
Milutin Perović 

A SZLOVÁKOK A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN 
ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

(A nemzeti újjászületés) 

I. BEVEZETŐ 

A szlovákok nemzeti mozgalma —, az ún. nemzeti újjászületés mozgalma 
— mint a Habsburg monarchia többi nemzeteinek hasonló megmozdulása 
a feudalizmus válságának valamint a kapitalista gazdasági rendszer és a bur
zsoá társadalmi viszonyok kialakulásának időszakában kezdődött. Ez a kor 
a XVIII. század vége és a XIX. századeleje (1700-tól 1848-ig), Európában a 
a nagy gazdasági, társadalmi és politikai változások kora. Európa nyugati 
részén gyorsabban játszódtak le, gyökeresebb változást hoztak e mozgal
mak, és a francia forradalom után a kapitalizmus győzelmével végződtek, 
tekintet nélkül a Szent Szövetség erőinek a feudális rendszer és a reakciós 
abszolutisztikus rendszerek fenntartására irányuló törekvéseire. Közép- és 
Kelet-Európa még a feudalizmus lerombolása és a kapitalizmus megterem
tése előtt állt. 

A kapitalizmus megjelenésével és fejlődésével kapcsolatos történelmi 
folyamatok közül legjelentősebb a nemzeti mozgalom megjelenése, melynek 
az első fázisa az ún. nemzeti újjászületés. „Az egész világon a kapitalizmus
nak a feudalizmus feletti végleges győzelme a nemzeti mozgalmakhoz fű
ződött. E mozgalmak gazdasági alapja az, hogy az árutermelés teljes győzel
méhez a burzsoázia meghódítsa a hazai piacot, és szükséges az azonos nyel
vet beszélő lakosság államba szervezett területi egysége, miközben a nyelv 
fejlődésének minden lehetséges akadályát fel kell számolni és irodalmi nyelv
vé kell képezni. A nyelv az emberek gondolatközlésének legfontosabb esz
köze, a nyelv egysége és annak akadálytalan fejlődése legjelentősebb felté
tele a szabad, kiterjedt, a modern kapitalizmusnak megfelelő kereskedelmi 
forgalomnak, a lakosság szabad és széles körű csoportosulásainak az egyes 
osztályok szerint, végezetül a piac és minden nagybirtokos vagy kisbirto
kos közötti valamint az eladó és vevő közötti szoros kapcsolat feltétele. 



Ezért minden nemzeti mozgalom végcélja a nemzeti állam megteremtése, 
amely legjobban megfelel a modern kapitalizmus követelményeinek. A 
legerősebb gazdasági tényezők erre irányulnak és az egész Nyugat-Euró
pában — pontosabban ez egész civilizált világban — ezért a kapitalista kor
szakban tipikus, normális a nemzeti állam". 1 

A nemzeti mozgalmak ez általános okai és jellegzetességei, melyeket 
Lenin felsorol, jellemzik a Habsburg monarchia nemzeteinek mozgalmait 
is. E nemzeti mozgalmak első szakasza az ún. nemzeti megújhodás, nem
zeti újjászületés mozgalma. E mozgalmak lényege az elnyomott népek 
nemzeti öntudatának ébredése, a nemzeti kultúra megteremtése, amely 
alapvető feltételt képez az alárendelt nemzetnek a teljes gazdasági, társadalmi 
és politikai emancipációjáért folytatott további harcához. Ezek szerint a 
szlovákok nemzeti megújhodási mozgalmának is ezek az általános okai a 
XVIII. század végén és a XIX. század első felében. 

Alt alános helyzet a Habsburg Monarchiában a XVIII. s%á%ad végén és a XIX. 
s%á%ad elején 

Ebben az időszakban a Habsburg Monarchia Európa nagyhatalmai közé 
tartozott. A kapitalista gazdasági fejlődés tendenciái általában érezhetőek 
voltak a monarchiában az tgész XVIII. század folyamán, és ezért a feudális 
abszolutisztikus monarchiának e fejlődéshez kellett idomulnia, megkísérel
ve a feudalizmus válságát az ún. „felvilágosult abszolutizmus" intézkedései
vel (Mária Terézia és II. József reformjai) enyhíteni. II. József utódainak: 
II. Leopold (1790—1792.), II. Ferenc (1792—1835) és V. Ferdinánd (1835— 
1848) uralkodása idején a Habsburg Monarchia uralkodó körei állandó erő
feszítéseket tettek a feudalizmus, abszolutizmus és a német hegemónia meg
védéséért. Ausztria 1790-től 1848-ig azoknak a feudális államoknak egyike 
volt, amelyek a feudaüsta rendszer fenntartására és a forradalmi nemzeti 
mozgalmak elfolytására törekedtek általában a világban, de különösen a 
monarchiában. De ez az időszak ugyanakkor a kapitalista gazdálkodás 
további fejlődésének és a monarchiában a németen kívül minden nép nem
zeti mozgalmainak kora is volt. Ebben a periódusban erősödtek meg azok 
a társadalmi erők, amelyek az 1848-as forradalmat vezették, amely bukása 
ellenére is a monarchia és az egész Közép-Európa kapitalista átalakulásá
hoz vezetett. 



Л szlovákok helyzete a Habsburg Monarchia magyar területein а XVIII. század 
végén és а XIX. század elején 

A mai Szlovákia területe (49,900 k m 2 ) a Habsburg Monarchia keretében 
Magyarország része volt а XVI. század elejétől fogva. Ebben az időszakban 
sem, mint korábban sem, a mai Szlovákia területe nem képezett különálló 
gazdasági, politikai vagy közigazgatási egységet. A szlovákok 20 észak
magyarországi megyében éltek, ahol 15 megyében a lakosság abszolút több
ségét képezték. A szlovák lakosú megyékben a hatalom a magyar nemzetisé
gű fő- és középnemesek kezében volt. Voltak szlovák közép- és kisnemesek 
is, de ők nem érezték azt, hogy a szlovák nemzethez tartoznak, és nem is 
játszottak jelentősebb politikai szerepet. 

A mai Szlovákia városaiban a gazdasági és társadalmi életben a németek
nek és magyaroknak volt vezető szerepük, habár, majdnem mindegyikben 
a szlovákajkú lakosság volt számbeli fölényben. Ezek a városok még meg
őrizték középkori németes külsejüket, a város német berendezését. A feu
dális Magyarországon a városoknak nem volt különösebb politikai jelentő
ségük, mivel minden hatalom a nemesség kezében volt. 

Magyarországon a szlovákok számbelileg a lakosság jelentős részét 
képezték. А XIX. század 30-as éveiben Magyarország kb. 11,5 millió lako
sából közel 2 millió szlovák volt. A szlovák nép politikai szerepe viszont 
megközelítőleg sem felelt meg számbeliségének. Ennek mély történelmi 
gyökerei voltak. Magyarország összes alattvaló népei közül a szlovákok 
kerültek legkorábban magyar fennhatóság alá. A szlovák területek a Magyar 
Királyság területén sohasem képeztek semmilyen különálló egységet, és 
nem alakultak át történelmi jellegű tartománnyá. А XVI. és XVII. század 
folyamán a szlovák területek képezték a magyar állam központját, Bratis-
lavában (Pozsony, Pressburg) tartották egész 1848-ig a magyar országgyű
lést, és itt koronázták a Habsburgokat magyar királyokká. így a magyar 
nemesség tudatában nem létezett semmiféle Szlovákia, hanem azok a terü
letek észak-magyarországi megyékként, az egységes Magyar Királyság 
elválaszthatatlan részeiként szerepeltek. 

A nemzeti, szociális és részben vallási elnyomás alatt elő szlovák lakosság 
gyakran lázadozott, de nem törekedett a Magyar Királyságtól való külön
válásra. A szlovákok vallásuk szerint megoszlottak még a huszita háborúk 
(XV. század) és a reformáció (XVI. század) idejétől kezdve. A szlovákok 
egy része a Szlovákiában és a Magyar Királyság más területein élő németek
kel és magyarokkal együtt protestáns — lutheránus vallású volt. А XVII. 
század elején a szlovákajkú lakosságnak alig 1/5-e tartozott a katolikus 
egyház hívei közé. Az ellenreformáció hatására azonban — melynek Trnava 
(Nagyszombat) szlovák város volt a gócpontja — а XVII. és XVIII. század
ban a szlovákok nagyobb része visszatért a katolikus hitre. А XVIII. szá-



zad végén és a XIX. század elején a protestáns (evangélikus) szlovákok nagy 
létszámú kisebbséget (kb. 40%) képeztek, külön egyházi szervezettel, saját 
nemzetiségű papsággal, cseh egyházi nyelvet használtak és saját iskoláik 
voltak. 

így tehát, a szlovák nép a XVIII. század végén és a XIX. század elején 
nemzeti elnyomásban és vallási megosztottságban várta be a nagy társadal
mi eseményeket. Ez megnehezítette a nemzeti öntudatra ébredést, és lelassí
totta a középkori feudalista népből modern kapitalista nemzetté válását. 

