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DISKUSIA

NEUVÁŽENÝ NÁVRH NA ZRUŠENIE SLOVENSKEJ TRANSKRIPCIE 
STARÝCH RODOVÝCH MIEN A PRIEZVISK

PAVEL H O R V Á T H

HORVÁTH, P.: Ill-judged proposal for the abolishment of Slovak transcription of old 
family names. Historický časopis, 47,2, 1999, pp. 306-315, Bratislava.
The author of the present study expresses his disagreement with the proposal E. Kowalská 
for the abolishment of Slovak transcription of old Hungarian family names which she 
proposed in the final part of her review of the book about A. Bernolák. Her opinion cannot 
be accepted because the introduction of Slovak transcription of the names of older 
Hungarian historical personalities has followed a different development in Slovak and 
Hungarian spelling. The Hungarian language makes use of the spelling based on 
components while the Slovak spelling is diacritical. Until recently all the name of the 
families famous for their roles in Slovak history were written in Hungarian spelling which 
is unknown to younger generations. Therefore it was necessary to replace this spelling by 
the graphic system of the Slovak spelling and preserve the linguistic character of the names 
of Hungarian historical personalities.
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V minulom čísle Historického časopisu v záverečnej časti recenzie našej monografie 
o Antonovi Bernolákovi, ako aj recenzie publikácie o Ilešháziovcoch a ich rodovej 
zbierke obrazov vyjadrila ich autorka Eva Kowalská nesúhlas so slovenskou transkrip
ciou starých rodových mien a priezvisk. Podľa jej názoru písanie rodových mien pred
stavuje v celom texte našej monografie „rušivý moment, ktorý aj keď vyplýva 
z pravidiel slovenského pravopisu, posúva poznanie historickej skutočnosti“, pretože 
podľa nej „nemožno sa vyhnúť konštatovaniu, že transkripciou mien sa do určitej miery 
deformuje náš obraz o dobe a osobe, ktorej de facto pripisuje identitu, akú nemala, čím 
ju týmto vťahujeme do dejinných súvislostí, v ktorých nevystupovala“. Podľa autorky 
recenzie „ako anomália pritom pôsobí, že sa transkripcia obmedzuje len na maďarské 
mená“, čo však nie je pravda. Slovenská transkripcia rodových mien a priezvisk sa 
takisto vzťahuje aj na nemecké, latinské, slovanské, najmä však slovenské rodové mená 
a priezviská, ktoré sa v maďarskej literatúre dodnes píšu grafickým systémom maďar
ského pravopisu.

To, že sa výslovnosť nemeckých mien, napr. Štefana Rautenstrauchera 
v recenzovanej monografii nevyznačuje, súvisí so skutočnosťou, že táto výslovnosť je u 
vzdelancov v stredoeurópskom priestore dobre známa. Neznáma je však výslovnosť 
mien historických osobností písaných starým maďarským pravopisom, a to nielen 
v tomto priestore, ale aj priamo na Slovensku, lebo od r. 1918 sa tu už maďarčina nevy
učuje, preto generácie slovenských vzdelancov narodené po tomto roku po maďarsky už 
nevedia a nepoznajú ani výslovnosť rodových mien a priezvisk písaných starým 
grafickým systémom maďarského pravopisu. Známy uhorský kardinál Jozef Baťán sa
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