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Abstract: The ruling class of Hungarians and people affected by Magyarization seized 
the Hungarian urban public space from the last third of the 19th to the early 20th century. 
It was a result of the official hungarian policy of Magyarization. The national holidays, 
anniversaries and commemorative days were celebrated in the intentions of that policy and 
ideology of the Hungarian nation state. In relation to the non-Magyars they reflected the 
superiority of the Hungarian-Magyar historical memory and simultaneously they were 
deleting other national memories (also Slovak one). This fact affected the possibility of 
forming the national identities of the non-Magyar nations. On the example of the March 
15th celebrations this study shows how the residents of the Upper Hungary towns ref-
lected one of the most intensely celebrated commemorative  days in the Hungarian 
Kingdom. This approach is derived from our earlier research, which was focused on the 
March celebrations in towns of Banská Bystrica and Zvolen. In present study our focus has 
moved into the northern towns of the Liptov county: Liptovský Svätý Mikuláš and Ru-
žomberok. In contrast to towns of the Zvolen county the Slovak-speaking population in 
Ružomberok and Liptovský Mikuláš maintain its superiority even to the eve of the World 
War I. We also focus on the manifestations of the state (Hungarian) and ethno-national 
identities (Slovak, Magyar) in the frame of ongoing March celebrations, as well as on the 
representation of Slovaks which have spread via the ritual-symbolic channels of these 
celebrations. 
 

                                                 
* Príspevok odznel na vedeckej konferencii Regionálne svety identity, snahy o budovanie národa 
v Uhorsku v 19. storočí / Regionális identitásvilágok, nemzetépítő törekvések a 19. századi Ma-
gyarországon, ktorú v dňoch 13. a 14. októbra 2015 organizovala Slovensko-maďarská komi-
sia historikov v priestoroch Maďarskej akadémie vied v Budapešti. 
1 Štúdia je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0352/14 Prejavy manifes-
tácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. 
storočia, riešeného na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici. 
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Nacionalistickej ideológii v Európe v 19. storočí podliehali nielen 

kulisy všedného dňa, ale aj svetské politicky motivované oslavy. Ich 
obsah, rituály a symboly využívali vládne či politicky vplyvné kruhy 
a národné kolektívy na legitimovanie vlastných politických zámerov, 
režimov a národných ideí, či na dosiahnutie ešte nesplnených vízií. Že 
tento nástroj verejnej a masovej komunikácie nebol cudzí ani 
v stredoeurópskom priestore, dokladajú doterajšie výskumy štátnych 
a národných sviatkov v korunných krajinách habsburskej monarchie, 
a to aj v Uhorsku. S podporou uhorskej vlády sa totiž v období dualizmu 
pravidelne svätila pamiatka prvého uhorského kráľa svätého Štefana, 
zasadená do kresťansko-národného (uhorsko-maďarského) kontextu. 
Neoficiálne, no zato okázalo, sa každoročne pripomínal 15. marec, začia-
tok revolúcie v Uhorsku ako deň boja Maďarov za slobodu a uhorskú 
nezávislosť, a v skromnejšej miere 6. október, deň popravy vojenských 
a politických vodcov tejto revolúcie v Arade a Pešti roku 1849. 
S pravidelnosťou sa usporadúvali dynastické slávnosti na počesť uhor-
ského kráľa Františka Jozefa, jeho manželky Alžbety a ďalších členov 
habsburského rodu, na ktorých sa spravidla miešali cisársko-kráľovské 
symboly s národnými. Nechýbali ani okrúhle výročia narodenia a úmrtia 
maďarských štátnikov, spomienky na vodcov protihabsburských po-
vstaní, jubileá romantických maďarských spisovateľov a básnikov, celo-
krajinské milenárne slávnosti v roku 1896, ako ani rozličné župné 
a mestské vlastenecké podujatia, spolkové a školské slávnosti a majálesy. 
V krátkosti predstavená sviatočná kultúra v Uhorsku, ktorá v tamojšej 
spoločnosti zapúšťala korene už v šesťdesiatych rokoch a výraznejšie od 
poslednej štvrtiny 19. storočia, vypovedala jasne o tom, že sa verejného 
priestoru miest zmocňovali vládnuce maďarské a pomaďarčujúce sa 
vrstvy vtedajšej spoločnosti. Vo vzťahu k Nemaďarom a ich vedúcim 
predstaviteľom odrážal sviatočný kalendár prevahu uhorsko-maďarskej 
historickej pamäti a vymazávanie pamäti nemaďarských (aj slovenské-
ho) národno-etnických spoločenstiev, čo malo vplyv na možnosti formo-
vania ich národnej identity v hraniciach vtedajšieho Uhorska. Ustavičné 
obmedzovanie a zužovanie priestoru na manifestovanie inej než maďar-
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skej národnej identity súviselo v polstoročí dualizmu s nastavením ná-
rodnostnej politiky uhorských vlád, ktoré ani počas sviatkov netajili svoj 
zámer získavať nemaďarské obyvateľstvo pre ideu maďarského národ-
ného štátu. 

V nasledujúcich riadkoch si na príklade sviatku 15. marca, oslavo-
vaného v maďarskom národnom duchu, priblížime, ako k jednému 
z najintenzívnejšie slávených pamätných dní v Uhorsku pristupovali 
obyvatelia hornouhorských miest. Nadväzujeme pritom na náš výskum 
marcových slávností v Banskej Bystrici a vo Zvolene, a pre porovnanie 
ho posúvame do severnejšie položených oblastí – do Ružomberka a do 
sídla Liptovskej župy Liptovského Svätého Mikuláša, v ktorých si po 
slovensky hovoriace obyvateľstvo na rozdiel od miest Zvolenskej župy 
udržalo prevahu ešte aj v predvečer prvej svetovej vojny. V rámci pre-
biehajúcich osláv načrtneme prejavy štátnej (uhorskej) a etnicko-
národnej (slovenskej, maďarskej) identity, ako aj reprezentácie Slovákov, 
ktoré sa šírili rituálno-symbolickými kanálmi osláv. Rozvinutiu týchto 
myšlienok predchádza pohľad na symbolické usporiadanie verejného 
priestoru miest Zvolenskej a Liptovskej župy (a to prostredníctvom ritu-
álov, osláv, symbolov), skôr než doň prenikli organizátori marcových 
slávností.  

 
Od slovenskej historickej pamäti k pamäti uhorsko-maďarskej 

Obnova konštitučných pomerov v Uhorsku po páde neoabsolutiz-
mu vyvolala čulú kultúrno-politickú činnosť nielen na maďarskej strane, 
ale aj u slovenských národovcov. Aktivitami nadviazali na prerušenú 
tradíciu štyridsiatych rokov a pokračovali v hájení vlastného programu a 
národnej identity. Dialo sa to aj formou národných osláv, čo dokladajú 
slávnostné pohyby v utvárajúcom sa centre slovenskej kultúry a politiky 
v Turčianskom Sv. Martine: najskôr slávnostné prijatie programového 
dokumentu Memoranda národa slovenského v júni 1861 a o dva roky 
nato augustová slávnosť cyrilo-metodského milénia a otvorenia Matice 
slovenskej. Záujem pripomínať si tieto významné udalosti, ktorými sa 
utvrdzovalo vedomie príslušnosti k slovenskému národu, prejavili ná-
rodne uvedomelí Slováci aj po ďalšie roky, a to aj mimo martinského 
centra. 

