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„..olyanok törvény-kormányozta szabad emberek közt az egyesületi mozgalmak, mint 

óraművön a perczmutató”. 

 

Kossuth Lajos gondolata az Iparegyesület alakulásakor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 TARTALOMJEGYZÉK  

 Bevezető 5 

I. FELVEZETÉS – ALAPVETÉS 7 

I.1. Az egyleti kultúra nemzetközi előzményei és társadalmi kontextusba 

helyezése 

 

7 

I.2. Az egyleti mozgalom magyarországi előzményei és története a középkortól a 

kiegyezésig 

 

19 

I.3. Az egylet/egyesület definíciója 22 

I.4. Vázlatos kitekintés a szlovákok egyesületi életének fejlődésére a 18. 

századtól 1867-ig 

 

24 

I.5. Az egyesületi jog szabályozásának fejlődéstörténete hazánkban a kezdetektől 

a dualizmus végéig 

 

31 

I.6. A nemzetiségi egyletek létrejöttét befolyásoló speciális szabályok, tényezők 37 

I.7. A kutatás forrásai és társadalmi háttere 40 

   

II. A SZLOVÁK EGYLETEK TESTAMENTUMA 45 

II.1. A levéltári források alapján egyértelműen beazonosítható szlovák egyletek 

felsorolása 

 

45 

II.2. Hasonlóságok és különbségek a szlovák egyletekben 76 

II.3. A dualizmus kori egyletek néhány ismert reprezentánsa 87 

II.4. A szlovák egyesületek tipizálása önmeghatározásuk, illetve az egyleti 

alapszabályok alapján 

 

90 

II.5. A szlovák egyesületek alapszabályainak jellegzetességei konkrét példák 

alapján 

 

98 

II.6. A vallási hovatartozás jelentősége a szlovák egyesületi életben 116 

II.7. Az anyagi erőforrások szerepe a szlovák egyesületi élet alakulásában 119 

II.8. A szlovák munkás egyletekről 127 

II.9. A szlovák dalkörökről és színjátszó egyletekről 132 

II.10. A szlovák nemzetiség népességi eltéréséből az egyleti életben adódó 

tájegységi különbségek rövid leírása 

 

134 

II.11. A magyar államhatalom által létrehozott, támogatott szlovák egyesületek 136 

II.12. A szlovák egyesületi életet befolyásoló dualizmus kori magyarországi 

nemzetiségek közös tevékenysége és kapcsolatrendszerének sajátosságai 

 

138 



 

 

4 

II.13. A korabeli szlovák nyelvű sajtó, sajtótermékek szerepének, hatásának 

konkrét példákon való bemutatása a nemzetiségi, egyesületi életre, különös 

tekintettel a sajtóperekre 

 

 

144 

II.14. Az egyesületi élet és az oktatás kapcsolata 152 

II.15. A 19. század végi 20. század eleji szlovák kivándorlások és az egyesületi élet 

kapcsolata 

 

156 

II.16. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1867-1875 között 

 

169 

II.17. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1876-1890 között 

 

177 

II.18. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1891- 1900 között 

 

181 

II.19. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1901-1906 között 

 

195 

II.20. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1907-1912 között 

 

206 

II.21. A szlovák egyesületek létrejöttének politikai-társadalmi kontextusba 

helyezése 1913-tól és az első világháború idején 

 

211 

II.22. A szlovák egyletek közül az olvasó egyletek jelentőségének kiemelése, a 

nemzeti öntudat megőrzésében, az asszimiláció elleni küzdelemben betöltött 

szerepének bemutatása                                                                         

 

 

220 

II.23.                        A kulturális egyletek tájegységeket átívelő (Felső-Magyarország – Budapest 

– Alföld) kapcsolatairól 

 

224 

   

III. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 226 

   

IV. BIBLIOGRÁFIA 228 

   

V. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 239 

   

VI. MELLÉKLETEK:  

SZLOVÁK EGYESÜLETI ALAPSZABÁLYOK, LEVELEZÉSEK 

 

240 

                                                                                                                       

                                                                                                           



 

 

5 

Bevezető 

 

Az értekezés címében megjelölt dualizmuskori szlovák társasélet szerepének, 

jelentőségének tudományos igényű, minél szélesebb horizontú feldolgozása és bemutatása 

álláspontom szerint alapvetően fontos. 

Mivel adalékot szolgáltat, az 1867-1918 közötti korszak egyik legfontosabb kérdésének, a 

„nemzetiségi kérdés” belső összefüggéseinek a megismeréséhez a szlovákság 

szempontjából a társasélet aspektusán keresztül. 

Az 1867 után kibontakozó társasélet komoly szerepet játszott a korabeli társadalomban, 

kihatással a politikai, gazdasági, nemzetiségi életre is. 

A korabeli sajtóban, a korszakkal foglalkozó monográfiákban, helytörténeti munkákban 

találkoztam számos olyan szlovák egyesületre történő utalással, amelyek működésének 

eddig nem találtam levéltári nyomát. Természetesen a levéltári forrás hiánya nem jelenti 

minden kétséget kizáróan, hogy az a szerveződés nem létezett. Ezen egyesületek történetét 

jelen értekezés nem taglalja.    

Az értekezés keretében az volt a célom, hogy levéltári források alapján do lgozzam fel a 

témát. A felhasznált forrásokról részletesen szól az I/7-es fejezet. 

Az úgynevezett „nemzetiségi törvény” /1868. évi XLIV. Tc./ engedélyezte a kulturális és 

gazdasági egyesületek alapítását, amelyek nyelvét az alapítók határozzák meg. 

1873-ban Szapáry Gyula körrendelete /1394 eln. sz./ hirdette meg az egyesülési 

szabadságot, de a körök alakulását alapszabályaik miniszteri láttamozásához kötötte. 

Az 1508/1875-ös BM rendelet azonban a nemzetiségi törvénnyel ellentétesen leszűkítette a 

nemzetiségek által alakítható egyletek körét közművelődési és irodalmi céllal létrejövőkre. 

A szlovákok az egyesületi működés feltételéül szabott miniszteri láttamozás megszerzése 

érdekében, sok esetben nem szerepeltették az egyesület céljai között a szlovák nyelv 

ápolását, gyakorlását. Az egyesületek kis része esetében találtam kétnyelvű alapszabályt. 

Viszont amennyiben a levéltári anyagokban fennmaradt újság, könyvrendelési 

dokumentum és ebben szerepelnek szlovák nyelvű kiadványok, a közvetlen nemzetiségi 

kapcsolat igazolható, főleg amennyiben az egyesület szlovákok lakta területen vagy 

nyelvszigeten alakult és vezetősége és az egyesületi tagság névsorában szinte kivétel 

nélkül szlovák hangzású neveket találunk. A fentiekből kitűnik, hogy a szlovák 

egyesületek kutatása lassú levéltári munkát igényel. Ennek a munkának az eddigi 

eredményeit tartalmazza a dolgozat. A közművelődési egyesületek mellett kitekintéssel 
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például a szlovák pénzintézetekre, melyek a kutatási eredményeim alapján fajsúlyos 

szerepet játszottak a szlovák egyesületi életben.   
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I. FELVEZETÉS-ALAPVETÉS 

 

I. 1. AZ EGYLETI KULTÚRA NEMZETKÖZI ELŐZMÉNYEI ÉS TÁRSADALMI 

KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 

 

A disszertáció címében megfogalmazott kutatási eredmények konkrét kifejtése előtt, 

alapvetően fontos az egyesületek kialakulásának történelmi kontextusba helyezése, illetve 

általánosságban tisztázni a meghatározó belső működési mechanizmusaikat és az abban 

rejlő, a tevékenységüket, eredményességüket befolyásoló tényezőket. 

Alapvető kérdés, miért és miként keletkeztek az egyesületek, mik az egyesületek 

kialakulásának társadalmi körülményei és strukturális jellegzetességei. 

A történelmi gyökerek Európában a kora középkortól megfigyelhetők: a létrejövő 

egyetemek 12. századtól biztosított autónómiájában1, az abszolút uralkodók által a 13. 

századtól adott városi kiváltságok az egyházaknak, azon belül különösen a 

szerzetesrendeknek biztosított privilégiumokig, melyek bölcsőjét adták a későbbi korok 

polgári intézményrendszereinek, ezek között az egyesületeknek is. 

Az első tömörülések (kvázi egyesületek) a középkorban a feudális állam és társadalom 

szoros összefüggésében jöttek létre. Ebben az időszakban az államhatalom bizonyos 

közhatalmi funkciókat ruházott át az államhatalommmal függő viszonyban lévő 

szerveződésekre; így jöttek létre a foglalkozási társaságok, majd a céhek. 

A témakör egyes kutatóinak véleménye szerint már a fent jelzett szerveződéseket is 

egyesületeknek kell tekinteni2. Más felfogás szerint modern értelemben vett egyesületekről 

csak a rendi társadalom bomlása után, a polgári társadalom kialakulását követően 

beszélhetünk.  

Tény, hogy a középkori céhek, szövetségek és más korporatív szervezetek az 

egyesületektől strukturálisan különböztek, mivel: 

a rendi társadalom szervezeteiben a személyes ki- és belépés nem szabad elhatározásból 

történt, 

amennyiben alakult is szervezet, melyet szabad elhatározásból hoztak létre, akkor is 

hiányzott a modern egyesület létéhez elengedhetetlenül szükséges alapszabály, 

                                                

 
1 Piotr. S. Wandycz: Idézett mű 20-25 p. 
2 Szociológiai Szemle 1993/3-4 (101-102 p.) 
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ezek a szerveződések inkább voltak kisebb községek, városok, semmint személyek 

társulásai.  

A rendi korporatív szervezetek közül az egyik legtipikusabb a céh, a városi polgárság 

szervezete. Emellett kiemelhetők a lovagi Bruderschaftok vagy a lövészegyletek is.  

A céhek elsősorban közvetlen termelői vagy kereskedelmi tevékenységeket végeztek, de 

ellátták tagjaik érdekvédelmét is, és olyan jótékony szolgálatokat is teljesítettek számukra, 

mint a betegápolás vagy a segélyezés. A rendi korporatív szervezet magán viselte a 

feudális társadalom strukturális vonásait. A korporációba nem szabad akaratából lépett be 

az egyén, hanem születésénél és rendi helyzeténél fogva tartozott hozzá, szabadon el sem 

hagyhatta, más rendűek szervezetéhez nem csatlakozhatott. A korporáció kiterjedt a 

csatlakozott egész életére, nem csak az élete egy szegmense volt. A szerveződés 

létrejöttekor megfogalmazott szervezeti célokról nemigen beszélhetünk már csak azért 

sem, mivel a szervezet nem a tagok által tételezett célokat követett, hanem tradíciók által 

meghatározott feladatokat teljesített. Végül a korporáció a tagok számára 

státuszmeghatározó jogkövetkezményeket is jelentett. Így például a céhszabályok 

rögzítették a mesterek, a legények és az inasok különböző jogállását, előírták egymáshoz 

való viszonyukat, céhen kívüli viselkedésüket is.  

Nipperdey az egyesületekről írt híres tanulmányában azon az állásponton van3, hogy a 

modern társulási rendszer előformáinak csak a pietizmus újabb társas képződményei 

tekinthetők, de ezek sem tulajdonképpeni egyesülések, csekély szervezettségük és vallási 

ájtatosságra korlátozódásuk miatt. Pietista szellemiségű egyesületek csak jóval később, 

1780 után, angol előképek hatására alakulnak. Szabad társulások, mint például a nyelvi 

társaságok csak rendi keretek között létezhettek, e társulásokon kívül csak az egyetemi 

hallgatók alkottak nagyon laza egyesüléseket a polgári korszak előtt. Ide sorolhatók 

továbbá a különböző titkos társaságok, például a szabadkőműves páholyok és a szalonok 

is.  

Jellemzőik között említhetők a kicsi, nem szigorúan elhatárolt tagsági kör, a célok 

egyes konkrét akciókra irányultsága, a szervezettség csekély foka, a belső struktúrát 

rögzítő alapszabály hiánya. Ezeknél a csoportosulásoknál a későbbi, kiforrott egyesületek 

szervezeti jellemzői (például választások, tagok egyenjogúsága, évenkénti közgyűlés) 

együttesen nem fordulnak elő. 

                                                

 
3 Szociológiai Szemle 1993/3-4 (102-103 p.) 
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Véleményem szerint bizonyos értelemben az egyesületek előképei az 

olvasótársaságok. Ezen szerveződések a rendi társadalom időszakában jöttek létre, így 

klasszikusan egyesületnek nem tekinthetők, mivel e szervezettípus kialakulása a fent 

részletezett ismérvek alapján csak a feudális társadalom bomlásával indult meg, azonban 

szellemiségükben már hordozták a polgári egyesületek értékrendjét. 

  A polgári gondolkodásmód kialakulása és elterjedése kiváltotta a polgári magatartás 

térhódítását is, elsősorban a művészetek majd a tudományok és végül a politika területén 

is. A vallási értékrend, a valláshoz való viszony változása alapjaiban befolyásolta ezt a 

folyamatot. Az az egységes normarendszer, mely Európában a reformáció elindulása előtt 

egyeduralkodó volt, a gazdaság területén végbement változások hatására, módosult. A 

katolikus vallás etikai és erkölcsi normarendszerét felváltotta az emberek, a polgárok 

értékközpontú szemlélete. Ezzel párhuzamosan a társadalmi rétegződésben bekövetkezett 

eltolódás már csak az indikátor szerepét töltötte be. Irreverzibilis változások voltak ezek, 

amik felbontották az állam, a közigazgatás és a vallás korábban felbonthatatlannak tartott 

egységes rendszerét, a rendi társadalmat. Az új paradigma a polgár, a polgárság lett. 

Az egyház és a feudális államberendezkedési rendszerből adódóan az uralkodók 

mindenhatóságát felváltotta az együttes hatalomgyakorlás, a parlamenti, népképviseleti 

rendszer kialakulása, az együttműködés.  

 

A gazdaság, a nemzeti gazdaságok erősödésével a polgári tevékenység, öntudat is 

erősödött, ami részt kért, majd követelt a hatalomból. A polgárosodás intézményrendszere 

a 19. századra struktúráját tekintve a belső rétegződésétől függetlenül kialakult. Ebben a 

közegben a tehetős polgári vagy a kispolgári státusztól függetlenül egységes jogelvek 

érvényesültek. Az önszerveződés a saját gondolat és vélemény nyilvánításának szent és 

sérthetetlen szabadságának eszméje elsődleges volt. A formálódó, napjaink nemzeti 

alkotmányaiban is mindenhol megragadható polgári alapszabadságjogok definiálása ekkor 

történt meg, ezek közé tarozik az egyesülési jog is.  

Európa nyugati részén ennek térhódítása az ismert történelmi tények (a földrajzi 

felfedezések, az ipari forradalom elindulása, a felvilágosodás elterjedése) hatására 
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korábban indult és éreztette hatását, mint Közép- és Kelet Európában vagy a Balkán 

félszigeten4.  

 

A harmadik rend nyugat-európai megerősödésével a 17. századtól (az angol polgári 

forradalom 1640-es győzelme után) a polgárok/állampolgárok értékrendje, világszemlélete, 

az addig domináns egyházi szemlélettől, mely szerint a földi lét siralomvölgy és a túlvilági 

boldogság elérése az evilági élet célja, elvált.  

A 18. században a „fogyasztói társadalom” kialakulásával, az uralkodó osztályok, a 

tehetősek igényeinek növekedése hatására a céhek már nem képesek az addigi működési 

strukúrában a piac vásárlási igényeit kielégíteni. A céhek helyett létrejönnek a 

tömegigényeket is kielégíteni tudó manufaktúrák, és új társadalmi rétegként a tőkések és a 

munkások.  

Ezzel párhuzamosan a technikai fejlődés, a felvilágosodás, a merkantilizmus, az 

abszolutisztikus államberendezkedés együttes hatására az értelmiség, a hivatalnokok 

szerepe, száma és társadalmi súlya megnő, az állami irányítás, igazgatás, kultúra gyakorlati 

irányítóivá válnak. Ezzel az új kor egyik meghatározó polgári intézményének, az 

egyesületnek a létrehozói; a tisztviselők, az értelmiség, a tőkések, a kereskedők, az 

iparosok, a munkások színre léptek.     

 

A gazdaság területén sikereket elérő harmadik rend a megtermelt javainak hozadékát 

már ezen a világon akarta élvezni, így a polgári szabadságjogok - a szólás, a gyülekezés, az 

egyesülés - szabályozási igénye is felmerült. A polgárság társadalomátalakító 

törekvéseinek meghatározó kordokumentumai a törvényalkotás csúcsán lévő alapjogakat 

definiáló alkotmányok.   

Az egyesülési jogot már a 18. században, mint szabadságjogot elismerték Nagy-

Britanniában, és törvényi szintű szabályozása is – először Hollandiában, 1814-ben – az 

alkotmányban megtörtént. Európában a 19. század elején Belgiumban, 1831-ben a német 

területeken 29 államban az 1849-es Pál templomi alkotmányban definiálták, mely 

Poroszország elutasítása miatt nem lépett hatályba. Franciaországban az Emberi és polgári 

jogok 1789-es Nyilatkozata, az 1791-es Alkotmány, majd direkt úton az 1897-es 

Alkotmány tartalmazta az egyesülés szabadságát. Németországban, 1899-ben törvényi 

                                                

 
4 Magyarország története a 19. században (szerkesztette: Gergely András) 154-155 p. 
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szinten, jellemzően a gyülekezési jog részeként szabályozták, majd a birodalmi egyesülési 

törvény 1908-ban került kiadásra5. 

Amerikában az Amerikai Egyesült Államok 1789-es Alkotmányának 1791-es kiegészítése 

tartalmazza az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. 

A következőkben tekintsük át a fent körvonalazott társadalmi kontextusban létrejövő 

egyesületek általános működési sajátosságait.   

 

Az egyesületek keletkezésének társadalmi körülményei:  

A feudalizmus bomlása, az ezzel együttjáró társadalmi folyamatok a korábbi nyugat-

európai előzmények után (16406, 17897) a 19. században felerősödtek, illetve Közép-Kelet-

Európában ekkor bontakoztak ki. Hatásukra átalakult a társadalom struktúrája, amit 

leginkább az mutat, hogy a társadalmi újratermelésben a hangsúly a mezőgazdaságról 

fokozatosan az iparra tevődik át. Az átrétegződés nyomán az egyesületekben is a 

társadalmilag egyre jelentősebb polgári elem válik dominánssá, noha - különösen az 

egyesületek keletkezésének kezdeti időszakában - más társadalmi csoportokkal, így a 

nemességgel és a munkássággal is integrálódhat egy szervezeten belül.  

A 19. századi fejlődés során az erősödő társadalmi differenciáciálódás a társadalmi 

csoporthovatartozás szerint homogénebb egyesületeket is létrehoz. Ezzel párhuzamosan a 

homogenitási jelleget biztosíthatja a vallás, a kor, a nem, a nemzetiség is (pl.: munkás-, 

ifjúsági-, nőegyletek létrejötte).  