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HELYZETKÉP MAGYAR
ORSZÁG SZLOVÁK TERÜLETEIRŐL A XVIII. SZ. VÉGÉN ÉS A 
XIX. SZ. ELEJÉN 

Mezőgazdaság 

A XVIII. század vége és a XIX. század eleje az egész monarchiában 
és így Magyarország szlováklakta területein is, a feudális gazdálkodás vál
ságának időszaka volt. Pontosabban, ez a válság ideiglenesen eltolódott 
a francia forradalommal kapcsolatos háborúskodások miatt, amelyek 1791-
től 1814-ig tartottak. A Magyar Királyságban és a szlovák területeken is az 
alapvető gazdasági tevékenység a mezőgazdaság volt, melyben a feudális 
birtokok domináltak. A háborúk ideje alatt növekedett a mezőgazdasági 
termékek utáni kereslet, és ezért a magyar nemesség nagy mennyiségű ga
bonát szállított ki a Dunán. Ennek következtében a nemesek növelték 
parasztjaik munkakötelezettségeit, hogy fogják fel az urbánis földek részeit 
is, amelyeket az aliódiumhoz csatoltak. Mária Terézi és II. József urbáris 
reformjai után kevésbé erőszakkal, inkább törvényes „regulációk", „tago
sítás" és „birtokkikerekítés" címén, csalásokkal érték azt el. így csökkent 
a telkes parasztok, és növekedett a zsellérek, mezőgazdasági munkások 
száma, és általában, romlott a parsztság majd minden kategóriájának hely
zete. 

A konjunktúra idején néhány nagybirtokon a termelés fejlődött, elhagy
ták a kettős és hármas vetésforgó-rendszert, a földet jobban trágyázták, 
új vetési kultúrákat honosítottak meg (burgonya, lucerna), beszerezték az 
első gépeket is. A nagybirtokok zömén és a középbirtokokon ez a fejlődés 
korlátozott, a termelés hagyományos, mert a földet alattvalóik munkájával 
es eszközeivel művelték. Hagyományos termelés folyt a kisnemesek bir
tokain és a parasztok minden kategóriájának földjein is. A szlovák terüle
teken, ahol a föld kevésbé volt termékeny, a birtokok kisebbek voltak, mint 



Magyarország többi részén, a mezőgazdaság fejlődése minimális volt. Ál
talában a nem racionális hármas vetésforgót alkalmazták, míg Kelet-Szlo
vákiában a kettős vetésforgó is fennmaradt. Habár a termőföld legnagyobb 
része a nagybirtokosok kezében volt, mégis, szinte kizárólag a parasztok 
robotjával művelték. A munkajáradék dominált, jelentős volt a természet
beni járadék és egészen ritka a pénzjáradék. Szlovákiában a legnagyobb bir
tokok a magyar Eszterházy mágnás család tulajdonai voltak. Jelentős bir
tokkal rendelkezett a katolikus egyház — különösen az esztergomi érsek. 
De még ezeken a nagybirtokokon sem fejlődött a termelés, mert a belőlük 
származó jövedelem legnagyobb részét Szlovákián kívüli területeken a tulaj
donos fényűzésére használták fel. 

A háborúk befejeztével csökkent a gabona kiszállítása, és ezzel megerő
södött a feudális mezőgazdaság válsága is. Ez a válság kiterjedt az egész 
gazdaságra, és ennek következtében kiéleződtek a társadalmi viszonyok 
ellentétei a XIX. század 20-as éveiben. A parasztság a kiutat a feudalizmus 
felszámolásában látta. Habár a magyar és szlovák parasztság az 1790/91. évi 
országgyűlés után elnyerte személyi függetlenségét, és az 1825—1848. idő
szakban tartott országgyűlések javítottak a parasztság jogi helyzetén, tény
legesen azonban mindezzel nem sokat nyertek. Az 1820. évi összeírás 
szerint a magyar parasztság nagyobb része ki volt semmizve. Az ún. zsellé
rek és kontraktuális viszonyban levő parasztok száma meghaladta a telkes 
parasztok számát. Azoknak, akik urbáris földdel rendelkeztek, mindössze 
1/5-ének volt meg az egész szessziója (15—20 hektár), míg a többiek már 
csak felével, negyedével, sőt nyolcadával rendelkeztek. A parasztoknak 
összesen 5 020 575 hold urbáris földjük volt, míg a nemesség 9 832 051 
hold allodiális földdel rendelkezett. A szlovák területeken sokkal több 
földnélküli és kevés földdel rendelkező paraszt volt, mint Magyarország 
többi részén. Éppen ezért a szlovák parasztok, különösen a hegyvidékeken 
a háziipar fejlesztésében kerestek megélhetést. A szlovák parasztok jelentős 
része idénymunkásként dolgozott Közép- és Dél-Magyarországon, és 
meglehetősen nagy számban költöztek el a monarchia más országaiba, de 
külföldre is. A parasztoknak igen kis része tudott csak munkát találni a szlo
vák és magyar városokban (Pesten), mert az ipar igen lassan fejlődött. 

Л városok gazdasági életének fejlődése 

A szlovák területeken a városokban a középkori virágzó gazdaság megőrizte 
jelentőségét а XVI. és XVII. század nehéz éveiben is. А XVIII. század 
folyamán azonban stagnált és jóval alatta volt nemcsak Európa fejlett 
országainak, hanem a Habsburg monarchia egyéb országai gazdaságának is. 
А XVIII. század végén és а XIX. század elején a szlovák városok általában 



fejlettebbek voltak a többi magyar városnál (kivéve Pestet). Egészében véve 
a magyar gazdaság fejletlensége, a tőke és belföldi piac hiánya lassította a 
szlovák városok fejlődését is. Mindössze két város — Bratislava és Komar-
no (Pozsony és Komárom) jelentősége növekedett meg. Miután a keres
kedelmi utakat áthelyezték, és néhány központi intézményt átvittek Pestre, 
Bratislava általános magyarvonatkozású jelentősége csökkent, annak elle
nére is, hogy egészen 1848-ig itt tartják az országgyűlést. 

A szlovák városokban főleg a kisipari gazdaság dominált, habár egyes 
gazdasági ágazatokban nagyobb manufaktúrák is voltak (fémmegmunkálás, 
szövőipar). A szövőiparban decentralizált manufaktúrák léteztek, amelyek 
exploatálták a háziiparosok munkáját, a szlovén „zálogságra" emlékeztető 
módon. A háziipar Szlovákiában más ágazatokban is fejlett volt, mivel 
nagy volt a földnélküli parasztok száma, valamint a föld hegyvidéki jellege 
miatt. A szlovák vászonszövők, csipkeverők, bádogosok, rostások, és 
a különböző fatárgyak készítői ismertek voltak az egész monarchia piacain, 
és rendületlenül fenntartották magukat. 

A XIX. század harmincas és negyvenes éveiben jelentősen fejlődésnek 
indul Magyarországon a városi gazdaság. A szlovák területeken a manu
faktúrák apró vállalatok voltak, legtöbbször 30—40 munkást foglalkoztat
tak, technikailag elmaradtak és kevés tőkével rendelkeztek. Míg ezekben 
az években Csehországban ipari forradalom volt, az egész Magyarországon 
összesen 11 gőzgép létezett. 

Szlovákia lassú gazdasági fejlődése tükröződik a valamikor virágzó 
szlovák bányászat stagnálásában is. (Banska Bystrica, Banska Štiavnica, 
Kremnica — Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya). Habár Banska 
Stiavnicán még mindig 10 000 bányász (főleg szlovák) dolgozott, valamint 
annak ellenére, hogy néhány fémmegmunkáló vállalat kibővült, és néhány 
új gépet szereztek be, stagnált a vas-, ólom- és a réztermelés is. E fémek 
kitermelése nem tudja kielégíteni Magyarország különben is szerény fémárú 
szükségleteinek 1 /З-át sem. 

A negyvenes évek folyamán a szövőipar fellendült, még a cseh ipar erős 
konkurenciája mellett is. Megmaradt még sok kis üveg- és papírgyártó vál
lalat is, de megcsappant a valamikor ismert agyagáru termelése. A forrada
lom előtti években kezdett fejlődni az élelmiszeripar (cukorgyárak, sörgyá
rak, malmok, alkoholpárlók), a vegyipar kezdetei is erre az időre tehetők. 

Szlovákia közlekedésében a Duna játszott jelentős szerepet, amely a vasút
vonal kiépítéséig Magyarország legfontosabb közlekedési vonala volt. A 
Dunán fejlődött ki a két országos jelentőségű kikötőváros, Pozsony és 
Komárom. A negyvenes években kezdték építeni a vasutakat. Szlovák 
területen az első lóvasút Bratislava — Trnava — Sered (Pozsony- Nagyszom
bat - Szered) között épült (1839—1846). Ezekben az években Pozsony 
össze volt kötve a Bécs-Prága közötti osztrák fő vasútvonallal is. 



Milyen lassú volt a szlovák területek gazdasági fejlődése, látható a leg
nagyobb szlovák városok lakosai számának növekedését ábrázoló kö
vetkező táblázatból is: 

A szlovák városok lakosainak száma: 

Város 1807. 1847. év 

Bratislava 21 940 30 364(1840.) 
Banska Štiavnica 17 036 18120 
Košice 9580 13 672 
Komarno 9191 19113 
Banska Bystrica 9969 5630 

Közvetlenül az 1848-as forradalom előtt csak a négy legnagyobb szlovák 
város lakosainak száma haladta meg a tízezret, és Pozsonyon, Komáromon 
kívül a lakosok száma nagyon lassan emelkedett. Néhány városban (Banska 
Bystrica) csökkent a lakosság száma, míg más régi városok: Trnava, Levo-
ča, Módra, Kremnica (Nagyszombat, Lőcse, Modor, Körmöcbánya) la
kosainak száma nem haladta meg az ötezret. 