Pamiatku Memoranda a slovanských/slovenských vierozvestcov 
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sv. Cyrila a Metoda svätili v šesťdesiatych rokoch aj mešťania v Banskej 
Bystrici,2 najmä cirkevní hodnostári, slovenskí študenti a profesori kato-
líckeho gymnázia a seminára. Toto obdobie v súvislosti s históriou gym-
názia o tri desaťročia priblížil regionálny historik a gymnaziálny profe-
sor Emil Jurkovich, ktorý okrem iného naznačil, ako sa v priestoroch 
školy aj samotného mesta preskupovali symboly národných spoločen-
stiev. Najskôr sa zmienil o poslovenčení gymnázia roku 1862, keď sa tam 
slovenčina zaviedla ako hlavný vyučovací jazyk. V prvej polovici šesťde-
siatych rokov označil školu za javisko šírenia panslavistických myšlie-
nok, čo sa podľa neho dialo nielen v učebniach, ale aj mimo nich: „Čo 
nevykoná škola, to svojim vzorom a podporou vynahradia mimo školy stojaci 
panslávi, od nich dostala mládež modro-bielo-červené kokardy, takzvané memo-
randové prstene na pamiatku turčianskeho zhromaždenia, v roku 1863 zase od 
samotného biskupa [Š. Moysesa – pozn. aut.] modrú zástavu zdobenú vyobra-
zeniami Cyrila a Metoda, ktorú riaditeľ gymnázia Čulen na slávnosti jej po-
sviacky odovzdal mládeži so slovami, aby ju vysoko vztýčila vo veľkom boji za 
vieru, vedu a národ.“3 Autor týchto myšlienok vsadil používanie sloven-
ských symbolov ešte aj do roku 1867, keď písal o študentských čiapkach 
zdobených stuhami v slovenských farbách, o panslavistických piesňach, 
o recitovaní slovenských básní, o rozhovoroch v slovenskej reči či o vy-
tváraní obrazu Maďara ako nepriateľa, a to aj navzdory tomu, že už tes-
ne po vyrovnaní dochádzalo na pôde gymnázia k personálnym zmenám 
aj k zmenám vo vyučovacom jazyku v prospech maďarčiny. Národne 
(slovensky) ponímané symboly boli vytláčané štátnymi (uhorskými), čo 
odrážal aj repertoár školských slávností. Namiesto dňa sv. Cyrila 
a Metoda študenti s profesorským zborom intenzívne slávili meniny 
panovníka a výročie jeho korunovácie za uhorského kráľa. V čase pred-
písaných cirkevných procesií zas pochodovali pod vlastnou zástavou, čo 
Jurkovich objasnil nasledovne: „Zástava krikľavej farby s vyobrazením Cyri-
la a Metoda, ktorú škole podaroval biskup Moyses pri jednej z návštev gymnázia 
roku 1863, sa dávno dostala medzi relikvie a vystriedala ju nová, biela hodvábna 

                                                 
2 Pôvodne bol cyrilo-metodský sviatok slávený 14. marca, no v roku 1864 banskobystrický 
biskup Štefan Moyses vymohol u Svätej stolice v Ríme jeho uznanie a preloženie na 5. júla. 
3 JURKOVICH, Emil: A beszterczebányai kir. kath. főgymnásium története. Az intézet 
története 1773-től a legújabb korig. In: A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítője az 
1894/95 tanévről. Besztercebánya : Singer J. könyvnyomdája, 1895, s. 104-105. 
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zástava s olejomaľbami svätcov (sv. Imricha a sv. Ladislava).“4 Školské sláv-
nosti, v ktorých figuroval uhorský kráľ František Jozef – nositeľ svätošte-
fanskej koruny, a nová zástava s uhorskými svätcami z arpádovskej 
dynastie, predznamenali začiatok posunu historickej pamäti – od slo-
venskej k uhorskej, a postupne k maďarskej.  

Keď sa v slovenských politických a kultúrnych kruhoch pripomí-
nala desaťročnica prijatia Memoranda, Národnie noviny vyslovili poľuto-
vanie nad pominutím zástoja banskobystrických národovcov v uspo-
riadaní osláv.5 Ďalšie opatrenie smerujúce k „vykoreneniu“ slovenských 
prejavov z verejného priestoru miest Zvolenskej župy vychádzalo od 
ministra vnútra, keď ten roku 1872 upozornil zvolenského župana Anta-
la Radvánszkeho, že v niektorých lokalitách jednotlivci alebo spolky 
používali na verejných oslavách farby a znaky národností či cudzích 
štátov. Reagoval tým na porušenie zákona č. XXI z roku 1848 O národnej 
farbe a štátnom znaku. Neprijal však osobitné nariadenie a zostal len pri 
napomenutí župana, aby sa v budúcnosti takéto protizákonné a proti-
vlastenecké demonštrácie nezopakovali.6 Pri slávnostných príležitostiach 
sa na verejné budovy a inštitúcie mali vyložiť oficiálne krajinské zástavy, 
čiže červeno-bielo-zelená trikolóra s uhorským štátnym znakom.7 K zin-
tenzívneniu presadzovania maďarskej štátnej ideológie aj tým, že sa 
popri štátnej symbolike čoraz viac dostávala do popredia národná – 
maďarská, dochádzalo v B. Bystrici v 80. a 90. rokoch, vo Zvolene najmä 
na prelome 19. a 20. storočia. Nemaďarskú verejnosť na to upozornil 
nielen tlak vyvíjaný na školách, v úradoch či kostoloch, aby používala 
maďarský jazyk, ale aj nárast počtu sviatkov a pamätných dní, ktorými 
sa prezentovala kontinuita uhorsko-maďarskej štátnosti, uhorsko-
kresťanská tradícia alebo revolučná idea slobody a nezávislosti uhorskej 
vlasti so všetkými jej atribútmi a aktérmi – žijúcimi aj mŕtvymi. 

