 368--70, 497.' , 

IlH~ďal'ské nároclné povecloIllie: 6, B4·. 
_69, 270, 575 (82 (3) IT l)~ 05~ 612. " . C .J. - " 

macJarsk6 pÍseulllíct\'o: 310-111, 353 
az 354, 358,.369-70, 371, 312-;5, 
'76, 37.7-78, 380, 401-403, 58:
(1682' II. 59, 6~, 145, 155, 167, IÚ, 
f~. :>43-46; (hterúl'll6 školy): '12 
HZ 374, 37.7 -7S. . 

lllacTarský národ sedlllolll'aclský: I T. 
446, 447, 455, 465 469 473 r~, 
475, *7.7'. 482, ~91, 629 (31), 64-,." , 

Ma{lots~1llyl, T erezia: 433 (58). 
Magassl, Michal: 436 (62). 
M(ř;)~ charta· yon Galicie:]: TL 50S 
JIIa~uáti (uhOl'skí): 69, 100, 101. 1,0, 

1.9, J83, IS+. 270, 354, 3S7. n. 93, 
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95, 192, 276; (odnúl'odiío"allie' 183 
353-54, 577 (97) II. 134 mi f35 
,~42); (nálada p{'oti nillJ): ll: ~4, 
,,7, 89-90, 96-97, 103, l21, 510 
(26),511 (28); (a marl'. píSelllllídYo)' 
,80, 577 (94, 96), y8 (97), 579 (122): 
II. 197, 198; (a lll'. maďarčina)· II 
6S, p3, 134, 163, 634 (39); (a '~l(~~ 

, vcncllla): 581 P26), n. 668 (98). 
A ll,la~'ya]' anyaknak... kél'Psek' I. 

Barany, Peter. 
A mag:yar a;;s~oll'yok ]Jl'ókiítOTa I. 

HOl'Yath (Paloczl), Adam. 
A magyar hazá u ale Hnyai szóznta: 

Y. Yerseghy. 
}lagyar ~Hil'lliondó: 187, 338-339, 353, 

357, :>70, 379,. 382, 383 384 50'> 
(25" 2(3), 504 (280) 5,16 (97) 56? 
(5), 573 ,(6?), ?í5 (8'5), 576 (86\ . 

lvlagyar .T atc;kszm: lL 623, 573 (149). 
Magya!' KUl'lr: 382, 383 569 (,2) 575 

(85), 576 (86), 577 (97), II. 58, '60:'" 
62, 108, 134, 177, 194, 506 (6) ~13 
(3~, 39), 523 (75), 525 (93), 526 (96), 
?42 (23), 543 (29), 556 (6í), 557 (68). 
:)58 (70), 615 (15), 620 (24), 640 (49) 
641 (50), 654 (20). . 

Magyar J'I'Iercurius: 5,6 (85). 
Magyar i1ofnsa: ,82, 461 (227), 575 (H5). 
lVlagyar Museum: 339, 380, 502 (°56) 

567 (7), 57.J. (77), 575 (85) 577 (96)' 
Ir. 70, 73, 197, 274, 344, 618 (20). ' 

A ~nagyal' nyelvmíl'elíí tál'saságI'ÓI 
llJabb elmélkedés y. Aranka, J m. 

A ]~lagyal', ny~lvI:ek H magyar h~zá
bau v.al.o szuks2ges "oHát tál'gyazó 
I~azafl!ll elIll~lkeclésck, Y. Gáti. šte
ran a Yedres, štefan. 

M'.lgyar és Enlélyol'szúgnak I'iivid 
lSmérete v. SzeHz', Leu. 

Magyal' i5r(5!ll ... ,;. Tzútz, štefan 
lvlagyar Tál's.asúg (V. Ellyéd): Tf. 255. 
Der .Magyal'lSlllllS ill Ungal'll Y. Šll-

haJda, L'udevít. 
Ma~'yal'Y, ~Ílnull: ll. 590 (28). 
Mmlath, Jan. gl'.: 481 (I) 500 (195). 

532 (182). ' 
lvlai.l(ttl~, J o~cf, gl'.: ll. 542 (26), 579 (5). 
ma.!cst}Jt ~H1 rodil: [L 9, 21, :22, 105. 
Ma,Tthellyl, Ladislav: 295, 536 (42) 
Makó, Pavel: 487 (84). . 
:tvIakl'!pod~lI'Y, Aptou: 448 (110). 
J\lakl'lpodHI'Y, Mikulúš: 295, 296, 402, 

40,6, 538 (57), 587 (16?), II. 5J:- (')()). 
'Mala Palúdzka: 430 (45). 
Malacky: 123, 436 (59). 
m~lacký okres: 429 (41). 
Malc, .T tl II : 435. 
Malé Hosúsovo: II. 52. 
Malé> LevtÍ!'!,: 437 (63). 

Malé Šial'ovce: 55í. (191). 
Malé Vlašky: 435. 
Malohontianska stolica: 83. 
Malý Slavkov: 435. 

I Margelik, J tln V úda y: 20 I. 
Mária Anjouovna: 7. 
Mária Anna, arókúažna: 441 (96).' 

446 (104), 450 (118). 
MúrÍa Kristina: 450 (118), 578 (J08). 
MúrÍa Terézia: 3, 4, 12, 41, 68, 73, 92, 

94, 95, 91, 99, iOO, 102, j03, 104, 112, 
124, 129, 138, 139, 142, 143-45, 146, 
149, 150, 151, 152, 154, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 17.8, 185, 186, 187, 
lSd, I 'H, 198, 221, 238, 27.0, 290, 334, 
364, 372, 379, 441 (96), 444 (99), 
430 (117), 452 (123), 482. (29), 516 
5+), 518 (27), n. 8, 18, 102, 154, 181, 
232, 420, 42S, 443, 444, 448, 450, 
472, 489, 490, 505 (2), 514 (43), 56l 
(81), 640 (49), 662 (61). 

:'vlályusz, Elemér: 425 (1, 4), 429 (33), 
II. 542 (26), 549 (38-40), 554 (54), 
555 (59), 571 (131, 133, 134), 578 (2, 

. 4), 579 (5), 580 (6), 583 (11), 603 (4), 
604 (7, 9), 648 (62), 655 (26), 657 
(41), 660 (51, 53, 54). . 

Mallch-Herl11aeon v. Molnár, J<ÍJI (ev. 
farár). . . 

iVlandieh, Anton: 533 (6). 
Malligay, Pavel: 581 (129). 
rnanllfaktúl'y: 429 (38). 
manželský patent: 585 (152). 
Maral11al'ošská Sihot": TI. 207, 245, 248. 
Maral11arošská stolica: 225, 241, 242, 

2,~3, 244, 246, 255, 261, 262, 355, 404, 
405, 468 (65), 518 (20, :28), 520 (42, 
45, 48, 52, 55). 521 (59, 60), 522 (83), 
523 (86, 97), 527 (128-29), 529 (157, 
(58), 580 (190), n. 8, 13, II. 17, 18, 
20. 21, 23, 24, 25, 36, 81, 88, 90, 112, 
207, 223, 224, 225, 233, 235, 240, 272, 
273, 304, 324, 325, 443, 510 (26), 511 
(29), 517 (51), 576 (158), 576 (158), 
610 (10), 622, 631 (34). 

Marchetti: II. 524 (80). 
Marcus Aurelius: n. 457. 
Marczali, J indrich: 269, 270, 340, ?48, 

351, 383, 384, 426 (15), 428 (33), IJ,42 
(96), 448 (109), 451 (120, 121), 452 
(129), 460 (219), 461 (237), 462 (245), 
.t63, (267), 464 (303), 474 (349), 1176 
(361), 480 (399), 481 (2, 3, 4, 6), 482 
(8, 12, 18, 19, 25), 483 (35, 38, 40), 
+86 (67), 487 (78, 8,1, 85), 493 (149), 
+99 (190, 192), 500 (195, 2(2), 503 
260-61, 267, 2(2), 50,j. (277-79), 
505 (2-4, 7, 12), 506 ('15-22), 516 
(53), 517 (7), 519 (32), 520 (54), 525 
(112), 526 (l1?), 529 (153), 530 (162), 
532 (180, l82, 184), 533 (2, 3), 535 
(19, 20, 25, 27, 29), 536 (30, 32), 5,8 
(69), 552 (151 152), 554 (171), 555 
(181), 556 (181, 183, 187), 562 (221), 
563 (230, 234, 236, 238, 248), 564 
(242, 244, 245, 255, :256). 566 (262, 
266, 261), 567 (16), 568 (26), 570 (37), 
511 (40), 572 (65), 573 (69), 574 (79, 
80), 575 (83), 577 (90, 94), 579 (118, 
123), 581 (127, 129), 582 (132, 133), 
583 (137), 584 (143), 585 (146, 151, 
154, 156), 586 (161, 162-65), 588 
(186), n. 506 (5, 6), 508. (16, 20), 
510-11 (27), 513 (35), 526 (102), 535 
(3), 540 (11), 544, 547 (30), 554 (57.), 
555 (58, 60), 558 (70), 56j (81), 614-
(12), 616 (15), 648 (61),65' (16.20). 

Mariássy, rodina: 463 (270). 
Mnriássy, štefan (vicišpáll Spišske.i): 

443 (97), 456 (151). 
:vlal'iássy, štefan (posol Gem. l790-9l): 

n. 97, 130, 646 (58). 
Mariássy, Vlk, (ml. vidšpáll Spišske.i 

1(41): 456 (151). 
Mariássy, Vlk (ml. vicišpán a posl. 

Spišskej 1790): ll. 54l (15). 
lI,faribor: n. 203, 204. 
Marikovský, Martin: 570 (37). 
Márki, Alexander: 425 (4), 426 (16), 

428 (30), 439 (82), 448 (109), ,155 
(146), 456 (150), 460 (211), 501 (214), 
529 (148), 532 (184), 536 (33), 587 
(182), 650 (10). 

Markomani: II. 497, 563 (86). 
Márkus, Deúcler: 425 (10), 470 (330, 

332), 486 (67), 520 (47), 521 (61). 
:Mal'kusovszky, Samuel: 457 (159), 459 

(193, 194), 462 (256), 501 (238), 5'50 
(131), 554 (171), ll. 593 ('34). 67.0. 

Mar!lloutel: 573 (65). 
Maróthy, Juraj: 176. 
Marsovszky, Ján: 455 (144). 
Martini, Karol Ant.: 102, 17S, 202, 

275,281,282,299,301,,314,317,390, 
482 (13), 511 (27), 516 (47), 534 (9). 
lL 198, 524 (SO). 

Martinovich, Ignác: II. 70, 125, 126, 
370, 512 (33), 535 (3), 579 (5). 

J'dartinovichovo spl'isahanie: II. 124, 
222. 

martinský cenZllS (saský): II. 465, 4?2. 
marušská voI. HranÍca: n. 411. 
JlIaterializmus: 364. 
Mattyassowszky, Juraj: 433 (56), ,n5. 
Matyáš I. (Kol'\'in): 573 (65), n. 7'5, 

151, 161, 372, 455, 636,(44). 
Matyáš n., kráY uhol'ský: 2%. 
iHátyusfOld: 435. 
IvIaumch, Matej: 475 (357). 
'vlaximilián Ir.: 426 (ll, 12). 
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MeclnY1Íu8:tky, J ÚIl, br.: 533 (6) II 
183, 189, 538 (8), 54 t (21) ')51' 55"; 

. (?8, 69), 570 (124), ,." 
lIlinol'iti: lL 244. 
M!sits, J ozef: I I. 131, '565 (88) 
MlSkolczy, J úlills: n. 559 (78) 56n Memeckc, Berlrich: 146, 495 (155 15 

158), 497 (180). . . 7. 

Mel!lúrd, J ÚlillS: II. 528 (116). 
Meliboeus, Y. Bél Matej 

(79), 647 (60). ' 
M!škovec: II. 214. 
1\htl'OfallOv, Pavel: 500 (193) 505 (6 

Menčík,. ~el'dinnnd: II. 668 (lUl) 
merkanÍllIzmus: 583 (140), . 
Merkur v. Unga1'll: 50, 180, 323. 4'56 

(1~2), 457 (162, 168), 458 (176,' m-
18), 459 (209), 460 (211 "13 "e) 1)' 
4~2 (242), 475 (356), 468 (7'{) -487 
(e8, 80, 90), 489 (l09), 490 (129), ,'/'91 
~129), 498 (182), 499 (184) 500 (194) 
:~o I (225, 231, 236), 502' (240, 24'{, 
AS), .'511 (27), 516 (48) 549 (127 
128), 550 (136), 551(14"; 148) 559 
(149, 15 J, 152), 553 (160)' 554' (172~ 
1(3), 555 (175, 180), 556' (182) 558 
(194, 195, J 97) 559 (?04 ?05)' "'69 

(
506 (15), 536 (32), 548 (l19) 56~ 
220), 563 (237), 564 (?43 ?45' 247 

250, 251), 566 (264), 5-78' ([P) "'S': 
. (137), 584 (141, 145). ~, Jl.> 

(33, 36). ' ~,~, :J 

lIlestá: 13, 14, 22-24, 29 66 95 ~ 
?1? "14 289 ')9 ", 1)1, ~ ~,~, w O, 291, 350-51 534 
(19), n. 24, 97, 111, 137 139' 294 
510 (26); (slovacizúcia): 60-62 1?9 
-130; (lllaďarizácia): 60 61' ')':7 
(72). ' ,'i'. 

mestský stav: II. 97,98 110 111 119 
120, 121, 122, 126, 127' 276' 35?' 475' 
476, 48J, 482, 486, 5tľ ("8)' 539' (10)' 
629 (33). ~ ,. , 

Mssz~l'oS, Eva: 436 (62), 
Meszaros, J ozef: 437 (63) 
Metastasio: 573 (65). . 
metoda pl'iallla: II. 269. 
J'Vfeyllert, Herman: 506 (15) '564 (245, 

251). ' 
M~zes, Andl'ť:;j: II. 589 (23). 
m~e~lka; vel'eJllá: II. 66, 
mlesane školy: 312-313 557 (191) 

558 (202), II. 42, 44 221 238 2~'" 
270. " ,.Jn, 

!I'[~gazzih.o kolcj vo Vacove: l')S 173 
M(~~)~OVICZ, Mate.Ť: rL 559 (úi), '56(i 

J\l~lel', ]. F.: II. 43, 193, 351, 572 (14-2) 

M 
'lt16 (16), 630, 633, 640 (49) 670 ' 

. ~ OI!: 57.3 (65). .' ' ' 
~ucc, falošn~:. 485 (61). 

M~tl'ovsky, gl'óf: Ir. 488. 
Mitl'ovsky, grófka: JI 535 (~) 5~ 

?72 (141). .) ,)0. 

M~tscherlich. Valdcmar: 496 (166) 
Mltferpacher, L'udedt· II 24? ,,' 

24*, 66~ (98), 670. . . -, A3. 
mleel pona5!ok: 429 (41), 485 (61). 
moc (dozol'cm): II. 17 2'>' (")'ko ') II. 17 1 . .. ' . ~, pna: 

16 
,8, 21, 22, (zakollodama)' JI 

, 21-22, 99 105 . . 
Mocsi, Karol: 548 (120). 
Modra: 57, 61; (cv. školy)· 50 
Jvloháč: II. 66, 144. .., 
Mol~loYún, Gregor: II. 661 (57) 
JVIohsch, Pavel: 496(160 1(1) . 
Molnár, Ján Oeznitn): 376 571 (,>c') 

573 (72). ,JO. 

Molnár, Jál! (ev. rarál': M. J-Ienune
(~l): 6i, 336, 340, 428-29 (33) 469 
() 18), 477 (368), 485 (59) 556 (181) 
562 (225), 563 (232), 568 (27) TI 1'>7' 
[64, 508 (19), 512 (31) 537'(7)' 576 
(127). " 

?l1olnál', .J lÍn (prof. mad'. 
I t I I) II 

v Ptiti-
ws, o PCl, : • 245, 311. 

M~nar, .lan (učitef rud. školy \. 
1 agylwl'oly): II. 24~, 590 (23)' 

Monasterly: II. 379. . 
M?natliche Friichte ciner Gesellsch' r 

III Hunga l'll: 180. u t 
Montesquiell: 168, 178, 390, 573 (65) 

578 (97), II. 47 365 575 (150) . 
Moravn (zcm): 104-~105 ')6? ?76' ~14 
, 3~8, II: 57, 15S, 159, 192, '3ľ7. " '. 

MOlavama: 468 (312), 475 (356) 570 
(37), II. 563 (86), 629 (33) 659 

iVloJ'avské Sv. J <iny: 123 436' (6" _.(-) 
483 (41), 515 (42), ' . -, n. 