Ez világosan tanúskodik az egész Magyarország és egyben Szlovákia 
kapitalista fejlődésének lassúságáról. Ez a tőkések kis számával és elégtelen 
társadalmi-politikai szerepével magyarázható. Az ipari tőke fölé emelkedett 
a kereskedelmi — uzsoratőke. Mivel a burzsoázia gazdaságilag a nemesség
től függött, politikailag is határozatlan volt. 

Szlovákiában a nagykereskedő burzsoázia túlnyomó részét németek és 
zsidók képezték. E nemzetiséghez tartozó burzsoázia kezében voltak a nagy 
manufaktúrák is. A királyi városokban, valamint más kisvárosokban a 
közép- és kis-burzsoázia szlovák nemzetiségű volt. A szlovák burzsoázia 
függött a német és zsidó tőkésektől és a magyar feudálisoktól. Habár a 
feudalizmus megdöntésében látta érvényesülésének távlatát, politikai és 
nemzeti téren nem volt harcias. 

A szlovák vidékek ilyen szociális és nacionális struktúrája miatt, ahol 
az uralkodó társadalmi réteg idegenekből állt, a szlovák nép szempontjából 
igen jelentős szerepet játszott a szlovák értelmiség, amely a kisburzsoá, kis
nemes és paraszti rétegekből alakult ki. Tekintettel a szlovák nép nemzeti 
alárendelt szerepére, ezt a réteget a papság, tanárok, tanítók képezték. Sza
bad foglalkozású, szlovák nemzetiségű értelmiség: orvos, ügyvéd stb. az 
1848-as forradalomig nagyon kevés volt. Ilyen összetételű értelmiség volt 
a szlovák nemzeti újjászületés eszméinek hordozója a XVIII. sz. végén és 
a XIX. század elején. 



III. A SZLOVÁKOK NEMZETI ÚJJÁSZÜLETÉSE 

Л nemzeti mozgalom megjelenésének általános okai Magyarországon 

A kapitalista gazdaság kezdetei, a feudális abszolutizmus válsága, valamint a 
tőkés társadalmi osztály kialakulása a soknemzetiségű Habsburg monarchiá
ban a nem német népek nemzeti mozgalmainak kezdeteihez vezetett. A 
felvilágosulás eszméi és felvilágosult abszolutizmus gyakorlati intézkedései 
elősegítették a monarchia minden népe burzsoá elemeinek társadalmi és 
eszmei érését. II. József uralkodása idején (1780—1790) a centralizmus és 
a germanizálás minden nem német nemzet ellenállását kiváltotta. A monar
chia minden országa értelmiségének növekedett az érdeklődése saját népének 
nyelve iránt, mivel a népnyelv irodalmivá és nemzeti nyelvvé emelésével 
lehetett megteremteni a kultúrát. A nemzeti kultúra megteremtése és fej
lesztése a nemzet megalakulásának volt az előfeltétele, amely nélkül elkép
zelhetetlen a kapitalista termelés teljes győzelme, a burzsoázia nemzeti mé
retű hatalma. Ezért a Habsburg monarchiában is a kapitalista fejlődést 
burzsoá kultúrforradalomnak kellett kísérni. 

A felvilágosulás és a nemzeti megújhodás eszméi a monarchiában először 
a magyar népnél jelentkeznek. A magyar a legnagyobb létszámú nép volt 
a monarchiában, külön állam — jogi állással, és az egész monarchiában ural
kodó német fölény ellenére a magyar területeken illetve a „Szent István-ko
rona" országaiban uralkodó népnek tekintették. Az állami hagyományokra 
támaszkodva a magyar liberális és felvilágosult nemesség képviselői, vala
mint még a kialakulatlan magyar burzsoázia képviselői Magyarország teljes 
önállóságát — gazdasági, politikai, és nemzeti függetlenségét követelték. 
A magyar nép nemzeti öntudatának ébresztéséért és annak eluralkodá
sáért Magyarországon, már az 1790/91. évi országgyűlésen követelték az 
iskolákban és állami intézményekben a magyar nyelv bevezetését. Ugyan
akkor hatalmas lendülettel fejlődött a magyar irodalom és általában a kul
túra. 

A francia forradalom és a Napoleon-vezette háborúk oly módon hatottak 
a magyar nemességre, hogy lemondott nemzeti követelményeiről, mert félt 
a későbbi összetűzésektől, melyek megfoszthatták volna a feudális jogaitól. 
A háborúk befejeződése után azonban, amikor a feudális gazdálkodás 
válsága ismét jelentkezett, újból kiéleződtek a magyar liberális nemesség és 
a bécsi udvar közötti ellentétek. А XIX. század húszas éveiben a magyar 
országgyűlésen erős nemesi oppozíció alakult ki, melynek Széchényi (mér
sékelt) és Kossuth (baloldali) voltak a vezetői. A nemesi ellenzék a bécsi 
abszolutizmussal vívott harcában elérte, hogy az országgyűlés egész sor 
reformot hozott, és a magyar lett az állami nyelv. 



A magyar országgyűlés és a magyar hatalmi szervek magyarosító törek
véseit ellenségesen fogadták a Magyarországon élő más népek, melyeknek 
nemzeti mozgalmai éppen megkezdődtek, horvátok, szerbek, románok, ru
szinok és természetesen szlovákok. Mindezek a nemzetek határozottan ellen
álltak a magyarosítási kísérleteknek, mert veszélyeztetve érezték nemzeti 
létüket. Habár a magyarosítás ösztönözte Magyarország nemzetiségeinek 
mozgalmait, nem ez volt az egyedüli mozgatója. A Magyarországon élő 
népek, köztük a szlovákok nemzeti mozgalmának a fő hajtóereje a kapita
lista gazdaság fejlődése és a burzsoázia kialakulása. A nemzeti burzsoázia 
és az értelmiség volt a nemzeti újjászületés eszméinek hordozója. 

Л szlovák nemzeti megújhodás mozgalmának kezdetei 

А XVIII. század végén és а XIX. század elején a felvilágosodási eszmék va
lamint a magyarok nemzeti mozgalmának hatására a szlovák értelmiség is 
élénk kultúrmunkába kezd. Mivel főleg paraszti és kisburzsoá eredetű ez 
a réteg, könnyen magáévá tette a felvilágosodás demokratikus eszméit. Ez 
a mozgalom több okból kifolyólag nem volt szervezett, éspedig: a szlovák 
tőkésosztály még nem volt elég fejlett, valamint a szlovák népnek nem volt 
egy gazdasági, politikai és kulturális központja. A szlovákok legnagyobb 
kulturális központjában, Bratislavában a gazdasági életet a németek, a poli
tikait viszont a magyarok uralták. Az ilyen kedvezőtlen körülmények elle
nére is a szlovákoknak már régóta volt néhány saját kultúrközpontjuk: 
Bratislava, Banska Štiavnica, Banska Bistrica és Levoča. A szlovákok nem
zeti megújhodása vallási megosztottságuk miatt is lassú volt, melynek kö
vetkeztében kultúrájuk is ketté szakadt. A katolikus papság alsóbb, szlovák 
rétegei a XVIII. században is írtak vallási könyveket a nép számára, de alá
rendelték magukat a felsőbb magyar nemzetiségű egyházi hierarchiának. 
Ezért a fokozódó magyarosítás mellett nem tudtak harcolni a szlovák nyel
vért és a nemzeti kultúráért. 

A szlovák protestánsok — lutheránusok sokkal szervezettebbek voltak. 
Egyházi szervezetük kevésbé volt hierarchikus, meglehetősen jól szervezett 
iskoláik voltak, egyházi és irodalmi nyelvként a csehet használták. Kap
csolatot tartottak fenn a cseh nemzeti mozgalommal, és náluk korán feléb
redt a szláv öntudat. Ily módon a szlovák protestáns, evangélikus értelmiség 
többet tett a nemzet megújhodásáért. 

A szlovákoknál a két irodalmi nyelv létezése gördített legnagyobb aka
dályt a nemzeti kultúra fejlődése elé. A XVIII. sz. végén a szlovák értelmi
ség katolikus része elfogadta Antun Bernolak (1762—1813) nyelvi kodifiká-
cióját. Bernolak a szlovák protestáns értelmiséggel ellentétben a szlovák 
nyelvet külön nyelvnek tekintette. A latin nyelven írt filológiai tanulmányai-



ban és halála után kiadott szlovák nyelv szótárában2 Bernolak rámutatott 
a cseh és szlovák nyelv fonetikája és morfológiája közötti különbségekre, 
valamint kidolgozta a szlovák helyesírás szabályait. Bernolak nyelvi kodifi-
kációja nem adott tartós eredményeket. Bernolak ismerete a filológiában és 
a szlovák népi nyelv tekintetében nem volt elég alapos. A szlovák irodalmi 
nyelv alapjául a számára legismertebb trnavai — nyugat-szlovákiai tájnyelvet 
jelölte meg, amely a cseh nyelvvel legtöbb rokonságot mutatta, amelytől 
éppen meg akarta különböztetni. Ezenkívül Bernolak a katolikus hierarchia 
egy részének támogatását élvezte, és ez kiváltotta a szlovák evangélista ér
telmiség bizalmatlanságát. Ily módon az egységes szlovák irodalmi nyelv 
megteremtésének első kísérlete meghiúsult, a nemzeti mozgalom ketté-
osztottsága továbbra is fennállt.3 A katolikus szlovákok nem olvasták az 
ócseh nyelven írt evangélista irodalmat, az evangélista értelmiség pedig boj
kottálta a „Bernolak-féle" nyelven írt katolikus írásokat. A szlovák kultúra 
felekezeti megosztottsága megmaradt a XIX. század első harmadának egész 
idején. Minden szlovák művelődési és iskolai intézmény egyházi jellegű volt. 
A szlovák nemzeti újjászületés legfontosabb és igen nehéz feladata a szlovák 
kultúra felekezeti megosztottságának áthidalása, az egységes irodalmi nyelv 
és egységes nemzeti kultúra megteremtése. 