 
 

                                                 
4 JURKOVICH, E.: A beszterczebányai kir. kath. főgymnásium története, s. 193. 
5 Dopisy. Zo zvolenskeho Pohronia, 6. júna. In: Národné Noviny, roč. II, 1871, č. 68, s. 3. 
6 Štátny archív v Banskej Bystrici [ďalej ŠA BB], fond Hlavnožupanské písomnosti Zvolen-
skej župy, 1865 – 1919, šk. 14, sign. 72/1872. 
7 1848. évi XXI. törvénycikk a nemzeti szinről és ország czimeréről [online]:  
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5289 
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Slovenská kontra uhorsko-maďarská historická pamäť? 
V Liptovskom Sv. Mikuláši a v Ružomberku zarezonovali národné 

slávnosti v súvislosti s konaním memorandového zhromaždenia, so 
schválením slovenskej Matice roku 1862, ako aj so spomienkou na prok-
lamáciu Slovenskej národnej rady zo septembra 1848.8 Na liptovskosvä-
tomikulášskych oslavách Memoranda sa v šesťdesiatych rokoch manifes-
tovali znaky slovenskosti, napr. verejne známi Slováci slúžili raňajšie 
slávnostné služby Božie (aj Jozef Miloslav Hurban roku 1862), slávnost-
ný sprievod pochodoval pod bielo-modro-červenými zástavami, hrali sa 
slovenské dramatické predstavenia, spievali slovenské národné piesne 
(Hej Slováci, Hej pod Kriváňom, Nad Tatrou sa blýska, Stojí Tatra, stojí 
i Kriváň rohatý) a prevolávalo sa na slávu Memoranda, hornouhorského 
Okolia a slovenských protagonistov (Š. Moysesa, Š. M. Daxnera, J. M. 
Hurbana, V. Paulinyho, J. Francisciho). Skromnejšiu účasť a slabší dosah 
na slovenskú verejnosť začali tieto slávnosti mať po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní.9  

V roku 1873 došlo v Liptove k obdobnému napomenutiu, čo sa po-
užívania iných než krajinských symbolov týkalo, ako pred rokom vo 
Zvolenskej župe. Tu však hlavný župan vopred vyslal župného úradní-
ka, ktorý mal varovať profesora Jána Drahotína Makovického, že ak sa 
oslavujúci pri svätení Memoranda v L. Sv. Mikuláši opovážia vypocho-
dovať so slovenskými zástavami, zástavy im budú násilne odobraté.10 Tu 
však na rozdiel od miest Zvolenskej župy nemala konfrontácia s úradmi 
pre neželanú symboliku za následok rázne odstraňovanie prejavov slo-
venskosti z mestského priestoru. Doznievajúce memorandové výročia 
zastúpili totiž slávnosti spojené s inštaláciou do úradu farára (napr. An-
dreja Hlinku za ružomberského farára roku 1905),11 ako aj s voľbami 

                                                 
8 KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Liptovský Svätý Mikuláš. Mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830 – 
1945. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1993, s. 41. 
9 VETRÁKOVÁ, Anna: Spomienkové slávnosti na memorandové zhromaždenie  v 60. – 70. 
rokoch 19. storočia. In: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. zost. P. Macho, Bratislava : 
Historický ústav SAV, 2012, s. 82-84, 87. 
10 Spomienková slávnosť sa však pre zlé počasie ani nekonala. VETRÁKOVÁ, A.: Spo-
mienkové slávnosti na memorandové zhromaždenie..., s. 89. 
11 DVORSKÝ, Peter – VÍTEK, Peter: Ružomberská farnosť od roku 1709. In: Ružomberok. 
Monografia mesta. Banská Bystrica : Harmony, 2009, s. 169. 
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slovenských kandidátov do obecného zastupiteľstva,12 ďalej predvolebné 
kampane a verejné ľudové zhromaždenia. Napríklad v L. Sv. Mikuláši sa 
od prelomu storočí konávali v sále Reduty či v hostinci Čierny orol 
schôdze Slovenskej národnej strany, na ktorých odznievali politické, 
národnostné a spoločenské požiadavky.13 Všetko sa to však dialo pod 
dohľadom vojska alebo za asistencie žandárov. A keď bola v roku 1892 
zmarená pietna oslava odhalenia pomníka na hrobe J. M. Hurbana v 
Hlbokom, niekoľko Mikulášťanov vo večerných hodinách oslavovalo a 
zároveň agitovalo za Hurbana.14  

Pomerne čulý kultúrno-spoločenský život v Liptovskom Sv. Miku-
láši udržiavali miestne združenia, spočiatku hlavne slovenské spolky. 
Takým bola Slovenská beseda (vystriedaná neskôr slovenským Meštian-
skym kasínom), ktorej členovia usporadúvali divadelné predstavenia, 
koncerty, spoločenské stretnutia, bály a tanečné zábavy. Dokonca spolu 
s ďalšími (so spevokolom Tatran a s Dobrodejom) prebrala v Liptove lo-
kálnu činnosť po zrušenej Matici.15 Súčasť iných slávností alebo rovno 
slávnosť samotnú predstavovali ochotnícke predstavenia v Ružomberku 
a najmä v centre divadelníctva v Liptovskom Sv. Mikuláši, kde spome-
nuté slovenské kultúrne spolky uvádzali pôvodné hry zo slovenského 
ľudového prostredia, alebo aj salónne kúsky. Organizovali sa taktiež 
národné výlety – púte na pamätné miesta Slovákov, napr. 22. augusta 
1881 výstup na Kriváň usporiadaný mikulášskym spevokolom Tatran.16 
V snahe eliminovať v mestách slovenské národné pohyby sa v 70. a 80. 
rokoch začali zakladať maďarské vlastenecké spolky, napr. mikulášsky 
Maďarský debatný krúžok (Magyar társalgási kör), Spevokol (Liptó-Szent-
Miklósi dalegylet; resp. Dalárda) a panské Kasíno.17 Vládnu politiku 

                                                 
12 Vo februári 1905 sa na počesť víťazstva slovenských kandidátov vo voľbách do obecného 
zastupiteľstva Ružomberka konala slávnosť s tisíckou účastníkov, na ktorej sa jedli párky, 
čapovalo pivo a pilo víno. DVORSKÝ, Peter: Ružomberok v 2. polovici 19. storočia. In: 
Ružomberok. Monografia mesta. Banská Bystrica : Harmony, 2009, s. 95. 
13 VÍTEK, Peter - CHURÝ, Slávko: Politický, správny a právny vývoj. In: Liptovský Mikuláš. 
zost. F. Uličný, Liptovský Mikuláš : CREDO, 2006, s. 93-94. 
14 VÍTEK, P. - CHURÝ, S.: Politický, správny a právny vývoj, s. 92. 
15 KOVAČEVIČOVÁ, S.: Liptovský Svätý Mikuláš, s. 45. 
16 KUBÍKOVÁ, Mária: Hudba a spev. In: Liptovský Mikuláš. zost. F. Uličný, Liptovský Miku-
láš : CREDO, 2006, s. 221. 
17 KOVAČEVIČOVÁ: S.: Liptovský Svätý Mikuláš, s. 47. 
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v Ružomberku reprezentoval bohatou kultúrnou činnosťou od polovice 
sedemdesiatych rokov Maďarský debatný krúžok (Rózsahegyi magyar társal-
gó kör), premenovaný roku 1886 na Maďarský spoločenský kruh (Rózsahegyi 
magyar társaskör). A podobne ako v B. Bystrici, aj v spomínaných cen-
trách Liptova pôsobili pobočky Hornouhorského maďarského vzdelávacieho 
spolku (FEMKE).18  