More, J uraj, v. Hel'lllolaus. 
?I!Ol'US, S. !J. N.: 569 (37). . 
~1.orvay, Vll~tol': 500 (195). 
Mosel'; Bel! !'lch Karol: 495 (157). 
MoszÍlczky J nra,j a NIikuláš' 500 (2Y) 
Mošonská stolica: II. 13 14 34 4')' 

45, 85, 106, 109, 247, 292, '326' 51(; 

Mmdelles GyuJteméuy: 324- 33') 546 
(~Oo), 57~ (85, 86),' II. 53-55', 56, 
~9-60, 6), 70, 166, 197, 274, 338-
'9, 343, 344, 361, 506 (5) 513 c
'9), 514 (40), 515 (43), 521 (65), 5~i 
-23 (72, (3), 527 (109) 557 (67) 
564 (87), 615 (14), 619 (22 ')3) 6?0 
.2~), 631 (34), 633 (37). ' ~ , ~ 

J1JIIlIstel'stvo štátllP: n. 181 ')S~ -14 

, (50), 5!7 (51), 520 (62), 563 (86). 
M(~~l~)~y Starhrnd (Mag'yaróv<Í.r): 46.j. 

315, 329. ' _,:J, , , mravouka: 3)0, 
Mukučevo: J27 . (gymn). 
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Illukačevská diecézn: II. 563 (S6). 
Multansko: II. 23 146, 661 (60). 
Mlll'atori, L'udevít Anton: 583 (141). 
Muskatirovié, J áll: II. 386, 
mýtné: 435, 436 (60). 437 (63).546 (96). 

Náboženskú snášanlivosf: j 67, 17.'7, 
178, 270, 278, 364, 380, II. 124 . 

llúbožeIlSký indiferentizmus: 168, J í~. 
núboženstvo: (vyučovanie na školúch): 

44, 46, 49, 51-52, 121, 131, 329, 330, 
n. 41, 78; (význam): II. 399, 402, 
.HO, 419, 662 (60), V. a.Ť námel a nú
boženstvo. 

nacionalisto: 539 (7.3), ll. 349 ,380, 
411. 

nocionalizllllls: 164, .j.Y9 (191, 192), 575 
(82), II. 60, 269, 278, 367, 493, 630, 
649-50 (3). V. aj ná]'oclné pove
domie. 

Nác1asely (archíy rodiny): 425 (1). 
Nádasdy, Baltazar, gr.: 447 (109). 
Nác1asdy, Leopolcf, gr.: 183. 
Nádasdy, L'.: 446 (104). 
Nádasdy, :Michal, gr.: 448 (UO), ll. 

516 (50). 
Nádasi, Já11: 475 (357). 
Nagl, J, V.: 4% (161). 
Nagy, El'llest: 374 (347). 
l'\agy, J ozef (Felsobiiki): 542 (26). 
Nagy, 11'1.: 435. 
,Nagy, Pavel (FclsobHki): II. 634 (39). 
Nagy, Pavel (kalllmik stolnobelehracl-

ský): n. 107. 
Nagy, Samuel: I I. 106. 
Nagy, štefan, opat: 449 (110). 
Nagy. Vidal: 553 (165) 
Nagybobrócz, v. V. Bobl'oy{,('. 
Nagyenycd: 58? (168), ll. 47, 255. 25:'-. 
Nagykároly: 45, II. 2,~8. 
Nagykoros, v. V. l(ríž. 
Nagylég'h: 431 (49). 
Nagyvúthy, JÚl1: ll. 125, 126.555 (5Y). 

630. 
Najstetter: II. 550, 572 (J3?). b03 (.j.), 

660 (52, 55). 
Najšic, Adam: 473 (343). 
Naláczi (rodina): II. 455. 
Nalúcú, J ozef, br.: ll. 70, 631 (34). 
napoleonské vojny: 147, 148. 
národ (pojem): 80-81, 83, 87, 143, 

145, 153, 158, 15Y-164, 226, 236-37, 
243,252-56, 342, 351-52, 475 (356), 
543 (84), 565 (261), II. 22, 145, 276, 
285, 288, 323, 328, 347-49, 353, 354, 
356, 358, 361, 364-65, 366, 367-68, 
369, 370, 386, 395, 403, 408, 409, 410, 
431, 438, 452, 485-86, 491, 492, 495, 
4~6, 502, 584 (11), 654. V. a.Ť uhol'ský 
naroel. 

uárod a nábožellStV(): 161, 164, II. 427. 
652. 

núrod a oblek (funkcia, význam): 
161, 164, II. 28, 29, 66, 141, 154, 156. 
160, 161, 190, 191, 193, 224, 276, 277, 
288, 328, 335, 336-37, 353, 358, 580 
(7), 646 (58, 59). V. a.Ť llárodný 
oblek. 

národ a reč: 145, 146, 159-61, 244-
J5, 263-267, 279, 341, 343, 348, 357, 
~06, II. 59, 60, 61, 62, 74, 154, 160, 
161, 162, 276, 2'1'7, 278, 328, 335-3b, 
349-52, 353, 356, 3'57, 357-58, 359, 
361-62, 363-64, 365-67, 418. 419. 
J27, 502, 644. 

národ a štú t: II. 365:""66, 368. 
Ilárod a ylasť: ll. 276, 350, 368. 
národnú litcratúra (pojem): 163. 
I1úrodná reč (po.Ťem): 7, 79-84, lbO. 

225, 226, 254, 260-61, 262 360, 401, 
524, (10J), 545 (90), 547 (108, 1(9), 
588 (197), II. 270, 276, 281, 350, 351, 
352, 353, 363, 365, 658 (43); (štú
dium): 155-56, 174-175, 359, n. 
S8, 270, 339-40; (a demokracia): 
358, II. 61, 62, 72, 157, 276, 2'1'7, 279. 
335, 338, 500-501, 648 (62); (a vzde
lanie): 209, 213, 222-223, 358, 366, 
368, 370, 375, 503 (273), 569 (37), 
579 (126), U. 61, 62, 70-7l, 74, 151. 
156, 157, 161-62, 201, 231,262 276 
574 (150); (a nmelecká tvorba); 367: 
II. 573 (148); (význam pre blaho 
národa): 368, II. 67, 70, 71, 74, \31. 
151, 157, 160, 167, 1'1'7, 180,201, 234. 
270,276, 277, 27.8, 287, 336-337, 33R, 
350-51, 357-58, 363, 527 (114), 
57,4-7;> (l50), 576 (153). V. a,Ť rod-
na rec. 

uárodné mravy: 7, 161, 163, 164, 187, 
II. 86-88, 90, 153, 160, 161,. 276 .. 
288,336-37,345,346,347,360.361. 
366, 399, .t27, 574 (150). 

národné povedolllie (všeobeclIc): 83, 
271-72,367,499 (191),575 (82), JI. 
367, 540 (11). V. aj horvatské, ne
mecké .(Sasi), slovenské ll. povcdn
mie, nacionalizmlls. 

národllé reči (všeobccne) a litcratúry: 
5, 9, 10, 78~79, 181-82,185, 186,220. 

národné reči (v úradoch, súdoch tl 

v žiyotc yerejnom): 5, 6, 7, 14-24, 
25, 52, 136-142, 152, 201, 203, 210, 
211,213,231, 256, 300, 304-31J, 337, 
349, 360-61, 426 (13), 508 (26), 548 
(112), II. 34, 35, S2, 111, 136, 138, 
140, 142, 163, 164,207-208,226,288,. 
527 (112), 583 (10, 11); (v školstve. 
\ cirkvi a y živote kultúl'nom): 5,. 
42. 43-52, 51-52; 53, 57. 58, 113 .. 
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Hb, H9, lJ5-136, 154-, 155-56, 
181-82, 204-205, 257, 323-25, 328. 
329, 330-31, 332, 333, 346, 362, 363, 
433 (56), 460 (212), II. 'H, 46, 48, .49, 
50, 51, 61, 16'}, 2JO, 213, 244, 245, 
246, 254, 256, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 27.l, 313, 316, 317,320, 590-91 
(28), 647 (59); (v ži lote spo]očcn
skolll a SÚkl'Olllnolll): 5, 53-63, II. 
1?4. V. a.Ť .Ťednotliyé l'eči (mad'Hl'
čma, nemčina, l'Umunč:illa, l'usín6-
na, slovenčina). 

lIárodllé školy v. norlllúlnc školy. 
núrodn~ vo.Ťsko (nhol'ské): 193, n. 21. 
nál'odnostná fcclCl'ácia ull.: II. 369, 370, 
národnostná ideolog-ia (všeohpcne): '1'8 

-79, 153, 159, 161-164,.252, 261. 
262, 263-67, 346, 351-'52, 375-76, 
TI. 347, 35'1', 362, 363-64, 364-65, 
368-370, 502. V. aj národ a ostat
né lleslá tam u vedcné. 

národnostná otázka: 78-79, 163, 164, 
220-21, 257-58, 351, II. 62-65, 82 
až 83, 351-52, 368-3'1'0, 371-502, 
563 (86). V. aj gel'lllanizácia, ma
ďarÍzácia. 

llúl'odnostná politika vied. vlády y 
Sedmohl'. II. 452, 453, 468, 470-=--7 l. 
V. aj Srbi a vied. dvOl'. 

nú)'odnostuá l'ovnopl'ú vnosť: 153, II. 
255, 316. 

národnostná štatistika: 64, 467 (307). 
nál'odnostné ohrodcnia (všeobecne): 

153, 180, 184, 185, 363-68, II. 346, 
368, 369, 49'1'; (a demokracia): 363-
64, II. 368: (a pojem národa): II. 
368-369. V. aj horv., maď., rum., 
slov. n. obl'odenip. 

národnostné pl'á va: II. 368. 
núrodnostné presuny: 60-63, 64. 
núrodný (p0.Ťem): '1'0, 71, 145, 342-43, 

488 (100), 493 (14'1'), 499 (184), 545 
(90), II. 323, 349, 381. 

národný duch: 143, 146, 195, 342, ll. 
328, 336, 362, 521 (66), 5'1'8 (3). 

Itál'odný charakter: II. 36[, 365 366. 
V. aj národný oblek tl dU1r~ktel'. 

lHll'odný konvent: II. 14. 
Ilúrodny oblek (a charaktcr národa): 

66, 141, 194, 360, 640-41 (49); (a 
mravy): II. 191, 193,336,356.575-
76 (151); (a samostatnosť): II. 193, 
2'1"1'. V. aj lIhorský oblek, l'ovno-
šaty stoličné. . 

Nasód: II. 463. 
nationalis (pojem) I. uÚl'ooný (pojem). 
Nauendorf, Karol: 445 (102). . 
Nedeezky, Andre.i: 447 (IOC). 
Nedeczky, J ozef: 443. . 
Nehéz, ImrÍeh: 51. 
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Nemacľari (a uhol'ský národ): ll. 352 
--53, 355-56. V. a.Ť hU~lgarizlllm, 
uhorsko-hol'vatský a slov.-uhorský 
svii.zok; (a úradnú maďarčina): II. 
47, 138, 157, 164, 179, 253-54, 311, 
3~4,315-?16, 319,. 583-~4. (11). V. 
aJ HOl'Yah, Ncmel, SloHlel a ma
ďarčina. 

uemacfal'ské (slovenské) stolice (a Uú
rod uhorský): 82-83, 85-89, 25'1', 
258, 259--60, 262, 267, II. 352--53' 
(a mac!'arčina): 40, 82-83, 89, 24Ó 
--44, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
255, 256, 257-58, :26,-69, 2'1'0, 2?t. 
404, 405, 406, 433 (76, 80, 81), TJ. 
35, 60, 62-65, 67. 80, 81, 8:2, 83, 84, 
129. 131, 136, 137., 142. 170, 172, 
173-75, 185, 224-26. 233, 253, 273, 
277, 290, 293, 298, 306. 314, 325, 
328, 35 I-52, 353, 355, 582 (8), bOR 
(6), 636 (42). 

Neman.ja (yefŽUpUll f.;]·hský): lL 653 
(20). . ' 

Nemci (uhol'skí): 64, 65, 106-10'1', 
131, 162, 165, 171, 359, 437 ('1'2), 498 
(184), 499 (191), 504 (273), II. ?I, 
~ 78, 18 I, 241, 420, 516 (49), 561 (82), 
)62 (83), 563 (86), 53·j. (U), 643, 644, 
66'1' (93~; v.,n.Ť XVI. spišských miest; 
(slovalozúcla): 60-62; (mad'arizá
cia): 60-62, 63, II. 223; (a mad'al'
čina): II. 4'1', 137, 315., 316, 523 ('1'2); 
(sedlllohmdskí): TI. 491, v. ai S'l.~i; 
(rakúski): 147, II. 66, 159. . 

llemčina (yšeobecne): '1"1', 231, 238, 278; 
(a národ uhol'ský): 80, 106, 1 fO, 
134, 158, 18 I, 186, 258-59, 346, 360, 
475 (359), 476 (359, 360), II. 33, 38, 
45--46, 49, 165, 239, 240, 241, 266, 
323, 360, 516 (49), 584 (14), 610, 611, 
612,613; (I'ozšírenie y Uh).: 171-'1'2, 
225-26, 22'1', 258, 350, 353, 359, 36 I 
-62, 476 (359), 50J (214), 542 (84), 
II. 145, 206, 610-13, 650 (3); v úra
doch, y súC!och CI y žiyotc ve
I'ejnom): 3. 6, 13, 16, 18, 23-24, 
25, 27, 104-10'1', 110-112, 138, 139, 
157., 165, 201-203, 20,1, 206, 208, 
209-215, 232, 280-84, 291--304, 
311, 356, 360-61, 402, 403, 404, 
405, 432 (55), 436 (59, 60, 61, 
63), 437 (63, (2), 442 (96), 451 
(123), 491 (133), 492 (135), 541-4·4. 
545 (91), 546 (100), 547 (107, 109), 
5'1'9-81 (126), 581 (129), II. 32, 33, 
34, 35, 36--37, 38, 39, 44, 45--46, 
47, 49, 57, 59, 76, 77, 81, 135, 141, 
14b, 164, 204, 205, 206, 207.-208, 
209., 233-3'1', 241, 273, 282, 283, 28S', 
302, ,04. 323, 325. 32? 330, 333. 430, 

437, 439, 466, 509 (22), 516 (49), 540 
(11),5'1'0-71 (129),583 (10), 584 (14), 
601 (5'1'); (v č .. -rak. zemiach): 104-
106, 149-151, 201, 238, 546 (100); 
(v šlcolstve, y církvi a v živote knl
tÚl'llom): 45, 46, 4'1', 49, 51, 5'1', 58, 
102, 108-J to, 115, 112-24. J26, 12'1', 
128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 
150, 154, 155, 156, 157, 168, 169, no, 
1'1'2-'-.17'1', 180, 201, 203, 205, 208, 
209, 2Hl. 212, 213, 215, 292, 311 až 
123, 325~333, 347--48, 350, 356-57, 
162-63, 380, 383, 384-85, 460 (212). 
489 (11'1'), 511 (2'1'), 519 (37), ~)54 
(166), 569 (3'1'), II. 39, 42, 43, 44, 45, 
46--47, 4S, 49, 50, 54, 1'1', 78, 86, 
194, 209, 213, 239, 246, 251, 252, 254, 
255, 25'1', 259, 260, 262, 264, 265, 
266,268, 271,280, 2tH, 2S2, 297, 29~, 
'313, 316, 31'1', 327-28, 346, 432-·3.\ 
435,524 (80), 540 (11); (ncul. katedra 
na univ.): 317, ll. 238-242,586 (17); 
(v živote spuločenskoll1 Cl súkrom
nom): 6, 58, 59, 60, 106, 155, 157, I 
168, 169, 1'1'0. 1'1' I, 172, 183,561 (211), I 
II. 3D, 45, 56, 360, y aj. uemecká li
teratúra a nem. divadlo. 

llemecká litel'atúra a yzclelallosf (v 
Rakúsku): 145, lMl, 149. 167, 169; 
(v Uhorskll): 145, 146, 148, 1'1'9,180, 
182, 183 361--63, 366, 3'1'3-74, 378, 
383, 384: 572 (65), 579-8 I (126), ll. 
65, 70. 

Nemecká L'lIpča: 61, 436 (63), fT. S:-9 

N (4). l' N (" I' N ') l J 6 j emec (a l'lsa nss Cl CUICI: , 

14'1', 148, 161, 165, 176, 178, 1'1'9, 184, 
341, 390, 498 (181), II. 26, 55, 334. 
31'1', 615 (14), 635 (41). 

llcmecké divadlo (v Uhorskll): 362, 
385, II. 68, 3,J,5, 585 (1'1'). 

nemecké národné povedomie (\' l'íši 
a v Rak.): 142, 143, 146- 149, 183, 
341, 342; (v UhOl'sku): y. Sasi. v 

ne1l1ecké obrodenic (v ríši): 148,167 az 
168 180, 341, 362, 367, 368, 3'1'7, 
40'1': II. 71; (v Rak.): 148, 149. 169, 
341-42, 368. 

llemeeké zeme v. č.-rak. ZCllIl'. 

Nemecký Grob: 437 (63). 
ne1l1ecký národ (I' Uhorskll): 162, 

468 (311), II. 367. V. aj NemeL 
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28-29. 
Nemes, Jún, g'l'.: II. 468, 52:- (Ul). 