A szlovák evangélista értelmiség a felvilágosodás és a klasszikus német 
filozófia hatása alatt — mivel a német protestáns egyetemeken tanultak — igen 
élénk tevékenységet fejtett ki. A szlovák evangélistáknak aránylag fejlett, 
az állam hatásától független elemi- és középiskolai hálózatuk volt, a katoli
kus iskoláktól liberálisabb tanárokkal. A protestáns liceumokban Bratisla-
vában, Banska Stjavnicán és Levocán (Pozsonyban, Selmecbányán és Lő
csén) jogot és teológiát is tanítottak, magasabb szinten az akkori katolikus 
intézményeknél. Mivel a kulturális kapcsolatok meglehetősen élénkek vol
tak a csehekkel, a szlovák evangélista értelmiségre ösztönzőleg hatott a 
csehek fejlettebb nemzeti megújhodási mozgalma. A cseh nemzeti mozgalom 
szellemi vezérei az ún. „filológiai" nemzedék vezető egyénisége J . Dobrov-
ski (1753—1829) példaként hatott a szlovák evangélikus értelmiségiekre: 
Juraj Ribara (1754—1812), Bohuslav Tablicra (1769—1832) és Bernolak 
követő katolikus Juraj Fandacra (1750—1811). 

A nemzeti megújhodás szorgalmazása során a szlovák evangélikus intel
ligencia már korán vegyes vagy tiszta szlovák4 tudós társaságokat alakít. 
E társaságok közül egyesek hosszabb ideig is fennáltak, és kiadták tagjaik 
irodalmi alkotásait. A szlovák nemzeti újjászületés szempontjából igen je
lentős volt a cseh-szlovák nyelvi és irodalmi társaság valamint katedra meg
alapítása a bratislavai evangélikus líceumban 1803. évben. E tanszéken 
a csehszlovák nyelv professzora Marljivi Juraj Pakovič (1769—1856) volt. 
Ez az intézmény majdnem fél évszázadon át a szlovák evangélikus értelmi
ség megújhodási tevékenységének központja volt. Palkovič a professzori 



tevékenysége mellett igen élénk kiadói tevékenységet is folytatott. 1812-től 
1818-ig kiadta a Tudenik folyóiratot, melyben figyelemmel követte a mo
narchiában élő szláv népek nemzetújhodási mozgalmát. Palkovič mellett 
figyelemre méltó tevékenységet fejtett ki Bohuslav Tablic is (1769—1832). 
Maga köré gyűjtötte a bányavárosok evangélista szlovák értelmiségiéit és 
tudós társaságot alapított. A Tablic által alapított társaság Banska Stjavnicán 
csehszlovák nyelvi katedrát nyitott, melyet Slovak Rojko vezetett. 

A szlovák nemzeti újjászületés mozgalma vezetőinek első nemzedéke 
felekezeti megosztottságban és politikailag semleges magatartással, irodalmi 
és kultúrtevékenységével megvetette a szlovák nemzetújhodási mozgalom 
további fejlődésének alapjait a XIX. század húszas és harmincas éveiben. 

A szlovák nemzeti megújhodás további alakulása a XIX. s%. húszas és harmincas 
éveiben 

Habár a szlovák nemzetújhodási mozgalom vezetői első nemzedékének nem 
sikerült áthidalnia a vallási megosztottságot, mégis megteremtette az egy
séges szlovák nemzeti mozgalom pszichológiai előfeltételeit. A XIX. szá
zad húszas és harmincas éveiben a szlovák nemzetújhodási mozgalom új 
nemzedéke lép a színre, melynek fő ideológusa és vezetője a neves Jan Kolar 
(1793—1852) volt. E nemzedékhez tartozott a kiemelkedő tudós (nyelvész 
és történész), Pavle Josif Šafarik (1795—1861). Kolar és Šafarik cseh és szlo
vák nemzetújító generációja a francia forradalom és Napóleon háborúi 
után került a történelmi színre, miután alapos filozófiai, tudományos képzést, 
politikai tapasztalatot szerzett. Šafarik és Kolar elsőként hívták fel a figyel
met a szlovák népköltészetre, aláhúzva annak jelentőségét az irodalmi nyelv 
kialakítása, fejlesztése szempontjából. Rámutattak a korábbi szlovák irodal
mi nyelv archaikus voltára, szegénységére és azt szükségesnek látták gaz
dagítani a népnyelv kincseivel. Német hatásra az irodalomban a romantika 
irányzata virágzott, de távol állt tőlük a múlt reakciós apológiája és a szűk
látókörű nacionalizmus. Érdeklődést tanúsítottak minden szláv nép múltja 
iránt, miközben állandóan szem előtt tartották jövőjüket és kihangsúlyozták 
a humánus eszméket. 

Šafarik a későbbi tudományos és nemzetújító tevékenysége folyamán 
a cseh nemzeti mozgalom kiemelkedő egyéniségei közé tartozott, de szlovák 
születésű lévén, nagy érdemei vannak a szlovák nemzeti újjászületésben. 
Šafarik elsőként bizonyította be tudományos alapon, hogy a szlovák be
széd különbözik a csehtől, és hogy megvan minden feltétel a külön irodalmi 
nyelvvé való fejlődéséhez.5 Kolar maradt a szlovák nemzeti újjászületési 
mozgalom vezető egyénisége, a húszas és harmincas években, sokoldalú — 
irodalmi, tudományos és mozgalmi tevékenységet fejtett ki. Kolar Jénában 



végezte egyetemi tanulmányait, majd a pesti szlovák protestáns egyházkö
zösség papja, prédikátora lett, (1814—1832). Itt energikus harcot folytatott 
a szlovákok jogaiért, és arra törekedett, hogy Pesten vallási megosztottság 
nélküli egységes szlovák kultúrközpontot létesítsen. Kolar a csehek és szlo
vákok egységes irodalmi nyelvéért küzdött, olyan nyelvért, amely 
a szlovákok és a csehek egyenrangú nyelve. Kolar elemezte a dualizmust 
a szlovák nemzeti mozgalomban és követelte a világi kultúra fejlesztését. 
A modern nyelvtudomány követője, melynek értelmében a népnyelv alap
jain tudományos terminológia kidolgozását indítványozta. 

Irodalmi munkásságával, de különösen a Slave Dcery (1824—1832) című 
poémájával nagy népszerűségre tett szert a szláv népek előtt. A szláv nem
zetek együttműködését támogatva Kolar az egész Habsburg monarchia 
területén élő szláv nemzetek értelmiségei több nemzedékének volt idelógusa 
és nevelője. Kolarnak a szláv népek a kulturális és politikai együttműködésé
re vonatkozó eszméit nem szabad összetéveszteni a reakciós pánszlávizmus
sal, ahogyan azt Kolar ellenfelei tették.6 

Kolar fő érdeme az, hogy a szlovák nemzeti megújhodás mozgalmát ki
terjesztette a népi, világi ideológiára és minden erejével arra törekedett, 
hogy ezt az ideológiát átvigye mindkét valláshoz tartozó szlovák értelmiségre 
és a széles néprétegekre. Kolar tevékenysége a német romantikusok és 
nacionalisták valamint a magyar nemzeti mozgalom és a magyar liberális 
oppozíció reakcióját váltotta ki. 

Kolar megújhodási tevékenységének gyönge oldala az volt, hogy végig 
kitartott az egységes cseh és szlovák irodalmi nyelv követelése mellett, 
annak ellenére, hogy a történelem külön szlovák nép megalakulásának irá
nyába fejlődött. Kolar idealisztikusán túlértékelte a nyelv jelentőségét a 
nemzeti kultúra megteremtésében, és nem fogta fel a náció fejlődésében a 
gazdasági és politikai tényezők döntő szerepét. Kolar ideológiájának e 
gyengeségei miatt ellentétbe került a XIX. sz. harmincas éveinek végén és 
a negyvenes éveiben élő nemzedék felfogásával. Mindennek ellenére Ko
lart a szlovák nemzeti újjászületési mozgalom legmarkánsabb személyiségé
nek tekinthetjük. Igen nagy érdeme a szlovák nemzeti újjászületés folyamán 
a felekezeti megosztottság és provinciális szellem túlhaladása. 