Z uvedeného vyplýva, že prejavy slovenskej národnej identity, či 
už v podobe národnej symboliky alebo národných osláv, sa z verejných 
priestorov predstavenej štvorice miest ešte aj po vyrovnaní odstraňovali 
len postupne, čo možno pripísať vplyvu umiernenej Eötvösovsko-
Deákovskej politiky na riešenie národnostnej otázky v Uhorsku. Kým 
však v mestách Zvolenskej župy angažovanie sa národovcov 
v usporiadaní memorandových slávností zmeravelo na začiatku sedem-
desiatych rokov, v Liptovskom Sv. Mikuláši a v Ružomberku sa oslavy 
slovenského rázu udržali s rôznou intenzitou a v rôznych podobách po 
celé obdobie dualizmu. 

 
Marcové slávnosti – prejavy uhorskej a maďarskej identity 

S vyostrenou maďarizačnou politikou uhorských vlád v 80. a 90. 
rokoch 19. storočia sa mestá Zvolenskej a Liptovskej župy vyrovnávali 
po svojom. Banská Bystrica a Zvolen, ako mestá so zriadeným magistrá-
tom, podliehajúce priamo župe, sa tejto politike v intenciách lojality voči 
panovníkovi a vláde prispôsobovali, spoločnosť v Liptovskom Sv. Miku-
láši a Ružomberku, ktoré mali štatút veľkých obcí,19 brala síce vládne 
opatrenia na vedomie, no nepoddávala sa im. Práve do tohto obdobia 
spadajú už aj prvé oslavy 15. marca v hornouhorských mestách, dobovo 
nazývaného ako „sviatok slobody“ či „vydobytia ústavnej slobody“, 
inokedy ako deň „znovuzrodenia“, resp. „zrodenia maďarského náro-
da“. Župné noviny ohlasovali „marcové ídy“ a pre ich výnimočnosť 
a význam ich opisovali ako deň nekrvavej revolúcie,20 ktorej výdobytky 
si nevyžiadali obete na životoch, práve naopak, dokázali stmeliť všetky 

                                                 
18 ĎURIŠKA, Zdenko et al.: Ružomberské spolky. In: Ružomberok. Monografia mesta. Banská 
Bystrica : Harmony, 2009, s. 227. 
19 Ružomberok bol veľkou obcou do roku 1908, keď získal štatút mesta so zriadeným ma-
gistrátom. 
20 Március 15. In: Liptó, roč. XXI, 1913, č. 12, s. 4. 
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spoločenské vrstvy – privilegovaných aj utláčaných. Podľa komentára v 
Národných novinách už v roku 1887 oslavovali 15. marec všade tam, kde 
žili dvaja či traja Maďari či maďaróni.21  

Tento komentár sa potvrdil na území Zvolenskej župy, kde tradíciu 
marcových slávností zaviedli Banskobystričania roku 1887, Zvolenča-
nia rok po nich, a potom už každoročne so zabehnutou pravidelnosťou – 
čo do času, priestoru, príprav aj programu. V B. Bystrici sa o priebeh 
celodenných marcových slávností staral stály organizačný výbor v úzkej 
spolupráci s miestnymi spolkami, cirkvami a vzdelávacími a kultúrnymi 
inštitúciami; vo Zvolene zas dočasný výbor alebo spravidla vlastenecké 
spolky a samovzdelávacie krúžky. Od samého začiatku sa podujatia 
v týchto dvoch mestách vyznačovali bohatým programom: začínal sláv-
nostnými ekumenickými bohoslužbami, pokračoval školskými a spolko-
vými slávnosťami, potom vypochodovaním sprievodu so zástavami a 
zapálenými fakľami za melódie Rákociho maršu do večerných ulíc mesta 
a zakončili ho príležitostné reči, recitácie a spev hymnických, vlastenec-
kých či kuruckých piesní na hlavnom námestí. Pre vybranú mestskú 
spoločnosť sa pamätný deň začiatku revolúcie končil až slávnostným 
banketom a tanečnou zábavou, prípadne divadelným predstavením.  

Priebeh tohto v skutočnosti neoficiálneho národného sviatku mo-
hol mať aj skromnejšiu podobu či účasť, čo dokladali správy z Liptova. 
Začiatok marcových osláv v Liptovskom Sv. Mikuláši spadá zhruba do 
roku 1892, keď sa iniciatívy chopili členovia Maďarského debatného 
krúžku, ktorí o rok na to jednohlasne odobrili návrh o každoročnom 
pripomínaní si 15. marca.22 Podľa uznesenia jeho 15-členného príprav-
ného výboru, vedeného podpredsedom krúžku Jánom Matuškom, mala 
každoročná slávnosť pozostávať z dvoch častí: prvá zo spevu, recitova-
nia a príležitostného rečnenia, druhá zo spoločenskej večere, na ktorej sa 
očakávala masová účasť nielen zo strany mestského, ale aj vidieckeho 
obecenstva,23 a to bez ohľadu na národnostné rozdiely, lebo „hoci hovorí-
me rozličnými jazykmi, vybojovaná sloboda bola spoločná“.24 S rovnakou zos-

                                                 
21 Zvláštny moment. In: Národnie Noviny, roč. XVIII, 1887, č. 40, s. 1. 
22 Márczius 15-ike. In: Liptó, roč. I, 1893., č. 7, s. 3. 
23 Márczius 15-ike. In: Liptó, roč. I, 1893, č. 8, s. 2; Márczius 15-két. In: Liptó, roč. I, 1893, č. 
10, s. 2.  
24 Márczius 15. In: Liptó, roč. II, 1894, č. 10, s. 3. 
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tavou osláv prichádzali od prelomu storočí aj vlastenecké spolky 
a kruhy v Ružomberku, najmä Maďarský spoločenský kruh (Magyar Tár-
saskör), Občiansky kruh (Polgári Kör) a ružomberský Klub (Rózsahegyi 
Clubb). Pravidelnosť nadobúdali spomienkové slávnosti na školách, 
napr. v L. Sv. Mikuláši najskôr v Štátnej meštianskej škole,25 neskôr aj v 
nižších elementárnych školách, kde – ako tlač roku 1909 poznamenala – 
„kŕdeľ po slovensky hovoriacich detí oslávi výročie národa maďarským slovom 
a maďarským cítením“,26 a za šírenie vlasteneckého ducha týmto spôso-
bom vďačila ich zdatným vlasteneckým učiteľom. V Ružomberku pa-
miatku 15. marca pestovali profesori a študenti piaristického gymnázia,27 
ktorí sa zúčastňovali na slávnostnej omši a školskej slávnosti v rámci 
Balassovho samovzdelávacieho krúžku (Balassi-önképzőköre), inokedy pocho-
dovali ulicami mesta pokrikujúc kráľovi, vlasti a slobode na slávu.28 
Najmä v regióne s početným slovenským žiactvom,  akým bol aj tento, si 
maďarské kruhy uvedomovali dôležitosť národných osláv v súvislosti 
s formovaním historického vedomia mladej generácie a tým aj jej národ-
nej pamäti a identity. Nezabúdali preto zdôrazňovať, že aspoň na ško-
lách (ak už nikde inde) by sa mal 15. marec sláviť.29 