Az átrétegződési folyamat másik jellegzetessége, hogy az új társadalmi csoportok 

osztozni akarnak a hatalomban, érdekeiknek és értékeiknek megfelelően átalakítani a 

társadalmat, vagy legalábbis fokozni politikai szerepvállalásaikat.  

A polgárság emancipációs törekvései a 18. század végétől három - liberális, 

nacionalista és demokratikus - gondolatkör szerint rendeződtek mozgalmakba. Ezeknek a 

mozgalmaknak a kikristályosodási pontjai és hordozói jellemzően az egyesületek voltak. 

Elsősorban is a kulturális egyletek; például a diákegyletek, a dalárdák, a népkörök. 

Alakultak olyan egyesületek is, melyek politikai céljaikat nem direkt módon 

fogalmazták meg. Ezek az egyesületek többnyire különböző kulturális, tudományos vagy 

sport célok mögött rejtik el politikai céljaikat, gyakran szétválaszthatatlanul beleszőve a 

megjelölt legális alaptevékenységbe. Tipikusan ilyenek voltak a tornaegyletek, a dalárdák, 

                                                

 
5 Csizmadia Andor: Általános jogtörténet 17. p. 
6 Angol polgári forradalom kezdete 
7 Nagy francia polgári forradalom kezdete 
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az olvasókörök. A politikai motivációval is bíró egyesületeknek jó okuk volt valódi céljaik 

leplezésére, hiszen az egyesületek története a 19. század folyamán az állandó tiltások 

mellett zajlott8, például a kontinentális Európából példát hozva: 1798-ban Poroszországban 

kabinetrendelet mondja ki, hogy tilos minden olyan egyesülés, mely az alkotmány vagy az 

államigazgatás megváltoztatását célozza. 1816-ban ezt a tilalmat megerősítették és újabb 

országrészekre is kiterjesztették. 1819-ben a Karlsbadi Határozatok betiltják a 

diákegyleteket, 1854-1899 között érvényben volt az ún. fiókegyesület alapítási tilalom, az 

egyesületi jogot 1908-ban szabályozták önálló törvényi szinten, ami alapján egyesület csak 

büntetőtörvényekbe ütköző tevékenység esetén oszlatható fel, és a feloszlatás elrendelése 

is igazgatási eljárásban felülvizsgálható. E törvény hatálybalépése óta alapíthattak 

egyesületet vagy lehettek tagjai nők és fiatalok is9.  

A 19. században már megjelennek az egyre gyorsuló modernizáció, gazdasági 

növekedés, városfejlődés árnyoldalai is, a tömeges pauperizáció, prostitúció, az 

állandósuló társadalmi feszültségek. A viszonylag gyors változásokat nem követi olyan 

intézmények létrejötte, amelyek a termelésből kikerült, lesüllyedt társadalmi csoportok 

problémáit orvosolhatnák. Éppen ezért nem meglepő, hogy az elnyomorodás, a társadalmi 

változások nyomán támadt megoldatlan szociális gondok csillapítására a tömeges 

munkanélküliségtől az alacsony béreken át egészen a szociális és oktatási ellátatlanságig - 

egyesületek jönnek létre. A társadalmi modernizációs folyamat nyomán fellépő szociális 

kihívásokra a válasz egyesületi formában jelentkezik, akár ellátatlan közfeladatok 

betöltéséről van szó (iskola vagy kórház létesítése), akár segítségnyújtásról 

(betegsegélyezés vagy ápolás). Így alakultak azok az egyesületek, amelyekben gazdasági 

érdekek védelmében tömörültek, főleg az önsegélyező egyletek és a betegsegélyező 

pénztárak tartoznak ebbe a körbe.  

Két elemet fontos kiemelnünk a 19. század társadalmi változásaiból.  

Az egyik: a század második felére jelentősen felgyorsult az ipari fejlődés, mely a polgári 

államapparátus kialakulását sürgette, ugyanakkor a polgárosodás feltétele volt az állam és 

az egyház szétválasztása, a személyhez fűződő jogok és kötelezettségek állami 

nyilvántartási rendszerének a kialakítása, és sok olyan jogintézmény bevezetése, amely 

elengedhetetlen bármilyen, akár demokrácián, akár más formáción alapuló, de 

                                                

 
8 Szociológiai Szemle 1993/3-4 (105 p.) 
9 A munkásegyesületek a 19. század végén hasonló taktikai elemeket alkalmaztak a hatósági tiltásokkal 

szemben, mint amelyekkel a polgári tagságú egyesületek próbálták meg korábban is az egyesület-alapításra 

vonatkozó tiltásokat kijátszani. 
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mindenképpen polgárinak tekinthető társadalom működéséhez. Az egyén is választási 

lehetőséget kapott, egyrészt a képviseletében eljáró államhatalmi szervezetek tagjait 

választhatta meg, másrészt saját identitását, beleértve a későbbiekben az egyházaktól való 

függetlenséget is. Amennyiben a vallási csoportból kikerült egyénekben mégis felébredt a 

csoporthoz tartozás igénye, azt már nem a különböző egyházak elégítették ki, hanem a 

„polgári önszerveződés” révén létrejövő társadalmi szervezetek: a társaságok, a kaszinók, a 

körök, a klubok, az egyesületek és később leglátványosabban a pártok. 

Itt kell utalnom a „hosszú 19. század” társadalomtörténetének egyik legérdekesebb 

problémájára, a középosztály ívének megrajzolására, ami számunka az egyesületi életben 

részt vállalók körének meghatározása szempontjából alapvetően fontos (kiemelve ennek 

majd a szlovák nemzetiségi sajátosságait). A középosztály fogalmába általánosan 

beletartozónak vélik a kereskedőket, a gyáriparosokat, a bankárokat, a kapitalistákat, a 

vállalkozókat, valamint a járadékos rétegeket, természetesen családtagjaikkal egyetemben. 

Ide értik továbbá az ügyvédeket, orvosokat, lelkészeket, tudósokat, az egyetemi és 

középiskolai tanárokat és más értelmiségieket, beleértve a magán, illetve közhivatalok 

bizonyos tisztviselőit és családtagjaikat. A középosztályba tehát nem tartoznak bele a 

nemesek, a parasztok, a fizikai munkások és általában az alsóbb osztályokhoz tartozó 

tömegek. A pontos határvonalak meghúzása természetesen nagyon nehéz, hiszen mindig 

voltak olyan „köztes” társadalmi csoportok, amelyek leginkább az egyes osztályok között 

helyezkedtek el és bizonyos sajátosságaik alapján ide vagy oda is besorolhatók voltak. 

Nem is beszélve az olyan új társadalmi jelenségek kibontakozásáról, mint amilyen az „alsó 

középosztály” fokozatos önállósodása. Ezen társadalmi rétegbe tartozók egyesülési 

szándékai nem azonosak a fent említett rétegével, ez nem csak Közép-Kelet-Európa 

sajátossága, de itt nagyon karakteresen megfigyelhető. A középosztályba tartozó 

kereskedők, ügyvédek, vállalkozók, lelkészek, újságírók és a magasabb rangú polgári 

tisztviselők abban mégis megegyeztek, hogy a feudális alapokon, kiváltságokon nyugvó 

rendszer helyett szekularizált, a rendi privilégiumokat felszámoló, önkormányzatra épülő, 

az érdekeiket képviselő polgári társadalmat akartak. A középosztály eltérő alkotórészeit 

közös értékrend megléte jellemezte, amely a rendszeres munkavégzésre, a racionalitásra, 

az emocionális kontrollra és a függetlenségre való tudatos törekvésre helyezte a hangsúlyt, 

ez utóbbi esetében akár egyénileg, akár pedig egyesületek keretében. Ez a szlovákok 

számára duplán is igaz volt. Egyrészről a társadalmi változások okán, másrészről 

nemzetállam hiányában a nemzeti identitástudat megtartásának aspektusából. Azaz 

esetükben a két dimenzió együttesen jelentkezett megoldásra váró problémaként. 
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Az egyesület, mint szervezet: 

Az előzőekben láttuk, hogy az egyesületek keletkezése nagy társadalmi változásokhoz, 

nagy társadalmi csoportok törekvéseihez, érdekeihez kapcsolódott. Az egyesületek 

megjelenése másfelől azt mutatja, hogy a társadalmi változások új szervezettípusok 

megjelenését is magával hozták, melyek alapvetően különböztek a korábbi rendi 

korporatív szervezetektől.  

A 19. század folyamán Európa-szerte fokozatosan eltűnnek a rendi korporatív 

szervezetek, és helyükbe más típusú szervezetek lépnek, amelyek a termelés szervezetei, a 

gyárak és üzemek, vagy a társadalmi élet területén, a társadalmi törekvések szervezetei: az 

egyesületek, pártok, érdekképviseletek.  

A rendi korlátoktól mentes racionális tevékenység iránti igény a termelésben 

létrehozta a gyárat, a társadalmi cselekvés területén az egyesületet. A folyamat a 18. század 

második felében indult, de csak a következő században terjedt el. Az egyesületek olyan 

modellt alakítottak ki, mely megkülönbözteti őket egyfelől a rendi társadalom 

szervezeteitől, másfelől a polgári társadalom más szervezeti típusaitól. Elterjedésükben 

több tényező hatása is felismerhető. Először is mivel létrehozásukban a rendi hovatartozás 

nem játszott szerepet, széles rétegek számára nyitva állt az alapítás lehetősége. Másodszor 

tág teret biztosított az egyéni akarat célracionális megszervezésének, főleg azáltal, hogy 

felépítése lehetővé tette a döntéshozatal optimalizálását. A tagok egyenlő jogokkal 

vehetnek részt a döntések kialakításában, és a többség akarata volt a döntő. A végrehajtást 

választott, a legfőbb döntéshozatali testületre (közgyűlés) bízták. Több ponton érezhető 

tehát, hogy az egyesület szervezeti felépítése a polgári alkotmányosság gondolatának 

mikroszintű szervezeti leképeződése (választások, a többségi döntés), ami bizonyítja e 

szerveződés polgári jellegét. Mindez jelentős eltérést mutat a rendi társadalom 

szervezeteihez képest, ahol a tagok között nincs jogi egyenlőség és azt, hogy adott 

kérdésben kinek van igaza, végső soron a rendi státusz döntötte el.  

Az egyesületek elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy viszonylag gyors változásokra 

képes, a közvetlen demokratikus szervezeti struktúra rugalmas célmeghatározást tesz 

lehetővé, és ezzel nagyfokú adaptivitást a változó külső körülményekhez. Ezek a jegyek 

sok egyesület számára megkönnyítették a túlélést a tiltások időszakában is. Az egyesületek 

sajátosságai az alábbiak szerint összegezhetők: 
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Egyesület  Alakulási jellemző Szervezettség Megszűnés/megszüntetés 

A 

megalakulás 

célja 

Szándékegység 

alapján megegyezés 

Megvalósulása 

érdekében 

gyakorlati működés 

Teljesült, vagy külső-

belső ok hatására a 

megvalósítás akadályozva 

van 

A tagság Önkéntes  Belső késztetés 

szerint 

Kilépés/kizárás/halál 

Szervezeti 

felépítés 

Nincs, majd az 

alakuló közgyűlés 

döntése szerint 

Tagság, 

tisztségviselők, 

közgyűlési döntés 

alapján van mód 

változtatásra 

Ebben a formában 

megszűnik 

  

Weber a Gazdaság és társadalom című művében az egyesületről adott definícióját 

azzal kezdi, hogy az "egyesület megegyezéssel kialakított szervezet...", ez azt jelenti, hogy 

létrejöttének első momentuma a tagok konszenzusa, szerződése, vagyis külső hatalmi 

kényszertől mentes megegyezése minimum a tagfelvételről, a követendő célokról és arról a 

struktúráról, amelyben a célokért tevékenykedni akarnak.  

Az egyesületek és más szervezetek megkülönböztetésére nézve elhatároló jelentőségű 

az önkéntesség, vagyis az a kérdés, hogy a tagok be vagy kilépése saját szabad 

elhatározásuk eredménye.  

Álláspontom szerint a belépés vonatkozásában az önkéntesség azt jelenti, hogy 

egyesületi tagoknál a belépés motívuma nem lehet a közvetlen gazdasági és/vagy politikai 

kényszer, mivel az egyesület nem foglalkozik anyagi javak közvetlen előállításával és nem 

nyújt a tagoknak napi megélhetésüket biztosító díjazást. 

Az egyesület tagsága többnyire homogén valamilyen változó szerint, mint a nem, a 

település, foglalkozás, felekezeti hovatartozás, vagyoni vagy társadalmi helyzet, illetve 

több változó kombinációja is lehetséges.  

Az aktivitás és bizonyos képességek (például vezetői) szerint történik alapvetően a 

vezetői és tisztségviselői szerepek elkülönülése az ún. aktív tagságtól, másfelől az aktív 

tagság maga is elkülönülhet a passzív tagoktól, akik nem gyakorolnak különösebb 

befolyást a szervezet életére. Ismert a pártoló tag fogalma is, aki efektíve nem nem vesz 

részt a döntéshozatalban, az egylet életében, de támogatja annak céljait. 

Az egyének azért hoznak létre egyesületet, mert valamilyen célt akarnak elérni. Az 

egyesületi célok elhatároló jellegzetesség más szervezetektől. A célokat a tagok maguk 

határozzák meg, illetve alakítják, és ezek nem irányulnak materiális javak közvetlen 

előállítására.  
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A szakirodalomban a célok elsősorban az egyesületek tipizálási kísérleteiben tesznek 

szert jelentőségre. Nipperdey szerint az egyesületeket keletkezésük idején négy olyan, 

egymással gyakran összefonódott, motívum- és célegyüttes jellemezte, amelyek a régi 

rendi korporatív világban nem teljesedhettek ki.  

- Társasélet és szórakozás, ami olyan egyletekben is helyet kapott, mint a 

tudományos, zenei és múzeum egyesületek, olvasókörök.  

- Új gondolkodásmód életre hívása, megerősítése, fejlesztése. 

- Össztársadalmi célok, közfeladatok, a társadalmi állapotok javítása vagy 

megváltoztatása. 

- A fentiekbe nem sorolható, tisztán mûvészeti vagy tudományos célok.  

Megkülönböztethetünk direkt célokat10, amelyeket a szervezet tagjai el akarnak érni, és 

közvetett célokat, amelyek a direkt célok megvalósításának folyamatában keletkeznek. A 

direkt célok az alapszabályokban általában deklaráltan megjelennek, lehetnek azonban az 

egyesületnek olyan céljai is, amelyek megvalósítására törekszik ugyan, mégsem deklarál. 

Az egyesületek többféle célt is követhetnek, fontosságuk szerint ezek elsődlegesek vagy 

másodlagosak lehetnek. A céloknak a jogi normákhoz való viszonyuk vonatkozásában 

megkülönböztethetünk legális és illegális célokat.  

Az egyesület szolgálhatja közvetlenül a tagok érdekeit vagy egyéb, a tagságon kívüli 

társadalmi érdekeket, és mindkét esetben irányulhat materiális vagy immateriális 

állapotváltozás elérésére. A célok irányultságának ilyetén megközelítése esetén négy tiszta 

típushoz jutunk, amelyek az egyesületek célok szerinti csoportosításakor alaptípusoknak 

tekinthetők11.  

 (1) Materiális állapot elérését célozzák meg a tagok, ha valamilyen kiegészítő anyagi 

erőforrást szeretnének maguknak teremteni. Ide tartoznak a különböző önsegélyező 

egyesületek, amelyek tagsági díjakat, esetleg külső támogatók által juttatott forrásokat 

koncentrálnak, hogy aztán a megállapított rend szerint a rászoruló tagoknak ezeket újra 

elosszák.  

(2) Immateriális állapot bekövetkezését célozzák meg a tagok, ha az egyesületet azért 

hozzák létre, hogy olyan tevékenységet folytassanak, amely számukra nem jelent közvetlen 

anyagi hasznot. A felekezeti egyesületek tartoznak ebbe a kategóriába, ide sorolhatók 

továbbá a szabadidős és sporttevékenységet biztosító egyletek is.  

                                                

 
10  Pappházi Tibor idézett munkája 

11 Szociológiai Szemle 1993/3-4 (111 p.) 
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(3) Az egyesületet abból a célból alapították, mert másokon akarnak segíteni, a rajtuk 

kívülállók, szervezetileg hozzájuk nem tartozók anyagi hasznára kívánnak tevékenykedni. 

Ezen az alapon keletkeznek a különböző jótékony egyletek, amelyek a tagok (esetleg más 

kívülállók) forrásait úgy koncentrálják, hogy a nem tagok számára osztják el újra. Ebbe a 

csoportba tartoznak a közfeladatokat magukra vállaló tűzoltó egyesületek.  

(4) A tagok valamilyen immateriális társadalmi állapot elérését célozzák meg, ide 

tartoznak a tudományt, művészetet, kultúrát terjeszteni szándékozó egyletek is.  

A célok rendszerint jellemzőek az egyesületekre, de önmagukban mégsem tesznek egy 

szervezetet egyesületté. Egyesületről akkor beszélünk, ha a tagok a célokat meghatározott 

módon felépülő szervezetbe tömörülve akarják elérni. A Weber által közvetlen 

demokratikusnak nevezett szervezeti struktúra az, ami az egyesület szervezeti felépítését a 

legtöbb szervezettípustól elhatárolja. 

Az egyesület akkor válik szervezetté, ha tagjait regisztrálja és ezzel egyben más 

csoportok tagjaitól hangsúlyozottan elválasztja, valamint, ha a célok eléréséhez szükséges 

tevékenységét rendszeresíti, írásban, alapszabályban rögzíti.  

Az egyesületek jellemzően közvetlen demokratikus módon épülnek fel. Ennek egyik 

legfőbb jellegzetessége az alulról építkezés. A legfőbb döntéshozó maga a tagság, illetve a 

tagok összessége. Döntéseket hozhatnak a tisztségviselők is, ezek azonban nem lehetnek 

ellentétesek a tagság akaratával. Az alulról építkezés eszköze a választás. A választásban 

minden tag egyenlő jogokkal vehet részt, szavazataik egyenlőek, tisztségekre egyformán 

választhatók. Tisztségviselő, vezető csak választással és többségi jóváhagyással kerülhet 

pozíciójába. Weber a tisztségviselők szervezeti státuszának következő jellegzetességeit 

emeli ki12: általában rövid, két közgyűlés közötti időre választják őket, cserélődnek, 

visszahívhatóak és a közgyűlésnek beszámolással tartoznak; egymásnak mellérendeltek, 

tisztségüket nem főfoglalkozásszerűen látják el, érte bérjellegű juttatásban nem 

részesülnek; hatáskörük a közgyűlés által körülhatárolt.  