A XIX. század húszas és harmincas éveiben a szlovákok nemzeti megúj
hodását jelentősen támogatták az egyetemisták és olvasóköri egyletek. Az 
olvasókörök hozzájárultak az értelmiség és a széles néprétegek közötti 
távolság fokozatos áthidalásához, és ezzel a nemzeti újjászületés még inkább 
kiterjedt, intezitása növekedett.7 

A húszas évek végére kiéleződött az ellentét a szlovák és a magyar nem
zeti mozgalom között. A magyar liberális oppozíció a magyar hivatalos 
nyelv elfogadását követelte a Magyarországon élő összes nemzetek számá
ra, és ennek következtében sokasodnak a viták a folyóiratok, újságok hasáb-



jain. A szlovákok nem voltak egyenlő helyzetben, mert magyar nyelven szá
mos folyóirat jelent meg, publikációk, egyesületek, az országgyűlés és a 
hatalom támogatta a magyarokat. A magyar-szlovák nyelvi vitát szociális 
ellentétek szőtték át, mert a szlovák nép a széthulló feudális társadalom al
sóbb rétegeihez tartozott. A magyar-szlovák szociális ellentétek kiéleződése 
1831-ben szlovák parasztlázadáshoz vezetett, melyet a hatalom kegyetlenül 
vérbe fojtott, 120 felkelőt felakasztottak. 

A szlovák-magyar nyelvi vita mélyülése és a magyar hatalmi szervek konk
rét magyarosítási intézkedése elősegítette a szlovák katolikus és protestáns 
értelmiség közeledését. E téren jelentős lépés a szlovák nyelvi és irodalmi 
társaság megalakítása Budán 1834-ben. Habár e társaság tagjainak többsége 
Bernolak-követő katolikus volt, elnökké Jan Kolart választották. A társa
ság Zora címmel évkönyvet adott ki, melyben mindkét valláshoz tartozó 
szlovák írók műveit tette közzé különböző irodalmi nyelven (1835, 1836.). 
A szlovák nemzetújítási mozgalom két áramlatának közeledése a cseh moz
galomtól való távolodáshoz vezetett, mert azok nem tanúsítottak megértést 
a szlovák nyelv és irodalom önálló fejlődése iránt. A cseh nemzeti mozgalom 
tagjai Kolarnak is a szemére vetették, hogy szlovákosítja a cseh nyelvet. 
Ezekben a termékeny években Kolar szlovák népdalgyűjteményt ad ki, 
amely a katolikus és evangélikus szlovákok első közös kiadványa. A gyűj
temény a szlovák népi nyelv gazdagságát tanúsította, de a szlovák irodalmi 
nyelv kodifikációjának halaszthatatlanságát is bizonyította.8 

A harmincas évek végén fokozódik a szlovák egyetemisták társaságainak 
tevékenysége. Különösen termékeny munkát végzett a bratislavai líceum
ban megalakult egyetemista társaság, az ismert Stur-nemzedék. A bratis
lavai egyetemisták e nemzedéke lelkesedett Kolar és Šafarik eszméiért, és 
nem elégítették ki őket tanáruk, Juraj Palkovič elavult, politikailag színtelen 
eszméi. A bratislavai egyetemisták élénken érdeklődtek a politikai kérdések 
iránt, és arra törekedtek, hogy felvegyék a kapcsolatot más szlovák városok
ban (Prešova, Kežmarok, Levoča — Eperjes, Késmárk, Lőcse) élő szlovák 
egyetemistákkal, diákokkal. Kiadták saját irodalmi munkásságuk gyűjtemé
nyes kötetét „Plidy" címmel, továbbá kapcsolatba akartak kerülni a néppel, 
ezért olvasóköröket létesítettek, szlovák nyelvű könyveket árultak, és 
amatőr színielőadásokat szerveztek. A bratislavai egyetemisták összekötte
tésben álltak a német és osztrák egyetemeken tanuló szláv egyetemistákkal, 
különösen a csehekkel. Gyakran látogattak Szlovákiába cseh egyetemi 
hallgatók, és úgyszintén szlovákok Csehországba. 

Mindez erősítette a szlovák nemzeti újjászületést és a magyarosítás elleni 
védekezés mellett kidolgozták a mozgalom pozitív nemzeti programját. 
Ez a mozgalom mindinkább a szlovák társadalom polgári erői törekvéseinek 
kifejezője, vagyis annak, hogy megszűnjenek a feudális és félfeudális rend
szer korlátai, melyek akadályozzák a szlovák nép szabad kulturális, politikai 



és társadalmi fejlődését. A szlovák nemzeti újjászületési mozgalomnak a 
XIX. század húszas és harmincas éveiben elért eredményei tették lehetővé 
a negyvenes években a mozgalom tetőzését. 

Л szlovák nemzeti újjászületési mozgalom tetőpontja а XIX. század negyvenes 
éveiben 

A szlovák nemzeti újjászületési mozgalom fejlődése folyamán а XIX. sz. 
negyvenes éveiben érte el tetőfokát. A szlovák nép történelmének szinterén 
akkor lépett fel a nevezetes Stur-nemzedék, ifjú szlovák nemzetújító értel
miség. Ez a nemzedék fejezte be Šafarik és Kolar megkezdett művét, sőt 
túl is szárnyalta a nagy tanítói által kitűzött célokat. Ez a nemzedék áthidal
ta a nemzetújító mozgalom vallási megosztottságát, és az értelmiség által 
indított szükkörű mozgalmat kiterjesztette az egész nemzetre, teljesen ki
bontakozott tevékenységük által a szlovák nép polgári nemzeti mozgalma. 

А XIX. század negyvenes éveiben az egész Magyarországon megérnek 
a polgári forradalom objektív és szubjektív feltételei. A soknemzetiségű 
Magyarországon szükségszerűen kiéleződtek a nemzetek közötti viszonyok 
a különböző nemzetiségű burzsoáziájának ellentétes érdekei miatt. Kü
lönösen elmérgesedett a magyar-szlovák ellentét, mert Magyarországon 
egyedül a szlovák népnek nem sikerült megteremteni semmilyen önálló 
nemzeti intézményt. Az egyedüli, többé-kevésbé önálló szervezet, melyet 
a szlovákok felhasználhattak, a protestáns - lutheránus egyház és annak 
iskolái voltak. 

A negyvenes évek elején Zaj Károly gróf, a magyar evangélikusok fő 
inspektorának hatására a magyarosítás e szervezetre is kiterjedt. A szlovák 
evangélikusok magyarosítására irányuló politikai ellenállásba ütközött, 
amelyet támogattak a nemzeti újjászületés mozgalmának tagjai. A szlovák 
lutheránusok jogaiért folytatott harcba aktívan bekapcsolódott a Stur-nem
zedék is. 

Stur és követőinek tevékenysége 

Stur Ljudevit (1815—1856), а XIX. sz. negyvenes éveiben a szlovák nem-
zetújhodási mozgalom vezetője még a harmincas évek végén a bratislavai 
líceum diákjaként kapcsolódott be a mozgalomba. Miután elvégezte az 
egyetemet Haléban, a bratislavai líceumban Palkovič segédeként, és mint 
utódja, a csehszlovák nyelv tanáraként élénk előadási és nevelői tevékeny
séget fejtett ki. Štur hazafiságát lelkesen fogadta a szlovák tanuló ifjúság, 
viszont annál kevésbé nézte jó szemmel a magyar hatalom, a magyar libe-



ralis oppozíció és a protestáns hierarchia Zaj gróffal az élén. Štur nagy részt 
vállalt a szlovák evangélikusoknak a császárhoz írt petíciójának összeállí
tásában, amelyben elítélték Zaj magyarosítási politikáját, és jogokat kö
veteltek, melyek megkönnyítenék a szlovák nemzeti kultúra szabad fejlő
dését. Ezért Štur ki volt téve a hatalom és a protestáns hierarchia gyanak
vásainak, zaklatásainak. Stur üldöztetése csak növelte népszerűségét, 
és meggyorsította a nemzeti mozgalom erőinek szervezkedését. Stur fel
fogása szerint a szlovák nemzeti megújhodásnak teljesen önálló kulturális 
és politikai mozgalommá kell válni. Ezért egyesíteni kellett a katolikus és 
evangélikus nemzetújítókat, és egységesíteni kellett a szlovák irodalmi 
nyelvet. Šturnak ez az elgondolása már megérett, de csak néhány évvel 
később valósult meg, amikor eszméjét elméletileg is megalapozta munkái
ban, és gyakorlatilag kifejtette újságaiban.9 

Štur eszméit lelkesen fogadta mindkét felekezethez tartozó szlovák értel
miség legöntudatosabb és legharcosabb rétege. 

Zaj gróf utasítására a protestáns egyházi szervek Sturtól visszavonták 
a bratislavai líceum katedráján az előadás jogát (1844), és ezután teljes mér
tékben a nemzeti mozgalom ügyének szentelte magát. Tevékenységében 
két harcias, tanult szlovák entellektüel támogatta, Jozef Miloslav Húrban 
(1817—1888) és Mihail Miloslav Hodža (1811—1870). Stur indította az 
első szlovák nyelvű lapot (Slovenskie narodnie noviny) melynek irodalmi 
melléklete is volt (Orol Tatranski) (1845—1948). Az újság és a melléklete 
a szlovák nemzeti megújhodási mozgalom folyamán ugyanolyan szerepet 
játszott, mint az ilír mozgalomban a 10 évvel korábban indult Uirske no-
vine és Danica Ilirska folyóiratok. A szlovák nemzeti lap Štur és követői
nek tribünje volt, és lapjain tette közzé írásait sok akkori szlovák irodal
már. A lap és a melléklete döntő szerepet játszott az önálló szlovák irodal
mi nyelv kialakulásában, és itt alapozta meg Štur a szlovák irodalmi roman
tika elméletét. 

