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The multinational Hungarian state was undergoing radical changes concerning the 
demographical composition or pattern of its population since the end of 18th century till it 
ceased to exist in 1918. The main feature of this change was an abnormally high 
magyarization of the non-magyar ethnic groups. Since tu population census of 1777 till 
1910, the number of Magyars rose by 229.50%. The number of non-magyar population rose 
only by 66.5%. That meant the domination of the percentage of the Magyars in the 
population, a rise from 37.7% to 54.4%, The number of the non-magyar population fell 
from 62.3 to 45.6%. In the author’s opinion, differently the opinions of other Hungarian 
historians (O. Jaszi, P. Hanák), this was a result of the so-called Magyarization politics and 
practice of the Hungarian politicians of that time.
History. Slovakia. The process of assimilation and magyarization in Hungary from the end 
of 18th century till 1918.

Maďarizácia je jednou z klučových a zároveň aj najcitlivejších tém novodobých slo
venských národných dejín obdobia ich tvárnenia v uhorskom mnohonárodnostnom 
štáte od 18. stor. až do jeho rozpadu roku 1918. Zo zorného uhla slovenského histori
ka sa maďarizácia za takúto kľúčovú tému považuje najmä preto, že v tomto zlomo
vom období velkých spoločenských, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a vôbec 
civilizačných premien života európskych národov sa najvýznamnejšie podielala na 
zdeformovaní práve národnoemancipačného procesu Slovákov, a to vo všetkých ob
lastiach ich života. Závažnou témou ostáva však aj preto, že na slovenskej strane sa 
maďarizácia aj po rozpade Uhorska vo vedomí širokých vrstiev národa zafixovala - a 
pretrváva tam až do súčasnosti - nielen ako veľmi negatívny jav spolužitia Madarov a 
Slovákov v bývalom spoločnom štáte, ale aj ako značne limitujúci fenomén vnímania 
slovensko-maďarských vzťahov v období po rozpade Uhorska, ako aj pri hladaní pozi
tívnych alternatív vzájomného dorozumenia a vzájomne prospešnej spolupráce oboch 
susedných národov až do dnešných dní.

V historickej realite mnohonárodnostného Uhorska však maďarizácia nepostihova
la len Slovákov. Viac či menej deformovala postavenie a život aj ostatných nemaďar
ských etník Uhorska. A tak maďarizácia už v prvej polovici 19. stor., ale najmä od ra- 
kúsko-maďarského vyrovnania roku 1867 sa stala vážnym destabilizujúcim činitelom 
vnútropolitickej situácie nielen v Uhorsku, ale i v celej Habsburskej ríši. Priamo či 
nepriamo však komplikovala aj jej medzinárodné postavenie a nakoniec závažne pri
spela aj k rozpadu Rakúsko-Uhorska. Preto sa maďarizácia stala vážnou a široko trak
tovanou historickou témou nielen historiografie vo všetkých nástupníckych štátoch
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