Németh, J cín (pl'Otonotúr): I I ~ 1130. 
Nenadovich, Pavel: ll. 659 (4.5). 
Nellclorf: Ir. 462. 
Neugeborcll, Emil: Jl. 664 (75). 
llevofníc.tvo: II. 25. 
Niczky, Krištof, gr.: lOl, 102, ID-

114'!l6 126, 154, 158, 180, 281, 487. 
(79), "l34 (13), 575 (82), ] L 556 (64). 

Nikolit, Emanuel: II. 3'1'9, 434. 
Nikolics, J án: II. 651(15). 
Ninivc v. Hoffmann, Leopold. 
Nisnánszky, Jozef: 440 (94). 
Nitra: Sl, 58, 128, 17.2, 17.5, II. 245. 
Nitrianska stolica: 59, 62, 83, 225, 240, 

243, 246. 255, 25'1', 259, 261, 291, 
297, 315, 440 (91), 448 (109), 517 
(3), 5tb (13, J7, 18, 25, 26, 29), 519 
(32, 34), 520 (42, 44, 45, 48, 52, 57). 
521 (68), 522 ('1'0, 82), 52'1' (129--30), 
530 (160), 53'1' (49). 538 (56), 585 
(149), 586 (16'1'), n. 6, 8, 11, 17, 19, 
21, 22, 24., 26, .10, 42, 67, 69, 85, 
93, 94, lO6, 13l, 219, 240, 242, 253, 
:262. 290, 293, 326, 508 (19), 511 (29), 
516 (50), 51'1' (5l), 542 (24),612, 617 
(18), 620 (23). 

nivelizúcia, spoločenská: 151, 153, 
341, 351, 363-64, 387, 389, 390, 392. 

Nizozemsko (Belg-ia): 165, 395, 397, 
398 525 (112), '547 (109), ll. JO, 20, 
2'1', '10'1', 507 (14), 557 (6'1'). 659 (45). 

Nižllé Dechtúry: 435. 
Nižný Čel'llátoú: 356. .. 
Noch etwas zmn Nachdenkell uLel' 

U ngarn: ll. 542 (29).. . 
Nonnihil de cducatione .Juyentuhs, 

v. Bm·its. Vojtech. 
Norma reg'ia pro scholis ... Transy 1-

vaniae: 204, 511 (29), 460 (226). 
1l000málna metoda; 120, 122, 123. 124, 

312, 323, 325, 326, 32'1', II. 4:2, 4'1', 
49, 249, 250, 251, 36 t. v 

nonnálné školy: 118, 120, 124, 206 az 
208, 274, 319, 322, 325, 326, 32Q

, 

356, 357, 491 (129), 50'1' (24), 511 
(27), 551 (144), 558 (201), 561 (212), 
II. 40, 42, 43, 44, 54, 64, 77, '1'b, 
86, 209, 214, 215, 248, 249, 250, 254, 
069 280, 312 432 433, 520 (63). 
... , " ')l 

Noszlo[JY ŽigUllll1d: '1"1', 298, 359, 4~) 
(39), 460 (227), 538 (60), 539 (72), 
562 (82), 568 (29), 585. (151). 
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Nová Balía: 14, 23, 61, 177. 
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434, 642 (56), 655 '(26). 664 ('1'3), 666 (88). .. . 
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Novohradská stolku: 27, 36, 62, 63, tl3, 
85, 169, 238, 241, 246, 257, 388, 391, 
,99, 400, 402, 438 (81), 439 (85), 440 
(')2), 486 (65), 518 (28), 520 (44, 52, 
55), 521 (58, 68), 522 (70, 73, (8), 
523 (100), 529 (150, 159), 530 (161), 
531 (J73, 1(5), 551 (143), 560 (20?). 
581 (126), II. 7, 8, 9, 13, 36, 44, 85, 
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obiTné ceny: 5tl6 (158), 
oblek a úmcl :,54, 355. 
obligationales: 22. 
Obnovené sriadcnie: 104, 105. 
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402, 585 (151), 11.3, 4-5, 9, 10, 1 I, 
13, 14, 15, 16, 17, 93, 94-98, 101-
lU, 112, 124, 165, 169, 219, 220, 
221, 222, 272, 28~ 377, 378, 3d6; 
(duch): ll. 27, 98, 115-124, 128, 
221, 510 (26), 511 (28), 616 (15); 
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II. 155, 162, 178, 355, 362. 52S-29 
(116). 

Ofner Zeitung: 5n (94). 
Okolicsányi, rodina: 463 (27.0). 
Okolicsányi, Anton: 435. 
Okolicsányi, Imrich (biskup): 274. 
Okolicsányi, J ozef: II. 537 (7), 541 

Ostriholll: 464 (275). 
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(132). 
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Púlffy, Mikuláš, gT. (kancelar): 1(li, 
183, 482 (1?). 

Palma, Frant. Karol: 3n. 
Palsovič, Martin: TL 52. 
Palugyay, J maj: 435. 
Palugyay, štefan: 434 (58). 
Pannóniai Féniksz v. Decsy, Sannwl. 
panslavizmus: 164, n. 376, 397, 399, 

402, 419, 425. 
Papúllek, Jl1r: 371 (46), Tf. 493, 494, 
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Piltikostoly: 135. 140, 327, 470 (330): 

(akadcniia): ll. 43, 245, 246, 311. 
Pérlry, Allna: 43,(, (58). 
Péch1' ImrÍch: 339, 11. 106. 
Péch~: Ladislav: II. 556 (64). 
Pécs)': žigm. (pl:otollotúr): 452 (123). 
Péczeli v. Pétzeh. 
Pečellegovia: II. 43 I, 563 (86), 
Peé (lpek): TI. 372, 402. 
peclagogiá: 321, 3,(,5. 
Pt'kaJ'-, J ozef: 433 (33), n. 667. (98). 
Peller (vdova): 4+5 (100). 
Percsfany: ln. 
Pe1'eszl:"nyi, pfnel: II. 311, 592 (30). 
periodické zprÍlvy: 297. 
peronosl)om: 439 (85), 440 (88). 
personá, uhorský: 11. 92. 
Pertholcl, Lukáč: 102. 
Pcsti Magyar Társaság': ll. 255, 2~S:

až 288, 300, 345. 
Pl'šť: 464 (275), 516 (47.). 565 (256), 

ll. 108, 167 L68, Ln, 221, 412, 513 
(35), 515 (43), 517 (55): (univerzita) 
v. univcrzita; (prú Yll. fakulta): 102; 
(gcn. sem.): 556 (181), II. 46, 47, 
hS. 590 (23); (piaT. gym.): +:', II. 245. 
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Peštianska stolica: 439 (Hl) 440 (91) 
453 (132), 538 (56), 586 '(159), 58? 
(;67), II. 7, 8, n, 17, 18, 19, 20, 21, 
2., 23, 24, 25, 26 30 TJ 34 50 67 
HO, 82, 86, 89, 90 '106 190 '130' 
136, 137. 150, 173: 199' '>02' 014' 
;33, 241, 268, 293, 305, 345' 4m: 
~07 (10), 508 (15), 511 (29), 5!7. (51), 
:>30 (120), 541 (13). 576 (158), 615 
(15), 620 (26), 622, 624, 627 630 

, 634 (39). ' . 
Peter I. Verký: 57.5 (97). 
Pcth6, lmric:h': 448 (lO9). 
Pell'óczy, štefan: 433 (58), 
Petróczy, Žófia: 43+ (58).' 
Petrohrad: II. 318. 
Petr~v, A.: 459 ([94, 2lO), 464 (275), 

46:> (294, 295), 466 (299, 300, 305), 
J 492 ~139, 140), 500 (199). H. 669. 

E etrov!sh, J ozef: II. 561 (81). 
PeÍI:ovlc, Peter (temešv. pl'a voslli vny 

biskup): II. 98. 37.9, 380 383 390 
406, 407, 425. ". , 

Pctrovszky, AlexHnder' 537 (50) 
Pé!zeli, J ozef: 324, 332, 353, 367, 372, 

)75, 378, 381" 382, 408, 561 (212), 
567 (6), 573 (65, (8), 574 (77), 5'1'6 
(85), 5n (94), 578 (110), II. 53, 59, 
68-69. 70, 73, 131, 151 168 'j()7 
(108). ' ,.', 

Pezinok: 23, 51, 56, 60, 61. 433 (58), 
464 (275, 2(6), 499 (184). 

Phaedms: 46, 49. 
Philosophisc!le Eemel:lcungeu iiber 

~l,~s Studlenwc-,en !ll Ungani Y. 

11chy. 
Pia desidcria cordis lluillS l-lungari('i: 
. ll: 1.63, 633 (37). 

plal'lstt: 43, 45-47, 51, 108, 109, j 13, 
166, 172, 1'l5, 177, 437 (63) TI 044 
245. . ' . - , 

Piber, Jozef: II. 590 (23) 
PiHar, Baltazar: n. 246 .. 
Pint5r, Eugcu: 425 (2), 457 (166), 45:::1 

(180, 185), 459 (204), 500 (195) 568 
(31). ' ' 

Pintér, J ozef: II. 212. 
Pircher, Ján: II. 585 (17). 
Plachý, Andrej: 502 (256). 
Plathy, Matej: II. 306 537 '(7) C'J") 

(25). . "..",-

Plathy, Pavel: 291, II. 516 (50). 
Plathy, ~(ašpar: II. 634 (39). 
Plavecky Sv. J'vIikuláš: 437 (63) 
plebs: 66 253. . 
Plešivec: '436 (63). 
plodnosť (obyvatel'.'lt I' a) . 64. 
pltuíci: 435. . 
poddaní: 64, 99, 151. 224, 226, 293, 

337, 435, 582 (134, 135), II. 12, 17. 
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~5, 98, 110, 123, 125. 126, 127, J54, 
276, 285, 400, 462-63 465 486 488 
511 (28), 544, 553 655 (25) 'V a: 
seclliacka yzbura. ' .. .I 

poddanské vcci: 293, 294, 296 306 11 
37, 400. ' , . 

poddanský pate:Jt: 293, 388 II 12, :25. 
V. aj Ul'Mr. ' . 

Poclhonínyi, Gabriel: 436 (60) 
I~odhorányi, štefan: 435. . 
] odmanická. A.: 59, 
podmanitcfské prúvo: HO-82. 87, 88, 

91, 256, 257, 520 (57). II 493 4(14' 
643. . .' . 

Podolín: ll. 245 310 490 
PodolíllCi (Podoiie): 'n. 57. 
podunajské okolia: TI. 93. 109 139-

40, 384, 537 .(7). . 
podunajské okolie: II. 94 JOO PO 

136-~9, 142, 143. 181, 334, 508 (i9)' 
Pol~l, :Vada,,: 565 (256). . 
Pohacl: 468 (312), 47.5 (356), 504 (273) 

539 (74), II. 107, 130, 259, 287, 328: 
3?~, 563 (86), 629 (33), 652, 667 (93) 

pOl!Cla: 388, II. 4, 509 (22). V a i 1)[J~ 
l'ladok. . 

A polgári bal'átimltoz Magyal'ol'sztÍg'-
han ... : II. 548 (31). 

Pollercczky, rodina: 463 (270) 
Polomka: 436 (62). . 
r~or,ské konfeclel'ácie: 397. 
lolsko: 8, 160, 180, 209, 338, 398, 497 

(~8?), II. 23, 27, 317, 489, 623. 
polstma: 202, 203, 338. 358 511 ('>7) 

555 (181), .• , 

\Ollg't'~CZ, Baltazar: 587 (16::'). 
I ollgracz, J ozef: 430 (45). 
POllgrácz, .J uraj: 434 (58). 
Pope: 573 (65). 
popi: 349, 359 II. 418 43l 
PO)Jovié, Diol;ýz (pr~yosl: 

439, 4~0. 
hiskup): 
(28). II. 381, 408, 647 (59), 656 

Popovits (vikúr): II. 78. 
Popovits, Gregor: II. 463. 
pop,nlliS : 66, 252, 253, II. 366. 
ponado,k, verejný: 438 (78), 439 (85). 
pOt'OdlllctVO: 310, 318 507 (2') 11 

595 (39). ' .. 
POl'Ubský, Ján: 433 (56). 
Posfay: II. 424. 
poslovia llepl'ítolllllých (na sllenw): 

ll. 92, 137.; (stoliční): II. 92. 
Post Hubila Pltoeblls: II. 160, 329, 

~61, 539 (lO), 616 (16), 617 (17). 
posta: 47.0 (325, 330), 485 (61), II. 

33, 119, 120, 140. 
potisské okoUa: II. 93, 94, 97, 98, 99, 

106, 109, 120, 135-36, 138-39, 142, 
143, 181, 183, 190, 334, 384, 571 
(133), 572 (137). 573 (144). . 

Potod,-y, Helenu: 43,1. (58). 
Potocsni de l\'Iedve, Adam: lI. 538 (9). 
Povážska Streda: 207. 
povodlle: 443, (97). 
p[)zemková talmla: 583 (136). 
pozcmkový (kntastrálny) archív: ')8' 

(136). 
pozsonyi ?I'Lag'yur MÚSH: 575 (85). 
l'ožcgn: ll. ~45. 310. 
Požegánska stolica: U. ;, 13, 38. 85. 

1 47, 245, 258, 434. 
požiarny pOl'iadok: 137.. 
pragmatická sallkcia: 72. 94. 97, ll. 

8, 13, 99, 102. 
Praha (novohl'Hc!skú): I'n. 
Prantner: n. 191, 192, 193. 538 (9), 

583 (11). 
Prášek, J listin: S06 (15). 
právo medzinál'odné: 102. 
právo pril'otIzcné: 160, 261, 390-(JI. 

392, 583 (141), 584 (145). 
'pravoslúyni: 129, 136, 326, 356, 555 

(181),' ll. 7.8. 1O~, 123, 249-50, 309, 
174, 375, II. 384, 387, 3S8, 395, 398, 
.W2 . . 403, 1410. 411, 412, 415-16, 
41fJ-23, 425-·29, ,m, 433, 443, 444, 
+47, 448, 449, 451, 453, 458-59. 433. 
V. aj Rumuni, Srbi. 

pravoslávuy klpL'llS Y. 1'1I11111IlSký, ,rh-
ský klérus. 

l'mz(t!;:, Albed: II. 57.8 (4), 667 (9H). 
preclkot'llllOYHC'llé články: n. 10'), 10'\ 

113, 136.119-40, 1+1, 169. 1:-2. 17.3, 
182, 184, lfi5, 190. 

Precllitavsko Y. česko-rakÍ1ske zeme. 
pr'emávka: 138. 
prcmonstní ti: 52 . 
Pl'enhoffcl', F l'antišek: J3b (61). 
pl'eparanclisti Y. lIčiterstyo. 
pl'epych: n. 29, 30, 90. n,~-35, 156, 

189. 190, 342-+3. 
Pl'cssbut'geL' Zeihl~lg: IRO, 35+, 38'. 

+48 (109), 499 (18+), 336 (35), 5+b 
(97), 552 (154), 553 (IW-63), 554 
(171), 564 (253), 567. (8, 9, '19, 20). 
'569 (,6, 37), sn (94), 57.9 (126), 
'586 (167), lL ,50, 543 (29). 555 (60), 
384 (15), 633 (37.), 653 (17.), 654 (~O). 

I)l'ešo\': 60, 46+ (276), 521 (62). 569 
(36); (c\". kollcgium): +3, +8. 49. 

Prešporok Y. Bratislava. 
prešporská micrH: 440 (92). 
Pl'cšporská stolica: 36. 37, 39, 63, 7.9, 

83, 84, 91, 108-109, 1~1, 12~, 141, 
207, 240, 255, 295, 296, 305, 309, 
316, 401, 402, 404. 427 (23, 25, ~8. 
29), 428 (30), 429 (33, 41), 430 (42), 
431 (49), 435, 436 (62); 437 (68, 7.6), 
+38 (7.6), 439 (86), 440 (91. 94), 441 
(96), 442 (96). +4, (97.). +44 (99). 

+45 (100), +46 (fO·J.), J47. (l05, 1(9). 
448 (110), J49 (lil), 453' (135), 454 
(140), 459 (209), 469 (325), 484 (48), 
486 (65), 488 (100), 491 (132), 493 
(145), 518 (13, 17, 18),519 (36),520 
(52), 521 (57, 58. 67. 68), 522 (69. 
73,82), 523 (86),524 (106),526 (118). 
527 (128-29), 531 (17.2), 535 (18). 
537 (49), 538 (56, 57, 58, 61), 545 
(91), 548 (112), 585 (148), 5S7 (167.). 
[1. 7, 8, 13, 17, II. 19, 20, 22, 23, 24, 
32, 34, 41, 42, 80, 84, 87, 89, 90, 93, 
117, 225-26, 262, 273, 338 401, 510 
(26),511 (29),517. (50),517 (51),530 
(120), 576 (158), 603 (I), 631 (34). 
631 (36), 633 (39). 

prešpol'ský okrcs: 123. 
Prešplll'ské Noviny: 357, 383, 4-tS 

(109), 503 (257), 546 (97), 548 (112). 
549 (121), 552 (150), 564 (253), 567 
(19), 568 (24), 570 (37), 577 (94). 
'5?H (117.), 579 (126), ')81 (126), 586 
(158, 1(7). 

pl'ezicliálna korešponclencin: 440 (95), 
441 (96), 442 (96, 97), 443 (97.), 444 
(98, 99), 445 (100, 102), 446 (10,). 
ll. 35. 