A szlovák irodalmi nyelvet véglegesen a Tatrin szlovák egyesület 1846-
ban megtartott harmadik összejövetelén ismerték el. Az irodalmi nyelv 
alapjául a középszlovákiai tájnyelvet fogadták el. Štur a fonetikus helyes
írási elv híve volt, de ezt ellenezte Hodža és Stur más követői is, így az 
etimológikus írásmódot fogadták el, ezáltal a gazdag szlovák irodalom 
történelmi hagyományait követték. Šturnak teljesen igaza volt, mikor ezek
ben az években ezt írta: „E fontos lépés alkalmával a mi szlovák emberein
ket tartottuk szem előtt, tulajdon tájnyelvét véve alapul és nem az eddigi 
irodalmi nyelvet. 1 0 

Stur és követői példátlan kulturális és politikai tevékenységet fejtettek 
ki. A lap és melléklete mellett korszerű irodalmi-tudományos folyóirat is 
indul Slovenskje pohlady na vedu, umenia a literaturu címmel. Ezt a rend-



kívüli folyóiratot sok sikerrel Štur közeli munkatársa Húrban szerkesztette, 
lapjain a szlovák nemzetújító értelmiség élgárdája jelentette meg írásait. 1 1 

Štur, Húrban és Hodža által kodifikált szlovák irodalmi nyelv a szlovák 
nemzet szempontjából történelmi jelentőségű volt és emellett demokrati
kus és progresszív. Mint minden jelentős társadalmi akciónak, ennek is 
voltak ellenzői. Stur követőivel a cseh nemzeti mozgalom tagjai és a szlovák 
nemzetújító mozgalom idősebb nemzedéke Jan Kolárral az élen szállt szem
be. Ők a Štur követőinek akciójában a két testvéri népeiszakítását látták, 
és Sturt a nemzeti ideálok elárulásával vádolták. Az idő azonban gyorsan 
bebizonyította kinek van igaza. Az irodalmi nyelv kodifikálása megköny-
nyítette a szlovák népnek az asszimilálódás elleni harcot, megkönnyítette 
a szlovák nép emancipációjának folyamatát, a modern burzsoá nemzetté 
való átalakulását. Végezetül győzött az az eszme, hogy a szlovákok külön 
nemzetet képeznek, amelynek önálló kulturális, politikai és gazdasági fej
lődésre van joga. 

Štur követői a gyakorlatban bizonyították be a szlovák népi nyelv kifeje
ző erejét azáltal, hogy jelentős irodalmi alkotásokat jelentettek meg e nyel
ven. Bemutatták, hogy ezen a nyelven a legösszetettebb, bonyolultabb 
tudományos filozófiai gondolatokat is ki lehet fejezni. Sokoldalú tevé
kenységükkel Štur követői nemcsak irodalmi, hanem széleskörű nemzet
művelési, politikai mozgalmat vezettek. Harcoltak a nemzeti oktatás bőví
téséért, reformjáért, és felhívták a figyelmet a szlovák nép időszerű politikai, 
gazdasági és társadalmi problémáira. Štur és követői a feudális viszonyok 
felszámolását sürgették, valamint felfogták, megértették az iparosodás 
jelentőségét, habár azt a fejletlen szlovák tőkésosztály nem tekintette ha
laszthatatlannak. A társadalmi, nemzeti-politikai kérdések tekintetében Štur 
reális, világosan látó politikus volt. Ö nem követelte a nemzeti független
séget, de jóváhagyja az urbáris földek felvásárlását. Követelte, hogy a szlo
vákok Magyarországon egyenjogú nemzetté váljanak, de azt is, hogy a fe
udális viszonyokat a parasztok számára minél kedvezőbben szüntessék meg. 
О a magyar országgyűlésen mindig a leigázottak érdekében szólt — „Kér
jük országunkban a szabadság növelését, . . . mert anélkül ez az ország... 
(Magyarország M. P.) nem lesz igazán biztonságban. De ha szabadságot 
kérünk, az urbáris munkákra gondolunk, mert azok mindennek a kerék
kötői", 1 2 — mondta Štur a magyar országgyűlésen. 

A negyvenes évek végén Štur heterogén szociális mozgalma politikailag 
differenciálódni kezd, ami érettségét bizonyította. Kezdett kialakulni a bal
szárny, melynek Štur politikája túlságosan mérsékeltnek tűnt. E balszárny
hoz tartozott Jankó Kral, neves irodalmár és Jan Francisci, kiemelkedő 
demokrata, aki nagyon határozottan írta: „A mi népünknek most nincsen-
nek jogai, és ezért nincs mit féltenie, sőt határozottan kell harcolni minde
nért. Így vagyunk mi szlovákok a saját hazánkban. Ezért mondom, hogy 



a lapnak liberális-demokrata elveket kell követni, hogy nemzeti és szlovák 
legyen". 1 3 

1848, előtt a szlovák nemzeti mozgalom osztályjellegét és jelentőségét 
értékelve mutatis mutandis — e mozgalom méltatását Kardeljnek a szlovén 
nemzeti mozgalomról mondott szavaival fejezhetjük ki, amely nagyon 
hasonló a szlovák mozgalomhoz: 

Az a kérdés, hogy a nemzeti megújhodás törekvéseinek ki volt a hordo
zója: a burzsoázia, kisburzsoázia, parasztság — helytelen. A paraszt, a kis-
burzsoá, iparosok, termelők és az ezekkel kapcsolatban álló szlovén értel
miség is az új társadalmi folyamatok, a korai kapitalizmus részei voltak. 
Belőlük alakult ki a modern burzsoázia és a proletariátus. Mindezek a ré
tegek hordozói voltak a szlovén nemzeti öntudatra ébredés eszméinek, 
habár sem a szociális, sem a konkrét gazdasági törekvésük szerint nem 
képeztek homogén egységet. 14 

A szlovák nemzeti mozgalom tagjainak kapcsolata a délszláv népek 
megújhodásának hordozóival 

A szlovák nemzeti mozgalom harcosai nagy tekintélynek örvendtek minden 
szláv nép szemében. Igen szoros kapcsolat fűzte őket népeink nemzeti 
újjászületéséért küzdő fiaihoz. Ez a kapcsolat jó táptalajt talált nálunk és 
a szlovákoknál fennálló társadalmi viszonyok hasonlóságában, a politikai, 
szociális és kulturális problémák hasonlóságában, a nyelvek rokonságában 
és a közös, szláv eredetben. A szlovén nemzetújítók Kopitár, Metelko és 
Stanko Vraz leveleztek Šafarikkal. Vraz Šafarik számára anyagot gyűjtött 
a szlovénokról. Kolar felfogása a csehszlovák nyelvi egységről arra ösztö
nözte Vrazt, hogy fogadja el a szerb-horvát-szlovén nyelvi egységet, továb
bá, Dulabije című művén erősen érezhető Kolar Slave Dcery művének 
hatása. 

Különösen élénk volt a kapcsolat az illír mozgalom és szlovák nemzeti 
mozgalom között, Ljudevit Gaj Kolar szuggesztiójára adta ki brossúráját 
a horvát helyesírásról, amelyet a cseh helyesírás mintájára állított össze 
(1830). Kolarnak a szláv kölcsönhatásra vonatkozó eszméi inspirálta Gajt, 
hogy az illír mozgalmat délszlávokkal közös mozgalommá emelje. Gaj 
levelezett Safari kkal, de Kolar sugalmazására indította az Ilirske novine 
és Danica folyóirat (1835) kiadását. A Danica gyakran közölt cikket a szlo
vákokról és szlovák verseket tett közzé. A Danica lapjain Gaj közzétette 
Kolar írásait a szláv kölcsönös együttműködésről. Kolar járt Zágrábban, 
ahol még jobban megszilárdította kapcsolatait az illír mozgalom tagjaival. 
Zágrábban Kolar többek között megismerkedett Meda Pucié irodalmárral, 
és Ognjeslav Utjesenovič Ostrožniski költővel. Petar Preradovié Kolar 



hatása alatt írta Slavjanka című ódáját, a nagy szlovák hazafit siratta el 
gyengéd hangú Smrt Jana Kolara (1852) című elégiájában. 

Štur reformja tekintetében Gaj és az illír mozgalom tagjai semleges állás
pontra helyezkedtek, habár érthető volt számukra a szlovák álláspont. 

A szlovák nemzetújítókat nagyra értékelték Szerbiában is, habár itt 
mások voltak a társadalmi-politikai körülmények. Belgrádban már igen 
korán kezdték közölni Šafarik, Kolar és Štur munkáit. Vuk Karadzic anya
got nyújtott Šafariknak a szerbekről, és levelezett vele. Kolarnak a szláv 
együttműködésre vonatkozó munkáját Belgrádban 1845-ben fordították 
le. A Družina mladeži srbske elnevezésű ifjúsági egyesület összejövetelein 
ifj. Jevrem Grujić Kolar műveiből olvasott fel, Jovan Ilié költő pedig 
részleteket fordított le a Slave Dcery poémából. 