Správy o priebehu marcových slávností z B. Bystrice a zo Zvolena 
vytvárali dojem, že si v ten deň každý prišiel na svoje. Ojedinelé komen-
táre v novinách, ktoré spomenuli incident vybíjania okien a zatierania 
slovenských nápisov na Ľudovej banke vo Zvolene v roku 190430 alebo 
tie, ktoré len kritizovali maďarský ráz osláv či naopak nedostatočnú 
vlasteneckosť ich organizátorov – tento dojem univerzálnosti osláv len 

                                                 
25 Iskolai ünnepély. In: Liptó, roč. VII, 1898, č. 11, s. 3.  
26 Márczius 15. In: Liptó, roč. XVII, 1909, č. 11, s. 2. 
27 Výnimku predstavovalo 50. výročie začiatku revolúcie, keď riaditeľstvo ružomberského 
gymnázia presunulo jeho oslavu na apríl. Toto rozhodnutie učinilo na základe nového 
nariadenia ministra školstva a náboženstva, ktorým sa 11. apríl, pamätný deň schválenia 
marcových zákonov panovníkom roku 1848, zaradil medzi školské slávnosti a osobitným 
zákonom medzi štátne sviatky Uhorska. Hoci sa škola v roku 1898 vyhla oslave polstoroč-
nice pamätného dňa 15. marca, po ďalšie roky sa k sláveniu tohto neoficiálneho sviatku 
vrátila, a to aj na úkor 11. apríla. Ertesítés. In: Liptó, roč. VI, 1898, č. 11, s. 3. 
28 Rózsahegyen márczius 15-ét. In: Liptó, roč. VII, 1899, č. 12, s. 2; Rózsahegy ünnepe. In: 
Liptó, roč. XII, 1904, č. 12, s. 2; Márczius tizenötödike. In: Liptó, roč. XIII, 1905, č. 12, s. 2.  
29 Márczius 15. In: Liptó, roč. III, 1895, č. 11, s. 1; Március 15. In: Liptó, roč. XX, 1912, č. 12, s. 
1.  
30 Chýry. In: Zvolenské Noviny, roč. I, 1904, č. 2, s. 7.  
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podčiarkovali. K obecenstvu sa prihovárali slávnostní rečníci, aby im 
objasnili význam dňa. Spevom a prednesmi sa školská mládež 
s pedagógmi prenášala duchom do prvých dní revolúcie. Na banketoch 
sa zas pripíjalo na jeho Veličenstvo, ale aj vodcov revolúcie a skladala sa 
pocta bývalým ešte žijúcim honvédom a pozdravnými adresami aj 
ďalším pamätníkom, ktorí sa zdržiavali mimo mesta či štátu (napr. do 
roku 1894 aj Lajosovi Kossuthovi v Turíne). Niektorí sa stotožnili 
s ideami pamätného dňa hoci len tým, že sa rozhodli pre vonkajšiu de-
koráciu a večernú ilumináciu – čiže vysvietili si okná a ozdobili domy 
uhorskou či maďarskou vlajkou. Sviatočne odetí študenti si na znak 
stotožnenia sa s myšlienkami slobody, rovnosti, bratstva mali navliecť 
ramenné pásky, pripnúť si stuhy či kokardy v maďarských národných 
farbách. Zvolenom a B. Bystricou sa rozliehali uhorské a národno-
revolučné symboly: Kölcseyho a Vörösmartyho hymna, Petőfiho Pieseň 
národa (Nemzeti dal), Rákociho pochod či piesne ospevujúce Kossutha 
a uhorskú vlasť.31 V záujme organizátorov osláv 15. marca bolo rok čo 
rok oslovovať občanov mesta, vlastenecké obecenstvo či dokonca všet-
kých, a zmobilizovať ich k účasti na slávnosti zrodenia slobody, rovnosti, 
bratstva, lebo ako stálo na plagáte zvolenského výboru v roku 1906, „ten-
to deň zjednotil všetkých Maďarov v láske k vlasti, tomuto dňu môžeme ďako-
vať, že sme rovnoprávnymi občanmi drahej vlasti“.32  

Uhorská a maďarská symbolika pretkávala marcové slávnosti aj v 
Liptove – vo sviatočne vyzdobených školských učebniach a sálach, 
umiestnených v Župnom dome, v mikulášskom hoteli Čierny orol, v 
hostinci ružomberských Kronerových kúpeľov alebo v sídle oslavujúcich 
spolkov, sa ňou manifestovala štátna, ako aj maďarská národná identita. 
Obvyklá schéma sa opakovala. Spevokoly a miešané spevácke zbory 
spievali maďarské hymnické piesne, na husliach, klavíri či harmonike 
hrali kurucké a maďarské ľudové piesne, oslavujúci recitovali revolučne 
a vlastenecky ladené verše od Petőfiho, Antala Váradiho, Kálmána 
Tótha, Emila Ábrányiho. Od slávnostne prestretého stola odznievali 

                                                 
31 Bližšie na túto tému: KURHAJCOVÁ, Alica: Verejné oslavy a historická pamäť 
v Uhorsku (1867 – 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej 
Soboty. Banská Bystrica, 2015, s. 70-94. 
32 ŠA BB, pracovisko Archív Zvolen, fond Mesto Zvolen/adm., 1898 – 1914, šk. 1, sign. 
504/1908: Plagát (1906). 
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príhovory, ale aj prípitky na dobrotivého ústavného panovníka, najmä 
však na Kossutha ako velikána revolučných čias, na slobodnú uhorskú 
vlasť, na idey slobody, rovnosti a bratstva, na žijúcich bojovníkov za 
slobodu, na liptovského župana, iniciátorov osláv a maďarskú spoloč-
nosť Liptova. Nechýbalo dobré víno, ba ani cigánska muzika. Ozvláš-
tnením slávností boli na tú dobu obľúbené živé obrazy, napr. Petőfi medzi 
ľudom stvárnený roku 1899 na slávnosti mikulášskeho Maďarského de-
batného krúžku33 alebo v roku 1909 dve po sebe nasledujúce živé kom-
pozície Obeta maďarských žien na oltár vlasti a Rok 1849 s použitím bengál-
skeho ohňa na slávnosti Občianskeho kruhu v Ružomberku. 34  