Ezekben a szervezeti megoldásokban a polgári alkotmánygondolat elemei jelennek 

meg, olyannyira, hogy a tisztségviselőkről alkotott egyes megállapításai is 

visszavezethetők polgári alkotmányok tételeire (többségi választás, visszahívás, 

beszámoltatás). Az egyesületnek a fenti módon leírható szervezete autonóm, az egyesület 

szabadon dönt arról, milyen tisztségeket állít fel vagy milyen bizottságokat hív életre, 

esetleg változtat az alapszabályain.  

                                                

 
12 Szociológiai Szemle 1993/3-4 (115 p.) 
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Az autonómiában benne foglaltatik, hogy az egyesület szabadon dönt a követendő 

céljairól, azokat szabadon módosítja vagy elveti, megszabja a célok elérésére 

legmegfelelőbbnek tartott eszközöket, eldönti kiket vesz fel tagjai közé. Az egyesület 

autonómiáját azonban korlátozhatja állami akarat, például a jog tilthatja bizonyos célok 

kitűzését, illetve bizonyos eszközök alkalmazását, korlátozhatja meghatározott társadalmi 

csoportokba tartozó személyek felvételét a szervezetbe.    
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I. 2. AZ EGYLETI MOZGALOM MAGYARORSZÁGI ELŐZMÉNYEI ÉS 

TÖRTÉNETE A KÖZÉPKORTÓL A KIEGYEZÉSIG 

 

A 19. század első felétől nyert teret a polgárosodás Magyarországon, ahol az Osztrák-

Magyar Monarchia részeként ez sajátos utat jelentett. A folyamat másképp ment végbe, 

mint a fejlett nyugat-európai államokban, azaz az eredeti tőkefelhalmozás és a működő 

tőke bekapcsolása az ipari termékelőállításba nem a korábbi rendi társadalom tagjainak 

feladatává vált, ezt nagyrészt átengedték a polgárosodás iránt élénken érdeklődőknek 

(jellemzően a zsidóságnak).  

Magyarországon a polgárosodási folyamat megkésettségében a török uralom és a 

Habsburgok uralkodása is szerepet játszott. A rendi társadalom felbomlása és a polgári 

gondolkodás megjelenésének időpontja elcsúszott kb. 100 évet. Az ország a 19. század 

elején még nagyon elmaradott volt. 1815-ig nem is volt esély arra, hogy a társadalom 

közeledjen a polgári liberalizmushoz, mivel az európai meghatározó uralkodók létrehozták 

a Szent Szövetséget13, amely a feudális viszonyokat erősítette meg. A 19. század elején 

nyugati mintára létrejöttek az úri kaszinók és egyesületek, amelyek később politikai 

pártokká alakultak át; emellett jelentős volt a diákság szerepe is, ők már a 18. század 

végén, a 19. század elején megkezdték önszerveződésüket14.  

Az egyesületi kultúra kiteljesedése a feudalizmus válságától a tőkés társadalmi 

rendszer kialakulásához köthető, azonban a gyökerei, hagyományai, előfutárai a rend i 

társadalomban is fellelhetőek a gazdasági és egyházi társulások képében. Külön említést 

érdemelnek a középkori hagyományokra visszanyúló városi lövészkörök, melyek a 

fegyelem és a társas együttlét egyik jellemző formái voltak és gyakran – megváltozott 

tartalommal - továbbéltek.  A 18. századtól beszélhetünk hazánkban a szabadkőműves 

páholyok virágkoráról. A francia forradalom hatására megjelentek a szalonok. A 

felvilágosodás hatására, német közvetítés nyomán alakultak meg, jellemzően a nagyobb 

városokban, az olvasókörök. A szabadidő növekedésével a városi szórakozás sajátos 

színterévé váltak a kávéházak, amik a törzsközönség formálódásával, a törzsasztalokkal az 

informális csoportoktól a szervezett, a művelt társalgás, újságolvasás kulturális igényét 

megfogalmazó egyesületek kialakulása felé mutattak. Az oktatás fejlődésével a saját 

                                                

 
13 1815, Franciaország, Oroszország, Habsburg Birodalom 
14 Magyarország története a 19. században (szerkesztette. Gergely András) 168-170 p. 
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szervezeti és működési keretein belül létrejövő iskolai önképző körök is az egyesületek 

előzményeihez sorolhatók15.  

A reformkori kaszinók már közvetlen előfutárainak tekinthetők a dualizmuskori 

egyesületeknek. Az első modern értelemben vett egyesületet, az első reformkori kaszinót a 

polgárosult németek alakították 1826-ban, Brassóban. Az egyesületi élet szempontjából 

meghatározó, a Gróf Széchenyi István által kezdeményezett, az angol olvasó intézetek 

mintáját követve 1827-ben alakult Pesti Casino. Ezt követően, Kossuth Lajos 

szervezőkapcsolatai révén is (jegyzőként a Zempléni Casino első alapszabályát ő 

fogalmazta), sorra alakultak a vidéki kaszinók és olvasó egyletek, melyek jobbára a 

liberális nemesség társadalmi kapcsolattartásának színhelyéül szolgáltak. Az egyesülés 

polgári szabadságjogának gyakorlója ebben az időszakban jellemzően a közép- és 

kisnemesség volt. Ennek motorja a rendi országgyűlésbe delegáltak által létrehozott 

egyesületek voltak, ahol a politikai-, társadalmi-, irodalmi változások igénye feletti 

polémiák zajlottak16. 

A liberális eszmék terjedésével az egyletek egyrészt az állammal szembeni az egyéni 

szabadságjogok kiterjedését szimbolizáló ellensúlyozó-egyensúlyozó szerepet kaptak, 

másrészt azonban az erős államhatalommal szemben anyagi háttér nélkül csak a társadalmi 

igények, követelések hangsúlyozásának szócsöve szerepére voltak hivatva.  

Ki kell emelni a Védegyletet is (1844-ben alakult), melynek egyesülettörténeti 

jelentősége abban áll, hogy rendi különbség nélkül befogadott tagjai közé a polgárságon 

kívül parasztokat és elvétve munkásokat is. Ezzel mintapéldául szolgált arra, hogy 

egyesület a társadalom bármely rétegének a részvételével szerveződhet. 

Összességében kb. kettőszáz kaszinó és olvasókör alakult a reformkorban17, melyek 

nemzeti, közéleti, művelődési szerepük mellett gyakran karitatív feladatokat is vállaltak 

(gyakran az engedélyezési procedúra rövidítése érdekében, pl: Bajai Jótékony Olvasó 

Egylet). 

1848-ban kb. ötszáz különféle egylet működött /Erdélyben és a Partiumban még száz/, 

melyek tagjai között ott találjuk a honoráciorokat, iparosokat, kereskedőket, 

földműveseket, ezzel láthatóvá válik, hogy a társadalom önszerveződésében a szegényebb 

rétegek is aktivizálódtak. Az 1848/49-ben alakult körök közül az úgynevezett „subás 

                                                

 
15 Csorba Sándor: Idézett mű 50-68 p. 
16 Csorba Sándor. Idézett mű 83-87 p. 
17 A reformkorban az egyesületi élet ismertségének emelkedéséhez nagyban hozzájárult a nyilvánosság, a köz 

tájékoztatása révén a sajtó. 
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casinokban” illetve a „kétgarasos olvasókörökben” már nemcsak a csöndes művelődés 

szándéka hozta össze az egyszerűbb embereket. A szabadságharc leverését követően a 

királyi biztosok szinte kivétel nélkül bezáratták a kaszinókat és az olvasóegyleteket.  

A neoabszolutizmus idején az egyesületek alakítása, újjáalakítása a Helytartó Tanács 

tilalmába ütközött, kivéve bizonyos vallási és gazdasági egyleteket. A társas élet, 

szervezett formában, ebben az időszakban visszaszorult. Az 1850-es években először a 

politikailag nem veszélyes dalárdák működését engedélyezték, majd hosszú, alapos 

vizsgálat után néhány olvasókört is „eltűrendőnek” ítélt a Helytartó Tanács. Az önkény 

időszakában először Mocsáry Lajos emelte fel szavát /A magyar társasélet című 1856-os 

röpiratával/ a polgári nemzeti szellemű társasélet újjáéledését sürgetve.  

A Bach-korszak után (az 1860-as évek elején) egyre több kör reaktivizálódott, jött 

létre, mely a társadalmi önszerveződés újbóli felfutásának ígéretét hordozta magában, 

melyekben az újságok olvasása, a hírek megtárgyalása révén a radikális honoráciorok és az 

egyszerű nép is, ha még csak passzív módon is, de belépett a politikai életbe, az országos 

események mellett jellemzően a helyi gazdasági-társadalmi kérdések iránti megnövekedett 

érdeklődéssel. 

A polgárosodás előretörésével (jellemzően a dualizmus kezdetétől) az állami, illetve a 

nyereségorientált gazdasági szektor mellett, a polgárok/állampogárok igénye mentén, 

kezdett kialakulni – mai szóhasználattal élve – a „harmadik szektor”, mely a nonprofit 

értékeken nyugvó, az önszerveződés szándékából kialakulóan létrehozta vizsgálódásunk 

tárgyát, az egyleteket.  
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I. 3. AZ EGYLET/EGYESÜLET DEFINÍCIÓJA 

 

A dualizmuskori olvasókör meghatározást, főleg a mai szóhasználatát pontosítani kell. 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az olvasókör „kisebb társadalmi egyesület, 

amelynek célja ismeretterjesztő és szépirodalmi művek olvasása esetleg megbeszélése”. A 

név alapján valóban jogos a művelődési funkció hangsúlyozása, de a meghatározás nem 

utal a fogalom történetiségére és a körök társadalmi - politikai -(esetenként gazdasági) 

tevékenységére. Az olvasókörök jellemzően kulturális-politikai szerepet töltöttek be.  

A nemzetiségek hasonló nevű és felépítésű egyesületekben szerveződtek a nemzeti 

öntudat táplálása, erősítése jegyében. 

Egyesületnek nevezzük a „valamely célból tömörült személyek társulatát”18, mely az 

alapszabályban meghatározott céllal jött létre, az államtól független önkéntes társulásként. 

Általában érdekvédelmi, kulturális, közösségi, sport stb. céllal hoztak létre egyesületeket, 

amelyek nyilvántartásba való bejegyzéssel jöttek létre, önkormányzatuk volt és 

nyilvántartott tagságuk. A tagok tagdíjat fizettek. Az egyesületek előképei voltak 

Magyarországon a 19. század előtt működő vallási, kulturális, szakmai alapon szerveződött 

társulások.  

A társas élet keretein belül szerveződött egyesületek minden korszakban fontos 

szerepet töltöttek be, létük nagyban hozzájárult a közösségtudat, létbiztonság 

megvalósulásához, értelmes célok, értékek eléréséhez. Működésük a helyi (lokális) hatásán 

túl, főleg a fiókszervezettel rendelkező egyesületek esetén, az országos társadalmi, 

politikai, gazdasági törekvésekkel is összekapcsolódott, így a történetírás fontos forrása 

működésük vizsgálata.   

Az egyletek elkülönülését az alábbi jegyek támasztják alá19: 

1. strukturáltság, a szerveződésnek van saját belső szerkezete, intézményesült formája, 2. 

önkormányzatiság saját választott szervekkel és tisztviselőkkel, 3. az önkéntesség, mely a 

tagok és a tisztségviselők tekintetében is megragadható, 4. nem profitorientált, a 

szerveződés ezen formájának nem elsődleges célja a haszonszerzés. Sajátos alakulási 

jegyei, melyek jogi személyiséggel ruházzák fel, megkülönböztetik az egyházaktól, 

                                                

 
18 Értelmező szótár +:  274 p. 
19 A felsorolás napjaink definíciója a polgári önszerveződés meghatározására, ám a későbbiekben láthatóvá 

válik, hogy mennyire rokon/szinonim a korábbi korok (a dualizmus) egyesületei alakulásának filozófiájával. 
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politikai pártoktól, gazdasági társulásoktól, bankoktól, biztosító társaságoktól, a 

kormányzati testületek szervezeteitől. 

Az egyesület, mint társadalmi szervezet, jogi definíciója vizsgálódásunk 

szempontjából alapvetően fontos. 

Csizmadia Andor elhatárolja az egyesületeket az alkalmi gyülekezetektől. „Az 

egyesület állandó alakulat, amelyet több természetes vagy jogi személy hoz létre a közös 

kitűzött célnak – az alapszabályokban előre meghatározott keretek között – közös erővel, 

eszközökkel való megvalósítására”.  

Az egyesület alakítási-, alakulási folyamatban az alapítói szándék és a kormányzat 

(hatalom) álláspontja eltérhetett egymástól. A magánjog területén az egyesület az alapítás 

szándékának deklarálásával megalakul, a közjog eltérő szabályrendszere szerint viszont az 

államhatalom jóváhagyása (a miniszteri láttamozás) után. 

 

A szociológia az egyesületek esetében az önkéntesség szerepét hangsúlyozza. Míg a 

feudális rendi társadalomba az egyének beleszülettek addig a polgári átalakulás 

időszakában alakuló egyesületekbe a tagok személyes mérlegelés után, önkéntesen léptek 

be. 

Az egyesületek számának statisztikai meghatározása is bonyolult, a 19. században az 

olyan gazdasági indíttatású intézmények, mint az ipartestületek, hitelszövetkezetek rendre 

bekerültek az egyleti nyilvántartásokba.    

Az egyesületi jegyek: 

- önkéntesség, 

- tartósság, 

- érdekvédelem, 

- önkormányzat, 

- közvetítő jelleg. 

Az érdekvédelem következik a tagok érdekazonosságából, a közvetítő jelleg az egyén-

társadalom; állam-társadalom relációk tekintetében szintén megfigyelhető, különös 

tekintettel a politikai egyesületek és a politizáló közművelődési körök közvetítő szerepére 

a pártok, illetve a helyi és országos politikai erők felé.  

 

 

 

 



 

 

24 

 

I. 4. VÁZLATOS KITEKINTÉS A SZLOVÁKOK EGYESÜLETI ÉLETÉNEK 

FEJLŐDÉSÉRE A 18. SZÁZADTÓL 1867-IG 

 

A történelmi Magyarország történeti földrajzi, illetve nemzetiségi megoszlását 

vizsgálva a dualizmus (1867) előtt megállapítható, hogy Felső-Magyarország vármegyéi 

közül 16 esetében beszélhetünk szlovák nemzetiségi jelenlétről. A királykoronázó 

Pozsonytól, Nagyszombaton át, a bányavárosokon keresztül egészen a jelentős 

kereskedelmi funkciót betöltő Kassáig találkozhatunk kompaktan szlovákokkal 

(természetesen az Alföldön és más, a történelmi Magyarország területén létesült szlovák 

nyelvszigetről nem megfeledkezve). Jelen dolgozatnak nem témája a szlovák nép, nemzet 

kiegyezés előtti története, ám érintőlegesen utalni kell rá, hogy a középkortól a Magyar 

Királyság területén élő szlovákokban, azok szellemi vezetőiben, az értelmiségi papokban, 

tanítókban, ügyvédekben már ott munkált népük szellemi, kulturális felemelkedésének 

szándéka. Ehhez a témakörhöz kapcsolódó érintőleges összefoglalás a következő: 

 

A 18. század alatt hazánkban a városi lakosság lélekszáma megduplázódott. Az 1772-

73-as községi összeírás szerint Magyarország 11 379 települése közül 2762 szlovák 

lakosságú. Az 1787-es összeírás alapján minden 5-6. lakos szlovák, ami 1,25 millió főt 

feltételez. Bél Mátyás „Notitia Hungariae”-ja szerint, a Zólyom vármegyei tapasztalat 

alapján, az északi vármegyékben a felső-magyarországi szlávok szaporodása a 

leggyorsabb, „nemcsak a falvakban, hanem a városokban és mezővárosokban is napról 

napra erősebbek lesznek”. A 18. század végéig a nemzeti öntudat nem játszott szerepet, a 

történelmi fejlődés, a földrajzi sajátosságok figyelembe vételével szűkebb térségek 

esetében volt csak kialakulóban, pl. vármegyénként, tájegységenként. A szláv 

közösségtudat hagyományaiból – holott a Slovensko kifejezés 1685-től volt használatban – 

csak lassan formálódott az önálló közösségtudat (lásd a több évszázados cseh 

nyelvhasználatot). Az önálló irodalmi nyelv létrehozását a katolikus vallás támogatta, a 

nyelvi norma alapjait Anton Bernolák fogalmazta meg, Pozsonyban kiadott „Grammat ica 

Slavica”-jában, 1790-ben. A szlovák nyelv megteremtésének gondolatkörébe tartozóan 

kezdeményezte tudományos egyesület létrehozását, mely Szlovák Tudományos Egyesület 

néven 1792-ben, Nagyszombatban meg is alakult.  

A történelmi Magyarországon (melynek ekkor nem volt része Erdély) az első kaszinó 

Pozsonyban alakult 1826-ban, „Pozsonyi Klub” néven, ez az egyesületi forma ekkor még 
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csak a nemességet tömörítette (a polgárság megerősödésével megjelennek majd a polgári 

kaszinók).  

1826-ban Pest-Budán Hamuljak (a budai helytartótanács tisztviselője) és J. Kollár 

alapított egyesületet Slovenský čitatelský spolok /Szlovák Olvasó Egylet/ néven. A szintén 

J. Kollár és Hamuljak által Pesten 1834-ben alakított nyelvművelő és kiadó társulat a 

„Spolok milovníkov reči a literatúry” tagjai között katolikusok és evangélikusok is voltak. 

Az egylet meghatározó szerepet vitt 1848 előtt Pesten, mellyel nagyban hozzájárult egy 

szlovák kulturális központ kialakulásához a majdani székesfővárosban. (Az egylet 

elnökének Ján Kollárt választotta, és 1850-ig működött20.) A kör tíz pontból álló 

alapszabályának legfontosabb eleme a szlovák nyelv és irodalom fejlesztése és művelése 

volt. 

1839-ben Pest-Budán alakult a Tót Színtársasági Egyesület (egyik előadásán Madách 

Imre is részt vett, ahogy ezt édesanyjának írt leveléből megtudhatjuk21). Ennek szerepe, 

főleg a szlovák köz és népnevelés folyamatában azért kiemelkedő, mert a látványra épített, 

nem volt szükséges hozzá olvasni tudás, amiben komoly lemaradással rendelkeztek a 

szlovákok. 

1840-ben alapította az első „Józansági (mértékletességi) egyesületet” Árvay Péter, 

katolikus lelkész (társadalomszociológiai szempontból, joggal valószínűsíthetjük, hogy 

ennek hátterében a fokozott alkoholfogyasztás visszaszorítása is meghúzódhatott). 

1844-ben alakult Liptószentmiklóson a „Tatrín” egyesület, mely legfőbb céljának a 

középszlovák nyelvjárásból kialakuló szlovák irodalmi nyelv kiadványokon keresztül való 

minél szélesebb körű terjesztését tűzte ki célul a szlovák lakosság körében.  