Még élénkebb volt a kapcsolat a szlovák nemzetújítók és a vajdasági 
szerbek között. Šafarik, aki a Novi Sad-i szerb gimnázium tanára volt 
(1815—1833) nagy hatást gyakorolt a szerbek kultúréletére. A Matica srpska 
évkönyvének első számait az ő hatása alatt szerkesztették. A Pesten tanuló 
szerb egyetemisták Kolar köré tömörültek. Pesten tanult, és Kolar erős 
hatása alatt állt Pavle Stamatovié. Tódor Pavlovié a Srpski narodni list 
című lapban közölte Kolarnak az együttműködésről szóló írásának fordí
tását. Ljudevit Štur pedig a Bratislavában tanuló szerb fiatalokra volt nagy 
hatással. Az ő hatására vált költővé a vajdasági szerbek későbbi nagy vezé
re Svetozar Miletié. 

Ez a néhány adat világosan bemutatja népünk és a szlovák nép közötti 
szoros együttműködést a nemzeti öntudatra ébredés korában, és tanúsko
dik arról, hogy népeink előtt a szlovák nemzetújító mozgalom tagjai igen 
nagy tekintélyt élveztek. 

Mindezek összegezése képpen megállapíthatjuk, hogy a szlovák nemzet 
újjászületési törekvései a nemzeti mozgalomban teljesedtek ki, amely lehe
tővé tette a szlovák nemzet emancipációját, valamint sokban hazzájárult 
ahhoz, hogy a szlovák népet ne érje teljesen felkészületlenül a forradalmi 
1848-as év, 

IV. A VAJDASÁGI SZLOVÁKOK A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉIG 

A szlovákok letelepedése a% Alföldön (Dél-Magjarors^ágon — Vajdaságban) 

A XVII. és XVIII. század folyamán a magyar feudálisok részéről a szlovák 
jobbágyok fokozódó, mindinkább elviselhetetlen kizsákmányolása, az 
észak-magyarországi szlovák megyék viszonylagos túlnépesedése, továbbá 



a szlovák evangélisták üldöztetései előidézték a szlovákajkú lakosság el
költözését régi lakhelyüktől Közép- és Dél-Magyarországra. Az első ván
dorlások a XVIII. század második és harmadik évtizedében kezdődtek, 
amikor a szatmári béke (1711) után a magyar nemesség feladta a Habsburg 
abszolutizmus elleni harcot. Az első áramlat alkalmával a szlovák jobbágyok 
Nógrád, Pest és Békés megye területén a Tisza és Duna mentén telepedtek 
le. A Nógrád, Pest és Békés megyében letelepült szlovákok Szlovákia 
északi és középső részéről származtak, a Tisza mellékére települtek. Szlo
vákia keleti részéről, míg a Duna mellékiek a nyugati részéről származtak. 

Abban az időben, amikor a Habsburg monarchia hatalmi szervei kezd
ték betelepíteni a ritkán lakott dél-magyarországi területeket, a XVIII. sz. 
közepén a szlovákajkú lakosság is kezd Bácskában, majd Szerémségben 
és a Bánsággan is megtelepedni. Kezdetben Vajdaságban főleg a nógrádi 
és pestmegyei szlovákok telepednek le, de hamarosan régi szülőföldjükről, 
Szlovákiából - Hontijska, Orovska, Liptovska, Turčanska, Trenčinska, 
Gemerska, Zvolenska és más „zupanijákból" (Honti, Liptói, Turóci, 
Trencséni, Gömöri, Zólyomi és más megyékből). Az első szlovákok 1745-
ben jöttek Bácskába (Petrovac), Szerémségbe 1770-ben (Stara Pazova) 
míg a Bánságba csak a XVIII. század végén (Komlós), de nagyobb telepü
lések csak a XIX. század elején alakulnak ki. (Kovačica, Padina). A XIX. 
század második felében Szlavóniában is telepednek le szlovákok. 

A többi dél-magyarországi telepeshez hasonlóan a szlovákok is feudális 
birtokokon, kamarai gazdaságokon és a határőrvidékeken telepedtek le. 
Bácskában a szlovákok feudális birtokokon telepítették Petrovac, Gložan 
és Kisač településeket a Čarnojevićek futaki birtokán, továbbá Kulpint 
a Stratimiroviéok kulpini birtokán, Bajsát Stevan Zak pusztáján és Selencát 
a kalocsai érsek birtokán. A bácskai kamarai birtokokon a szlovákok Piv-
nica és Lalié helységeket telepítették. A szlovák családok kisebb számban 
még Bezdánba, Kupuszinára és Temerinbe költöztek, de itt később elma
gyarosodtak. A szlovák telepesek egy része a XVIII. század végén Dél-
Bácskába (Palanka, Begeč, Futog) költözött. Ezekből a más bácskai falvak
ból költözött a XIX. század elején meghatározót számú szlovák család 
Novi Sadra (Újvidék). Ily módon a dél-magyarországi vidékeken Bácská
ban telepedett meg legtöbb szlovákajkú család. A felsorolt falvak némelyi
kében a XVIII. század végén a szlovák lakosság létszáma kb. 2000 is volt. 
(Petrovac, Kisač). A lakosság természetes szaporulatának és a további 
letelepedéseknek köszönve, 1900-ban Bácskában 30 002 szlovákajkú lakos 
volt. Gazdasági és kulturális központjuk Bački Petrovac, később pedig 
Novi Sad. 

Szerémségbe az első szlovákok 1770-ben költöztek — 98 család Selen-
cáról, Bácskából Stara Pazovára. 1791-ben 30 szlovák család Novi Slanka-
menre költözött, míg a XIX. század folyamán Stara Pazováról a szlovákok 



más szerémségi helységbe is átköltöztek — Bingun (?), Sot, Boljevac, Doba-
novce, falvakba. A szerémségi szlovákok gazdasági és kulturális központja 
Stara Pazova volt, ahol már 1784-ben 1350 szlovák lakos élt, míg 1900-ban 
létszámuk meghaladta az 5000-t, és így a helység lakosainak 75%-t képez
ték. A XIX. század folyamán a szlovák lakosságból sokan Szlavóniába 
telepednek le - Našice, Markovce, Jurjevce és más falvakban, Pejačević 
grófok birtokain. Ezeknek legnagyobb része elhorvátosodott a XIX. és 
a XX. század folyamán. A Szerémségbe és Szlavóniába a szlovákok lete
lepedése ún. szekundáns kolonizáció volt, amely igen intenzív a XIX. 
század végén, mert a parasztok olcsóbb földet kerestek. A hivatalos statisz
tika szerint 1900-ban Szerémségben 11415, Szlavóniában pedig 6 500 
szlovák élt. 

Bánságban a szlovákok a XVIII. század végén jelennek meg (Banatski 
Komlós 1782), ahonnan hamarosan Mali Gaj, Slovačka Stamora és Nádiak 
helységekbe is átköltöznek. A nagyobb szlovák települések azonban a XIX. 
század kezdetén alakulnak ki. Ekkor települ Kovačica 1803-ban és Padina 
1806-ban. Szlovákajkú lakosság azonban volt már a bánsági falvakban is, 
Aradac, Slovački Aleksandrovac, Janošik, Hajdučica, Vojlovica, Belo 
Blato és Ostojiéevo falvakban. A bánsági szlovákok gazdasági és kulturális 
központja Kovačica, ahol 1900-ban több mint 4000 szlovák lakos élt az 
összesen 15 000 bánsági szlovákajkú telepesből. A bánsági szlovákok leg
nagyobb része a határőrvidéken élt, és a bácskaiaktól szerémségiektől elté
rően határőrvidéki kedvezményeket élvezett. 

Ebből látható, hogy a dél-magyarországi szlovák telepesek Bácskában, 
Szerémségben és Bánságban szétszórtan éltek. Annak ellenére, hogy egyes 
falvakban a lakosság többségét képezték, nem telepítettek be egy konti-
nuált területet. Vajdaságban 1900-ban létszámuk 56 386, és a ruszinok mel
lett ők képezték a legkisebb létszámú nemzetiséget Dél-Magyarországon. 
Ez a tény meghatározta gazdasági-politikai és kulturális szerepüket Vajda
ság történetében. 

Vajdaság szlovák nemzetiségű lakosságának helyzete a letelepedés után 

A vajdasági szlovákok ugyanúgy éltek, mint Vajdaság többi falusi lakosai 
a XVIII. században. Viselték a szokásos feudális terheket, ha feudális vagy 
kamarai birtokokon éltek, illetve a katonai kötelezettségeknek tettek ele
get a határőrvidékeken. Ha a régi otthonukban az életüket összehasonlít
juk az itteni helyzetükkel, a modern szlovák történelmi szemlélet konsta-
tációja szerint a szlovákok élete a délvidéken jobb volt . 1 5 A szlovák tele
pesek több földet kaptak, és az sokkal termékenyebb volt, mint a régi 
hazájukban, a jobbágy sorsból felszabadulva szerződéses viszonyba léptek, 



szabad költözködési joggal. A szlovák telepesek pauperizálódásának fo
lyamata sokkal lassabb volt, mint a régi hazájukban, kitartásuk, szorgal
muk és takarékosságuk folytán példás földművesekké váltak, és az ésszerű 
mezőgazdasági termelésben megközelítették Vajdaság német lakosságát. 