Prejavy národnej identity liptovských Maďarov dokumentovali 
nielen vizuálne a hudobné zložky osláv, ale rovnako aj slávnostné prí-
hovory, doplnené gestami nadšenia (potleskom, prevolávaním rečníkom 
na slávu) až dojatia. Identitu „my – Maďari“ pomáhali šíriť rečníci a 
publicisti častými stereotypnými sebaobrazmi: Maďari ako tí, ktorí si 
vydobyli vlasť uprostred mocného nemeckého suseda a ešte väčšieho 
slovanského mora; ako ostrov v mori napredujúceho slovanstva 
a germánstva; ako osihotený národ, ktorý nemá brata, príbuzného, ani 
oporu v prípade ohrozenia, len ochranu, poeticky povedané, v Bohu 
Maďarov (Magyarok Istene).35 Nejedni poukazovali na to, aby sa maďar-
ská národná identita v slovenskom prostredí posilňovala pestovaním 
národnej tradície, akou bola aj tradícia maďarského meruôsmeho roku. 
Túto potrebu v Liptovskej župe zdôraznil na bankete mikulášskeho Ba-
lassovho kruhu roku 1911 aj župný podnotár Peter Matuška (Matuska). 
V svätení 15. marca videl príležitosť, aby sa tamojšie nepočetné maďar-
stvo aspoň raz ročne zišlo a ukázalo, že v záujme zachovania vlasti a 
národnej tradície dokáže odložiť názorové rozdiely a byť súdržné.36 
Oslavy mali teda slúžiť ako nástroj na odstraňovanie vnútornej roztrieš-
tenosti a nejednotnosti miestnych Maďarov.  

Z rituálov a zo symbolov osláv v hornouhorských mestách sa však 
                                                 
33 Marcovú slávnosť si členovia krúžku spojili so svätením polstoročnice úmrtia maďarské-
ho básnika Sándora Petőfiho, hoci v iných mestách Uhorska vyvrcholili spomienkové akcie 
až 30. júla 1899. A Petöfi-emlékünnep. In: Liptó, roč. VII, 1899, č. 12, s. 2. 
34 Márczius 15. In: Rózsahegy és Vidéke, roč. IV, 1909, č. 12, s. 3. 
35 Márczius 15. In: Liptó, roč. III, 1895, č. 11, s. 1; Március 15. a liptószentmiklósi ünnepély-
ek. In: Liptó, roč. XXII, 1914, č. 12, s. 3. 
36 Március 15. In: Liptó, roč. XIX, 1911, č. 12, s. 2. 
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dal vyčítať aj iný zámer, než len upevňovanie jednoty vlastného národ-
ného kolektívu. Tí, ktorí slávnosti brali vážne, zväčša ich organizátori, 
snažili sa do slávnostného rámca zapojiť aj nemaďarské, tu hlavne po 
slovensky hovoriace obyvateľstvo. Aj takto sa ho snažili asimilovať. 
Oslovovali najmä mladých ľudí, ktorí si nielen v školských laviciach, ale 
aj pravidelnou účasťou na slávnostiach 15. marca vštepovali do pamäti 
maďarský príbeh revolučných rokov 1848/49: maďarských hrdinov, re-
volučné výdobytky, víťazné bitky honvédov, ale aj ich prehry spájané 
s obrazom nepriateľov maďarského národa – s panslávmi (hurbanista-
mi), invazívnym Ruskom, zriedkavejšie s viedenským dvorom. Otvore-
ný diskurz na túto tému viedla liptovská tlač, napr. v polovici 90. rokov 
19. storočia pri objasňovaní významu 15. marca uviedla: „V obciach ležia-
cich na jazykovo zmiešanom alebo exponovanom území sú takéto slávnosti nie-
len preto osožné, že v deťoch – v obecenstve – rozdúchavajú vášeň voči veľkým 
časom a ich velikánom: ale aj z hľadiska maďarizácie a pestovania vlasteneckého 
spolucítenia sú tieto pamätné dni neoceniteľné.“37 Ako sa však ďalej ukázalo, 
organizátori slávností v L. Sv. Mikuláši mali čo robiť, aby sa im podarilo 
splniť aspoň predošlý zámer – čiže zjednotiť vlastné rady. 

Z každoročných správ o priebehu marcových osláv v Liptove bolo 
očividné, že tieto podujatia prebiehali v réžii uhorských, vlasteneckých 
nadšencov a maďarských spoločností. Išlo o pomerne vplyvnú menšinu, 
ktorú maďarskojazyčná tlač nazývala aj „dobrými Maďarmi“ (jó Magya-
rok) alebo len „vlastencami“ (hazafiak). Títo reprezentanti uhorsko-
maďarskej spoločnosti v Liptove (členovia obecného zastupiteľstva 
a predstavenstva, miestni úradníci, učitelia, novinári a publicisti), ktorí 
sa stavali do úlohy „ochrannej bašty maďarstva“ a verejného mienko-
tvorného činiteľa, neraz poukázali na slabé miesta v organizovaní mar-
cových osláv a tým aj na nedostatky vo vlastných radoch – na nesvor-
nosť, nedostatok bratstva, pokles mravov a morálky či politický oportu-
nizmus. Už v polovici 90. rokov vytýkali miestnym dámam a inteligen-
cii, dokonca aj župným funkcionárom neúčasť na bankete, lebo práve od 
nich sa očakávalo, že pôjdu ostatným príkladom.38 Roku 1897 písala 
miestna tlač o upadaní vlastenectva v Liptovskej župe a v jeho sídle.39 A 

                                                 
37 Márczius 15. In: Liptó, roč. III, 1895, č. 11, s. 1.   
38 Márczius 15. In: Liptó, roč. III, 1895, č. 11, s. 2.  
39 Egykor és most. In: Liptó, roč. V, 1897, č. 12, s. 2. 
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keď nadišlo polstoročné jubileum revolúcie v Uhorsku, sviatočný vzhľad 
mesta L. Sv. Mikuláša dotvárali jedine maďarské zástavy povievajúce na 
budovách meštianskej školy a hotela Čierny orol a sviatočne odetí žiaci 
s ramennou páskou alebo červeno-bielo-zelenými kokardami.40  