1845-ben S. Jurkovič tanító megalakította az első önsegélyező egyesületet.  

1850-ben alakult Cirkevná Literárna Slovenská Škola (Egyházi Szlovák Irodalmi 

Iskola) melyet a pest-budai katolikus papnevelő intézet szlovák ajkú növendékei 

alapítottak vallási témájú kiadványok megjelentetése céljából, nemzetiségi önművelődés 

mellett. A kör jó példa az önkényuralmi időszak bürokráciájának kijátszására, egyházi 

köntösben. 

                                                

 
20 1849-1867 között a Pest-Budán élő szlovákok egyesületi élete a magyarokkal hasonló módon nem 

fejlődhetett akadálytalanul, a szervezett formában folyó eszmecserékre maximum egy-két vendéglő e célra 

kibérelt külön helységében nyílt mód és alkalom, a kapcsolattartás ezen módjának ápolásában élenjártak a 

Pesten tanuló szlovák egyetemisták.  Az egyesületi szerveződés engedélyezésének hatására már 1866-ban 

létrejött Pesten a „Cseh-Szlovák Vitakör”, kulturális céllal. 

21 Fried István im. 53 p. 
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1860-ban alakult meg a „Szlovák Dalkör” Liptószetmiklóson, mely a 

kultúraterjesztést, a szlovák nemzeti érzület megtartását célozta. 

 

Az 1860-as években a szlovákok nemzeti törekvései ismét eredményeket értek el, az 

1861-es túróczszentmártoni memorandummal (a nemzeti területi autonómia igényével, 

felső-magyarországi szláv kerület kijelölésével – ami ezt követően 1918-ig követelésként 

nem jelent meg), és az uralkodó – I. Ferenc József – által engedélyezett, és létrejöttét ötven 

arannyal támogató, Matica Slovenská kulturális egyesület létrehozásával (alapszabályzata 

magyar és szlovák nyelven íródott, borítóján a felirat szlovák és orosz nyelven olvasható). 

Ezzel vette kezdetét az a nemzeti mozgalom, mely már rendelkezett támogatással, és 

elegendő ismerettel és tudással a szlovák törekvések képviseletére. 

1861. június 7-én a túrócszentmártoni szlovák nemzeti gyűlés felterjesztéssel fordult a 

magyar Országgyűléshez, melyben a szlovákok számára a nemzetiségi jogok biztosítását 

kérte egy felső-magyarországi szláv kerület (hornouhorské slovenské okolie) 

létrehozásával. A nemzeti program III. 6. pontja tartalmazza az egyesülési szabadságra 

vonatkozó követelést, „Kívánjuk, hogy irodalmi s erkölcsi nevelő nemzeti társulatokat a 

szabad associatio jogánál fogva, szabadon alapíthassunk, s e czélból szükséges 

adakozásokat gyűjtenünk mindig szabad legyen”. 

A dokumentum aláírói között több, a dualizmus korának meghatározó nemzetiségi 

politikusának neve található meg22. 

Idézet az 1861-es memorandumból: „igen jól érezzük és tudjuk azt, hogy az általunk 

lakott Felső-Magyarország fekvése s anyagi és szellemi érdekeink s szükségeink, továbbá a 

mindennapi viszonyos magyar érintkezés, sőt a vérségi kötelékek által is testvéreinkkel a 

magyarokkal egy természetes és erős kötelékké köttettünk össze: mi nem lehetünk ellenei 

szeretett hazánk egységének és integritásának. Senki se keresse tehát az általunk elérni 

kívánt felső-magyarországi szláv kerületben azt, mi ott fel nem lelhető, de mindenki lássa 

benne azt ami ott valóban létezik, tudniillik okvetlen feltételét a nemzeti 

jogegyenlőségnek, mely ismét legbiztosabb alapja hazánk egységének és integritásának”. 

                                                

 
22 A szlovák kulturális, politikai elit a magyarosító törekvések hatására, a Matica 1875ös megszüntetését 

követően válaszlépésként 1890-ig passzivitásba vonult. Ezen lépés megítélése túlmutat jelen értekezés 

keretein, ám kijelenthető, hogy ezzel a módszerrel hosszú évtizedekre konzerváltak egy, a szlovákság 

számára nem elfogadható helyzetet. Az is tény azonban, hogy ebben a passzivitásban van viszont a gyökere a 

kulturális élet felfutásának, az egyesületi élet kiteljesedésének, mely bizonyos értelemben helyettesítette a 

politikai aktivitást, lemondva a parlamenti képviseletről. 
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Szlovákok nem csak az északi vármegyékben és Pest-Budán, hanem az Alföldön is 

jelen voltak kompaktan, igaz nem összfüggően, hanem szigetszerűen (pl.: Békéscsaba,  

Szarvas, Tótkomlós, Mezőberény, hogy csak a legnagyobb létrejövő szlovák településeket 

említsem, illetve még további kirajzások hatására Nyíregyházán, Nagylakon, Pitvaroson, 

stb., illetve a Délvidéken, Horvátországban is jöttek létre szlovák ajkú telepek).  

A 18. században a török korszak és a Rákóczi féle szabadságharc után az 

elnéptelenedett alföldi vidékre (példaként: a korabeli leírások szerint egész Békés 

vármegye területe pusztaság volt) legkevesebb 20. 000 szlovák ajkú család23 költözött át az 

országon belüli belső migráció keretében. Az alföldi területek esetében néha egész 

vármegyéket adományoztak el a császári udvarnak tett szolgálatokért (báró Harruckern 

György élelmezési biztos kedvezményes áron hűbérbirtokul kapta szinte egész Békés 

vármegyét). Munkáskezek hiányában a terület nem hajtott hasznot új tulajdonosának, aki 

ezért jobbágyokat telepített be Abaúj, Gömör, Nógrád, Pest-Pilis-Solt, Zólyom 

vármegyékből. Az első betelepülők szlovákajkú (akkori megnevezéssel tót) evangélikus 

vallású jobbágyok voltak, akiket a földesúr által ígért kiváltságok csábítottak ide, például:  

- egy-két évig tartó mentesség az úrbéri terhek alól, 

- szabad vallásgyakorlás biztosítása, 

- hűbérúri kötelezettség nélküli szárazmalom építése,  

- korcsmák, mészárszékek, és a halászat jövedelmei, 

- az urasági erdőből fa biztosítása házaik, valamint templomuk építésére. 

A letelepülők esetenként, az akkor szokásos gyakorlattól eltérően, kiváltságaikat 

szerződésbe is foglalták (pl.: Szarvas).  

 

Az Alföldön is megindult a rendszeres társasélet, ennek első jelei a reformkor végétől 

datálhatóak. 1845-ben alakult például kaszinó Szarvason, melynek tagjai a helyi értelmiség 

szűk köréből kerültek ki. Az 1860-as évek végére a kaszinóval együtt négy társaskör 

működött, a „népkör” (tagjai iparosok, földművesek), a „gazdák polgári köre” (tagjai 

között a nevek alapján szlovák földműveseket is találunk), és a szegényebb parasztok a 

korabeli történetíró szerint „közművelődési célt szemük elől elvesztő” politikai, társadalmi 

kérdéseket feszegető köre. Hasonló szerveződések (pl.: kaszinók) a szlovákok lakta 

                                                

 
23 Családokról van szó, azaz ezt 4-5 fővel számolva, százezres (!) az a népmozgás amiről beszélünk 
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meghatározó aldöldi településeken, Békéscsaba, Tótkomlós, Mezőberény, Kiskőrös szintén 

alakultak24.    

Az Alföldön letelepedő földművelő szlovákok között a fenti példák ellenére is az 

intenzív egyesületi élet a dualizmus kezdete előtt nem volt jellemző, a kulturális 

egyesületek megalakulásának nemzetiségi öntudatot ápoló szándéka ekkor még ebben a 

formában gyakorlatilag nem volt jellemző, hiszen a szlovákok a nyelvszigeteken nagy 

tömegben éltek egy helyen, a társadalmi kohézió útja pedig ekkor még nem az egyesület 

volt, hanem az egyház. A kétkezi munkát végző emberek számára nem volt szükség 

egyesületekre, hiszen nyáron reggeltől estig a földeken dolgoztak, télen például a közös 

kukoricafosztásokon, ünnepségeken a saját nyelvüket használták, így a társadalmi 

érintekés a nemzetiség nyelvén adott volt. A társas kapcsolatok központi helye a templom 

volt a szlovákok lakta településeken, és a dualizmusig szinte mindenhol szlovákul folytak 

az istentiszteletek.  

A társasélet megélénkülésével a 19. század derekától az alföldi szlovák településeken 

több kiházasítási, halálozási (temetkezési) társulat is létesült (tagjaik között a tagnévsorok 

szerint számos szlovák nemzetiségi hovatartozásra utaló név szerepelt), ezek azonban az 

1870-es évek közepére financiális problémák miatt megszűntek. 

 

A Délvidéken, Bácskában ebben az időszakban még szlovák egyesületekről nem 

beszélhetünk, a vallásilag is megosztott (evangélikus, katolikus) szlovákok ebben az 

időszakban érkeztek azon településekre ahol napjainkig is meghatározó módon 

megfigyelhetőek, így például, Petrőc, Dunagálos, Kiszács, Kölpény, Liliomos, Pincéd, 

Bácsújfalu. 

 

A Matica Slovenská: 

Külön ki kell emelni az 1867 előtt alakult szlovák egyletek sorából a „Matica 

Slovenská” – Szlovák Anyácska – irodalmi és kulturális egyletet. Az egylet alakulásának 

története az 1861. június 6-7-én Túróczszentmártonban megtartott gyűlést követően 

                                                

 
24 Az alföldi – így a szarvasi – kulturális életnek – legyen az latin, magyar vagy szlovák (tót) nyelvű – 

hatalmas lökést adott, ha a településen nyomda létesült, Szarvason 1847-ben létrejött a Réthy Lipót féle 

nyomda, mely 1856-ig működött itt, innen Gyulára, majd Aradra települt át. Szarvasi működése alatt több 

mint 40 kiadványt jelentetett meg, többek között Jancsovics István magyar-tót, tót-magyar szótárát, és az 

1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején hetente jelentek meg magyar vagy tót nyelvű röpiratok.  
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megfogalmazott Memorandumig25 nyúlik vissza (ugyanebben az évben jelenik meg a 

Pešťbudínské vedomosti26 Francisci nevével fémjelezve, az újságnak még fontos szerepe 

lesz a későbbiekben), az elfogadott programpontok között szerepelt az „egyletalakítási 

szabadság”27, illetve a „szlovák nyelvű szervezetek állami költségvetésből való 

támogatása” is. A memorandum azonban a szlovák értelmiség széthúzása, illetve a 

követeléseknek súlyt adó (elmagyarosodott) nemesség támogatása nélkül nem tudták 

fajsúlyosan képviselni. Ebben a helyzetben erősödik fel egy, a szlovákokat képviselő, 

szimbolizáló egylet létrehozásának gondolata. Az egylet meg is alakult, elnökévé 

Franciscit választották28, az alapszabályokat 1861. augusztus 1-jén terjesztették a 

Helytartótanács elé29. Az alapszabályt beterjesztett formájában nem fogadták el, ki kellett 

törölni belőle a szlovák nemzetre való utalásokat, illetve közgyűléseit nem tarthatta változó 

helyszíneken, székhelyet kellett megjelölni. Az uralkodó 1862. augusztus 21-én 

szentesítette a Matica alapszabályát30 és nyilvántartásba vették az egyesületet 20298/eln. 

számon.  

 

Az egyletről: 

- Célja a közművelődés terjesztése a szlovákok körében, kiadványok, könyvek kiadása 

által. 

- Közgyűlést évente tartanak31, Túrócszentmártonban.  

- Az egylet megkülönböztetett alapító, rendes és pártoló tagokat. 

- A szlovákoknál jellemző katolikus evangélikus ellentét közé is hidat vert a Matica, 

tisztikarában mindkét jelentős vallás prominens képviselőit megtalálhatjuk (elnök: 

Moyses besztercebányai püspök, alelnök Kuzmány evangélikus szuperintendens), 

- Az egylet tisztikara 30 személyből áll,  

- Felmerült az egylet célja hatékonyságának növelése érdekében a szlovákok által lakott 

vidékeken fiókszervezetek alapítása. 

                                                

 
25 A Memorandum megfogalmazásának politikai lehetőségét a Solferínói csatavesztés, a Bach-korszak vége, 

valamint az Októberi diploma adta meg a szlovákok számára 
26 Az első szám 1861. március 19-én jelent meg 
27 A Memorandum tíz pontban fogalmazta meg a szlovákok követeléseit, ezek között a hetedik és a nyolcadik 

pont volt az idézett követelés 
28 A vezetőségben volt még Viliam Pauliny-Tóth, Ján Palárik, Juraj Gotčar 
29 A Memorandumot a szlovákok 1861. november 30-án az uralkodónak is beterjesztették, a küldöttség tagjai 

voltak Štefan Moyzes besztercebányai püspök, Pavel Murdoň (nevével még többször fogunk találkozni, a 

szlovák nemzeti, egyesületi élet emblematikus alakja a korszakban), Ján Országh, Štefan Šípka. 
30 A Helytartótanács 1862. november 1-jén vette nyilvántartásba 20298/Eln. számon 
31 Az első közgyűlést 1863. augusztus 4-én tartották meg  
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- Az egylet vagyonához 1863-ban felajánlásként 95.000 aranykorona érkezett, az egyleti 

vagyon 1/3-át kikölcsönözték, 1/3-át állampapírokba fektették biztos befektetésként, 

1/3-át a működési költségekre fordították. A működési költségből fennmaradó összeg 

1/3-át könyvkiadásra, 2/3-át a szlovák diákok számára ösztöndíjként kiosztották. 

- Az egylet saját épülettel is rendelkezett32. 

- Az egylet létrehozása kapcsán a Pešťbudínské Vedomosti több cikkében is részletesen 

taglalja a szlovákok nemzeti összefogását, szervezőképességét, adományozási 

hajlandóságát, melynek eredményeként az egylet megalakult. 

 A Maticát, mint a pánszlávizmus támogatóját, 1875. április 6-án az uralkodó feloszlatja.  

 

A dualizmus előtti korszak tekintetében is kijelenthető, hogy Túrócszentmárton a szlovák 

nemzeti, egyesületi élet központja volt, itt működött: 

 a Matica Slovenská, 

 a Szlovák Nyomda Egyesület, 

 az első Szlovák Takarékpénztár, 

 a Živena Nőegylet, 

 a Beseda Kultúregylet, 

 a Szlovák Méhészegylet, 

 a Szlovák Népdalkör, 

 az egyik szlovák középiskola, 

 a Národné Noviny, az Orol és a Hlásnik újságok szerkesztősége, 

 Omladina Ifjúsági Egylet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
32 Az épület terveit 1863 márciusában Karol Harrera készítette, a kivitelezés pedig a szlovák egyesületi élet 

emblematikus alakjának, Ján Nepomuk Bobulának a munkáját dícséri. 
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I. 5. AZ EGYESÜLETI JOG SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

HAZÁNKBAN A KEZDETEKTŐL A DUALIZMUS VÉGÉIG 

 

A gazdasági és társadalmi változások a jogrendszer, és ehhez kapcsolódóan a 

jogintézmények fejlődését és átalakulását is kiváltották. Az egyesületek jogi 

szabályozásának kezdete a 19. század közepére tehető. Ezt megelőzően a 17-18. században 

azokat a feladatokat, melyek a későbbi időkben megalakult egyesületek hatáskörébe 

kerülnek, többnyire vallásos célú vagy indíttatású köztestületek látták el, ezek jogi 

szabályozását már a korai időktől törvények határozták meg, melyeknek a szövege a 

Corpus Iuris Hungarici-ben követhető nyomon.  

Az egyesülési jog körébe tartozó törvények, rendeletek nélkülözhetetlen háttéranyagai 

a dualizmus kori egyletek kutatásának. Az államhatalom a megengedő és tiltó 

rendelkezéseivel döntően formálja (avatkozik bele) polgárai társadalmi önszerveződésébe. 

A jogtörténeti elemzés feltárja, hogy hazánkban az egyesülési jog még az 1848-as 

polgári forradalom idején is a gyülekezési jog fogalma alá tartozó alapjog volt. 

Leszögezhetjük, hogy adott ország polgári átalakulása ütemének függvényében fejlődik az 

egyesületi élete. Európában – ahogy már utaltam rá korábban – először a hollandok 1814-

ben, majd a belgák 1831-ben kodifikálták nevesítve ezt a polgári szabadságjogot. 

A 18. század végén hazánkban felállították a Helytartó Tanács Közigazgatási 

Osztályát, ehhez tartoztak majdan az egyesületi ügyek. Az államhatalom felismerte a 

polgárok eme törekvéseit, pl. olvasótársaságok, kaszinók alakítása, amely társadalom-

politikai, közéleti eszméléséhez vezet, ezért szabályozni, ellenőrizni kívánta a folyamatot. 

A közkereseti társaságokról szóló 1840. évi XVIII. tc. az egyesületi alapszabályok 

felterjesztését kiterjesztette a nem kereskedelmi körökre is. A nemesség azonban a megyei 

autonómiára hivatkozva nem vagy csak hiányosan teljesítette a követelményt (látható, 

hogy ebben az időszakban az egyesületek növekvő számának hatására az egyesületekre 

vonatkozó jogi szabályozás is próbál lépést tartani a megnövekedett társadalmi igény 

leszabályozásával). 

Az egyesületi forma térhódítása kifejezetten a polgárosodás időszakához kapcsolható, 

e tárgykörben először az 1848. évi III. t.-cz. 32. § a) pont rendelkezik, mely az egyesületek 
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felett gyakorolt állami felügyelet jogalapját rögzíti, azonban ekkor még semmilyen 

jogszabály nem írja elő az egyesület alapításának és működésének szabályait.33  

A polgári forradalom időszakában, 1848. április 28-án, a belügyminiszter rendeletileg 

szabályozta a gyülekezési jog tárgykörébe tartozó /így az egyesületi jogra is vonatkozó/ 

egyes előírásokat. A szabadságharc időszakában az egyesülési jog önálló törvényi 

szabályozást nem kapott. 

A Bach-korszakban először miniszteri rendelet (1850-ben), majd császári pátens 

(1852. november 26.) rendezte az egyesületi ügyeket. Az utóbbi az úgynevezett „egyleti 

törvény” tartósan érvényben maradt és hatott a dualizmuskori szabályozásra is, ezért 

idézném a legfontosabb rendelkezéseit: 

„Mindennemű egylet felállítására az álladalmi igazgatóság különös engedélye kívántatik 

meg: 

-  Az egylet céljának és azon eszközöknek ismertetése, amelyek a működéshez 

szükségesek. 

- Azon mód mely szerint az egylet alakítandó. 

- Az igazgatás lényeges alapvonalai. 

- Tagok jogai és kötelezettségei. 