A XVIII. században a vajdasági szlovákok legnagyobb része jobbágy
paraszt volt (kivéve a Bánságot, ahol több volt a határőr). A városi lakos 
igen kisszámú volt, még a XIX. és a XX. században is. A szlovák 
parasztok minden figyelmüket a föld művelésére, házépítésre, berendez
kedésre összpontosították, és e téren irigylésre méltó eredményeket értek el. 
Az örökös földéhségük konzerválta a társadalmi viszonyaikat, mint például 
a vallási hovatartozásuk, ami meglehetősen elszigetelte őket a körülöttük 
élő, más nemzetiségű lakosságtól. Ez az elszigeteltség akadályozta meg 
az asszimilációjukat, de lelassította a politikai, kulturális emancipáció
jukat is, és csökkentette szerepüket Vajdaság politikai életében. Az ilyen 
kedvezőtlen körülmények ellenére is a vajdasági szlovákok aktívabban 
bekapcsolódtak Magyarország és Vajdaság kapitalista fejlődése folyamán 
környezetük és szülőföldjük társadalmi és kulturális életébe. Ez a tevé
kenységük a XIX. század második felében és a XX. század elején volt 
jelentős. 

A vajdasági szlovákok társadalmi és politikai fejlődése a XIX. szádad első 
felében 

Nem nagyon ismert, hogy hogyan folytak le a konkrét események a szlo
vákok történetében a XIX. század közepéig. A forrásanyagok legnagyobb 
része különböző levéltárakban van, nagyon keveset tettek belőle közzé 
vagy használtak fel a történelmi művekben. 1 6 Annak ellenére, hogy meg
lehetősen nagyszámú munka jelent már meg a vajdasági szlovákokról 
a szlovákiai és a mi újabb történelmi irodalmunkban, kevés az olyan alko
tás, amely a vajdasági szlovákok gazdasági, társadalmi és kulturális életének 
alapvető kérdéseivel foglalkozna a XVIII. század végén és a XIX. század 
elején. Nincsenek olyan tanulmányok, amelyek a szlovák lakosság osztály
szerinti differenciálódását dolgozták volna fel, hogy ismertté válna, milyen 
szerepet játszott a városi lakosság, különösen az iparosok akikről tudjuk, 
jelentős szerepet vállaltak a szlovákok kulturális és politikai életében. Még 
mindig nincs kellően feldolgozva a vajdasági szlovákok kultúrtörténete, 
főleg a vajdasági környezet általános kulturális folyamataiba való bekap
csolódásuk. 

A vajdasági szlovákok társadalmi történetéből jelentős konkrét esemé
nyek, a bajsai jobbágyok mozgalma (1816-ban) ismert, köszönve az újabb 
kutatásoknak 1 7 . Bajsa falut Stevan Zakó, a Tisza menti határőrvidék parancs-



пока kapta 1751-ben, és a magyarok, szerbek mellett szlovákokat is tele
pített. Zakó 1759-ben a bajsai birtok felét eladta a Vojnié családnak. Az 
új tulajdonosok fokozták a jobbágyok exploatációját, akiknek a többsége 
szlovák nemzetiségű volt. Habár a bajsai jobbágyok bírósági pört foly
tattak a tulajdonossal 1769/70. évben, a mozgalom erőszakos elfolytása miatt 
sokan elköltöztek. A nyomás erősödött a XIX. század kezdetén. A Vojnié 
és Zakó ezért legelőket, réteket vettek el a jobbágyoktól, és állatcsordáik
kal nagy károkat okoztak a jobbágyok vetéseiben. Nem kímélték a szlovák 
papságot sem, tőlük visszavonták a szessziók felét. A bajsai parasztok elé
gedetlensége 1816-ban érte el tetőfokát. A parasztok titokban petíciót 
küldtek a megyei hatalmi szervekhez, de minden eredmény nélkül, mivel 
a Vojniéok és Zakó Bácsbodrog vármegyében igen nagy tekintélyt élvez
tek. Nem járt sikerrel a bajsai szlovákok panasztétele a pesti helytartó
tanácsnál sem. A Vojniéok és Zakó törvényellenesen megkövetelték a ro
botmunkát, a földnélküliektől is, azzal az indoklássa, hogy használják 
a legelőket. A parasztok négy vezetőjét, akik megtagadták a robotot, az 
úriszék nyilvános botozásra ítélte, de a büntetésre nem került sor, mert 
elkeseredett társaik kiszabadították őket. Bajsa urai panaszt tettek a megyei 
tanácsnál, amely elrendelte a parasztvezérek elfogását, és a megyei bíróság 
elé állítását, mely Bajsán ítélkezett volna. 1816. október 5-én a megyei 
hatalmasságok katonasággal jelentek meg Bajsán, és kisebb összeütközés 
után a parasztok elmenekültek. Egy paraszt megsebesült, négyen pedig 
fogságba estek. A következő napon elfogták a többi parasztvezért is, akik 
a bajsai templomban kerestek menedéket, ketten pedig önként jelentkeztek, 
mert feleségeiket fogták el. A vádlottakat a zombori megyei fogházban 
hallgatták ki, és október 12-én Bajsán ítélkeztek felettük. Nyolc parasztra 
25—40 botot mértek, míg kettőt közülük 3 havi elzárásra is ítéltek. A boto-
zást az egész falu jelenlétében hajtották végre, míg Andrija Kolar falubírót 
leváltották. Ez a büntetés nem halgattatta el a bajsai parasztokat, és közü
lük a legenergikusabbak — Ivan Balaž és Mjhailo Takač a büntetés letölté
se után Pestre mentek panaszt tenni a helytartótanács előtt. Ezért Balažt 
1817-ben elűzték Bajsáról. Habár nincsen arra vonatkozó adat, hogy hogyan 
fejeződött be ez a mozgalom, kétségkívül az eddig ismeretes legjelentősebb 
feudálisellenes megmozdulása a vajdasági szlovákoknak a XIX. század 
első felében. 

A felvidéki szlovákoknak a XIX. század 40-es éveiben lezajló nemzeti 
mozgalma hatott a vajdasági szlovákokra is. Állandó volt közöttük a kap
csolat, mert a régi hazájukból jöttek a papok, tanítók, ők voltak a vajdasági 
szlovákok nemzed öntudatra ébredésének kezdeményezői. Petrovac falu
ban, a legnagyobb szlováklakta helységben már 1845-ben megnyílt a va
sárnapi iskola, amelyet Stefan Homola, Štur követője alapított. Ebben 
az évben alakult meg Petrovacon az olvasókör is. Már 1848 előtt a papok 



és tanítók szűk köre tevékenykedik, tanítói tevékenységük folyamán éb
resztik a nemzeti öntudatot. Stur Narodne novine és Húrban Nitra című 
lapjának első előfizetői és olvasói Vajdaságban voltak. 

A kapitalista gazdálkodás erősödésének feltételei között várták be a vaj
dasági szlovákok az 1848. és 1849-es forradalmi évet. 
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Fordította: Megadja Ida 

Regime 

Slovaci krajem XVIII i u prvoj polovini XIX veka (narodni preporod) 

U uvodnom delu svog rada autor prikazuje istorijsku pozadinu i društveno-političke 
promene kője su pogodovale razvoju nacionalnih pokreta. 

Sledeće poglavlje tretira opšte prilike u Habsburškoj monarhiji krajem XVIII i počet-
kom X I X veka s posebnim osvrtom na opšti položaj Slovaka u ugarskim zemljama Habs-
burške monarhije u to vreme. Slovački narod je bio zapostavljen i verski podeljen što je 
usporavalo nacionalno buđenje. Što se privrede tiče, ona je bila zaostala u slovačkim 
krajevima i Ugarskoj gde su još uvek vladali feudalni odnosi. Iako gradska privreda ima 
izvesne tradicije ona stagnira kao i druge privredne grane. Uzrok sporom razvitku slo-
vačkih krajeva treba tražiti u socijalnoj i nacionalnoj strukturi stanovništva. Autor nas-
tavlja sa opštim uzrocima pojave Madarskog nacionalnog pokreta i začecima nacionalnog 
preporoda kod Slovaka. Verska, lingvistička i kulturna podeljenost predstavlja prepreku 
nacionalnom preporodu, pa ipak narodni preporod je u stalnom usponu da bi 40-ih godi
na X I X veka doživeo kulminaciju. Od najistaknutijih ličnosti posebna pažnja je posveće-
na Šturu i delatnosti pokreta kojeg je on predvodio. 

Autor završava svoj rad opisivanjem veza slovačkog preporoda sa nacionalnim rad-
nicima južnih slovena, i prikazivanjem položaja Slovaka u Vojvodini nakon kolonizacije. 

Summary 

The Slovaks in the 19th and the first half of the 19th century 

The first part of the present study is presenting the historical background and the socio
political changes that have helped the development of the national movements. 

The next chapter deals with the general conditions in the Habsburg monarchy, with 
special regard to the conditions of the Slovak population in the Hungarian regions of the 
monarchy. The Slovaks were neglected in many respects. They also had two main con-



fessions of faith and it was a serious obstacle to the process of national rebirth. As far 
as economy is concerned it was rather bacward in those areas, and this had to do with 
the still existing feudal ties. Although manufacture had certain traditions in the towns, 
it also fell behind just like the other branches of economy. The blame should be put on 
the social and national structure of the population. The author goes on explaining the cau
ses that had brought about the Hungarian national movement and had started the Slovak 
national rebirth as well. In spite of the confessional, linguistic and cultural obstacles that 
have delayed the Slovak national movement, it has gradually gained in power and reached 
its culmination in the forties of the 19th century. Among the most significant leaders 
special attention is payed to Štur and the movement lead by him. 

The author concludes with the description of ties that existed between the Slovak 
national movement and the national workers of the south slav peoples, and with the 
conditions of the Slovaks in Vojvodina. 