Ďalšia vlna kritiky sa dotkla spôsobu, akým bol „sviatok slobody“ 
slávený. V prvom desaťročí 20. storočia sa totiž u mikulášskych maďar-
ských kultúrnych spolkov ujal zvyk, že sa z roka na rok striedali pri 
organizovaní slávnosti 15. marca a spoločná bola len príprava banketu.41 
Dokonca po nástupe koaličnej vlády sa k nim roku 1906 pridala oslavo-
vať aj Nezávislá a osemaštyridsiatnicka strana Liptovskej župy (Liptó-
megyei függetlenségi és 48-as párt).42  V rokoch 1909 až 1913 však iniciatíva 
týchto spolkov natoľko ochabla (na rozdiel od aktivity spolkov 
v Ružomberku), že sa zmohli už len na usporiadanie spoločnej slávnost-
nej večere – banketu so vstupným, za čo si v liptovskom spoločensko-
osvetovom týždenníku vyslúžili ostrú kritiku.43 Autor kritického článku 
z roku 1909 vystúpil proti exkluzivite osláv 15. marca – ako oslavám 
výlučne majetných občanov, ktorým na rozdiel od insolventných nerobí 
problém zaplatiť za drahú večeru či vstupné do divadla. Namietal proti 
predstave 15. marca ako o casus bibendi, lebo znamenal viac než len to – 
„deň zrodu našej slobody, keď máme plesať, a nie sa len za peniaze zabávať!“ 
Pisateľ tohto kritického úvodníka napokon s povzdychnutím skonštato-
val: „Recitovať budú tí, ktorí každý deň recitujú, spievať tí, ktorých povolaním 
je spev. Takýto marcový sviatok je smutný, nenadchýna nás, lebo veď nemôže 
byť nadšenie tam, odkiaľ každého vylúčia. Marcové ídy sú všetkých a slávnosti 
to aj vždy hlásali, objasňovali. Banket a divadlo môžu byť len pre jednotlivcov, 
no nie pre všetkých.“44 Tento problém zamestnával redakciu župných 
novín aj po ďalšie roky. Podľa nej sa marcové výročie v L. Sv. Mikuláši 
oslavovalo pre radosť a zámer hostinského, a kebyže sa dal zmeniť dva-

                                                 
40 Márczius 15. In: Liptó, roč. VI, 1898, č. 12, s. 3. 
41 Okrem Maďarského debatného krúžku ako hlavného iniciátora osláv 15. marca v L. Sv. 
Mikuláši sa v tomto smere angažovali Obchodný kruh (Kereskedelmi Kör), Ballasov kruh 
(Ballasa Kör) a Spevokol (Liptó-Szent-Miklósi dalegylet), v roku 1906 aj Maďarský spolok 
Liptovskej župy (Liptómegyei Magyar Egylet). 
42 Márczius 15. In: Liptó, roč. IX, 1906, č. 10, s. 2; Márczius 15. In: Liptó, roč. IX, 1906, č. 11, s. 
2. 
43 Márczius 15. In: Liptó, roč. XVII, 1909, č. 11, s. 3.  
44 Liptószentmiklósi márcziusok. 1909. márczius 7. In: Liptó, roč. XVII, 1909, č. 10, s. 1-2. 
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násty bod programu revolučnej marcovej mládeže, stálo by tam – národ 
zakazuje tomuto mestu marcový sviatok. 

Kritika ľahostajnosti Mikulášťanov voči 15. marcu sa nezaobišla ani 
bez značnej dávky irónie: „Kto dnes oslavuje, keď máme strašne veľa práce. 
Obzvlášť v tento deň. Vtedy je najviac práce na úradoch, najviac zákazníkov 
v obchodoch, najviac prokurátorov na súdoch atď. atď. A kto sa dnes podujme 
recitovať a rečniť? Vari ešte aj to? Dosť že recitujeme a rečníme vo všedných 
a nedeľných dňoch. Hlupák by bol ten, kto sa postaví na pódium recitovať. Na to 
netreba pódium, ani marec – sviatok je tak úplne zbytočný.“ Z pera pôvodcu 
týchto slov ďalej vyplynulo, že mesto tento deň potupilo a jeho zamlčia-
vanie sa tam stávalo tradíciou. Tento stav prinášal podľa vlasteneckých 
hlasov opätovné sklamanie tomu, kto očakával, že sa tu Maďari konečne 
„prebudia“ a vzchopia, no oni naopak skladali zbrane.45 Obrat v kome-
morovaní významu 15. marca mikulášskymi Maďarmi priniesol pravde-
podobne až rok 1914, keď hostine v Balassovom krúžku predchádzala už 
aj slávnosť v Župnom dome zaplnenom početným obecenstvom, ktoré 
oduševnene tlieskalo precíteným po maďarsky predneseným prejavom. 
Tento zvrat vyhodnotil liptovský týždenník ako dôkaz, že Liptovský Sv. 
Mikuláš má pred sebou peknú, najmä maďarskú budúcnosť, nehovoriac 
o tom, že vyvrátil mienku tých, ktorí pre slabú účasť nevideli zmysel 
v slávení daného sviatku.46 

 
Marcové slávnosti – prejavy slovenskej identity?  

Mestá Zvolenskej a Liptovskej župy síce podliehali v období dua-
lizmu politike uhorských vlád a v rozličnej miere vytvárali zázemie na 
šírenie vlastenectva a maďarskej štátnej idey, no slovenskú rázovitosť ich 
žúp nedokázali spochybniť teoretici, ba ani najhorlivejší vykonávatelia 
maďarizačnej politiky. V roku 1883 maďarský historik a novinár Gusztáv 
Beksics označil vo svojej propagačnej brožúrke o asimilačnom účinku 
miest obe župy – Liptovskú aj Zvolenskú (popri ďalších štyroch) – za 
nedobytnú baštu slovenského jazyka.47 Dokonca aj povestný maďarizá-
tor Béla Grünwald v prednáške, ktorá odznela roku 1887 na pôde Ma-

                                                 
45 Március 15. In: Liptó, roč. XVIII, 1910, č. 11, s. 2. 
46 Március 15. a liptószentmiklósi ünnepélyek. In: Liptó, roč. XXII, 1914, č. 12, s. 1. 
47 BEKSICS, Gusztáv: Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá. Bu-
dapešť : Athenaeum účastinná spoločnosť, 1883. Bratislava : R-Cook, 2000, s. 6. 
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ďarskej akadémie vied, priznal Zvolenskej župe slovenský charakter: 
„...v súčasnosti zaradenej medzi slovenské (tót) župy a to právom, lebo pospolitý 
ľud používa výlučne slovenskú reč a na jej území niet ani jednej maďarskej či 
nemeckej obce.“48 Na tom istom mieste, len o rok neskôr Aristid Smrečáni 
(Szmrecsányi), neskorší liptovský župan, nastolil v prednáške o Liptov-
skej župe hlavný cieľ tamojších maďarských vládnych predstaviteľov. 
Ten nemal spočívať vo zvyšovaní počtu po maďarsky hovoriacich oby-
vateľov – uskutočnenie masovej maďarizácie (magyarosítás en masse) po-
važoval v danom regióne za nemožné. Očakával naopak účinné kroky, 
vďaka ktorým by po slovensky hovoriaci Liptáci nepočúvali na sloven-
ské reči „panslávskych štvancov“ a nepociťovali odpor k štátnemu ma-
ďarskému jazyku. Skúsenosť Smrečániho z posledných rokov presvedči-
la, že slovenské obyvateľstvo sa stávalo menej vnímavé na donášanie 
proti uhorskému štátu a maďarskému jazyku; hodnotil ho ako usilovné, 
mierumilovné a ľahko sa prispôsobujúce daným pomerom.49  