- Ki képviseli az egyletet a hatóságok felé. 

- Föloszlatás iránti határozatok.” 

 

Gróf Pálffy Móric magyarországi helytartó, a kormányhatósági ellenőrzésre hivatkozva 

kimutatást kért a megyekormányzatoktól és rendőr-igazgatóságoktól a hatáskörük alá 

tartozó egyesületekről, engedélyezett alapszabály híján, más körökhöz hasonlóan a 

kaszinókat és olvasóköröket szinte kivétel nélkül betiltatta. 

 

A dualizmus időszakában Magyarországon – holott I. Ferenc József már 

trónbeszédében is szorgalmazta – nem iktatták törvénybe az egyesülési szabadságot (ezt 

aligha a polgári szabadságjog kiterjesztése motiválta). A kiegyezés után készült ugyan 

törvénytervezet az egyesülési jogról, de azt a belügyminiszterek a dualizmus fennállása 

                                                

 
33 „A ministerek feleletre vonathatnak: Minden oly tettért, vagy rendeletért, melly az ország függetlenségét, 

az alkotmány biztosítékait, a fenálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy a tulajdon szentségét 

sérti, s általuk hivatalos minőségükben követtetik el, vagy illetőleg adatik ki.” 
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alatt nem terjesztették az országgyűlés elé/!/, a képviselők és némely megye sürgetése 

ellenére sem.  

 

Törvény hiányában más törvények érintőlegesen szabályozták a kérdést: 

- Az úgynevezett „nemzetiségi törvény” /1868. évi XLIV. Tc./ engedélyezte a kulturális 

és gazdasági egyesületek alapítását, amelyek nyelvét az alapítók határozzák meg, 

- Bírák /1869. évi IV. Tc./ és ügyvédek /1871. évi XXXIII. Tc./ nem lehettek politikai 

vagy munkásegylet tagjai, 

- Az úgynevezett „céh törvény” /1872. évi VIII. Tc./, mely megszüntetve a 

hagyományos szervezeti keretet, az iparosokat és kereskedőket egyesületek 

létrehozásában tette érdekeltté, amiket élesen meg kell különböztetnünk az 

ipartársulatoktól és ipartestületektől, melyek nem egyesületek, hanem testületi 

önkormányzati, illetve érdekvédelmi szervezetek, hasonlóan az alapszabállyal és 

tagsággal rendelkező, így gyakorta egyesületnek minősített takarékpénztáraktól.  

  

Az egyesületi jog szabályozásának fő területét a belügyminiszteri rendeletek jelentették: 

- 128/1868-as BM rendelet (érintőlegesen), 

- 216/1868-as BM rendelet a gyülekezési jogról (érintőlegesen), 

- 1873-ban Szapáry Gyula körrendelete /1394 eln. sz./ hirdette meg az egyesülési 

szabadságot, de a körök alakulását alapszabályaik miniszteri láttamozásához kötötte, 

működésük ellenőrzését a törvényhatóságokra bízta, rendelkezett nyilvántartások 

létrehozásáról is (a törvényhatóságok ellenőrzésével valószínűleg a miniszter 

elégedetlen lehetett, mert 1874-ben annak szigorúbb végrehajtását írta elő BM 

773/1874), 

- 1875-ben Tisza Kálmán belügyminiszteri körlevele /1508/1875/ szigorította a 

nemzetiségi és munkásegyletek engedélyezési feltételeit, illetve engedélyezte ha az 

alakuló kör 40 nap elteltével a benyújtott engedélyezési kérelmére konkrét hatósági 

választ nem kap, megkezdheti ideiglenesen a működését. 

 

Az egyesületekkel kapcsolatos államigazgatási eljárásrendet törvény hiányában a fenti 

két Belügyminiszteri rendelet (az 1873-as és az 1875-ös) szabályozta majdnem negyven 

éven keresztül. 
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A nemzetiségek (így a szlovákok is) nem használhatták a BM rendelet értelmében 

megnevezésükben a „nemzeti” kifejezést.  

Az 1875-ös belügyminiszteri körrendelet öt egyleti típust különböztet meg:  

- politikai, 

- humanisztikus, 

- nyerészkedési,  

- közművelődési,  

- gazdászati. 

 

Tiltotta továbbá a többes célú tömörüléseket, például: a közművelődési és a politikai, 

vagy közművelődési és temetkezési egyesületek kapcsolatát és bevezette az államhatalmi 

felügyeleti ellenőrzés rendszerét. 

 

Az egyesületekkel kapcsolatos államigazgatási eljárásrendet a későbbiekben is 

rendeleti úton szabályozták, ezek közül említést érdemel:  

- 766/1898-as BM rendelet (kisebb súlyú), 

- 1136/ 1898 sz. elnöki körrendelet 

- 2219/1898. sz. belügyminiszteri körrendelet a Viharsarok (Békés-, Csongrád 

vármegyék) egyesületeinek szigorúbb engedélyezési feltételeket szabott, mert ”a 

szocialisták által létesített szakegyletek és földművelő munkásegyletek nem 

alapszabályaikban megjelölt közművelődési célok elérését tekintik feladatuknak, 

hanem….. céljukat… a tulajdon és a törvényes rend elleni izgatás képezi”. 

- 12775/1901-es BM rendelet (kisebb súlyú), 

- 13322/1902-es BM rendelet (kisebb súlyú), 

- 1907. 99/res. számú BM rendelet 

- 7430/1913-es BM rendelet, 

- 5479/1914. M. E. rendelet – megtiltotta új egyesületek létrehozását és a meglévő 

egyesületek számára a fiókegyesületek létrehozását, a működő egyesületek szigorú 

ellenőrzését rendelte el a harcterekhez közeli törvényhatóságokban 

- 5735/1914 M. E. rendelet (az 5479/1914. M. E. rendelet megjelenése után öt nappal, 

1914. augusztus 1-jén került kiadásra) az új egyesületek létrehozásának tilalmát 

kiterjesztette az egész országra a székesfővárost is beleértve. 
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- 1442/1916 M. E.  rendelet (1916. április 26-án került kiadásra) enyhítve a korábbi 

rendelet szigorán engedélyezte a hadviseléssel és hadi jótékonysággal kapcsolatos 

célokat megfogalmazó egyesületek létrehozását.  

 

A háború esetére szóló kivételes intézkesekről szóló 1912. évi LXIII. Tc. az egyesületi 

tevékenységet a Belügyminisztérium hatáskörébe vonta (ez a törvény a két világháború 

között is fennmaradt)34. 

Az 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségek számára a nyelvhasználat mellett, az 

iskolaügyön35 túl megfogalmazott egyesülési jogokat is, amelyek a már fent említett módon 

azonosak voltak a magyar nemzetiségűekre vonatkozó előírásokkal (BM jóváhagyás, 

állami törvényességi felügyelet). Az egylet a nyelv, a tudomány, a gazdaság, az ipar és a 

kereskedelem területén alakulhatott, az egylet nyelvét az alapítók maguk határozhatták 

meg.   

Az 1508/1875-ös BM rendelet azonban a nemzetiségi törvénnyel ellentétesen 

leszűkítette a nemzetiségek által alakítható egyletek körét közművelődési és irodalmi céllal 

létrejövőkre. Ezzel az intézkedéssel a magyarországi nemzetiségek számára a szabad 

egyletalapítás jogegyenlősége megszűnt.  

Ezen egyesületek szerepét, jelentőségét az egyesületi jegyzőkönyvek feldolgozásával, a 

szlovák egyletek egymás közötti viszonyának megismerése után a politikai kapcsolataik 

ismeretében lehet csak helyesen megítélni.   

A kiegyezést követő időszak egyik a korszakon átívelő /és nem megoldott/ problémája 

volt a nemzetiségi kérdés. 

                                                

 
34 A releváns rendelkezések kiemelése: „9. § A ministerium oly törvényhatóság (megye, város) területén, a hol az állam 

biztonsága szempontjából szükséges: 

1. uj egyesületeknek vagy fiókegyesületeknek alakitását megtilthatja; 

2. a már meglevő egyesületek vagy fiókegyesületek gyülését ellenőriztetheti, működését korlátolhatja vagy 

felfüggesztheti; 

3. elrendelheti, hogy a kereskedelmi társaságok, vagy külön törvények alapján létesült oly társulatok, 

pénztárak stb., a melyek közigazgatási hatósági ellenőrzés alatt nem állanak, rendőrhatósági ellenőrzés alá 

vonassanak, ha az a gyanu merül fel, hogy müködésük törvénybe, rendeletbe vagy alapszabályaikba ütközik, 
avagy államellenes irányzatot vesz. A gyanu beigazolása esetén gyüléseik betilthatók, vagy feloszlathatók, 

jogellenes határozataik végrehajtása pedig megtiltható. 

Sürgős esetben a kormánybiztos is jogosult a 2. pontban meghatározott intézkedések megtételére. 

A ki e § alapján tett valamely rendelkezést megszeg, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással és 

hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő”. 
35 A kultúrpolitika a művelődésügy területén az anyanyelvi tanítás és a tanulás szabadsága a nemzetiségek 

számára – jogilag – biztosítva volt egészen a magasabb akadémiai képzésig, azonban az ehhez szükséges 

állami költségvetési keret hiányzott.  
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A nemzetiségi egyletek tevékenységének ellenőrzését az 1907. évi február 7-én kelt 

99/res. számú BM rendelet írta elő, ez a megkülönböztetett figyelemmel terjedt ki az 

egyletek által szervezett nagy létszámú rendezvények ellenőrzésére. Az ellenőrzés 

eredményéről jelentés készült a Belügyminisztérium számára (konkrét adatokkal: mettől-

meddig tartott a rendezvény, kik vettek rajta részt, a jelenlevők miről beszélgettek stb.). 

Az 1913/7430 BM rendelet a gyülekezési jogra vonatkozó szerteágazó előírásokat 

egységesítette és szigorította az eljárási szabályokat (a programokat előre be kellett 

jelenteni négy magyar állampolgárságú lakos aláírásával; a rendezvényeken külföldi a 

rendőrség engedélye nélkül nem szólalhatott fel, nem tarthatott előadást).      

A belügyminiszteri rendeletek viszonylag teljeskörűen szabályozták az egyesületek 

megalakulásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatásköri és illetékességi kérdéseket, (pl: 

községek esetében első fokon eljáró hatóság a főszolgabíró, ugyanitt másodfok az alispán 

harmadfok a magyar királyi belügyminiszter), az egyesület működésének ellenőrzését és a 

szabályok megszegése esetén alkalmazható szankciókat, ami 15 napig terjedhető elzárás és 

100 forintig terjedhető pénzbüntetésből állt. Az egyesület megalakításának legfontosabb 

eleme az alapszabály megalkotása volt, melyben az egyesület céljait nagyon pontosan 

kellett meghatározni, és amelyet az egyesület a működése megkezdése előtt köteles volt a 

kormány illetékesei által kiadandó záradékkal elláttatni. A nem gazdasági célú egyesületek 

körébe csak a politikai, időlegesen a humanisztikus és közművelődési egyesületek 

tartozhattak, ezek közül is a humanisztikus egyesületeket a jogalkotás későbbiekben a 

gazdasági tevékenységre alapított egyesületek körébe vonta és szabályozásukra külön 

jogszabályt dolgozott ki.  

A gazdasági célú egyesületekre vonatkozó szabályozás az 1872. évi VIII. tc-ben jelenik 

meg. Érdekes módon ebbe a kategóriába tartoznak a bányásztársládák és az ipartestületek 

is, míg a jótékony céllal alapított egyesületekre „egyleti közjog” néven a két 

belügyminiszteri rendelet (az 1873-as és az 1875-ös) vonatkozik.  
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I. 6. A NEMZETISÉGI EGYLETEK LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK, TÉNYEZŐK 

 

A nemzetiségi törvény /1868. évi XLIV. tc./ biztosította a magyarországi 

nemzetiségek számára a művelődéshez, gyülekezéshez, egyesületalakításhoz való jogot. A 

törvény már preambulumában kimondta, hogy Magyarországon csak egy politikai nemzet 

van, a magyar, azaz a nemzetiségeket, mint önálló politikai egységeket nem ismerte el. Így 

az egyenjogúság a közigazgatásban a törvény előtt, a felekezeti életben, az oktatásügy 

területén a kultúrpolitikában (azon belül az egyesületi életben) a nem magyar 

nemzetiségűekre csak, mint egyénekre vonatkozott.  

A törvényt meg kellett jelentetni az ország valamennyi nemzetiségének nyelvén 

hivatalos fordításban, ami nagymértékben hozzájárult a törvény szélesebb körű 

megismeréséhez. A törvényhatósági gyűléseken, aki felszólalási joggal bírt szabadon 

használhatta anyanyelvét. Sőt a törvényhatósági, községi állami tisztviselők, a törvény 

előírásai alapján, a nemzetiségekkel való érintkezésben, a nemzetiség nyelvét voltak 

kötelesek használni, az írásos ügyintézés során pedig levelezni. 

1871-ig megfigyelhető a szlovákok által lakott némely vármegyében a megyei 

közigazgatás pozitív hozzáállása, hiszen rendelkeztek a közigazgatást érintő rendeletek 

szlovákra fordítása felől is /pl.: Nógrád vm./. A közigazgatási kisebbségi nyelvhasználatot 

a nemzetiség 20% lélekszámánál írta elő a törvény. Ilyen esetben az adott község, járás 

hivatalos ügyvitele kétnyelvű lett. Ezt a gyakorlatot 1872 után lassan mellőzték, majd az 

1876-ban kiadott új bírósági szervezetre vonatkozó törvény hatására, mely előírta a magyar 

nyelv következetesebb használatát az ügyvédek és a bíróságok vonatkozásában, a szlovák 

nyelv a hivatalokban az 1870-es évek végére teljesen kiszorult.36 (Ennek egyik oka a 

pánszlávizmus tanaitól való félelem erősödése a magyar politikai eliten belül, ennek esett 

áldozatul a Matica Slovenská és a nagyrőczei, túrócszentmártoni és zniováraljai szlovák 

középiskola is).  

A szlovákok az országos politizálástól visszahúzódva, a nemzeti identitástudat, kultúra 

ápolásának ezen időszakában egyik, ha nem legfontosabb területe volt az egyesületi élet, 

ezt az 1880-as évektől a Szlovák Nemzeti Párt ezirányú aktív programja is támogatta. 

                                                

 
36 Benedek Gábor: Képzési előírások a magyar közigazgatásban a 19. sz. második felében (Életünk Közép-

Európa című tanulmánykötetből) 36-41 p. 
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A nemzetiségek közül a tárgyalt időszakban a polgárosodás, a mezőgazdasági 

termeléstől való elszakadás, a munkásréteg kialakulása tekintetében a németek után a 

szlovákoknál volt a legnagyobb. 

A szlovákok egyesületi életét nagyban befolyásolta, hogy a szlovák értelmiség politikai 

nézetei sem voltak egységesek, és három fő irányra voltak tagolhatók: 

- A memorandum mozgalom, a „régi iskola”37, 

- A kiegyezést szorgalmazó „új iskola”38, 

- Az asszimilánsok, akik politikai, gazdasági céljaik elérése érdekében közeledtek a 

magyarokhoz. 

Mindezek párosultak a magyar kormányok erőszakosabb nemzetiségi politikájával, 

melynek hatására a szlovák középiskolák bezárása, illetve a Matica betiltása után, 1875-öt 

követően szlovák egyesületek nevükben nem használhatták a „nemzeti” kifejezést. Az 

1879. évi XVIII. Tc. kötelező tantárggyá tette a magyar nyelvet a szlovák és a kétnyelvű 

iskolákban; az 1891. évi XV. Tc. az óvodákban is kötelezővé tette a magyar nyelv tanítását 

/a szlovák iskolák száma 1869-ben 2.155; 1890-ben 2.127; és a szlovákság 21%-a beszélte 

a magyar nyelvet 1918-ig!/.  

Az egyesületi alapszabály(ok) jóváhagyási záradékkal való ellátását gyakorta 

hátráltatta, ha a megalakulni szándékozó egyesület tisztikarában vagy alapító tagjai között 

a Belügyminisztérium szerint veszélyes, megbízhatatlan személy neve is szerepelt, illetve a 

nemzetiségi célok (például tót nyelven való olvasás, dalolás, színjátszás) egyesületi 

alaptevékenységként való megjelenítése. Így a teljes szlovák olvasóköri egyesületek, és 

általában az egyesületek szlovák kapcsolatának feltárása a mai kor kutatójától aprólékos 

munkát igényel39.
 

A szlovák történetírás az 1875-1890 közötti időszakot a nemzeti bezárkózás, a 

passzivitás időszakának nevezi, amikor a belső kulturális munka, az irodalom értékeinek 

feltárása, az eredetkutatás folyt. 

 

Ebben az időszakban is találkozunk, a túlkapások mellett, magyar oldalról pozitív 

példákkal. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egylet /1882-ben alakult/, több esetben 

                                                

 
37 Kováč, Dušan: Szlovákia története 131. p. 
38 Kováč, Dušan: Szlovákia története 132. p. 
40 Vélhetően erre az okra vezethető vissza, hogy a vizsgált korszakban  a kutatás - jelen szakaszáig - nem 

tudott egyesületet beazonosítani a mai Szlovákia területén lévő több településen, ahol pedig népszámlálási 

adatok szerint éltek szlovákok.  
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támogatta szlovák nyelvű művek terjesztését, például 1886-ban a Vlasť a Svet címen 

megjelenő képeslapból száz példányt rendeltek, amiket a népiskolákban jutalomként 

osztottak szét, vagy a Pozsonyi Magyar Közművelődési Egylet 1886-ban a szlovák 

lakosság szellemi tápláléka gyanánt szlovák nyelvű füzeteket adott ki háromezer 

példányban. (Egyes vélemények szerint ezek nem pozitív példák, mert nem belső nemzeti 

érdekből, hanem a magyar közigazgatás döntései alapján asszimilációs célokat szolgálva 

jöttek létre. Ebben a kérdésben – az indíttatást tekintve – nem állást foglalva, a tényszerű 

számszaki adatot közölve, a kiadványokat háromezer szlovák anyanyelvén olvashatta – ez 

érték.40)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
40 A FEMKE alapszabályában (elfogadva Tisza Kálmán által 1885. február 14-én) az szerepel, hogy célja „a 

magyarországi tót ajkú lakosság szellemi és erkölcsi színvonalának emelése irodalmi eszközök által.” A 

kormányzati álláspontot képviselő egyesület tevékenységéből azért kiemelést érdemel, hogy szlovákra 

fordítva megjelentette Arany János és Jókai Mór több művét (pl.: Arany J.: Toldi, Jókai M.: Regényes 

képek), illetve az alkoholfogyasztás káros hatásainak bemutatására „A tót népnek legnagyobb ellensége”, 

valamint az egészséges lakókörnyezet fejlesztése érdekében az „Egészséges ház” című szlovák nyelvű 

füzeteket. 
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I. 7. A KUTATÁS FORRÁSAI ÉS TÁRSADALMI HÁTTERE 

 

Eddigi kutatásaim során 200 körüli szlovák társadalmi egyesületet sikerült számba 

venni41. Ezek forrásai igen változatosak. Nagy számban találhatók a Magyar Országos 

Levéltárban, a belügyminisztériumi anyagok három részében a reservált iratokban /BM-K-

149/, az általános iratokban /BM-K--150/ és az elnöki iratokban /BM-K 148/ illetve ezek 

mutatókönyveiben. A K 148 és 149-es iratfőcsoportban az egyesületek életével, 

működésével és ellenőrzésével kapcsolatos anyagokat, míg a K 150-ben az engedélyezett 

egyesületek alapszabályait és az egyesületekre vonatkozó félévenként elkészítendő alispáni 

egyesületi kimutatásokat, alispáni eseti jelentéseket találhatjuk meg. Továbbá fontos 

források a magyarországi szlovákok által lakott régiók helyi, megyei levéltárai, múzeumai 

/pl.: Szeged, Békéscsaba, Gyula, Tótkomlós, Szarvas/. 