Prievidza: li5, rr. 245. 
Pl'ílepy: 435. 
Pl'i1eszky, Karol: Ir. 131. 137, Ibt). 

170. 290, ,UO, 565 (88). 
primas uhul'ský: II. 19, 20, 43S. 
pl'imogenitúm habsblll'gskú: rr. I;. 
PrÍmo)'Íe: 547 (109). 
Principia adornanclo systclllati 1'lI, 

tionis rei littcral'iap dpsel'yitul'll Y. 

Fllker. 
prÍsaha jednoty (v SClItllOI! r.): 1 r. 466. 
pl'Ísaha svornosti: n. I'k 93. (]5. II;. 

134, 509 (26). 
Privina: II. 496. 
profcsol'i (vysokoškolskí): 317, 318. 

320, ll. 244; (stredoškolskí): 319, 
32 L 322, fT. 42, 186, 20H, 209, :210. 
211, 212, 213, 2+5-46, 256, ~60, 2611. 
308, 309, ,20. 

j>rojectuJll Hlldl'llSl': n5, 20+. 51 (32). 
ProkopillS, J.: 570' (37.). 
Prónay, Ale:xanclL'l', hr.: I r. bOO (5,), 
Prónay, Gabricl, 'br.: 321, 429 (33). 

462 (255), 553 (160, 163, 165), 5'5+ 
(167), 557 (191. 1(2), 558 (193), 11. 
41, 211, 230-,1, 263, 595 (40). 5%. 
597, 618 (20), 639 (48). 

Pró1luy, Laclisluy, br.: 297. 53, (6). 'Ir. 
65, 72, 163, 199. 334. 

prosby: 22. 
Prosiek: +32 (51). 
A protestúlls vallús két úgúllak ('g'V('

síthetése ... : rr. '579 (4). 
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p!'otestanti; 163, 55h, 5;-;lJ, 531-1 (JS). 
n. 5, 17, 26, B7, %, 102. 119, 14~, 
157, 367, 499. 538 (lJ), 629 (33), 642 
-645 (58); (a Úl'. Illacfarčina); TI. 
333-34; (školy): ~O, 42, 4,. +7-50. 
176, 312-313, 322-23, 325, 328. 
ll. 221; (teologovia): TI. +9. V. aj 
cvan.ielici, kal dní. 

protestantizmus Cl míl'Odnp !'('či: lJ. 
10, 51, 426 (18). 

protestatio: 22. 
fJI'Otil'efol'lmícia: 100. Ifl5; (a nií rodIl"' 

reči): 9. 
provinciálné komisariilty: II. 57. 
Pl'llsko: 390, 397. 398, '4M (96), 488 

(103), 563 (2+0); II. JO, 23, 94, 95, 
101, 102, 103, 104, 108. HO, 112, 
284, 416, 538 (9). V. a.r uhoJ'sko
pruské vzťahy. 

publicistika: lL 70. 110, 125-27, 153, 
154, 157, 160, 161, J63, 176-80, 
193, 200, 222, 26lJ-71. 348, 34.9, 
366, 388, 499 (190). 50B (l7), 53() 
(5), 539 (10), 541 ('.lB). 542 (29). 5-t7 
-48 (30-3:.l), 552 (-t3), 554-55 (56 
-62), 556 (64). 565 (89, (1), 566 
(95, 96)..567. (97-99, 103-l(5), 
572 (139), 5i8--7lJ (4, 5), 584 (15). 
585 (Ii), 591 (2CJ), 593 (34), 599 (46), 
úOO (49. 50, ')2, 54), 629 (33), 630, 
653 (Ii, 18). 661 (58), 664 (i2. (6). 

publicita: lL 58, 132, 133. 570 (124). 
Púchov: 430 (43). 
Pudmericc: IT:', 460 (212). . 
Pukánszky, Vojtech: rL. 637 (46). 
Pulszky, Fr.: 581 (129). 
Puuda et aUÍmudyersiones pro rei 

litterariae ... emendatiolle y Szluha 
Pustafedýllleš: 50. . . 
Putnik, MO.Ťžiš: n. 373, 374, 375, 3;-6. 

377, 37.9, 380. 382. 62B. 6+9 (3). 659 
(45). 

Putnok: II. 52. 

Quacll'Ol'echy. lvHknlúš: +,3 (56). 

Ráb: 135, 172, 327, 328, 334. '78, 37lJ, 
464 (275), 499 (184), n. 29. 166. Iq;-. 
215. . 

11ábska stolica: 440 (91), 486 (65), 
524 (106). 555 (l77), lL 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 34, 42, 67, B5, 259. 
274, 436, 5 Ji (51), 520 (62). 

H ábsko-lvlošonská stolica: 401. .j.04, 
538 (56). II. 7, 36, 45, 87. 

Ráci: II. 412, 418, 426. 441, 652. V, aj 
Srbi.' . 

racionalizIllus: 153, 364, jL 33lJ. 348, 
Bácz, Samuel: 572 (58), II. 17h-7:-. 

'523 (73, 7.5), '595 (39). 632. 

702 

Račištorf: 123. 4-36 (59). 
rada, kráfovská námestmí. uhunkií; 

11, 11i, 197, 200, 213, 281, 282, 283, 
285, 286, 288, 291, 292, 305, 306, 313, 
314, 320, 321, 322, 350, 383, 403, 561 
(212), II. 7., 9, ll. 12. 16, 20, 32, 33, 
34, 35, 3~, 37.. 38. 39, 4-3, 4-5, 48, 
50, 52, 8J, 167. 168, 173, 196, 197, 
202, 203. 20./.. 205, 206, 208, 209-10, 
211, 212. 213. '.ll-k 215. 2 [9. 222, 223, 
227., 228. 229, 230, 233. 234" 236, 
23i, 238, 239, 241, 24-2, 243, 244, 
245, 246. 247, 248, 249, 250, 251, 
290, 291, 292, 295, 294-, 295, 296, 
297, 299, ')02. 303, 304, 307., 309, 
310, 312, 315, 316, 318, 320, 33" 
383, 400, 402. 442, .J.90, 508 (21). 
509 (23), 515 (46, 47). 517. (54), 519 
(60), 524 (78), 544. 553. 647. (59), 

rada národnú Y. sellúL 
Ráda)', Gedcoll, br.: IB+, 369. 373, 

3B2, 57.2 (59), 57.4 (7.2). 5i5 (85), n. 
73. 

Ráda)', PUl'el. gr.: II. 19lJ. 
Radl, Anton Fr.: 483 (41). 
Raclvúnszky, Fr.: n. 57.8 (4). 
Radvánszky, Ján: n. 603 (4). 
Radvánszky. J ura.Ť a Ladislav: 500 

(209). 
Haié-, JÚll: Jl, 659 (45). 
Hajnis, :T ozef: 354. ')73. ,80. 57.2 (65). 

II. 29. 
Ra.Ťtsúnyi, Alžbeta: -1.33 (58). 
Tla.Ťtsúnyi, Anna: 433 (58). 
Húkócú, Fl'. 11, II. 386. 
Rákócziho jJoYstallie: 94, -1.25 (3). 
llakovszky: 435, 
Rakoyszky, :'dexander: II. 5 16 (50). 
Hakoyszk)', Gahriel: 434 (58). 
Hakoyszky, Michal: 463 (269). 
Hakovszlq, Mikuliíš: 440 (93). 
Rakovszky, Petel': 434 (58). 
Rakovszky, štefan: II, 534 (39). 
Raksány, Zuzanna: 433 (58). 
mkúska (ce!Ol'Íšska) lil yšlienka: '17., 

99, 101, 102, 110, 143, 14i, 153, 158, 
[87, 191, 192, 198, 200, 208, 357, 358. 
359, 593, II. 16'5. 192, 236, 297, >15. 
327. 410. 

mkúska riša: 147, 357., 558. 
mkúskc Zl'me: 341, 342, II. 158, 1')2. 
Hakúsko, Dohé: 141. 269. +29 (,5). 

486 (65). 
rakúsky nál'od: 143, 147. 
rakúsk)' patriotizmus: 147., 14B, 14-'1. 

V. aj rakúska (celor.) myšlienka. 
Rakúšani: 357, 468 (311) 475 (356). . 
Rall, Kristian, br.: II 452, 453, 4-54. 

455, 467, 468, 469, 662 (65), 
llanh. T.en[)old: 4Rl (3). 563 (240). 

Rapant, Daniel: 57') (120), II. b-1.(, 
(60), 667. (98). 

j,át, i\Iatyá:i: 336, 'HO, )'ji-flO, 370. 
. 379, n. 164, 592 (14). 
Rúthonyi, Gabriel: ll. 97. 
Ratio l':clucationis (17??): 5;' 55. 10:2. 

103, 112, 117-J 19, [25-:26,130-134, 
153, 180, 204, 205, 312. 322. 323, 
+58 (179),. 460 (226), 462 (242), .164 
(:272), 466 (304), 482 (28), 483 (')9), 
4-88 (106), 496 (170), 512 (32), 555 
(175), ll. 49, 51, 208, 209, 210, 215, 
250, 258, 260, 261, 263, 265, 266, 316. 
,17, 318, 522 (70), 619 (21): (1('91·--
93, 1828): II. 265, 266-6i, 268--69. 
593 (36), 599 (42), 619 (21): (IROb): 
499 (184, 185), ll. 26K )IN. 

rcč:i (po\lld): 236-,7. lL l?7.;(šlú
dium): 209, 324, 325, II. 71, 239. 
245, 255, 261, 267, 268, 269, 2.80, 317: 
339-40. V. aj národn? reč~, ?,a~c.l 
anglická, fmIlcúzska, ltalska, Il~yr
ska, slayiaIlSkn reč, čeština. latma, 
rnad'arčh!a, 'llemčina, rumunčinu, ru
sÍnčina, slovenčina. srbština. 

I'eči východné: II. 262. 
rečnÍcke cvičenia (v školáeh): 42. 
I'ečová otázka: 4, 65, II, 255, 270.2s1 . 

353. V. aj jazykové zákony. ,. 
I'ečová l'ovnoprávnosf: 25,153, lB5·JI 

186, 359. 503-504 (273), Lf. 255, 25b. 
259, 269, 27.0, 271, 316. 317. 

I'l'čové pOlnery y Eul'opc: 5, 243,~1. 
144, 331. 584 (13). V. aj Allgha. 
Francia. Itália, Nem. ríša, Rusko. 

Itatková: 437 (73). 
Rauch, IgmíC': 572 (65). 
reálie (v uČ'. osnoI'Ítch): ~, 12h. 
reúlné školy: T r. 269. 
Réca: 48. . 
.l'c<;epeia: ll. 349. . ' 
reě (jazyk. VÝZ~Jalll, [tlnkcm atd.): 

145: 153, 158, 159, 160-161, 164, 
220, 237, 262, 266-67, 268, 280. 
335, 343, 375, Tl, 130, 131, 154, 1 ll.!. 
314, 315, 335-')6. 316-47. ,59-hl. 
)'7.0, 4-39, 502. 519 (59), 57.5-76 
(151), 583 (11), 610, 614- (ll), 644, 662 
«(JO); (a charakter národa): n. 73, 
130,162, I??, 315,358-361. '575 (150): 
(a krajina): 222, 225. 261. 340. 3.1,1, 
,43, 484 (49), 526 (116), II. 54, 56, 
63, 65. 71, 74, 129, 130, 149, 157.. 
164, 167, 174, 176, 179. 183, 2~5. 
:266, 270, 277. 27B, 280, 337., 350-:>2, 
,53, 354, 564 (88), 591 (30): (a ne
I.ávislosť krajiny. niíl'oda): 235--36, 
244, 261, II. 55. 57, 58, 61, 74, 7.5, 
130, 132, 145--46, 150. 15+, 158-59, 
160, 161, 234. 235, 3:2B-29. 351-52, 
353,361,362,575 (J50, 151); (allll'a
vy): TL 160, 162, 336-37. 360, 361, 
363, 575 (150): (tl oblek): 35\ 354: 
lL 160, 336-37, 363.; (ako nastro.1 
jednoty): 236-37, 335-36, 359. Tl. 
~15, 334-35, 339, 362, 614 (11).644: 
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(Nemetlv): 60-62: (Mad'Hrov): 61-
63. 

sloyenčina (všobeC'ue): 12, 7.7, 465 
(289), 480 (390). 549 ([25), 579 (126). 
rl. 500, 668 (98); (a nI!. llúrod): 80, 
89, 475 (359), 47.6 (359, 3(0), H. 500: 
(I' úradoch, y súdocha v živote 
\ l're,Ťnom): 6, Itl-19, 26, 27, 40, 55, 
111, 139. 308-310, 360, 429 (41), 
,,),30 (46, 47), 431 (49, 50), 432 (5l), 
'54, 56), 433 (56, 58), 434 (59), 436 
(62, 63), 437 (63, (3), 439 (86), 491 
(132, 133), 492 (135, 140, 141), 513 
()?), 528 (144), 547 (IO?), 5.48 (IO?), 
ll. 35; (v školstve, v cll·kYI a v 7.1-' 
vote kllltúl'Ilom): 6, 45, 46, 47, 49, 
10-51, 57, 58, 61, [22, 123, 126. [27. 
123, 129-130, 132, 139, 174, ~06, 
1[4, 330-31, 357, 490 (129), 49 [ 
(129), n. 246, 254·, 255, 257, 260, 3!~, 
316, 317, 500-501, 590 (28); (y Zl

I'ute spoločenskolIl a súkromuom): 
6, 56, 58, 59, 60, II. 668 (98). 

slovenské llál'oc111é obrodellie: 502 (256), 
569 (3'1'). 571 (46), 573 (71), 579-81 
(126), ll. 495. 496, 497-99, 502. 

slovenské nÚJ'Orlné po\'eclolllÍl': 83-88, 
357, 492 (l41), 493 (141), '557 (19,), 
'575 (82), 578 (117), 580-81 (126). 
Ir. 492-95, 496, 500-501, 502. 

"Iovellské píSOlllllíctvo: 310-311, .J.80 
(390), 502 (256), 569-70 CE), '579-
81 (126), ll. 498--99. 

:-llov. Pnwno: 433 (58). 
slovcnsk{> UČ'C'1I6 spoloč'llosti: 503 (256), 

fT. 499. 
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"Iovt:ns'kó zcmiallstvo: 25H, 271, 4eS 
(379), 479-80 (390), TL 178. V, aj 
neumel'. stolice. 

Slovensko: 358,48'5 (61), 11.315, 579 (5). 
slovensko-uhorský sv~izok: 85-87, Ih 

.1;92-96, 497, 498-99, '500-501,' 6>5 
(4[), 654 (23). 

~d()Vel)ský nál'Od: 162, 489 ([ 21 ),.J.H9 
(184), 580, n. 367. 4%. 

Slovinci: ll. 561 (82), '561 (H6), (.32, bli! 
(93). . 

slovinčina: n9, 31,,), ,~7'5 (35'1); 492 
( 139). 

slovník llál'odnýelt reč.í r.-llh.: Ir. > It), 
SlCJŽlli: 288, 296, 297, >,7. 40 I. 
Sllližany: II. 546. 
'iJilluya' spolořl'llSkú: )92, 'l81 (141). 

II. 126. 128. 
.'imluyy: '22. 
Smoleitice: 177, .J.32 (54). 
Smolllik: 446 (HM), U. 33. 20,. 
SlJelll, český: 105, Tl. 81, 604 (6), 
snem sedmolll'adský 1744: n. 444; 1790 

-91: JL 279-83, 286, 288, 445, 449, 
.1;50, 451, 454-57, 458, 465-70, 473, 
474-78, 480, 483, 484, 485, 487-88; 
(kráT. pl'opozícic): ll. 474, 4.57, 476: 
(rečoyú otázka): II. 466-67, 470; 
1?92: U. 283, 4S7-S9. 