Mestské prostredie s premysleným organizačným a personálnym 
rámcom, ktorý sa ocitol pod dohľadom „vládnych mužov“, sa naopak 
stávalo výkladnou skriňou uhorsko-maďarskej politiky. Navonok ju 
demonštrovali verejné priestranstvá miest, na ktorých slovenské a prí-
padnej aj nemecké prejavy museli ustúpiť tým štátnym a maďarským. 
Národné oslavy Slovákov a s nimi aj ich národné symboly sa z verejného 
priestoru Banskej Bystrice a Zvolena začali vytrácať už začiatkom 70. 
rokov 19. storočia. Keď sa koncom 80. rokov etablovali v ich priestoroch 
oslavy 15. marca, slovenské prejavy nadobudli novú podobu – podobu 
nespokojnosti s maďarským až maďarizačným charakterom osláv. Kri-
tické hlasy sa však v týchto mestách ozývali len sporadicky a vychádzali 
najčastejšie spod pera slovenských publicistov, napr. na stránkach Zvo-
lenských novín sa objavila kritika osláv pre ich lacné vlastenectvo. Totiž 

                                                 
48 GRÜNWALD, Béla: Zólyom megye. Felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 
Statisztikai és Nemzetgazdasági Bizottságában 1887. márczius 22-én. In: Megyei monogra-
fiák. Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. század végén. I. Buda-
pest : Magyar Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottsága, 1891, s. 
26. 
49 SZMRECSÁNYI, Aristid: Liptó megye. Felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 
Statisztikai és Nemzetgazdasági Bizottságában 1888. április 7-én In: Megyei monografiák. 
Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. század végén. I. Budapest : 
Magyar Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottsága, 1891, s. 38. 
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keď na seba niekto svojou slovenskou orientáciou upozornil, vystavoval 
sa riziku úradného postihu, resp. prinajmenšom mohol rátať so spuste-
ním mechanizmov zastrašovania: či už išlo o vybité obloky alebo o slov-
né útoky zo strany vlasteneckých horlivcov, v radoch ktorých vyčíňala aj 
nezrelá mládež. V Liptovskom Sv. Mikuláši, kde skromné marcové pod-
ujatia mali podobu súkromného večierku uzavretej vybranej spoločnosti 
a školských besiedok, sa zas na slovenské protestné akcie ani  nenaskytol 
priestor. Slovenské prvky v podobe hovoreného jazyka alebo prizvaných 
hostí slovenského pôvodu sa vyskytli na banketoch ružomberskej elitnej 
spoločnosti. Na jednom z roku 1908 prijali účasť dvaja Slováci ako zá-
stupcovia obyvateľov Černovej.50 O rok na to si táto spoločnosť v počte 
180 až 200 osôb mohla vypočuť aj po slovensky prednesenú vlasteneckú 
reč mestského pokladníka Jozefa Šipoša (Siposs), v ktorej sa rozpamätal 
na svetlejšie momenty maďarských vojsk v časoch ruskej invázie do 
Uhorska roku 1849.51 

Na prítomnosť slovenských národne cítiacich obyvateľov v L. Sv. 
Mikuláši a na latentné uchovávanie ich národnej (zároveň lokálnej) pa-
mäti na slovenský meruôsmy rok upozorňovali nanajvýš rečníci marco-
vých slávností a sprievodné úvodníky redaktorov liptovských novín. 
Zároveň pritom prezentovali dvojaký obraz Slovákov. Vzhľadom na 
zástoj tohto mesta v slovenskom národnom hnutí v štyridsiatych rokoch 
19. storočia sa v uhorsko-maďarskom diskurze od konca storočia šíril 
negatívny obraz Slovákov ako panslávov, národnostných apoštolov a 
buričov. O slovenských povstalcoch sa písalo ako o dobrodruhoch 
a podvodníkoch, ktorí vedeli rozprávať, deklamovať, aj klamať.52 Za ich 
nasledovateľov považovali ľudí okolo turčianskosvätomartinských Ná-
rodných novín.53 K zostreniu uvedených opisov dochádzalo v redakcii no-
vín Liptó práve v čase, keď záujem mikulášskych spolkov o organizo-
vanie slávnosti 15. marca opadol. Ich redaktor to poňal ako varovanie 
vlastných promaďarských radov pred existenciou opozitnej národnej 
pamäti v meste – pred „slovenským marcom“ (tót március), na inom 
mieste pred „hornouhorským panslávskym marcom“ (felvidéki panszláv 
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március). V súvislosti s ním pripomenul prvé slovenské demonštrácie v 
Liptove, prvé vzbury Štúrovej politickej školy a Hurbanovo buričstvo. Aj 
pohľad na mikulášsky Župný dom, kde sa 28. marca 1848 konalo stolič-
né zhromaždenie, ktoré s istou nevôľou, no predsa, prijalo petíciu – Lip-
tovské žiadosti – popredných slovenských, medzi nimi aj liptovských 
národovcov (Michala Miloslava Hodžu, Sama Bohdana Hroboňa, Ľudo-
víta Kleina), mal liptovským Maďarom slúžiť ako memento, aby si uve-
domili význam 15. marca, nezabúdali naň a dôstojne si ho pripomínali.54 
Keď sa v predvečer veľkej vojny usporiadala na pôde tohto župného 
domu marcová slávnosť, príležitostný rečník opätovne vystríhal obecen-
stvo pred pôsobením Hurbanovho ducha. Negatívny obraz Slovákov 
pretrvával aj v kolektívnom vyobrazení nemaďarských národov a ná-
rodnostní Uhorska. Spoločne so Srbmi, s Rumunmi a Chorvátmi boli 
Slováci vykresľovaní ako zradcovia spoločnej uhorskej vlasti. Ako tí, 
ktorí nielenže na jar 1848 nechali Maďarov osamotených, ale vedení 
cudzou rukou povstali proti nim a stali sa ich väčšími nepriateľmi než 
Nemci či Rusi.55 

Za niekoľkými opismi sa skrýval aj pozitívny obraz Slovákov: či už 
za poctivým slovenským ľudom, ktorý stál v opozícii k poblúdeným 
dobrovoľníkom,56 alebo za potomkami Rákociho hrdinských vojakov, 
ktorých si cudzie sily chceli získať pre plán federalistického Uhorska.57 
Zmierlivý tón zvolili slávnostní rečníci s blížiacou sa hrozbou vojenské-
ho konfliktu, keď nabádali k mierovému spolunažívaniu Maďarov so 
slovenskými vlastencami a k zveľaďovaniu spoločnej vlasti. Na druhej 
strane zostávali na pozíciách obrannej politiky, čo znamenalo nedávať 
národnostiam jazykové a kultúrne ústupky dovtedy, kým ich Nemaďari 
(v tomto prípade Slováci) nepresvedčia, že sú neoblomnými stúpencami 
jednotnej štátnej idey.58  
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