Az egyletek elterjedésének vizsgálatában a meghatározó forrás a Magyar Országos 

Levéltár belügyminiszteri iratainak egyesületi anyaga és mutatókönyvei. Sajnos az anyag 

1896 utáni része megsemmisült42, így a dualizmus korának utolsó 18 évéről a helyi, megyei 

levéltárak, a korabeli sajtóhírek és a témával foglalkozó kortárs statisztikák, monográfiák 

szolgálnak, nem visszaigazolható módon, adatot. Meg kell említeni, hogy a kutatás gátja az 

1950-es években lezajlott oktalan selejtezés is.  

Külföldi források: a Szlovák Köztársaság Pozsonyi Állami Központi Leváltára, a 

Pozsonyi Fővárosi Levéltár, a Pozsonyi Megyei Levéltár, illetve további szlovák megyei 

(területi, járási) levéltárak (pl.: Nyitra, Túróc, Kassa, Csaca), a Túrócszentmártoni Nemzeti 

Múzeum levéltára,43  

A sajtó szerepét is ki kell emelni, különösen a Historické štúdie című folyóiratot, 

melynek 1956-1957-es évfolyamaiban sok egyesületi támájú publikáció jelent meg, 

emellett fontos adalékokat találhatunk a korszak szlovák nyelvű sajtótermékeiben /1890-

ben 13 szlovák nyelvű lap jelent meg/. 

 

                                                

 
41 Ezek részben nyíltan vállalják a nemzetiségi hovatartozást (például szlovák vagy kétnyelvű alapszabályok,  

vagy az egyesület céljainak meghatározása), esetenként azonban csak a tagnévsorok neveiből közvetetten 

következtethető a szlovák kapcsolat, mivel annak direkt nyoma a levéltári forrásokban nincs. 
42 A belügyminisztériumi levéltári iratok 1950-ben tűzkárt szenvedtek. 
43 Ezek felsorolása fontos összehasonlítási adalék a magyar levéltári forrásokkal az egyesületek tekintetében, 

hiszen elképzelhető, ahogy a fentiekben kifejtettem, hogy a tűzkárt szenvedett Magyar Országos Levéltárban 

adott esetben nincs nyoma az egyesületnek, viszont a szlovák levéltári anyagok tartalmazzák, hiszen a 

korabeli szabályozás szerint a vármegye levéltárában is kellett lennie példánynak az egyesület 

alapszabályából, ami így fennmaradhatott. Ennek a teljes feldolgozása a kutatás egy további fázisa lesz. 
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A források közé tartoznak a 19. század második felében készült egyesületi 

kimutatások, összesítések, melyek felhasználhatósága tekintetében fontos korszakhatár a 

kiegyezés.  

A 19. századi egyleti statisztikák tudományos elemzésre a vizsgálat szempontjából 

sajnos alig használhatóak, az 1852-es császári pátens pedig jellemzően gazdasági 

társulásokra vonatkozott, az 1866-os kancellári felmérés csak a jótékonysági, 

egészségügyi, mulatsági és hitel körökről tartalmaz adatokat. 

Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai című, 1878-ban megjelent 

kiadványa, a városi egyleteket figyelembe véve, nem jelölt meg szlovák /tót/ nemzetiségi 

meggyőződését nyíltan felvállaló egyesületet. Vármegyei szinten 1,8% szlovák 

nemzetiségi hovatartozására utaló kifejezést említ44.   

Az egyesületalapítás felfutása a kiegyezés utáni években: 

- 1867/68-ban 172 polgári kör, olvasókör, népkör alakult, 

- 1869-72 között 400 egyesület keletkezett, 

- 1873/74-ben 676 kör létesült. 

A Statisztikai Hivatal 1878-ban 3995-re tette az országban működő egyletek számát és 16 

csoportra osztotta őket az alábbiak szerint:  

Egylet típusa Egylet száma 

Önsegélyező 535 

Jótékony 225 

Nevelő és oktató 131 

Társas 964 

Gyakorló 312 

Ipartársulatok 1275 

Termelőszövetkezetek 3 

Fogyasztási 12 

Gazdasági 82 

Kereskedelmi 42 

Vízszabályozó 19 

Tűzoltó 246 

Tudományos és irodalmi 59 

Művészeti 4 

Vallásos 43 

Vegyes 43 

összesen 3995 

 

                                                

 
44 A vármegyék rendszeres egyleti kimutatás megküldésének és folyamatos precíz vezetésének visszatérő 

hiányosságaira a dolgozatban konkrétan utaltam, belügyminiszteri szinten került kiadmányozásra levél, mely 

felhívja a figyelmet a hiányosságokra és a szabatos feladatellátás helyett a rutinból adott jelentések 

visszáságaira. 
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Látható, hogy ezek alapján a társas (például: olvasókörök, dalárdák, kaszinók), az 

önsegélyező, a jótékonysági, a tűzoltó, a nevelő és oktató, valamint a gyakorló egyesületek 

a legjellemzőek, az ipartársulatokat45 ide nem értve.  

A szakirodalom a dualizmus egyik belső korszakhatárának tekinti az 1890-es 

esztendőt, ez a korszakhatár az egyleti életben az egyletalakítások számának alakulásában 

is nyomon követhető. 1891 után több egyesület alakul, azonban ezek felfutását az első 

világháború megtöri, a férfiak bevonultatása hátrányosan hatott a meglévő egyletek 

működésére, illetve a háborús viszonyok között új egyletek sem alakultak jelentős számban 

(csak a honvédelemmel, betegápolással kapcsolatos egyesületek kaptak működési 

engedélyt). 

Kelet-Európában, így az Oszták-Magyar Monarchiában is az egyletek összetettebb 

szerepet vittek, mint Nyugat-Európában. Franciaországban, amennyiben valaki politizálni 

akart, ott voltak a pártok, ha szórakozni akart erre a klubok nyújtottak lehetőséget, a 

Monarchiában a lehetőségek nem voltak ennyire szélesek, főleg a nemzetiségek számára, 

számukra az egyesületekben valósult meg a szórakozás, művelődés, esetenként a burkolt 

politizálás.  

A kulturális egyletek közé tartoztak az olvasókörök, a dalárdák, önképző körök, 

könyvkiadók, nyomdák, színjátszó körök, múzeumi és művészeti egyletek.  

Napjaink forrásai között, ahogy már említettem, a levéltári anyagok, a Magyar 

Országos Levéltár egyesületi katalógusa46, illetve a nyomtatásban is megjelent 

magyarországi egyesületek katalógusa érdemel kiemelést, végül, de nem utolsó sorban a 

témára vonatkozó monográfiák, például E. Mannová: Spolky na Slovensku47, illetve 

érintőlegesen Štefan Pasiar: Dejiny knižníc na Slovensku.  

Általánosságban a 19. századi, illetve dualizmus kori egyesületi élettel kapcsolatban 

több tanulmány, monográfia is született, Bősze Sándor, Pajkossy Gábor, Tóth Árpád írásait 

emelném ki. Tudományos értekezések, szakdolgozatok, PhD értekezések, kandidátusi 

értekezések is foglalkoztak általánosságban a témakörrel, melyek szerzői közül kiemelem 

volt témavezetőmet Bezdán Sándort. 

                                                

 
45 Ezek szorosan véve inkább érdekvédelmi, testületi csoportosulások, függetlenül attól hogy önként 

szerveződnek, tagságuk és alapszabályuk is van, más a kialakulásuk alapja, célja mint az egyesületeknek.  
46 Az országos levéltár egyesületi adatbázisába beütve a dualizmus időszakában a szlovák keresőszót 

egyetlen egyesületi találat sincs. A tót keresőszóra összesen 16, összehasonlítva a románra 135, a németre 

181, a szerb szóra 118 találat van, érzekelhető hát, hogy a szlovák egyesületek levéltári felkutatása nem 

egyszerű. 
47 A felhasznált irodalomban lásd részletesebben. 
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Magyar nyelven a nemzetiségi (szlovák) dualizmus kori egyesületekkel kapcsolatos 

monográfia nem jelent még meg.    

A téma jelentőségét48 számomra minden magyarázatnál jobban támasztja alá az alábbi 

táblázat, mely számszakilag tartalmazza a dualizmus korszakának központi népszámlálási 

adatai alapján összesített szlovák ajkú lakosság számát. 

Táblázat a magyar-szlovák nemzetiségi arányokról 1880 és 1910 között (nem 

részletezve a többi nemzetiség adatait49): 

 

 1880 1890 1900 1910 

magyar 6. 404. 237 fő 

ami 46,6 % 

7. 357. 254 fő 

ami 48,6 % 

8. 649. 031 fő 

ami 51.4 % 

9. 938141 fő 

ami 54,6 %  

szlovák 1. 855. 651 fő 

ami 13,5% 

1. 897. 459 fő 

ami 12,5%  

2. 002. 761 fő 

ami 11,9 %  

1.946. 852 fő 

ami 10, 7%  

összes 13. 729.467 

fő 

15.133. 767 

fő 

16. 799. 576 

fő 

18. 215 166 

fő 

 

A számok önmagukért beszélnek, ám ebben a száraz adat formában nem informatívak, 

mivel ha összevetjük Magyarország lélekszám-növekedését a nemzetiségek összesített 

lélekszám-növekedésével 1880 és 1900 között, úgy ellentmondásba ütközünk, a kisebb 

létszámú magyarság húsz esztendő alatt 2.247.450 fővel gyarapodott (így aránya 46,6%-ról 

51,4%-ra nőtt), addig a nemzetiségek összlétszáma, - akik a vizsgált időszak elején többen 

voltak - csak 841.202 fővel szaporodtak (és arányuk 53,4%-ról 48,6%-ra csökkent). Azaz a 

6,8%-os magyar nemzetiségűek hátránya 20 év alatt 2,8%-os előnnyé változik, és a 

szaporulat több mint 2/3-a (a 3.088.652 főből 2.247.450 fő) magyar nemzetiségű. A 

népszámlálási adatoknak a nemzetiségi hovatartozás tekintetében bekövetkező változása a 

magyar asszimilációs törekvéseknek is betudhatóak.  

A mai Magyarországon lakó szlovákok száma 1880-ban 213.429 fő, 1900-ban 

192.227, míg 1910-ben 165.317 fő volt a népszámlálási adatok alapján. Pl. Kiskőrösön: 

 

 

 

                                                

 
48 Az egyesületi kedv a századforduló táján mondhatjuk szinte minden települést „megfertőzött” hazánkban 

(pl.: Békés vármegyében, 1900-ban a 28 falu és város közül 25-ben volt valamilyen egyesület).   
49 A korszak népszámlálási adataiból kivonatolva. 
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Hely/lakosság 

szlovák 

aránya 

1880 1890 1900 1910 

Kiskőrős 6834 

lakosból 418 

fő  

(6, 1%) 

7878 

lakosból 133 

fő (1,7%)  

9271 

lakosból 140 

fő (1,5%) 

11 562 

lakosból 100 

fő  

(0.9%) 

 

 

A dolgozat a címében foglaltak szerint a következőkben igyekszik bemutatni az eddig 

közvetlen vagy közvetett tények alapján beazonosított szlovák egyesületeket, kitekintéssel 

néhány speciális szerveződésre (pl.: a pénzintézetekre, melyek támogatták a nemzetiségi 

indíttatású egyesületeket).  

 

A dolgozat nem részletezi az üveghuták és vashámorok szlovák nyelszigeteinek 

történetét (ez egy további kutatás alapja lesz), melynek terjedelme a Pilistől a Cserháton, a 

Mártrán, a Bükkön át egészen a Zempléni-hegységig terjed. Hasonlóképpen a Bakony 

szórt szlovák településeinek feltérképezése is egy további kutatás anyaga lesz. 
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II.  A SZLOVÁK EGYLETEK TESTAMENTUMA 

 

II.1. A LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ALAPJÁN EGYÉRTELMŰEN 

BEAZONOSÍTHATÓ, A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT KAPOTT SZLOVÁK EGYLETEK FELSOROLÁSA 

 

Észak-magyarországi vármegyék:50 

 

vármegye helység név alakulás 

éve 

létszám BM 

eng. 

éve 

Túróc Túrócszentmárton Slovenský 

spevokol51 

1871 1874:22 1872 

Túróc Szucsa Olvasó Egylet52 1872 - 1872 

Túróc Mosócz Olvasó Társaság53 1867 1867:20 1867 

Túróc 

 

 

Túrócszentmárton Matica Slovenská54 

 

1861 500 1862 

 

Túróc Túrócszentmárton Živena55  

Tót asszonyok 

művelődési egylete 

1869 - 1869 

Túróc  Túrócszentmárton  Slovenská 

omladina56 

1870   

Túróc Túrócszentmárton Slovenská jednota57 1872   

Túróc Túrócszentmárton Tót Olvasó Egylet58 1872  1872 

Túróc Túrócszentmárton Tót Asszonyok 

Jótékonysági 

Egylete59 

1880   

Túróc Túrócszentmárton Muzeálna 

Spoločnosť 

Slovenská60 

1893  1893 

Túróc  Túrócszentmárton  Gazdasági és 

Erdészeti Egylet61 

1881   

Túróc   Jótékony 

Nőegylet62 

1877   

                                                

 
50 A kutatás jelen szakaszában az északi vármegyéket még nem tartalmazza teljes körűen, ennek kiterjesztése 

a feldolgozás további szakasza lesz. 
51 OL –K 150 III-4-31326 
52 OL-K 150-III.-4-16605 169cs. 
53 OL-K 150-LII/R-4-322 15cs. 
54 OL –K 150 4 - 20298/Eln. sz. 
55 OL-K 150-III-4-4087 
56 OL K 150 VII-8-38661-2480 
57 OL-K 150 III-4-8920 
58 OL-K 150-559 
59 OL-K 150 1880-55241 
60 SZÁKL-i.c. 44 k.c. 8 67933 
61 K 150 1881 III. 4 53593 888 
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Túróc   Római Katolikus 

Tanító Kar 

Segélyegylete63 

1869   

Túróc Túróczszentmárton Iparegylet64 1875  1875 

Túróc  Túrócszentmárton Iparossegédek 

Egylete65 

1882  1883 

Túróc  Túrócszentmárton Ipartestület66 1885  1885 

Túróc  Túrócszentmárton Korcsolyázó 

Egylet67 

1887   

Túróc  Túrócszentmárton Önkéntes Tűzoltó 

Egylet68 

1873   

Túróc  Túrócszentmárton Polgári Iparegylet69 1872   

Túróc  Túrócszentmárton Takarékpénztár70 1875   

Túróc Túrócszucsány Olvasó Kör és 

Társaskör71 

1896   

Gömör Nagyrőcze Tót Könyvkiadó 

Egylet72 

1871  1871 

Gömör Tiszolc Tót Dalárda73 1881  1881 

Gömör Tiszolc Olvasó Egylet74 1874   

Gömör Kövi Olvasó Egylet75 1868 1868:37 1868 

Gömör Bolog Učiteľský spolok76 1871   

Trencsén Baán Polgári Olvasó 

Egylet77 

1871 1878:42 1871 

Trencsén Zsolna Olvasó és Társalgó 

Egylet78 

1869 1878:80 1869 

Trencsén Puchó Polgári Olvasó 

Egylet79 

1870  1870 

Trencsén Zsolna  Pokrok80 1869  1870 

Trencsén Zsolna  Zsolna-vidéki 

Lövészegylet81 

1879   

 

                                                                                                                                                   

 
62 K 150 1877 III. 4 21423 601 
63 K 150 III/R 4 1108 52 
64 K 150 1875 III. 4 46672 420 
65 K 150 1882 VII. 8 5961 1128 
66 K 150 VII. 8 64102 1357 
67 K 150 1887 VII. 8 3678 1573 
68 K 150 1873 III. 4 4807 237 
69 K 150 1872 III. 4 559 167 
70 K 150 1875 III. 4 18878 416 
71 K 150 1896 VII. 8 13320 2759 
72 OL-K 150-III-4-13172 121cs. 
73 OL-K 150-III-4-60164 
74 OL-K 150-III-4-38322 329cs. 
75 OL-K 150-III-4-2206 33 cs. 
76 OL K 150 III 4- 1345 65 
77 OL-K 150-III-4-7745 121cs. 
78 OL-K 150-III-4-2668 53cs. 
79 OL-K 150-II-4-1270 81cs. 
80 OL-K 150-III-4-3315 82cs. 
81 K 150 1879 III. 4 11628 741 
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Trencsén Zsolna Zsolna-vidéki Női 

Munkakör82 

1887   

Trencsén Zsolna  Zsolnai Dal és Zene 

Egylet83 

1890   

Trencsén Zsolna  Ipartestület84 1891   

Trencsén Zsolna  Katolikus Kör85 1894   

Trencsén Zsolna  Kerékpár 

Egyesület86 

1896   

Trencsén Zsolna  Kerületi 

Betegsegélyező 

Pénztár87 

1892   

Trencsén Zsolna  Korcsolyázó 

Egyesület88 

1894   

Trencsén Zsolna  Kölcsönös 

Segélyegylet89 

1873   

Trencsén Zsolna  Lövészegylet90 1871   

Trencsén  Zsolna  Önkéntes Tűzoltó 

Egylet91 

1877   

Trencsén Zsolna  Önkéntes Tűzoltó 

Egylet92 

1886   

Trencsén Zsolna  Testgyakorló 

Egylet93 

1890  1890 

Trencsén Zsolna  Zsolna-vidéki 

Lövészegylet94 

1874  1874 

Trencsén Trencsén Krešťanský 

sociálny spolok95 

1907   

Trencsén Nagybiccse Čitateľský spolok96 1867   

Trencsén Tótpróna Kölcsönös Segély 

Egylet97 

1873  1874 

Trencsén Trencsén Önkéntes Tűzoltó 

Egylet98 

1895   

                                                

 
82 K 150 1887 VII. 8 8903 1574 
83 K 150 1890 VII. 8 7825 1946 
84 K 150 1891 VII. 8 75263 2088 
85 K 150 1894 VII. 8 106388 2484 
86 K 150 1896 VII. 8 65515 2766 
87 K 150 1892 VII. 8 83136 2223 
88 K 150 1894 VII. 8 92726 2484 
89 K 150 1873 III. 4 27773 239 
90 K 150 1871 III. 4 12675 121 
91 K 150 1877 III. 4 12383 600 
92 K 150 1886 VII. 8 24632 1470 
93 K 150 1890 VII. 8 582 1943 
94 K 150 1874 III. 4 34542 328 
95 SZÁKL-756/1907.RES 
96 SZÁKL 432/1867 RES 
97 K 150 1873 III. 4 50155 240 
98 K 150 1895 VII. 8 104537 2620 
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Trencsén Trencsén Ifjúsági 

Olvasóegylet99 

1872   

Trencsén Trencsén Iparegylet100 1880  1880 

Trencsén Trencsén Ipartestület101 1885  1885 

Trencsén Trencsén Gimnáziumi 

Tanulók 

Segélyegylete102 

1876   

Trencsén Trencsén Katolikus 

Legényegylet103 

1889  1890 

Trencsén Trencsén Kerületi 

Betegsegélyező 

Pénztár104 

1892   

Trencsén Trencsén Vígkör105 1880   

Trencsén Trencsén Dalkör106 1874   

Trencsén Trencséntepla „Pri lesi” Önkéntes 

Tűzoltó Egylet107 

1889   

Trencsén Trencsénteplice Önkéntes Tűzoltó 

Kör108 

1886   

Hont Korpona Szláv Olvasókör109  1870 1878:43 1870 

Hont Kormozó Obecná Knižnica110 1872  1873 

Hont Lissó Olvasó Kör111 1867 1874:16 1868 

Hont Koupina Vidávateľský 

spolok112 

1871   

Pozsony Nagyszombat Tót Polgári Kör113 1870 1874:50 1873 

Pozsony Nagyszombat Szent Albertről 

Címzett Mo-i 

Tótajkú Kath. 