SIIl'1ll nhOl'ský (všeobecnt'): II. 8, Ul-
1920,21:24,91,92,97,99,lU, 
115, 120, 122, 286, 294, 403, 553; 
(sl()Želli~):,228, n',92,.97, Y. ~j h;
bula hOl'lla a dolna; (Jedn, Tec): 3~, 
,3--38, 40--41, 183, 213, 214, 22l, 
228, 240, 241, 45[ (123); 1712-15: 94, 
1122-23: 94; 1741: 70, 90, 94, 183, 
~6S (316, 317), 469 (325), 470 (325), 
.1;73 (339 340), ll. 2tl4; 1751: 68, 
469 (321, 322), 470 (325), 32?, 328); 
1764-65: 79, 91, 99, 109, 111, 
159, [86, 468 (315), 469 (322), 470 
(325, 330), 471 (331), 473 (338), 483 
(40),484 (52); 1790-91: ll. 12. 13, [4, 
15, 27, 92-115. 117-1l9, 133--34, 
150, 172, 219,343, 376. 377, 3'34, 
','1" 390, 398. 402, 403, 405, 415, 
~.21-22, 425-28, 507 (13), 510 (26), 
550-52 (42); (7.ápisnica): ll. 93,129, 
131. 132, 133, 1)4, 147; (cirkulál'lle 
s\:ho(he): ,II. 92, 93, 134, 263, 537 
C); (jeclllacia l'Cč'): n. 81, 93, !2?-
134, 135, 175-76, 334: (cleputncll'): 
II. 94 188; (krároYskl~ pl'opozície): 
[I. 111, 112, 113,122, 375; (mieŠltllé 
"ch6dze): II. 96, 103; 1792: II. 220. 
221, 272, 284-30l, 305, 437, 439-, 
40, 441-42; (sLlcll1ová deputácia): 
ll, Z8l). 29[ 294: [825-27: n. 12> 
až 124. 
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Snezničzka, .lan: 435, 
sofné úrady: ll, 33, 119, 303, 
Sol'nícko-l)obockú stolica:' I T. 528 

(115), 601 (54), 647 (59), 
Soltész, .1 uraj: ll. 590 (23), 
Soltem: n. 563 (86). 
Somogyi, Danicl, 447 (109), LI 669. 
SOllnenfels, J ozcf: 102, 145, 161. 17fS, 

318, 342, 482 (13, 25), 496 (I (5), 56; 
(241), 642 (54). 

Soós, lmrich: n. 590 (23). 
Soterius, Michal: n. 479. 
soznum osúrl: 140, 305, 545 (93), 
Spnlclillg': II. 47. 
SpielmanH, A~ltou, hr.: Tl. 186, 187, 

395, 296, 299. 416, -i20, .J.28, -i4 I, 
459, 571 (132). 

Spilenberg, PaYl'I, de HadikfalYH: ll. 
329, 354, 574 (149), 6:23. 

spisovatelia maď, (a marl'. úradnú 
('eč): 406-408, TJ, 53-56. 58, 59-
()2, 66-68, 72, 7.3, i4, 151-53, 
/55-62, 163, 176-180, 193-94, 324. 
;29, 33 I, 338, 340-43, 354, 357, 
'>66; (a maď. oblek): II. 160, l61. 
193-94; (a pojem národa): 375-
76, II. 357, 358, 359, 361, 363, 363, 
364, 365. 

Spissich, .r úu (posol Zalú lIskej): n. 
294,. 650 (6). 

Spiš: 457 (168). 
Spišskú Noyú Ves: ll. ;11, .J,90. 
SpišsIGi stolim: 59, 62, 109, '241, 246, 

250, 255 264, 427 (26), 436 (60), 43~ 
(76, 78, 80, 81), 439 (81, 84, 85. 86, 
87., 88), 440 (88, 92, 93), 441 (96), 
.J.42 (96), 444 (98, 99), 445 (102), .J.46 
(102, 103, 104, J(5), 447 (106, 1(9), 
.J.56 (15 t), 479 (390), 484 (48), 486 
(65), 518 (28), 520 (,Q, 52), 522 (70, 
73, 81, 82), 523 (93), 527 (128), 528 
(137. 147), 530 (164, 1(9), 569 (32), 
586 (167), TL H, 22, 23, 25, 26, 30, 
32, 35, 43, 64, 68, 80, 85, 174, 178. 
325, 240, 273, 306, 326, 490, 509 
(25), 510 (26), 511 (29), 517 (51), 
546, 557 (69), 563 (86), 576 158), 
623, 626, 627. 

spišský purkrahí: lL .J,89. 
XlIr. "pi.~ských miesl: n, 48tJ, .J.tJO. 
"VI. spišských miest: JI. 48tJ-<J0. 
Spišské Podhmdie: II. '31 L 
SpišslcC- Vlachy: Ir. 311. 
Spitko, Pavel: ll. 311. 2 n, 
,Splényi, Gabriel, bl'. st., g'l'Il('l'úl: 4.J.6 

(102, J(3). . 
. Splényi, Gabriel, bl'. ml.: I L .3i.~, 27S. 

615 (14), 670. . 
Splényi, JozeL hr .. k. 1'.: 533 (6). ll. 

{J'J'J (~(,). 

spoločnosti (rcč pestu:Ťúcc, smllo\'zdl'
lávHcic na školách): 125, 133, 555-
56 (181), ll. 46-.J.7, II. 70, 255, 590 
~~ . . 

spoloč!losti u{-ellé: 180, 502 (256). ll.' 
70, 23/, 4tJ9. 

Sporck, Jún Váda\', g'l',: 300. 
Srbi (uhor.,kí): 6.J., 106, 131, 164, 3-1.'J, 

467 (3U). -1.68 (312), 479 (383), ll. 
98, 102, 108. lJO, 137, 149, l81, 212. 
285,315,347-48,370-442,490,491. 
492, 542 (28), 543 (29). 561 (82), %~ 
(83),563 (86),584 (ll), 628-2<) (31). 
652; (illlcorpOl'úeia): II. 374; (re
('CP cia, inartikulúcÍa): n. 387, 388. 
')93, 394, 395, 3tJ7, 398, 402, 415. 
.J.16, 417, 419-23, 425-2tJ. 431, 433, 
434; (a vied. dvol' 1790-tJ2): n. 373, 
375, 377-78, 383, 384, 389-90, 391. 
393, 3tJ4, 3tJ(~-9tJ, 400, 401. 402, 40-i 
až 405, 405-406. 415, 416-17 .. tjt-i. 
420, 424. 425, 429, 438-39. 

srhská církev: ll. 372, 373. 374, 37tJ. 
3SI, 382, 383, '85, 395, 396, TJi. 
.J.14, 419, 426, -1.31, -1-32. 

srhská kníhtlačial'ell: n. 398, 433, 43-1.. 
srbskú samospl'ltvn: n. 372, 373, 374, 

376. 378, 384. 388, 3tJO-91, 392, 
393-95, 398, 3tJ9, ,JOO, .J.Ol, 402,405, 
-W6, -1.09, 411, 412, 4l3,415,416-11', 
420, 428, .J.39, 431, 4-J.3, 653, 653-59 
(44). 

srbské kOllzistol'iú: ll. 37.3, 3%, 41,. 
431. 

srbsk~ nú rodIlI; kongresy: 1 L 373. 
378, 379. 410, .tl7, 424; (kongres 
(1790): U. 98, 34i, 3?7, 379-80, 
381, 382, 383, 385-96, 3tJ8, 399,400 . 
40:2, 404-408, 647 (59), 656 (28). 

srbské núrodné obrodcnie: TI. 37'3. 
srbské nÚl'odnc; žiadosti 1790: II. 379. 

381, 386, 387, 338-89, 190-tJ2,395. 
'396, 404-406, -I.OH-414, 415. 416, 
417 . .J.23, 429, 430-.J.3·]" 

srbské privilegiú: ll. 372, 373, 374. 
385, 387, 388, 390, 393,395, 3tJ7-98, 
402, 404, 408, 409, 411, 412-1'3. 
.J.16, 417, 418, 419, 420-21, 422-2,. 
425, 426, 427.. 435, 438, 

srhské synody: II. 374, 382; (syu()(k\ 
17(0): II. 382, 383, 40S. 

srhské ~koly: II. 248, 34tJ-50, '()C). 

3LO, 373,' 387, 396, .J. I J, 413, .j.l.J.. 
41tJ, 430, 432, 433, 4;4, 435. 

srbské zemiansÍl'o: fl. 373, 371, 378. 
380, 381, 388. ;S9, '3~9, 405. 406,4n . 
414, 410. 

srbskí clespoti: II. 37.1, 37.:2 .. 409, 438. 
Srbsko: )'50. ll, ,:~8, 394, -~17. 420. 

650 (3). 

srh;](U-uhOl'~ké \' ztall y li9(J-tJ8: ll. 
374, 376-?7, 378, 383, 384, 385-36. 
387, 390, 393, 394, 398, 399-400, 
.. 1,()2:-403, 404, 405, 413, -i 16, 422, 
424, 425, 437, 440-41. 

srbský kléms: II. ~49, 372, 373, 374, 
175, 376, 378, 379, 382, 383, 387, 388, 
396, 399,402, 403, 405, 406, 407, 
-i08, 410-11, .1-13-14, 419, 424,431, 
437, 439-40, 441, 647 (59). 

srbský metropolita: II. 98, 3?2, 37:;, 
380, 381, 382, 387, 394,402,404,406, 
407, 408. 413, 414, 428, 439, J40, 
441, 442, 511 (28), 647 (59). 

srbský UÚl'od (v Uhol'sku): ll. 348, 
349, 372, 383, 387, 389, 393, 394, 
395, 409, 415, 418, 438, 652; Y. aj 
illýrsky národ; (nál'odné stayy): 
ll. 373. 374, 378, 380, 381, 389, 390, 
-i05, 411-12,414; (zastúpellie na sne
me uh.): II. 374, 375, 376, 378: (i ll-
kOl'poráda): II. 374, . 

srbský Ilárodný foud: ll. ·405, .J,13, 
432, 433. 

srbský ~elllillár: TI. 3%, -1.13, 41-i. 432, 
435, 660 (45). 

,o.;l'bský vojvoda: ll. 386, 387, 393,3tJ8, 
418, 424, 429. 438. 

srbština: 47, 139, 475 (358), Il. 255, 
313. V, aj illYl'čina. 

Sriem: II. 315, 392, 4U, 564 (86). 
Sriemska stolica: 404, 581 (129), ll. 7, 

13, 18, 23, 85, 166, 237, 258, 387, 400. 
Staatsanzeigen: 497 (180), 562 (224), 

'582 (129), 586 (159), fl, 523 (73), 
525 (93) . 

:->tankovimlsky, J Ul'uj: 435. 
Stará Bcšeiíová (Ó Bce-se): U. 56.J. (86) 
Stare, J ozeI: 466 (302). 
Staré Noviny: 460 (244), 499 (190), 

502 (256), '565 (256), 569 (37), 579 
až 581 (126). 

.Starhembel'g', GUlldakl' Tomúš: 114, 
stavovské súdy: 203, 285, 290. 
slavovské výb'ory: 197,201, 285; (ha-

liC:ský): ~02. 
slavovskí deputovHllí: 195, 197, 508 

(24), 
stuvovstyo: tJ3, 94. %, 97, tJtJ, 147,150, 

159, 178, Hl?, 20 I, 203, 303, 224, 
326, 243,' 252, 269.386,390, 393, 
394, 395, 396, 506 (15), Tl. 37, I 15 
až 124, 125, 126, 323. 

Stermenszky, .lán: 548 (113). 
Stipsits, Anton: 551 (165), Ir. 4 I. 
Stolberg: 513 (65). 
Stolice (úraclnYUllie II úracly): 13, 31, 

26, 27-29, 30, 36. 211, 212, 214, 
229, 274, 283, 285, 286, 288, 289, 
3l)1-<J7;'. 351. -i56 (151). 581 (1~9). 

ll. 3,·15, 20, 31, 3i, Jll, 13tJ. 17.2, 
185, 186-87, 201, 220, 285, 286,290, 
295, 296-97, 29tJ-300, 509 (22); 
',)-;-54; (s)ll'omaždenia): 26, 32 až 
Tj, 38-40, 2l8, 270, 287-88, 396. 
,j7, 398, II. 3, 111, li5, 122, 192; 
(řcdn. reč s!Jrom.: 321, ~40, 241; 
(samospráva): 95, 221,228-29,270; 
(zúpisnice): 17, 32_33, 294, 404, 
438 (76), II. 36, 112, 203, 220, 226 
až 233, 272, 27.5, 285-90, 291, 295. 
300, 301, 302-304, 305,306,509 (22); 
(štatúty): 43S (78); (vzújomllÝ styk): 
218, 219, 240, 295, 398, 40J 433 (80, 
81), 439 (8~. 84, 85, 86, 87, 88), II. 
11, 29, 35, 1 ti, 172, 220, 221, 225, 
')')6 030 °31 032-33 ')34 ')35 ')7° 
285'-~86;' ~(vÝb~Ol'Y): 218, '430 '(45): 
J31 (49); (styk s kl'. r.): 214, 292, 
394, II. 203, 223. 226, 231, 272,290, 
291-295, 296-297, 299-300, 302, 
,04; (styk s yojskom): ll. 233-237, 
3i3, 283, 304, 326, 329; (styk s úrad
mi rak.): II. 203-207, 234, 235,236, 
383; (notúri): 295, 305, 306, 433 (56), 
.J.35; (slúžní): 429 (41), 430 (43, 45), 
.J.31 (49), 432 (51), 433 (56). 4% (62). 
.J.40 (93, 94); (uožellÍC'i, prísažllÍ): 
427 (28), 429 (41), 430 (43), 433 (56), 
-J.34 (59), 436 (62); (voj. komisúri): 
.J.38 (76); (ba.idúsi): 427 (28), 439 
(85); (a llIHCľ. kultúra): II. 199,300, 
303, 333, 345-46; (a reformy): TI. 
305, 553-54. 

Stolnobelehrudskú stolica: 587 (IR!).' 
II. 8, 13, 14, 85, 517 (51). 

Stolný Bclehracl: Ir. 506 (5). 
Stolzenburg: II, 462. 
Strakosch-Gro.ssmarlll. C.: -i83 (3.J.) , 

496 (16tJ), 511 (27). 
Stratirnirovié-., štefan: II. 25l, 376, 

377. 380, 404, 406, -!O7. 408. 424, 
660 (45). 

Strauss, Bohumír: ll. 315, 269, 619 (22). 
.,tráž pohrauičnú (v Prešporskej): 43H 

(76). 
stráž, telesnú, uh,: HlO, 170 . .J,46 (1O.J.). 

II. 78 . 
S tl'eclná EUl'opa: 161. 
StreclosofnÍcka stolica: ll. 108. 
Strohrnayer, Ignác Anton :11. ·Ul'). 

551, 584 (14), 586 (17), 655 (26). 
StulIl', J oachirn: II. 318. 
Subotiea: 47, II. 412, 564 (86). 
~ubl'idiá: 44l (96),445 (lOO). ll. 17, 384.' 
Suchá: 177. 
Snchányi, Fi'.: 554 (167). 
~lldcoyia: 298, 300, 301, 303, 30'). 
...;údna reč,: 203, 206. 301. '509. '510, 

'513. ("7), Tl. Hl. 8~~ 83. 
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lilidn{~ tabuly krajské: 2t-l9, ,03. 
súdné vyhlášky: 308. 
súdnidvtJ: 196, II. 11 1, 286. 
Súdlly poriadok: 289-90. 30i, '308 

(26) 509-5LO, 540 (78), ll. 4[, 16,. 
liúcly ml~nši{' Y. iudida subaltcrna. 
Sugh, J Hraj: ll. 2./.4, 3to. 
lillpis (lmnškripcia) obyvatel'stva: JO, 

64, 287, ,06, 34.9, 387.-88, 4.1-0 (:~k), 
ll. 7, 183, 449, 570 (127). 

Supplcx libcllus Valachol"lulI: ll . .j..j.6 
až 450, 451-453. 455-56. 457-·.j.')R, 
661 (58). 

. surrngúcia (stol. úradllíka hl. išpá-
110m): .j..j.; (97.). 

liúsedia . (llIPšťania): .J,33 (58), 437 (63). 
,~uverelllta: 583 (141); (národa): II. 

17, !Ol .. 10'), 117., 128. 
Svúby, Bcc\rich: 46! (238, 239). -1.6; 

(266), 50, (268), TJ. 666 (89). 
~\adnbIlÝ dar ({·It'IIOIll dynastie): -1..j.O 

(96), 4.j.1 (96), 444 (99) . .J,46 (IO~). 
S'VÚŤck. J nzd: 481 (3), 483 (3,). 
Sv. Bdíndik: 4,5. 
Sv. J ÚlI (Neplllllucký): ll. 158. 
Svatý .J lil' (lI1",tlJ): 6!, ,),37 (6.j.). ·[h.j. 

(27.5), 485 (61). 
Sviitý Kríž ll. I{r.: 557 (192). 
Sv. Ladislav, bHI' nhorský: II. 179. 
Sv. Mál'Ía (obec): ,),7. . 
Sv. Petet· (Liptov): 430 (45). 
Sv. štefan (krM' uh.): 2.H, 237, 3':'6, 

,93, 54,)" ll. 66, 74, 144, 181, 182, 
187, 207, 227, 289, ,09, 401. ,),95,500, 
516 (49), 566 (91). 

sviatky (sviHenie): 442 (97.), Jr. .[12. 
svoboda s\eclmnia: Ir. 126. 
svoboclnú yol'ha pa:lovníka: II. I':'. 

100. 
lil'obocllll- lI1urúrsh'(): ll. 125. 
van Swidt'll, Gerhard. br.: ·167. 
"an Swicten, Bohumír. hr.: })}. 
sycloxiálny fond: Ir. 78. 
Szabó, D,ivicl (Bareznfalvi): ;,2, %2 

(226), 573(65), II. 257, 670. 
Szabá, Dávíc! (Baróti): 354, 372, 371, 

'380, 502 (256), 572 (65), lL 89,2U, 
, 278, 6[5 (J4), 641 (50), 669, 670. 

