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ÚVOD

Slovensko-maďarské vzťahy sa postupne od 19. storo-

 čia stali jedným z najčastejšie tematizovaných problé-

mov v novodobom slovenskom politickom diskurze. Ná-

sledkom zániku rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom 

Československej republiky (ČSR) došlo k vymedzeniu Slo-

venska ako územno-právnej jednotky na politickej mape 

Európy. Tento fakt potvrdili zmluvy, ktoré vzišli z rokovaní 

Parížskej mierovej konferencie v rokoch 1919 – 1920. Rok 

1918 predstavuje významný historický medzník v dejinách 

regiónu, následkom ktorého dochádza ku kanonizácii Slo-

venska v geopolitickom zmysle – ako územia medzi Tat-

rami a Dunajom, ktoré malo zároveň predstavovať etnic-

ký priestor Slovákov. Došlo k zásadným spoločenským, 

hospodárskym, politickým a kultúrnym zmenám, ktoré 

v symbolickom jazyku charakterizuje pretvorenie dovtedy 

zaužívaných pomenovaní pre severné územia Uhorska – 

tzv. Hornej zeme (Felvidék) alebo Horniakov (Felföld) – 

na Slovensko. Napriek tomu, že spomenuté termíny nie sú 

historicky totožné so súčasným územím Slovenska a ani 

Slovensko nebolo a ani nie je len etnickým územím Slová-

kov, práve tieto názory sa začali v medzivojnovom období 

presadzovať. Fakt, že Slovensko v súčasnom zmysle slova 

„vzniklo“ v procese zániku štruktúr historického Uhorska, 