Papság Könyvkiadó 

Társulat114 

1870  1871 

Pozsony Nagyszombat Szent Vojtech 

Egyesület115 

1907  1907 

                                                

 
99 K 150 1872 III. 4 3622 168 
100 K 150 1880 III. 4 1154 807 
101 K 150 1885 VII. 8 27357 1354 
102 K 150 1876 III. 4 12444 505 
103 K 150 1889 VII. 8 17572 1806 
104 K 150 1892 VII. 8 66646 2222 
105 K 150 1880 III. 4 10869 808 
106 K 150 1874 III. 4 24487 328 
107 K 150 1889 VII. 8 39292 1809 
108 K 150 1886 VII. 8 15391 1469 
109 OL K-150 – VII. 8-659-1573 
110 OL-K 150-III-4-773/16020 323cs. 
111 OL-K 150 LII/R-4-773/16020 
112 OL-K 150 III 8 77634 1567 
113 OL-K 150-II-4-2422   236 cs. 
114 OL-K 149 7-174-35  A nagyszombati Szent Adalbert Könyvkiadó Egyesület alakuló közgyűlésén 500-an 

írták alá a tagjegyzéket, fénykorában az egyletnek 30.000 tagja volt(!).  Az egylet 1918-ig 346 könyvet adott 

ki és kiadója volt a Katolícké Novinynak is. 
115 OL-K 149-1907-7-174 
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Pozsony Pozsony Poučno-zábavný 

spolok116 

1868  1869 

Pozsony Nagyszombat Nagyszombati Tót 

Önképző Kör és 

Mulattató  

Társulat117 

1873  1873 

Pozsony  Nagyszombat Nagyszombati 

Színház Egylet118 

1875  1876 

Pozsony  Nagyszombat Nagyszombati 

Dalkör119 

1880  1880 

Pozsony  Nagyszombat Nagyszombati 

Katolikus 

Legényegylet120 

1885  1885 

Pozsony  Nagyszombat Nagyszombati 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület121 

1876  1876 

Pozsony Nagyszombat Kerületi 

Betegsegélyező 

Pénztár122 

1893  1894 

Pozsony  Nagyszombat   Kisdedóvó 

Egyesület123 

1889  1889 

Pozsony  Nagyszombat Tanítók 

Társasköre124 

1892  1892 

Pozsony  Nagyszombat Gazdasági 

Egyesület125 

1882  1882 

Pozsony Nagyszombat Szépítő Egyesület126 1892  1892 

Pozsony  Nagyszombat Paulai Szent Vince 

Egyesület127 

1896  1898 

Pozsony  Nagyszombat Kerékpár 

Egyesület128 

1893  1893 

Pozsony Modor Tót Varga 

Ipartársulat129 

1875  1876 

Pozsony Modor Modori Olvasó 

Kör130 

1878  1880 

                                                

 
116 SZÁKL-i.c.76.k.c. 12. 791 res/1868 
117 K150 1873 III. 4 2422 236 
118 K 150 1875 III. 4 23106 417 
119 K 150 1880 III. 4 15 883 809 
120 K 150 1885 VII. 8 11173 1351 
121 K 150 1876 III. 4 22253 507 
122 K 150 1893 VII. 8 37125 2357 
123 K 150 1889 VII. 8 39313 1809 
124 K 150 1892 VII. 8 88810 2224 
125 K 150 1882 III. 4 8453 975 
126 K 150 1892 VII. 8 40726 2219 
127 K 150 1896 VII. 8 48283 2765 
128 K 150 1893 VII. 8 99222 2361 
129 K 150 1875 III. 4 60867 421 
130 K 1878 III. 4. 3982 681 
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Pozsony Tótgurab  Tótgurabi Önkéntes 

Tűzoltó Egylet131 

1891   

Sáros Eperjes Eperjesi Szláv 

Dalegylet132 

1868  1869 

Sáros Eperjes Szlovák Ifjúsági 

Dalkör133 

1868  1868 

Zólyom Breznóbánya Választókerület 

Deák-Köre134 

1868  1868 

Zólyom Zólyom Tót Olvasó Kör135 1913   

Zólyom  Besztercebánya Robotnícky 

vzdelávaci spolok136 

1904   

Zólyom Tótlipcse  Kölcsönös 

Segélyező Egylet137 

1870   

Zólyom Tótpelsőc  Önkéntes Tűzoltó 

Egylet138 

1880   

Zólyom Tótpelsőc  Társaskör139 1895   

Nyitra Miava Čitateľský spolok140 1895   

Nyitra Szakolca Čitací spolok141 1873  1874 

Nyitra Nyitra Felsővidéki Szláv 

Méhész Egylet142 

1874  1874 

Nyitra Luboka  Lubokai Olvasókör 

és Takarék-

pénztár143 

1870   

Liptó Liptószentmiklós Tót Dalárda144 1870 1873:45 1870 

Liptó Liptószentmikós Tót Kasinó Egyházi 

Egylet145 

1862 1873:115  

Liptó Liptovská Sielnica Čitateľský spolok146 1871  1871 

Liptó  Liptószentmiklós „Beseda” Tót 

Egylet147 

1892   

Árva Alsókubin Önképző Egylet148 1873 1874:87 1873 

                                                

 
131 K 150 1891 VII. 8 62048 2087 
132 OL-K150-1869-IIIR-4-1164 52cs. 
133 OL-K 150 III-4-7592 
134 OL-K 150 LII/R-4-4129 33cs. 
135 SZÁKL-i.c.84.k.c. 15. 595 res/1913 
136 SZÁKL-i.c.79.k.c. 17 432 res/1904 
137 K 150 1870 III. 4 7847 82 
138 K 150 1880 III. 4 17739 809 
139 K 150 1895 VII. 8 32130 2616 
140 SZÁKL-i.c.17.k.c. 1896/437. res. 
141 OL-K 150 III-4-4529 324cs. 
142 OL-K-148-1874-XIV-3252 
143 K 150 1870 III. 4 834 81 
144 OL-K 150 II-4-17265/2353 
145 OL K150 VII 8-10728-2215 
146 SZÁKL-i.c.45.k.c. /656. res./1871 
147 K 150 1892 VII. 8 10728 2215 
148 OL-K 150-III-4-13963 237cs. 
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Bars  Magyar-Tót 

Testvériség149 

1882   

Bars  Tót Nőegylet150 1880   

Bars Orlany Učiteľský spolok151 1871   

 

A székesfőváros: 

 

vármegye helység név alakulás 

éve 

létszám BM 

eng. 

éve 

Pest-Pilis-

Solt  

Pest Budapesti Tót 

Kör152 

1868 1868:98 1868 

P-P-S Budapest Tót Ifjúsági 

Kör153 

1886 1886:18 1887 

P-P-S Pest Nemzeti 

Demokrata Tót 

Kör154 

1868 1873:68 1868 

P-P-S Pest Uhorská lipa155 1869  1869 

P-P-S Pest Cseh-Szlovák 

Munkás Egylet156 

1870  1870 

P-P-S Pest Budapesti Tót 

Egylet157 

1871  1871 

P-P-S Budapest Magyarországi 

Tót 

Közművelődési 

Egylet158 

1905  1905 

P-P-S Budapest Tót Kulturális 

Egylet159 

1914  1914 

P-P-S Pest Minerva Tót 

Nyomda160 

1872  1873 

P-P-S Budapest Česká Beseda161 1886   

P-P-S Budapest Szláv 

Betegápolási 

Egylet162 

1875   

                                                

 
149 OL-K 148 1882/4011;4413;2439 mutatókönyv 
150 OL-K 148-1880-37078 
151 SZÁKL-inv.é. 78krt. i.14 344/res. 1871 
152 SZÁKL-inv.é. 59krt. i.10 202/res. 1904 
153 OL-K 150-III-4-69 
154 OL-K 150-LII/R-4-3266 33.cs. 
155 OL K 150 III-4-39616-170 
156 OL-K 148-1870-2961 mutatókönyv 
157 OL-K 148-1871/2405 
158 OL-K 148-1905-33-794 
159 OL-K 1914-6-1144 
160 OL-K 150-III-4-5254 
161 OL-K 149-19859 
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P-P-S Pest Tót Dalegylet163 1872   

P-P-S Budapest Pomocná 

Pokladnica164 

1880   

P-P-S Budapest Slovenská 

Jednota165 

1895   

P-P-S Budapest Osveta 

Önművelődési 

Egylet166 

1900   

P-P-S Budapest Budapesti Tót 

Ifjúsági 

Asztaltársaság167 

1914   

P-P-S Pest  Tót Akadémikus 

Egylet168 

1871   

P-P-S Pest Tót Ajkú 

Lakosok 

Segélyező 

Egylete169 

1872   

 

Délvidék: 

 

vármegye helység név alakulás éve létszám BM 

eng. 

éve 

Szörény Orsova Cseh Egyesület170 1900  1901 

Fogaras Fogaras Tót Nőegylet171 1881   

Torontál Nagykikinda  Husle 

Zeneegylet172 

1880   

Torontál Törökbecse  Sokol173 1915   

Bács-

Bodrog 

Szabadka Paulai Szent 

Vince 

Egyesület174 

1887   

Bács-

Bodrog 

Szabadka  Népkör175 1877   

Bács- Szabadka  Dalegylet176 1875   

                                                                                                                                                   

 
162 OL-K 150-1875-69492 
163 OL-K 150-1872-39610 
164 OL-K 148-1880-28682 
165 OL-K 148-1895-83826 
166 SZÁKL-i.c. 44 k.c. 8 103577/1900 
167 K 149 1914 6 1144 59 
168 K 150 1871 III. 4 8663 121 
169 K 150 1872 III. 4 8219 168 
170 OL-K 149-1900-7-1113 
171 OL-K 148-1881-53019 
172 K 150 1880 III. 4 8583 808 
173 K 149 1915 6 2501 72 
174 K 150 1887 VII. 8 77371 1581 
175 K 150 1877 III. 4 1406 167 
176 K 150 1875 III. 4 44500 420 
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Bodrog 

Bács-

Bodrog 

Újvidék Dalárda177 1886   

Bács-

Bodrog 

Újvidék Temetkezési 

Egylet178 

1868   

 

Alföld: 

 

vármegye helység név alakulás éve létszám BM eng. 

éve 

Békés179 Tótkomlós Roľnický spolok180 1902 1902:80 1902 

Békés Tótkomlós  Férfi Dalkar181 1875   

Békés Tótkomlós  Negyedik 

Temetkezési 

Egylet182 

1875  1875 

Békés Tótkomlós  Harmadik 

Temetkezési 

Egylet183 

1870  1871 

Békés Tótkomlós Második 

Temetkezési 

Egylet184 

1870  1870 

Békés Tótkomlós  Temetkezési Egylet185 1869  1870 

Békés Tótkomlós  Ipartestület186 1886  1886 

Békés Tótkomlós  Keresztény 

Földművelők 

Olvasóköre187 

1888  1886 

Békés Tótkomlós  Ipartársulat188 1877  1877 

Békés Tótkomlós  Segélyező Egylet189 1888   

Békés Tótkomlós  Népkör190 1868  1869 

Békés Tótkomlós  Polgári Dalkör191 1882  1882 

                                                

 
177 K 150 1886 VII. 8 37231 1471 
178 K 150 III/R 4 2218 33 
179 A békéscsabai egyletek alapszabályaiban szinte kivétel nélkül csak a magyar kultúra ápolása található 

meg, a szlováksággal való kapcsolatra a szlovák nyelv használatára utalás szinte nincs, viszont az egyletek 

tagsága a tagnévsorok szerint a szlovákok közül került ki, ami érthető is a lakossági túlsúly okán. A 

békéscsabai szlovákok oszlopos alakja volt a neves történész, lelkész Haan Lajos (1818-1891), aki kiterjedt 

levelezésben állt az északi vármegyékben lakó szlovákok több jeles képviselőjével, például Jozef Miloslav 

Hurbannal. 
180 OL K 150 VII -8-51506-1689 
181 K 150 1875 III. 4 42129 419 
182 K 150 1875 III. 4 32008 418 
183 K 150 1870 III. 4 3025 82 
184 K 150 1870 III. 4 1552 81 
185 K 150 1869 III/R 4 433 52 
186 K 150 1886 VII. 8 4473 1466 
187 K 150 1888 VII. 8 51506 1689 
188 K 150 1877 III. 4 33264 602 
189 K 150 1888 VII. 8 26811 1685 
190 K 150 1868 III/R 4 744 32 
191 K 150 1882 III. 4 32795 979 
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Békés Mezőberény Tótvégesi Olvasókör 

I.192 

1883  1883 

Békés  Mezőberény Casinó193 1882 73  

Békés  Mezőberény Polgári Olvasókör194 1888 43  

Békés  Mezőberény Társadalmi 

Olvasókör195 

1880 77  

Békés  Mezőberény Gazdakör196 1894 82  

Békés  Mezőberény Iparoskör197 1895 57  

Békés  Mezőberény Tűzoltóegylet198 1893 30  

Békés Mezőberény Tótvégesi Olvasókör 

II.199 

1896 94  

Békés Mezőberény Földműves és 

Munkás Egylet200 

1898 30  

Békés Tótbánhegyes Čitateľský spolok201 1881   

Békés Tótbánhegyes Földműves Kör202 1905   

Békés Tótbánhegyes Olvasó Kör203 1881   

Békés Tótbánhegyes Tótbánhegyesi 

Olvasókör204 

1886   

Békés Tótbánhegyes Kasinó205 1893   

Békés Tótbánhegyes Tűzoltó Egyesület206 1901   

Békés Békéscsaba Takarékpénztár 

Egyesület207 

1872   

Békés  Békéscsaba Casinó208 1874 143  

Békés  Békéscsaba Hitfelekezetnélküli 

Betegsegélyező és 

Temetkezési Egylet209 

1881 165  

Békés  Békéscsaba Nőegylet210 1879 180  

                                                

 
192 BML 1883 10. 759(16) 
193 BML 1882 24 338 
194 BML 1888 35486 
195 BML 1880 35604 
196 BML 1894 25327 894 
197 BML 1895 24923 895 
198 BML 1893 88619 893 
199 MBL 1896 6815 
200 MBL 1898 9012 
201 CSML IB.B.-470 218/1881 
202 CSML IV. B. 4701307 
203 CSML IV. B. 470218 
204 K 150 1886 VII. 8 5697 1467 
205 CSML IV. B. 470342 
206 CSML IV. B. 4701337 
207 BML 1874 49589 875 
208 BML 1874 13304 874 
209 BML 1881 VI. 71052 
210 BML 1879 3222 879 
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Békés  Békéscsaba Kőműves és 

Ácssegédek 

Egylete211 

1886 149  

Békés  Békéscsaba Gazdakör212 1894 102  

Békés  Békéscsaba Ifjúsági Művelődési 

Egylet213 

1895 150  

Békés  Békéscsaba Külvárosi 

Olvasókör214 

1895 50  

Békés  Békéscsaba Ipartestület 

Betegsegélyező 

Pénztára215 

1893 814  

Békés Békéscsaba Tornaegyesület216 1888 120  

Békés  Békéscsaba Iparos Olvasókör217 1896 50  

Békés  Szarvas Népkör218 1882 72  

Békés Szarvas Nőegylet219 1874 115  

Békés  Szarvas Méhész Egylet220 1892 79  

Békés  Szarvas Tűzoltóegylet221 1892 71  

Békés Szarvas Dalegylet222 1892 157  

Békés Szarvas Iparos Ifjak Önképző és 
Betegsegélyező 

Egylete223 

1892 71  

Békés Szarvas Földműves és 

Munkás egylet224 

1898 69  

Arad  Nagylak Spevokol225 1891   

Arad  Nagylak Čitateľský spolok226 1891 

 

  

Arad Nagylak Temetkezési  Egyesület227 1891   

Arad  Nagylak Evangélikus Egyházi 

Dalárda228 

1893   

Arad  Nagylak Önkéntes Tűzoltó 

Egylet229 

1893   

                                                

 
211 BML 1886 VI. 30118 
212 BML 1894 50991 894 
213 BML 1895 V. 9691 
214 BML 1895 V. B. 45303 
215 BML 1893 VI. A. 2166   
216 BML 1888 VII. 6846 
217 BML 1896 28839 896 
218 BML 1882 24350 
219 BML 1874 50352 
220 BML 1892 40786 
221 BML 1892 85847 
222 BML 1892 61840 
223 BML 1892 85817 
224 BML 1898 72804 
225 K 150 1891 VII. 8 9995 2080 
226 K 150 1891 VII. 8 9994 2080 
227 K 150 1891 VII. 8 31132 2083 
228 K 150 1893 VII. 8 27044 2355 
229 K 150 1893 VII. 8 57003 2359 
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Csanád Tótkovácsháza  Gazdasági Kör230 1887   

Csanád Pitvaros Tűzoltó egyesület231 1893   

Csanád Pitvaros Temetkezési 

Egyesület232 

1894   

Csanád Pitvaros Temetkezési 

Egyesület233 

1898   

Csanád Pitvaros Olvasó Egylet234 1898   

Csanád Pitvaros Népkör235 1903   

Csanád Pitvaros Földműves-Iparos 

Kör236 

1905   

Csongrád Óbesenyő Čitateľský spolok237 1883   

 

Külföld: 

 

 helység név alakulás 

éve 

létszám 

USA Chicago Sokol238 1915  

Csehország Prága Detvan, 

Sokol 

1882  

Franciaország Párizs Sokol 1898  

Oroszország Moszkva Ľudovít 

Štúr 

1916  

 

 

A már részlezetett vonatkozó jogszabályi előírások alapján az egylet átmenetileg úgy is 

tudott működni (néha több évig vagy évtizedig/!/), hogy nem volt jóváhagyott alapszabály, 

ehhez elég volt a szilárd akarat és a folyamatos levelezés a módosítások egyeztetése 

témájában, csak két példát kiemelve erre az esetre239: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
230 K 150 1887 VII. 8 61383 1580 
231 CSML IV. B 470 
232 CSML IV. B 470214 
233 CSML IV. B 4702069 
234 CSML IV. B. 470617 
235 CSML IV. B 470 
236 CSML IV. B 470316 
237 K 148- 5961 
238 K 149 1915 6 2467 72 
239 A II.5. fejezetben részletesebben, további példákkal foglalkozom a kérdéskörrel 
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sorszám vármegye helység név alakulás 

éve 

létszám Működé-

si enge-

dély 

megkéré-

se 

Működés 

1. Pest-P-S-

K 

Pest- 

Buda 

Pest-

Budai 

Tót Aka-

démikus 

Egylet 

1871240  1871. 

február 

20. 