Szabá, J ÚlJ: 435. 
Szabá, Ladislav: 3i'3. 
Szabá, Ladislav v. K6rosi, li lilI I ie-h. 
Szabá, ivIartill: 435. . 
Szabó, Orest: 4.66 (303), ll. 649 (I), 
, 661, (5}), 664 (75), 666 (89). 

Szabo, stefan: 4'35. 
Szacsvay IC. Szatsvuy. 
Száde('zky, l:lll](,l'ít:' 432 (5~, 5-1). ll. 

535 (I). 
Sl,alay, Larlislm: II. 649 (I. '3),660 

(51). 

'710 

Szaller, .I uraj: ll. 246. 320. 
Szántód: '370, 669. 
Szapál-y, Jún, g'l'.: II. -J,OO, 5'íO, bjZ. 

651 (15). 
Szatsvay, A lexHndC'l': 38:], 3S3, '573 

(65), ll. 60, 61, 73, 108, 157, 1'(7. 
338 (9), 556 (b7), 564 (87.), bOl) «(l), 
620 (23), 63~. 

Szeberéllyi, Andrej: ll. 57.H (.j.). 
Széchellyi, František, gr.: 44H (109). 

575 (96), ll. 70, 74, H8, J97. 511 
(28), 5}5 (3). 611. 655 (26). 

Széchcnyi, .I uzef. gT.: Ir. 582 (8) . 
SzéeIll'nyi, štofan, gl'.: 11. 1:,l7. 369. 
Széchy, Karol: 465 (294), 500 (1'15). 

501 (~13. 2J5). 546 (toO). 555 (17?). 
560 (~09). 

Szersey, František: 296-97. 
Szeclerkéllyi, Fl'l'rlinancl Y. Balússy, 1"1'. 
Szeitz, Lo'v Múria: 379, ll. ~7.i-7N.· 

366, 543 (:29), 635 (42). 646 (')9). 
Székclv: [fo 550. 
Szekér: .J oaehilll: 57.5 (81). 
Szekol'E's (cenzor): II. 397, ,),17. 5% 

(67), 591 (28). 661 (58). 
A székl'sft'.iérvárllll'gYl'h{'li lIl'IIlt'.,S;"g'

: hez... Y.· Vil'úg, Benedikt. 
SZl'kfíí, .Iú lillS: 439 (33), .J,7.7 (365). 

4S:2 (25). 503 (364, 272), 571 (4.5), 
57.7 (9J), 587. (183), n. 516 (49),'12, 
(74), 558 (73, 7.4), 567 (ll O, II ~). 
568 (J 13), 570 (121. 122, 128), 571 
(131, 133, 134); 57'3 (145), 583 (II). 
584 (14), 589 (22), 594 (37), '>1)9 
(42), 604 (7), 605 (12, 15), 647 (bO). 

SzcIéllyi, l~dlllllnd: 459 (20,). 465 (290) 
Szenessy, rmrich: -1-33 (58). 
SzentgHly .IH:l: rr. 550,561 (HI),660 

(4.6). 
Szentillll'cy, Gabriel: ll. 520 (61). 
Szolltivúnyi (rodina): 46, (270). 
Szenti\Cányi (vicišpán Liptoyskej): ·[-1.1l 

(94). 
SzentiYúllyi, Allton: -J,31 (5b). 
Szentin'myi. Fr. (ch. 1'.): 274. 
:-:izentil'únyi, Gabriel: ,),33 (56). 
Szelltivúnyi, Laclislay. pluk. pl. Eskl'
, húz)': 4.45 (102). 
Szelltiyúnyi, Lallisllll: II. 582 (8). 
SzentklHl'Uy. Ellgell: .J.66 (3tJl), -1-')<) 

(192), U. 649 (1). 
Szerclahelyi, J 11I': H. '567 (105). 
Szerémi (Odesealchi, Artlll'. kll.): -I/), 

(~65). 
Szerencsy, štdHll: 41, .J,'j' (!30, 1'2). 

455 (146). 
Szetsellák: I I. 42+. 
Szige!hi, 1<'1'.: 1 I. 589 (23). 
Sziliígyi, Alexander: ·J.81 (1),500 (195). 

506 (15). Ir. 540 (ll). 664 (75). 

Szilúgyi, Frant.: 3S2, 516, (51, ')1.5.j.), 
533 (1), 556 (181), 563 (231). 

SziIágyi, Samuel: 573 (65). 
Szilágyi, štefan: ll. 593 (34). 
Szily, J ozef: n. 305, 550, 656 (2tl). 
Sziullyeí, Fr.: 500 (195), 577 (91). 
Szinnyei, J ozer, st.: 571 (55). 
Szinllyei, .r ozeI, ml.: 500 (195). 
:->zinnay, Anton: 377, 460 (227). 5:)2 

(129); If. 477 (368),~SO (197) ,)63 
. ~85), 66~, (92!~ 669. 

:-:izlrmay, 1 OlllHS: 70. 
SzklelUlr, Jur: 57.1 (4.6). ll. -1.()). 
Szlopnyai, Elek: 45. 
Szluha, .r!ll': n. 270, 6,2. 
Szombathi, .T ún: 458 (l8?), 462 (256), 

'lOL (239), 502 (240), ')54 (172. m), 
356 ([82), 593 (34). 

Szouhígh, ,\el.: Jl. 521 (68). 
Szogy2uyi, Júu Matej: 30, 669. 
Szrógh, SRl Jl tlel : ll. (jOO (52). 
Sztárny, ImrÍch. gr.: .~.).7 (105). 
Sziúray. Michal, gl'.: ll. 15, 106, 550. 
Sztraka; Anton: 558 (193). 
Szulovszky, "I'lellhard: II. 5,5 ('). 
Sziics, Tci-b:ia: 436 (60). 
Szii1I6: ..J.45 (HlO). 
Szvorl'llyi, Miehal: ll. -1.7. 

Šafrállek, JÚIl: ,),83 ('')'), -1.% (169, I':'-~). 

v ?58 (1.98):, ' 
stl.lavsky Gplllt' I' I'. CI'IlIl'r. 
ŠaTl1orÍIi: 207 .. 431 (49), ~,'32 (5-1.), ,n5, 

436 (62, (3), 437 (6'). 
šárfia: 434 (58). 
šarišská stolica: 15, 59, 60, 62, 221. 

249, 261, 298, ..J.26 (15), .).27 (26). -1.Yl 
(76, 80, 81), ..J.39 (81, 84, 85, 87, tiS), 
~.40 (88, 93), 4-1-3 (97.), -1..J.9 (110), .j.5b 
(151), 478 ('379), ,),79 (379), 518 (2+, 
26, 30), 519 (32, 34), 520 (50, 55, 56), 
'1:21 (59, 60, (8). 532 (69, 70, 72, 7.5, 
76, 77, 78, 81, 82), 527 (11'3. 136), 
548 (112), 58! (129), n. 13. 17., 22, 
23, 25, 26, 30, 42, 64, 80, 8-1-. 87., 106. 
178. 325. 240, 25'3, 258, 27-1-, 304, 3~6, 
3 Jl (29), 516 (50), 5i? (51), 526 (97), 
556 (64), 57.6 (158), '579 (5), 6(); (I), 
MO (48). 

šašUn: 436 (63). ,),37 (63). 
šerm: 325. 
šintanl: 439 (41). 
školné V. didactnlJlI. 
školshn (v Uhorsku): 119-20. I ~~ až 

123 207-208, n. 61, 135, 13b, 13S, 
14-1:. 157.. 245. V. a.i akademie, di
dadrUIll, direktori, gYIl1náziá, in
štrukcie školské, konvikty, lIo1'1uál
né školy. profesori, reformy jozef. 
a tcrez: (školv), Rnllllllli. Husíni 

(školy), štipelldiú. štipcndisli, šlúd. 
direktori, št. fond, št. výbor, tri
I'iúlné školy, llčebné osnovy, učeb
né predmety, učebniee, učiteľstvo, 
univerzita, výellOva, vyučovacia Tec'. 

šknltéty, .T ozef: 428 (33), 580. 
šl'aehtické ústavy n'Thol'llP: 170. V. aj 

kOll\'ikty. .. 
šnerovačka: 310. 
šolc, .J incll'ich: 483 (33). 
šOlllocl'skH stolic-a: 404, .j..j.8 (J09), "i2.j. 

(106). JI. n, 14, 17.. 19, 22, ~5, 26, 
33, 36, R~, 106, 20" 258. 274. 517 
(50, 51), 528 (116),61 I. 

Šoproll: 464 (275), I r. -~7, 215, 245. 
255; (konvikt): 17.:~. 

šoprollskú stolica: 486 (65), ll. 17, 19: 
'20. 31, 22, 23, 25, 67. 82, 87. 88, 2~3, 
233, 259, 27.3, 511 (29),517 (51), 552 
(44),557 (68),56, (86), 611, 6·H('C)). 

španielskn knltúrH: 16el, .j.()? 
španielsko: 337. 
špunielsky cerclllollild: IJ-I. 
šramko, Pavel: ll. 57.9 (4). 
šlritnu melu: 98, 110, 194, 1%, :.W8, 

27.5-76. 303, 304, 317, 350, 54'3 (84), 
Ir. 180, 181, 308, 228, 2,9, 241, ,09, 
}18, ,8\ -1.16. HI, ,),52, .).,)'. 459, '>1'). 
(59). 

iitútnl' občjans!Y(): 65-hb, 69. V. aj 

incligenúL 
šiiavnik: 437 (73). 
štefan, cal' srbský: rl. 653 (20). 
štipendiú štúr1ijn6: 324. ,-1-'(" 34.6, ,.).8. 

469 (321), II. 412, .).1\ 432. 
.~tipendisti: 209, ,22, 323. ,24. '~5. 3b') 

(256), ll. 247. 'l2. 
štóla: ll. 412. 
štúelij ní direktori, hla mí: ;20, 32" 

5.j.9 (J31), Tl. 41, 42, 43, 48,~9. 'JO. 
51, 21 O, ~!.)., 250, 307. 

štúelijný fond: }14. 506 (19), JI. -1.S. 
7.8, 167, 168, 225, 345, 249. 

štúdijný \'ýhol', dl·orský: 116. I.J.;. 
198,308.210,211,313,314,116.317. 
319, 320, 326, 511 (27.), 553 (166), II. 
JO, 41, 51, 86. 164, 208. 521 (6'). 
577 (162). 

štúclijný výbor lIhorský: I J(l . .).f.n ('9). 
lL 521 (63). 

štúeliulll I' curlzilll': 165-66, I?O. 176. 
'359, Ir. 4,0. 

šlvl'ÍÝ stUl' Y. nwstský' SLl\. 
štýl,' kUl'Íúlny: (lat.)·: 217, LI. 20t); 

(mHcľal'ský): ll. 209, 258, 259. V. aj 
Gťsrhliftsstyl. 

Šl ýrania: 468' (311), I L 20b. 
štýrsko: I I. 563 (86). 
štyrsky Hradec' (g'ullťl'lliulll): II. "O,. 

2(H. 
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8ulwjJu, L'udevlt: ll. 559 (Ztl), 66Z (92). 
švábi (Nemci): 243, 468 C~ 11), n . .26. 

44, 45, 353, 657 (40). 
švajčiarsko: 165. lI. 193. 
švér!sko: 397. 

Tabák (pestovallie): 141: (zákaz \ý
vozu): 16,429 (35), 483 (41). 

tubula dolná: II. 96, 97, JUl, 293. 
labulamagnátov: II. 96, 97. 10\ 117. 

131, 133, 292, 293, 29.j.. 
'I'akáts, Alexander: 457 (166,167,172). 

.j.58 (179, 181), 554 (168), 558 (200). 
573 (66), II. 599 (46). 

Talliáll, Pavel: II. 127. 
Tállyai, Daniel: 383. 
Tállyay (hl. not. šOlllocl'skej): .j.-I-8 109) 
Taloš: 434 (58), 488 (95). 
tanec (na školách): 325. 
Tartler, .T {lil: II. 479, 480, .J.83, .,1.8-1-. 
'fata: 47, 432 (54). 
Tausencl ll. eill ll'l'thulll... \'. Hat

thyány. Alojz. 
taxa (indigenát): 67. 
Taxa pharmacentica Posolliensi.,: 570 

(37). 
Taxa pharm. Pragensis: 570 (57). 
Te.Ťfalll: 436 (62). 
Tekovská sttJlica: 62, tl3. 216, 221. 226, 

241, 255, 356, 402-403, 405,428 (30), 
+29 (,10), 430 (42), 440 (93), 444 (97), 
+64 (288), 468 (314), 519 (33, 39),520 
(42, 45, 55, 56), 521 (64, (8). 522 (70, 
73, 82, 83), 524 (106), 527 (128, 131, 
132), 529 (157), 531 (176), 538 (58), 
557 (191, 192), Ir. 8, 13, J5, 17, 20, 
21, 23,.2~ 25, 33, 38, 42, 44. 57, 
84, 90, 225, 253, 273, 304, 507(11), 
517 (51),557 (68),576 (158).613 (I I). 
634 (39), 640 (49). 

Teleki (grófi): 184. 567 (7). 
. Teleki, Jozef, gl'.: 577 (96). 
Teleki, Pavel, gl'.: 459 (210), -1-66 (305). 

492 (139). 
'I,'eleki, Samuel, gl'.: 577 (96), ll. 29, 

237, 302, 450. 45 I, 452. +53, 538 (7). 
ielocvik: 325. 
Temešská stolica: 237. 25b-57, H7 

(109), 518 (28), 519 (34), 520 (45, -I-S), 
521 (68), 522 (70, (3), 524 (LU7). 529 
(150), II. 13, 34, 42, 85, 93, 247, 250. 
380, 399, 400. 415, 424. 5 I 7 (51),322 
(69), 563 (86), 564 (86), 612, 647, 
660 (53). 

Temešský Ramit: 336, -1-47 (109), ·!H8 
(105), 529 (150), 532 (181), ll. 315, 
372, 373, 379, 392, 394, 398, 399,400, 
.j.OI, 404, 406, 412,413. 414, 415,418, 
+19, 431, 432, 434, 441, 522 (69), 582 
(10), 655 (25), 658-59 (44). 662 (60). 
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temešský gl'óf:' II. 3S6. 38:'-. 
Temešvár: ll. 245, 251, 37.3, 376, Vi. 

379, 389, 412, 522 (69), 564 (86), 660 
(45); (zemský úrad): II. 373. 

teologická fakulta (univ.): 314. 
TereziulIllln (Viecleií): LUO. 183, 500 

(206); (Vacov): J28. 17.3, 174: (Bu
dín): t73. 

terminologia jJl'úvlli('ká: -1-31 (-1-9). II. 
277. 

Terst: lL 519 (59). 
Tersztyállszky, Dallie!: 11:'-. 
Tešlák', Pavcl: II. 668 (101). 
Tcutsch, Beclrich: ll. 661 (58).663 (rl?), 

664 (69. (5), 665 (76, 85). 
Teutsch, G. D.: n. 664 (75). 
tezaurnriM (sedmohradský): [07. 200, 

II. 460, 465, 602 (57). 
Thám. Váda\': 564 (25:). 
Theil, ' R.: lL 663 (67). 
Thessedik, Samuel: ,~91 (129). '570 (V). 
Thomas, ./án: 172. 
Thuranszky, Barhura: '+35. 
Tichy, Fr.: ll. 599 (46). 
Timou, Akos: .+69 (320). 
Timon, Samuel: n. 493. 
Tinta, J án: 428 (30). 
tiský voj. dištrikt: lL 40-1-. 
Tissot, S. A. D.: 57.0, (37.). 
'fisza, štefan, gr.: 400. 
Titelmayer, .T áll J nraj: -1-36 ('19). 
Tivadar, štefan: 431 (49). 
tlačovú .wobocla: ll. 86, 126, 135, 141, 

263. 
tlumač'i: 300, 301, 302, 30? -30N, 
Tokocly, J maj: ll. 43. 
Toldy: Fr.: 310, 500( 1(5),500 (205), 502 

(256), 555 (ln). 561 (212), 588 (202). 
(olerallčný patent: 239, 285, 506 (19). 

II. 6, 12, 15, 26, 3i:). 
Tolnianska stolica: 486 (65), 52.+ (106), 

II. 17., 21, 22, 23, 34. 57., 84, 87., 130, 
380, '5JJ (29), 517 (51), 613 (10). 

Toman, I-I ugo: 481 (1). 
TOll1csúnyi, Pavel: J35. 
'('olllčansky, rodina: .+29 ('+0). 
Tómezo: 432 (54). 
TOlllka-Szászky, .IÚI1: ~5:- (162). 
Tompa, Ladislay: Tl. .+1. 
Tonkháza: 431 (49). 
Tonsol'Ís, .f án: 570 (,7.). 
Topol'ea: -1-34 (58). 
Torkos, Jllstus .Tán: J9'i (1J6). 
Torkos, Krištof: ll. 331, 548-49 (32). 

550, 557 (68), 558 (70, (4), 559 (76), 
S60 (78, (9), 561 (111), 603 (1. 3, .+), 
609 (6), 650 (6, 11), 660 (55). . 

Torolltálska stolica: 520 (54). 52./. 
(106), II. 5, 7., 85, ll9, 250, 304, ,SO, 
'+00.404,414, -1-15.613 (10),660 Ci,). 

TOl'l'es, gl'.: '+!Jh (16N). 
ToskállH: 11. 12. 
Tóth, Alexander: 426 (15), -ni ('+i), 

436 (63), 461 (238), 463 (263), -1-64 
(2n), 465 (292, 294). 

Tóth, Vlk: lL 587 (19). 
Tovarišstvo, učené slovellliké: Ll. -I-9lJ. 
Tokoly, Sabbas: II. 347., 388, 39,-04. 
Torok Albert: U. 516 (50). 
Tčirok, .rán (Mllsta fa): J3.j. (58). 
Torok, L'udedt, gl'.: 553 (160, 1(5) 

554 (l6?), H. 309. ,J I, 605 (15). 
Torok, štefan: .+34 (58). 
Torpencli. Eliška: .+34 (58). 
Traján: U. 446. . 
Tramschitz: ll. 253. 
TrenčiHnska stoIica: 83, 217. 231, 243, 

244, 246, 250, 255. 257, 258, 259,291, 
.J.39 (81). J4J (96), ,J,48 (109), .t5J 
(121), 517 (5), 51H (13, 16, 26), 519 
(37), 520 (43, .J.8, 52), 521 (65, (8), 
522 (69. 70, 81, 82, 83), 523 (88, H9), 
530 (164), 550 (137.), 551 (142), 583 
(137.), lL 4. 7., 8, 11, 17, 19, 20, 21. 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 35, 42, 57.. 
64, 80, 84, 86, 90. 93, J06, 131, 178. 
")5 ~36 ')40 241 ')53 "59 ')7 4 ~90 
304, 306', 326, .j.40, 506 (9),' 5()7 ' (J I): 
511 (29), 515 (46),516 (50), 517 (51), 
530 (120), 552 (54), 576 (158), '>82 
(8), 603 (1), 608 (6), 616 (15). 632 

Trenčín: 433 (58), 469 (321), II. 245. 
Trestný zákollník a poriadok: 290, 

307, 388, 548 (109). Tl. 4. 5, -1-1, 509 
(22). 

irhové dni: +.j.() (92). 
tribunál, král'ovský (Emo): 105. 
triclsaťročlIá vojna: 97. 
Triparlitul1l: 253, 270, II. 118, 195. 
il'iviálné školy: ll. 7.7., 209, 213-215. 

247 -52, 256, 264, 27.t. 312, 313, 57.7. 
(166), 593-94 (36). 

J'mava: 51, 57, 61, 464 (275),498 (184.), 
n. 41, 254, 585 (17.): (uni vel'zita): 
v. toto heslo; (gymnázium): 45, II. 
245; (Adalbertinum): 58, 128. 172, 
174; (kl'. konvikt): 113, 12H, 172, li.j., 
489 (il7.); (spojený konvikt): ln: 
(nonIl. škola): II. 25 L 

tma vský okres: J 22. 
Trnoža:' 1 r. 656 (28). 
Truban, }"cnclre.Ť (Ladlllllír):, J35. 

. Tschurl, .lán Bohumil: 436 (60). 
TuhutulIl: II. 446. 
Turci: 6. 63, 9,J" 36J, ll. 37.2. ,87. 39~, 

.j.()0, 629 (33), 650 (1). I 
Turcsányi, Dávid: -1-9. 
Turčianska stolica: 40, 55, 83, tl4, 86, : 

217, 220, 225, 226, 236, 239, '240,244, ! 
150. 252. 255. 2'56. 2'57.. 260, 266,267. ! 

283. 2CJ I, 355, -1.25 (3), .JT (26), -/o2t) 
(38), 435. 438 ('Z6), 440 (89, 91, 93), 
+41 (96), 456 (151), 479 (381), Pí) 
(390), 480 (390), 486 (65), 499 (19\). 
51.8 (19, 20-22), 519 (34), 520 (5'5). 
521 (59), 522 (70, 73, 82), 524 (106), 
527. (121), 529 (149), 530 (164), 552 
(15-1.), 5% (167), lJ. 13, 17, 19, 20. 
21, 22, 23, 25, 26, 42, 64, 85, 101. 
1t7, 119. 174, 178, 224, 225, 233, 2.j.(), 
258, 274, 304, 306, 325, 329, 506 (8). 
509 (26), 516 (50), 519 (62). 553, 554 
(54), 556 (66), 557. (68. (9), 57.6 (I"S) . 
616 (15), 670. 

T. Sv. Marii,]: JL .J.9.J.. 
Turdská stólica: lL 463. 
Turecko: 350, II. JO, 317. 410. -1-16, -I-It). 

538 (9), 662 (60) . 
lureč.tina: 6. U. 261. 
T lIrnianska stolicH: 241, 421 (26, 27.. 

28, 30), 438 (80). 439 (tl6), .,1.49 (llO), 
318 (24, 28, 29), 520 (52, 56), 52 t 
(58), 523 (92), 524 (106), 327 (12S, 
133, 134, 136), 528 (137), ll. 13, 17. 
19, 22, 23, 25, 42, HI. H9, 90, 162. 
174 ""4 "~7 "33 '),4 "35 "73' 
274: 303, '330:":31 ~5 {I (29), 5~7.6 (158): 
603 U). 641 (50): 

Ti.irí (vjei~pán Sibíllskej): 29'5. 
Tvarožná: 430 (45). 
Tyrolsko: 201, 302, LL 15H, 52+ (SO). 
Tzútz, štefan: II. 506 (6). 

Učebné oSllovy: 42, 43, 45. 46, '+7.-48, 
175, 176, 2Ó4---205, 329, 330, II. 4S. 
"8 189 197. ')08 ')09 "") ')4~-44 
25?-27.J, 386, 52-l (63).-' 520~ (68): 
5n (166), 593-94 (36). V. aj Ratio 
educationis, Allg. SchulorclllulIg'. 

lIčebné predrnety: (na školách rudu
vých): 204,329,330-31. ll. 78, 264. 
265, 57.7. (166): (nn školách ,;tJ'ed
Ilých): 41, .j.2-43, 44, 46, 47, 4,9. 
114" 124, 154, 155. 208. 210, 324. 
.J.88 (106); (na školách vysokých): 
208, n. 49, 7.7.: (všeobecne): 126 .. 

lIl'ehnice (všcobecnc): ll. 55, 164; (lIa 
školách rudových): 118, 136, 312,~ 
J3) 328, 329, 460 (213), .+90 (128). 
511 (27), 560 (206), TI. 43, 24tl, 250. 
256, 269, 27.0, 590-91 (28); (na ško
lúch stredných): 48, 49, 50, II .. VI. 
50, 51: (nn šk9lúch vysokých): ! I. 
.J.8, 50; (mad'al'činy): ll. 311, 320. 

udterstvo (stay, vzde/unil' atcľ.): 114. 
115, 116, 121-124, 136. 206, 31.1-, 
326. 327, 328, 329, 331-32. 346, 488 
(100), 489 (120), 11.49, 50. 51, ?? 
,(S, 214, 215, 238, 248, 249, 250, 251. 
264. 269: (súknlfllnÉ'): 113. 171. n. 50. 
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Udval'helysk" vidiek: JI. 79. 
LJeher Na'tiOlialchamldel' der Natiolll'll 

in Siebenbiil'gell v. Lehreeht, :Miclwl. 
LJgočsk<í ~t(JJica: J T. 35, 38, 85, 3().J.. 

306. 351, 509 (26). 510 (26). 517 
(51), 576 (158). 

Ujházy, Fe]'(l.: 4.J.6 (102). 
IJ ,jhelyi, K1'ištof: 297. 
[lhor v. HuuF,'al'lIs, 
IIh. d", kallcelária \. kallcelál'ia, 
IIhoJ'skú koruna (pojelll štátopní\lIy): 

71, 73, 3S9, II. 57, 353, 371, 652; (ko
l'IElOvač:Il\" klenot): 199, 200, '517 
(I), H, 4,'343, .J.64,507,(13),514(43). 

IIh, rniestodl'Žitel'ská rada \'. mele!. 
llhorská Skalic-ll: 23, 57, 454 (143). 

.J.70 (325),481 (41), [T. 11,52,522 (6lJ) 
nhorská ústaYIl: 99. IhO, 199. 234,3'J6, 

U. 7, 273, 
IIhol'skr ministe1'stvo: lL J7., 20. 11'5. 
IIhorské šlútne jll'úvo: 101. 102. 
IIhol'ské zellle: 98, 99, 209, 
Phmsko (pojem): 7l. 76, II. 145, 14:-1. 

149, Ir. ::á5, 315; (nezúvislosť): 6. 
94, 980 ()9. 102. li2, 159, 195, 200, 

, 234~3(" 3lJ3, Ir. lL 17,22,95. Y:', 
99, lOO, 101. II.J., 115, 116, 137, 323, 
327 ~:~9, 337; (štútna Sp1'Ú ni): 165. 
IlJ5, 196. 19?, 235: (a tlYlIastia): 165. 
186~88: (knltúl'lle pomery): J2~ 
13, 'n, !65. 166, 169~70, 177.~1?9. 
ISO, 181,272, 353, 358~59, 3b3, 364, 
365, 366, 367. 37S~79, II. 71, 154: 
(hospoelárske ]lomer)'): 12~13, 95. 
358. ll. 26,27, 62, 71, 12b~27, ISO. 
lQ2. 317; (IlÚ1'or!lIosine): 8, 9, 56~57., 
60~b3. 64. b5, 131, 269, 279, 349~ 
~50, 498 (184), ll, 144, 145, lb5, 
181, 182, 183. 18.J., 2t~, 259,315 HŽ 
lb, 353. 367, '561 (82), 563 (86). 58.J. 
(ll), b67 (93); (r('čove): 156-57, J60, 
209, 210, 21 I. 242. 25S, 314, 3?6 (363). 
490 (139). 50S (276), fl. IH?; (fcdc
mHzúc-ia): U. 369, 370, 

IIhorsko-hol'Vlltsk':' SVl1zok: ? 1~7J, ll. 
143, 145. 146~48, 149, 170, 179-
I~:O, 226, 277. 328, 349, 352, 353~'j~, 
42b,654 (23). 

IIhol'>'iko-pruské styky 1787-17lJl: 3\)7, 
398, lL 10, 94.-95. 108, 112. 

uhol'sko-sedmohl'. cly. ka:lC'elárin Y. 

kuncelária. 
I J horský H mclišť: 52. 
IIhorský národ (pojelll): 65 66, 67. 6:" 

71, 74, 76, 78, 79, 8()~84, 220. 251 až 
253; 256, 257, 259, 260. 263~64, 358, 
360; 392, 479 (383), II. 128, 278, 28", 
328, 335. 348, 347-·49. 353, 356-57. 
361. 362-6" 368, 369, 495, 496, 501. 
h54 (23): (J'l'Č'ovP): 77~91. 163. 253 
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až 256, 257. 258~60, 268. 315, 3bl)' 
II. 163. 164, 335, 349-53, 355~56. 
366, 60S (6), 654 (23); v. aj mae!'al'
čjna, latina; (a nemae!'. rcči): 257. 
258, 267; v. a.j latina, nplIlčina. slll
veličina a uh. núrod. 

llhorský oblrk: 236, 354, 355, 400 až 
.J.OI, '402, Ti. 2S~30, 31, 53, 74, 75. 
79, HO, 89~90. 134~35. 141, i60. 
161, 189~ 196, 224. 300. 

Ujlak (Bihal'sk,í): Tl. 250. 
Der \Ing. ~ifiitt('r ... Bitte \. B,íl'1hy. 

Peter. 
Ungal'lls \. JJlIngal'll'i 
Ungrisehes Magazin: 180. 181, 503 

(258. 273). 
úllia cil'kenlú (\)I'Il!.): ll. 221, 256, 

367: (gT.-k.): T . 372, -to9, .~ I O . .j·12. 
·H4, 431, 436, 443, 448. 

1Í1Iia núrodoy \- Spdmohrnclskn :11. 
446, 447, 449, 450, 470, 471, 474. ,t7() , 
až 480, 483, 629 (31). 

(lIlia uhol'.sko-scclmoh mdská: ] l. 23 až 
24, 75, 79, lOO, 114, 273, 285, 348. 
467~470 .. iH7. 510 (26). 511 (2H). 
629 (31). 

lúti"el'zita: 43. ') J. 52. 10J, 114, Ub. 
127, 166, 173. 20S, 210, 314, 317 
až 318, 344, 345, 375 (356), 479 (390), 
489 (109), n. 47, 50, 75, 87, 17.'7, 
186 009 038 ')40 ')43 ')44')71 
519' (60): 577' (162). ~ 58()-=-8z' (,:)); 
(katedra lIladarčiIlY): ll. ·238~241. 
:242~44, 267, 312, 3l9; (katedra 
ncmč'iny): 317, II. 238-242, 267. 326. 

lJllwerth, Emanuel. gr.: ll. 199. 
ltmelya Ílmclníei: 70,71, 73. LOO~lOl. 

107, 108, lO9, 110. 116. 117, 157, 
2JO~ ll, 212, 213, 214, 225, 227, 22S, 
)31 ')39 '>74-75 ')76 oJ77 ~>87 ",°8 
391: ~292,-395,' 302, 314:'336',' ~S6: 
426 (18), 470 (325. 326, 327, ,28, 
330),471 (S30, 332).483 (40, 41. 43), 
507. (24). 508 (24), 510 (26), 511 (2!-\). 
581 (129), 5S2 (130), U. 6, 20~21, 
39, Sl, 82, 83, II I, 118, J19~21. 
122, 137. 140, 161, 24" 243, 273, 285. 
287, 288, 289, 291, 302,329-33, 433. 

i'lmdy serllllohradskr' Jl. 475~n, 
478·~'i9. ·it,O~S I, 482, 4-83, 484, 485: 
(karrlinálné): ll. 472, 475, 476, 477, 
478~79, .J.80, .J.83, 484, 4,85, 486, 

úmely slavoysk,;: 150. V. aj, stolice. 
(I rad)', ústl'erln(' vo Vieelni: 96, 9S, 

198, 469 (325). V. aj štátnu. yojt'lI
skú raela, štúd. výbor. 

(inuly zemepúnske: '97, 104, 105, 107, 
I Hi, II I, 149. 150, 293. ll. 332. V. aJ 
hanské" colné. kOmOI'II!', sol'np únt
d~. pošIli 11 Yoj,~k(). 

LJrballo\ jl': Sb9 (37). 
LJrballovsky (rodina): ,H4 (58). 
LJl'búnyi, František: 4,3 (58). 
IIrbár:' 103, 139-40, 437 (73). 4-19 

(111), ll. 6,12,15,2').111.118,285, 
414, 544, 55-:;. 

uršulínky: .17.3 . 
IItilitariziuus (osvietellslq',): 153, 154: 

(iitátny): 139, 152, 16S, 349: (;;kol
ský): 114, 154~156, 344-~45, 349, 
I L 85~86. 258, 259, 261, 262, 2'i1. 
313, 339--"":40; (rečov)'): 57, 154 až 
156. 230, 265~66, 268, 269, 343, 345 
už 346, 375, fl. ?? 339~.J.O. 354. 
363, 365, 37ll. 

Užhorod: 53S (70), ll. 2.J.S. 249: 
(gynúíziulIl): 356 .. [I. 245. , 

LJžskcí stolica: 241, 248, 255, 2'.18, .J.27 
(26). 439 (88), 452 (125), 484 (47.), 
518 (18), 519 ~37.), 520 (52), 522 (7.0, 
82), 527 (12S~29), 530 (1 (0), II. 6, 
') 17 18 ')() ,) I 'J') "3 ')4 ')5 3') 
44, 8'J, SN: i7.1, ~ 178', 201,~ 2o~i '24J: 
131. 346, 515 (46), 517 (51), 535 (3), 
')44, 55? (68), 5'76 (158), 5RO (7), 61 'Z' 

(19), 634 (39), h7.0. 
Orményi, Jozef, 117, 208, 291. 293, 

294, '297, 401. .J.~8 (109), 469 (318), 
'536 (35), 53? (48, 49, 51), 538 (59), 
II. 92, 93, 102, 103, 131, 134, 263. 
29 I. 29\ 296. 29H. 416, 420, 541 (1-1, 
21). 571 (132). 603 (5). 

VU('ll\: 128, ln, 174, .J.6.J. (27'»). 
Vár-zy, .lán: 462 (260), 485 (56). 571 

(44), 576 (87.), 57.8 (ll O), 588 (20 I): 
'>24 (84), 526 (I<n), 573 (148). V. :IJ 
Kl1zillczy, Fl'. 

Vujela (obel' \ Spiš.): .J.30 (47), 
Va.ika: 207.. , 
Valants. AlIIhl'lJž: II. 'jOb (5). 
Valasi: n. 426, 481. 
valašsk{' [)/'úvo: ll. 443. 
Valašsko: ll. l,J6, 45? 661 (60). 
Valem, J.: 47. 
V (tli, Vojtech: ll. 573 (149). 
Vulovit-z, Andl'ej: 433 (58). 
Vályi, Andrej: 466 (305),561 (212), 

I I ,038 'J40 '>41'4') 'J43 ')55 ')71 
278,-287,-289,-SO(J,C"319,34(j. ;5l), 356: 
158, 592 (31), 603 (2). 632. 635 (~2). 

Vandali: v. Slovin('i, 
Vaniere: 572 (65). 
Wnady, Fr.: 493 (142), 3')0 (136). 
Várad)·, Mag'clalena: 431 (56). 
Varaždínska stolieu: ll. 7, 147., 205, 

206, 328. 332. 
Varsík, Bl:allis};\\: 425 (h). 
Vúšárúl: 122. 
VHy. Jozef: 35b, II. 126. 130. 1'51. I hl). 

Vm, .IUl'aj (\ai dl' Vajn): 4.j,.J. (98), 
Va)', lvliknláš. IH.: Ir. 29l, 294. 
Va)', štefan: ll. 97, no, 21 I, 394. ·UO. 

595 (40), 596. 
vc:elárstvo: 310, Tl. 590 (23). 
Vr'csey, Jozef. hr.: 446 (l02). 
A védcllllCZtt-lett lIlagym nyeh: \. 

Bárótzi, Alexander. 
Veclres, šÍl,fall: 4hl (329),574 (72), II. 

201. 
yccly ]luliC'ajné a kOlllOI'l](; (finunč:llé): 

2Ó8, 469 (321), 507 (23). n .. ~ I. 43. 
49, ?? 

Ychse. Eduard: 481 (S). 
Veličná: 569 (37). 
Velits, .J ún: 433 (58). 
Yel'kú Bmla (Nagyhán)'u): 3,).J.. II. 

212. 
Veľkú [cla: .J.()S. 
VeJ'ká Kábien: ·n5, 557 (192). 
Verkú Kaniža: 47. 
Vel'ké lazoyl'(,: 430 (42). 
Vcfk':' Kosmálovc-e: 435. 
Verké Leyú)'y: 123, 432 (54), :1-37 (b'~). 
Ve]'ké Slažmiy: 558 (192). 
Verké Šarlnhy: 435. 
Vcl'ké ŠiaI'Ovl:e: 55? (191). 
Veťké Topol't'l1l1Y: 177. 
Vel'kp LJhor<:CIllV: 435. 
Vel'ké Zlieyc·p:".J.9. 
vel'ko1l\o!'U vská ríšu: II. .J.l)'). .J.lJ8. 
Verky Bohl'o\'l'(': 431 (50). 
Vdky (:epUn: ~.3() (.J..J.). 
Vel'ký Fedýmeš: 4.J,3 (97). 
Yel'h' Kríž (Nugvkéíriis): .J.3. 4:-i. ll. 

257. ' . 
Vel'ký Sihíll (l-h'lTllIUllIlstadt): 208. 

319, 11. .J,59, 464, 466 . .J.1>9. 51 h (.J.9). 
Vdb', š[lJ'iš: 436. 
Vefky Varadín: "'5, .J.(JO. II. ·n. :244-. 

24(;, 412. 
Vl'rlK'sst'l'UugsHlIstalt"II: 3,0,499 (1'12). 
Yl'l'bOVllCia kClIlli,.;ia: 441 (96). 
verejaé dohro: 3l)0~91, 392, 544- C'i.J.)· 

5H, (141), '584 (145), 385 (153). . 
Ul'!' Vl'rfcl.o;,;nllgswstalld der :;ii(·!t'I

,';('hen Ntltillll ill Si"lll'llhiirgl'll: II. 
6b4 (76). 

Vl'l'eilligtl' Illl[stl'lk: 19i. 
Vel'eki'm: 431 (49), 436 (62). 
Vl'l'g;iliu'i: '572 (65), 574 (83), ll. 3,. 
Vergkichllllg zwisl'hen Ellgellallds II. 

Li !lgarlls ľtegiernngsľoJ'1lI v, i\ nlll
kll . .1111' ,'I Szrógh. Sallllll'!. 

Dns Verlúiltlliss der Sachsl'lI ill Si,,
benhlirge:l ... !!eg-clI die landcsfiirsl
lidle Herrsehaft: n. 665 (7!J). 

VeJ'lIll's, Alexandcr: 397.. 
verohudnp lIIicsta: ~ I. 52. 433 ('57). 
Vt'l'ovitickú ~tolinl: ll. J, 7. N'í. 
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Vel'seghy, Fl'. 37.3, ll. 12-:'. 151. 366 
(95). 

Veršic: II. 376. 
I'cršická cliecéza: Ir. 655 (25). 
Vel'thes, Bedrich: II. 586 (19). 
Vespl'Ímska stoika: .J.49 ([10), 4S6 

(65),. II. 18. 23, 24, 25. 26. 38. 41, 
+2, 83, 258, 263, '511 (29), 603 (1), 
606 (2), 6/3 (II). 

Veszelka, Ján: n. 390 (23). 
I do panovníkovo (sankč.n(»: Tl. 21. 

99, 100, 105. 
Vezelich: II. 251. 
liacrečovosť: 54, 60, 77,131,132. 
licišpll1l stoličný: 227, 287, 288, 290, 

291, 292, 293, 295, 305, 32i.'. vn, HO 
(93), 538 (56), 581 (129). 

Vida. Jozef: ll. 590 (23). 
vidiek (stolica): 435. 
Vicrleú: 156 166, 169. J70, Hl7.. [95. 

203, 345. 346. ,30, 353. 383, 3i.' I, 
469 (32J), 486 (65), 50? (23), ll. -1-, 
113, 459, 460. 

Viedenské Nové Mt'sto: 156. 
viedenský dvm: 144, I Mi, 168-16'). 

1i.'0. V. aj národIl. politika. Sl'hi a 
vied. dvOl'. 

viedenský mic)': ll. 6. to Ii.', 18.23, 
98, 102, U8, 511 (28). . 

Vieska (M. Ves): 435. 
Vilhelm, knieža rak.: i.'. 
Vilovsky, štefan.: 466 (302). 
Vil'ág, Benedikt: 373, TI. 539 (lO), 636 

(44). 
Virozsil, AntoIl : 468 (314), -1-69 (320). 

.J.70 (330). 
Visiger, Matej: 4H5 (61). 
Viszota, .r úlius: 647 (60). 
Vitalis, J ozef: 430 (45). 
Vitéz, lmrich: 574 (74). 
Vitoszlavitz: II. 590 (28). 
vizitácie cil'kevné: 5 J. 
Vlaclár, lán: 440 (93) .. 
Vladár, Michal: 440 (93). 
Vlaclimírsko: 262, 358, ll. 10, 2\ 57, 

129, 130, 146, 273, 400. 511 (28). 
Vladislav II.: II. 18. 
v1asť: 475 (356, 357), -1-96 (159), '565 

(261), lL 275, 276. 
vlastenská reč: 255-56, 257, [I. 209. 

256, 257. 282, 367, 500. 
vlastenský: J45. V. aj patriotizlllUS. 
Vlašské Ukmjiny: 302, 3-1-7 (109), Tl. 

518 (59), 524 (80). 
\' laština \'. ita16na. 
Vlček, Jaroslav: 570 (JZ). 
vlna: 141. 
I'odná doprava: 13'i. 
Vogel, Anton: rr. '370 (121. 37.1 (IY~, 

131). 

7.16 

\ojenskú ukadclllia lil \. l~. lVI.: 13b. 
\o,Ťenská mela dvorská: 110. JI. [h, 

385, 372, 377, 379, 380, 382, 397, 4[h. 
+29, 434, 435, 436, 443, 601 (57.). 

\ojenskú rada uhorskú: n. 2 [, fOO. 
[36, 140, 317, 511 (28). 

vO,Ťenská škola (uhorskú): ll. 21. 
Vo.Ťenské Hranice (hraničial'Í atd.): 

136, 195, 488 (105), ll. SJ, 101, 108. 
140, 147,337,285,372,37.3,37.4,380, 
3')5, +11, 414, 432-13, 511 (28), 641 
(49), 649-50 (3), 656 (28); (seel
moh!'.): lI. -~44, 449, 463, 662 (61). 

m.Ťenské kOluisariáty: II. 285. 
I-ojenské \,eliteľstvo. zemské (sedl1lo

hradské): TI. 7.7, 463, 601 (57.); 
(uhorské): ll. 99, 100, 385, 512 (33). 

lojenské výchovné ústa \'y: II. 433. 
nl,Ťna (s Tureckolll 17.S7.-90): 395, 396, 

397, II. 102, 104, 110, 400, 416, '541 
(30), 656 (28); (o declidvo rukúske): 
29, 3 [, -1-41 (96), 444 (99); (,ec!em
ročná): +41 (96), 444 (99). 

lo,Ťsko: 13. 31, 68-69, 94, 1 JO. [[ I, 
li7, 146 157, 193, 202, 238. 398, 

+38 (7.6), -1-45 (101), 47.0 (326, 127., 
128, 330). 471 (130), 507. (24), ll. JO. 
ll,[5, 16, 21, 35, 7.7, 90, iOO-JOl. 
102, 104, 108, 120, 153, 237. 27.h, 
285, 289, 317, 433, 509 (26), 511 (28), 
586 (18), 612; (Úl'. a veliaca reč): 
110, 11J. n. 7.5, 81, 83. 100, 101, 
136, 117, 140, 142, 16-1-. 180, 333. 
-~30; (saIllokaličenie): 16, . 429 (34, 
37, 38); (I'ovnošata): ll. 100. [4{);' 
(dezel'cia): 16, 138, 429 (37., 38), -1-3ti 
7.6), 485 (61), 545 (91),' 547 (109): 
(zásobovanie): 396, 397. 398, 485 
(61, (2), ll. 7.: (uhol'ské. samostatné): 
II. 99, 100, 115, 136. 

\'ornomyšlienkál'stvo: 17.í.. 
Voltai1'e': 168, 17.7, 180, 153, 36+, 57.2 

až 57.3 (65), 57.6 (86). 57.7 (94), 57.8 
(97.), n. 365. 

\' oltelini, J ún: 583 (11'». 58+ (I -1-2. 
144), 585 (150). 

I'ótum (iudivicluálnt'): ll. 25, 473, 4;;4. 
(kOl'poratíYll~. kUl'iálné): ll. 24,25, 
473, 474. 

Vox litemtOl'lUll Hu II g'a l'i Hl' filimlllll: 
II. 288-89, 608 (5). 

Vráble: 435. 
Vrbovce (Nitra): 430 (42). 
Vrbovce (TurĎa): .J.35. 
Vrbové: 430 (42). 
V 1'hovac, Maximiliall: ll. 17.0, 560 (ZH). 
VU,Ťanovszky, štefan: II. 651 (15). 
V ulgatu: II. 55, 164. 
výberčí, filiállly: 289. 
YÝchodnlÍ Ellrflra: Ihl. 

\' ýdlUnl mlúdát': 100, lO3. 130--32, 
ll. 40, 85-88, 163,-64, 169,171, 
18J, 182, 184, 185, 186, [89, 208, 

. 221, 222,' 242, 269, 27. [, 282, 284. 
57.7 (166). V. aj šknlstvo. 

vysfahovaledvo: 16. 
v)'sveclčenia školské: I!. 309. 
v,'učovacia reč (všeob.): 280, 281, 595 

. (40); na školách . rudových) 50, 51, 
2'10, 271. 291; (ua školách sÍI'ed
ných): 42, 43, 44, 45, 46, 4Z 48, 49, 
314, 315, 316, 321, 322, 123, lL 50. 
257 261, 265, 266, 268, 270, 27.1. 
280: 291, 308, 312, 313; (nn školách 
vysokých): 43. ll. 2?1. 

Wagner: LI. 133. 
Wallaszky, Pavpl: .J.99 (IH6), 51r; (256). 

549 ([29), IT. 628 (27). 
Wallis (lllaršn I): 1 r. 656 (28). 
Wartensleben. Vilhelm, gr. 57.8 (9?). 
'Vass, !\nna Alžbeta Klúra: 437 (Z3). 
Weber, šimou Peter: II. 581 (11). 
Weiss. Anton: -1-83 (34), -1-96 (169),553 

(198). 564 (2'56). 
Weldi,;lwfel'. I Úíl Bedrich: ~33 (58). 
Wenger, Ig:l/tc (inšpektor ľ1\[1. š~,ill 

v dištrikte j)rcšp.): TI. 25+, 51S (')7), 
'52.~ (7.6), 53Z (6), 539 (lO), 541 (21), 
'542 (24), 351, 555 (62). 56:.' (10+), 
650 (6). 

\\' erb6czy, štefan: 252, 270, -1-61 (227), 
469 (3 i8), 480 (396). 5 [9 (13). 527. 
(125), n. 55, I IR. 

Werner, Jakub: [I. 251. 
Wernharl, Bohumír: +33 (SH). 
Wel'llsdorf, Bohumil: 75. 
Wesselényi, l'v[iknláš, br.: ll. JO';'. 
wesselényion;k0 puvstanil': 94, 9H. 
WeHerfuss: 582 (129). 
Wil'gand, J ún: 141. 
Wiener Zeitung (Dial'illlll): ll. 212, 

423, 557 (67), 654 (20). 
Windiseh, K. D.: 180, 181, 460 (216), 

-1-61 (236),464 (281), 468 (312), .~76 
(359), 477 (364, 3(8), 4Z8 (377-79), 
479 (383), +98 (183). 

Willdischgratz, Jozef, gl'. -14H (IO'J). 
Winkler, Matyáš: 435. 
Winter, Eclllal'cl: rr. 666 (89). 
Witkóczy, 1 ozef: ll. 246. 

. Witkócz~', 'Matej: II. 590 (23). 
Wolf, Adam: 481 (3), -~8"5 (59) . ..j.l)'j 

(149), 496 (161). 
\V o]f, Gustav: 5il (27). Jh3 (241). 

564 (242, 2+5, 247.). 565 (261). 
Wolf, Kristián: 49, 390. 
\V ohlgemuth, Filip: II. -1-7. 
Wolstein, .Jim Teofil: 3 to. 
Wmzbach: TI. 562 (H4). 

YOllllg: 373 (63, (jH), 374 (77). 

Zábo]'szky. J nelita: .J.35. 
ZábDrszk~'. Ladislav: 568 (26). 
Zabratzk\', J ozef: 533 (6), fT. 292. 5% 

(64). 
Zácliel: 4'j[ (49), 4,2 (51). 
zadunajské okolie: Jl. 9-1-. [00. IIK 

139, 334, 608 (5). 
Zadllnajsko: 269, 351. 
Záhreb: (akaclcmia): ll. 75, 226, :l4-1-, 

246, 310; (gen. scminár): 324; (Im
pitula): 298. 

Zúhrebskú stolicH: 221, 298, 522 (77). 
II. 5. 13,38,42, 147,510 (26),561 (SI). 

Zn.Ťli, Fr.: lL 661 (58). 
zúkonnÝ c%llok (16. z 1'. 1791): 3, 16'). 

171, 'IS2, 184, 185, 186, 187-189, 
200, 228, 229, 234, 235, 236, 238, 
260, 27.3, 289. 30J, 317., 325-26, 
584 (14), 618 (20); (27: 17.91): TI. 42H 
až 429, 431, 435, 439, 440; (7.:1792): 
II. 28b-,O 1, 308, 313. 315. 

zúk. ('1. secllllohr. (6:1744): Tl. 4-1-\.j, +51. 
.J.52. 453, 456, 458; (16:179J): 74: 
(31:1791): n. 289, 281-8" 288. 295. 
296; (60:1791): II. 458, .J.59. 

zákony (forma): n. 22. 
Zalaegerszegh: n. 75. 
Zalánska stolicn: -1-% (65), [1. 5, 7. 

13 [5 J7 '10 <)3 ')6 3+ 35 ·1.2, 
J;': 82: 8S.' ~)6, 263,- 2(),J., 205: 206, 
226. 235, 237., 241, 268, 274, 294, 
;02, 303. 304, 305, 306, 510 (26). 
554 (54), 557 (68), 563 (86), 57.6 
(158), 613 (lO), 6,4 (39), 639 (48), fl70 . 

zalesúonmie: 138-139. 
západná vzclelanosť: 165-168, ln HZ 

179, l81. 353. 368, ,74, T r. 336. 337, 
528-29 (1 [6). 

Zarándska Rtolica: Ir. 463. 
Zanílldsko-T-luúadskú stoliea: ll. :;'H. 
Zúthlll'eczky, Elek: 463 (269). 
Zúthlll'eczk1'. Estera: 463 (269). 
Zúthmeczk';-: František: 435, 463 (26'). 
Zálhureczky, Ján: 433 (58), 463 (269). 
ZMh ul'ecky', J ozef: 463 (269). 
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