1880-as 

években 

is 

2. Pest-P-S-

K 

Pest-

Buda 

Első Bu-

dapesti 

Cseh-

szlovák 

munkás-

egylet 

1868241  1868. 

november 

5. 

1890-es 

években 

is 

 

Szlovák egyesület típusok alakulása korszakonként: 

 

Kor/ 

típus 

Kult. Pol. Egyh. Se-

gély 

Tűz Nő Ifj. Gaz-

da 

Ip. Munk. Lő Sport Bank Össz. 

1867-

1874 

36 2 1 8 1 2 3 - 2 1 3 - 3 62 

1875-

1890 

22 1 4 6 6 3 3 2 10 1 - 2 1 61 

1890-

1918 

22 - 5 6 7 0 1 5 5 3 - 4 2 60 

Össz: 80 3 10 20 14 5 7 7 17 5 3 6 6 183 

 

Szlovák egyesületek alakulása tájanként: 

 

Típus 

/táj 

Kult. Pol. Egyh. Se-

gély 

Tűz Nő Ifj. Gaz-

da 

Ip. Munk. Lő Sport Bank Össz. 

Észak 42 2 7 7 9 2 4 2 11 2 3 5 4 100 
Bp. 10 1 1 2 - 1 2 - - 1 - - 1 19 
Al- 

föld 
22 - 1 10 5 1 1 5 6 2 - 1 1 55 

Dél-

vidék 

6 - 1 1 - 1 - - - - - - - 9 

Össz. 80 3 10 20 14 5 7 7 17 5 3 6 6 183 

 

 

                                                

 
240 BFL IV. 1303/F Tanácsi Iratok XI. 48/1871 
241 BFL Elnöki Reservált Iratok VI. 385/1890 
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Szlovák egyesület típusok alakulása táj-korszak szerint: 

 

Kor/táj Észak Budapest Alföld Délvidék Összesen 

1867-

1874 

44 9 6 1 60 

1875-

1890 

32 4 21 6 63 

1891-

1918 

24 6 28 2 60 

összesen 100 19 55 9 183 

 

 

A Szlovák Állami Levéltár, a Pozsonyi Állami Levéltár és a szlovákiai járási levéltárak 

vonatkozó anyagai alapján a 19. században a kiegyezés előtt, illetve a dualizmus időszakában 

az alábbi egyesületi típusokat különböztetik meg a vizsgált korszakból önmeghatározás (az 

egyesület nevéből) alapján, illetve az első ilyen alakulása alapján: 

 

Egyesület megnevezése Első ilyen önmeghatározású egyesület 

belügyminiszteri bejegyzésének időpontja  

szépészeti 1868 

tudós 1884 

torna 1862 

jogász 1862 

orvos-természettudományi 1868 

katonai 1862 

tűzoltó 1833 

munkás dalárda 1872 

munkás önsegélyező pénztár 1873 

munkás baleseti pénztár 1873 

nőegylet 1870 

munkás dalkör 1906 

munkás biciklista 1896 

rokkant és nyugdíjas munkás 1911 

munkás takarékpénztár 1901 

munkás sport 1906 

vegyipari munkás 1907 

tanácsadó 1889 

keresztény kereskedelmi önsegélyező 1856 

tekéző 1872 

építész-mérnök 1909 

kaszinó 1837 

népkonyha 1875 

lövész-vadász (1543!) 1880 
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gőzkazán 1911 

állatvédő 1913 

nő és hadirokkant segélyező 1887 

képzőművészeti 1908 

izraelita 1887 

női jótékonysági 1888 

védegylet 1898 

katolikus nő és gyermek segélyező 1917 

ipar 1906 

kertészeti 1913 

egyházi zenei 1908 

vívó 1909 

önképző 1887 

olvasó-kulturális 1862 

FEMKE 1884 

Vöröskereszt 1880 

 

A fenti főcsoportokon belül a szlovákiai Állami-, járási- (körzeti-) levéltárak vonatkozó 

anyagai alapján az alábbi konkrét egyesületek anyagai (fond) ismertek a vizsgált 

korszakból: 

 

Selmecbánya - Járási Levéltár: 

 

Egyesületek242 Egyesület alakulási éve Megszűnés éve 

Banki és Ipari 

Hivatalnoksegédek 

Egyesülete 

1907 1924 

Banki és Ipari Vármegyei 

Egyesület 

1894 1913 

Felsőmagyarországi Bányász 

Egyesület 

1713/1748 1894/1900 

Selmecbányai 

Gyermekbarátok Egyesülete 

1872 1915 

Aranyidai Társasági Kör 1884 1890 

 

Besztercebánya – Járási Levéltár: 

 

Egyesület243 Alakulás éve  Megszűnés éve 

Besztercebányai Erdészeti 

és Vadászati Vármegyei 

Egyesület 

1911 1929 

                                                

 
242 Štátny Okresný Archív v Banskej Štiavnici, N. IV. fond spolky  
243 Štátny Okresný Archív v Banskej Bystrici N. IV. fond spolky 
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A FEMKE Zólyom 

Vármegyei Fiókszervezete 

1884 1917 

Zólyom Vármegyei Halász 

Egyesület 

1907 1948 

Segélyező Egylet 1913 1914 

Nemzeti Nyelven Való 

Olvasást Terjesztő 

Egyesület 

1905 1919 

A Vöröskereszt Zólyom 

Vármegyei Fiókszervezete 

1914 1918 

Ügyvédi Kamara 1890 1907 

Színjátszó Egyesület 1903 1910 

 

Pozsonyi Területi Levéltár: 

 

Egyesület244 Alakulás éve  Megszűnés éve 

A Pozsony Vármegyei 

Honvédők Segélyező 

Egylete 

1861 1911 

Lövészegylet 1911 1914 

Veteránok Egylete 1856 1890 

A Vöröskereszt Pozsony 

Vármegyei Fiókszervezete 

1883 1918 

 

Nagybiccsei Területi Levéltár: 

 

Egyesület245 Alakulás éve Megszűnés éve 

Liptó Vármegyei 

Gazdasági Egyesület 

1908 - 

Trencsén Vármegyei 

Gazdasági és Erdészeti 

Egyesület 

1885 1918 

Kárpát Egyesület Liptó 

Vármegyei Fiókszervezete 

1884 1918 

Trencséni Honvédők 

Egyesülete 

1861 1871 

Trencsén Vármegyei 

Jegyzők Egyesülete 

1908 - 

TBC Elleni Védekezés 

Trencsén Vármegyei 

Egyesülete  

1914/1917 - 

A Vöröskereszt Alsó 

Kubini Szervezetének 

1916 1918 

                                                

 
244 Štátny Oblastný Archív v Bratislave N. IV. I. fond spolky 
245 Štátny Oblastný Archív v Bytči N. IV. fond spolky 
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Trencsén Vármegyei 

Fiókegyesülete 

A Vöröskereszt Trencsén 

Vármegyei Fiókszervezete 

1882 1918 

A FEMKE Trencsén 

Vármegyei Fiókszervezete 

1883 1916 

 

 

Kassai Területi Levéltár 

 

Egyesület246  Alakulás éve Megszűnés éve 

Honvéd Segélyegylet 1861 1913 

Lovászati Egyesület 1866 1884 

Kassai és Abaúj-Torna 

Vármegyei Önképző Kör 

1887 1918 

Abaúj-Torna Vármegyei 

Gazdasági Egyesület 

1899 1917 

Zeneegylet 1902 1904 

Vöröskereszt Abaúj-Torna 

Vármegyei Fiókegyesülete 

1914 1918 

 

 

Lőcsei Területi Levéltár 

 

Egyesület247 Alakulás éve Megszűnés éve 

A FEMKE Szepes 

Vármegyei Fiókszervezete 

1891 1917 

Szepes Vármegyei Gazdasági 

Egyesület 

1898 1901 

Lőcsei Katolikus Egylet 1898 1927 

Szépészeti Egyesület Lőcsén 1897 1918 

Gyümölcstermelők 

Egyesülete 

1875 1893 

Lőcsei Népnevelő Egyesület 1868 1875 

Északmagyarországi 

Színjátszó Kör  

1891 1918 

Lőcsei Históriai Egyesület 1890 1935 

Szent Pál Apostol Egyesület 1912 1948 

Lőcsei Lövészegylet 1861 1933 

Poprád Környéki Tanítóegylet 1886 1908 

 

 

                                                

 
246 Štátny Oblastný Archív v Košiciach N. IV. I. fond spolky 
247 Štátny Oblastný Archív v Levoči N. IV. fond spolky 
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 Nyitrai Területi Levéltár: 

 

Egyesület248 Alakulás éve Megszűnés éve 

A FEMKE Nyitrai 

Fiókszervezete 

1891 1917 

A FEMKE Nyitra 

Vármegyei 

Fiókszervezete 

1882 1918 

A Vöröskereszt Nyitra 

Vármegyei 

Fiókegyesülete 

1889 1918 

A FEMKE 

Aranyosmaróti 

Fiókszervezete 

1891 1900 

Nyitra Vármegyei 

Tanító Egyesület 

1898 1918 

 

 

Eperjesi Területi Levéltár: 

 

Egyesület249 Alakulás éve Megszűnés éve 

Sáros Vármegyei 

Önképző Kör 

1907 1912 

Eperjesi Széchenyi Kör 1820 1925 

Kárpát Egyesület 

Eperjesi Fiókegyesülete 

1873 1940 

 

 

 Pozsonyi Városi Levéltár: 

 

Egyesület250 Alakulás éve Megszűnés éve 

Magyar Színjátszást 

Támogató Egyesület  

1847 1907 

Egyházi Zenei 

Egyesület 

1828 1950 

Keresztény Segélyező 

Egylet 

1710 1942 

Szölészek és Borászok 

(Kocsmárosok) 

Egyesülete 

1890 1943 

                                                

 
248 Štátny Oblastný Archív v Nitre N. IV. fond spolky 
249 Štátny Oblastný Archív v Prešove N. IV. fond spolky 
250 Archív mesta Bratislava N. IV. fond spolky 
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         Kassai Városi Levéltár: 

 

Egyesület251 Alakulás éve Megszűnés éve 

Kassai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1872 1955 

Kassai Ipartestület 1872 1952 
 

Besztercebányai Járási Levéltár: 

 

Egyesület252 Alakulás éve Megszűnés éve 

Besztercebányai 

Kereskedő Testület 

1903 1911 

Besztercebányai 

Ipartestület 

1884 1949 

Volt Úrbéresek 

Egyesülete 

Felsőszabadiban 

1910 1944 

Volt Úrbéresek 

Egyesülete Helpán 

1868 1928 

Besztercebányai Dalkör 1857 1862 

A Vöröskereszt 

Breznóbányai 

Fiókegyesülete 

1916 1936 

Besztercebányai 

Madách Kör 

1908 1918 

Besztercebányai Ezer 

Barát Egyesület 

1797 1896 

Besztercebányai 

Históriai Egyesület 

1896 1896 

Besztercebányai 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

1874 1950 

Breznóbányai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1874 1944 

 

Selmecbányai Kerületi Levéltár: 

 

Egyesület253 Alakulás éve Megszűnés éve 

Selmecbányai 

Ipartestület 

1884 1950 

Selmecbányai Katolikus 

Kör 

1912 1949 

                                                

 
251 Archív mesta Košice N. IV. fond spolky 
252 Štátny Okresný Archív v Banskej Bystrici N. IV. fond spolky 
253 Štátny Okresný Archív v Banskej Štiavnici, N. IV. fond spolky  
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Selmecbánya és 

Környéke Szent 

Erzsébetről Elnevezett 

Katolikus Segélyegylete 

1908 1944 

Selmecbányai 

Cselédegylet 

1869 1895 

Selmecbányai 

Természettudományi és 

Gyógyító Egylet 

1870 1918 

Selmecbányai Vegyes 

Iparos Kör 

1880 1939 

A Magyar Turisztikai 

Egyesület Selmecbányai 

Fiókegyesülete 

1883 1907 

Selmecbányai 

Úszóegyesület 

1870 1900 

Selmecbányai 

Önsegélyező és 

Temetkezési Egyesület 

1882 1908 

 

Bártfai körzeti levéltár: 

 

Egyesület254 Alakulás éve Megszűnés éve 

Bártfai Ipartestület 1885 1953 

 

Csacai körzeti levéltár: 

 

Egyesület 255 Alakulás éve Megszűnés éve 

Csacai Ipartestület 1884 - 

Kiszucaújhelyi 

Ipartestület 

1884 - 

 

Alsókubini Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület256 Alakulás éve Megszűnés éve 

Alsókubini Ipartestület 1886 1950 

Námesztói Ipartestület 1887 1950 

Babini Volt Úrbéresek 

Egyesülete (74 darab!) 

1887 (legelső megalakulása) 1953 (legutolsó megszűnte) 

Alsókubini Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1874 1969 

                                                

 
254 Štátny Okresný Archív v Bardejove N. IV. fond spolky  
255 Štátny Okresný Archív v Čadci N. IV. fond spolky 
256 Štátny Okresný Archív v Dolnom Kubíne N. IV. fond spolky 
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Alsókubini Iparos Kör 1872 1874 

Nádasdi Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1877 1908 

 

Homonnai Körzeti Levéltár:  

 

Egyesület257 Alakulás éve Megszűnés éve 

Homonnai Ipartestület 1915 1949 

 

Komáromi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület258 Alakulás éve Megszűnés éve 

Komáromi Ipartestület 1866 1951 

Jókai Mór 

Közművelődési és 

Múzeumi Egyesület 

1886 1944 

Gútai Temetkezési 

Egyesület  

1888 1947 

 

Kassa Környéki Körzeti Levéltár:  

 

Egyesület259 Alakulás éve Megszűnés éve 

Szepsi Ipartestület 1912 1950 

Jászómindszenti Volt 

Úrbéresek Egyesülete 

1887 1948 

 

Lévai Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület260 Alakulás éve Megszűnés éve 

Lévai Ipartestület 1886 1925 

Legelő Szövetkezet 1864 1930 

Hontbesenyődi 

Szőlészeti Kör 

1828 1922 

A FEMKE Lévai 

Fiókszervezete 

1894 1918 

Lévai Énekkör 1885 1938 

Lévai Casino 1864 1944 

Lévai Ifjúsági Kör 1901 1911 

                                                

 
257 Štátny Okresný Archív v Humennom N. IV. fond spolky 
258 Štátny Okresný Archív v Komárne N. IV. fond spolky 
259 Štátny Okresný Archív Košice okolie N. IV. fond spolky 
260 Štátny Okresný Archív v Leviciach N. IV. fond spolky 
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Lévai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

1872 1964 

 

 

Liptószentmiklósi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület261 Alakulás éve Megszűnés éve 

Liptószentmiklósi 

Ipartestület 

1890 1925 

Liptószentmiklósi 

Társalkodó kör 

1862 1938 

Rózsahegyi Magyar 

Társas Kör  

1882 1920 

Németlipcsei Ásványvíz 

Részvénytársaság 

1869 1911 

Liptóújvári Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1880 1895 

Rózsahegyi Katolikus 

Kör 

1894 1938 

Liptószentmiklósi 

Tulipán Szövetség 

1906 1908 

Rózsahegyi Orvos 

Egyesület 

1905 1911 

Liptószentmiklósi 

Evangélikus Ifjúsági Kör 

1839 1945 

  

Lososonci Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület262 Alakulás éve Megszűnés éve 

Losonci Ipartestület 1884 1951 

Poltári Volt Úrbéresek 

Egyesülete 

1908 1958 

Losonci Sportkör 1885 1950 

 

Túrócszentmártoni Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület263 Alakulás éve Megszűnés éve 

Volt Liptó Vármegyei 

Úrbéresek Egyesülete 

1882 1904 

Túrócszentmártoni Volt 

Úrbéresek Egyesülete 

1637 1907 

                                                

 
261 Štátny Okresný Archív v Liptovskom Mikuláši N. IV. fond spolky 
262 Štátny Okresný Archív v Lučenci N. IV. fond spolky 
263 Štátny Okresný Archív v Martine N. IV. fond spolky 



 

 

67 

A Vöröskereszt 

Zniováraljai 

Fiókegyesülete 

1914 1919 

A Vöröskereszt 

stubnyafürdői 

fiókegyesülete 

1915 1918 

A Vöröskereszt Túróc 

vármegyei 

fiókszervezete 

1872 1900 

Túrócszentmártoni 

Iparegyesület 

1870 1928 

Mosóci cipészegylet 1872  

Mosóci társalkodó kör 1896 1927 

 

Nagymihályi Körzeti Levéltár:264 

 

Nincs egyleti anyag! 

 

Nyitrai Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület265 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Verebélyi Kerületi 

Ipartestület 

1915 1949 

Nyitrai Kerületi Vegyes 

Ipartestület 

1884 1952 

Faipari Munkások 

Keresztény Szociális 

Egylete Nyitrán 

1907 1920 

Nyitrai Keresztény 

Nőegylet 

1918 1942 

Nyitrai Iparossegédek 

Katolikus Egylete 

1837 1936 

Nyitrai Katolikus 

Kőművesek Kulturális 

és Önsegélyező Egylete  

1898 1936 

Nyitrai Keresztény-

Szociális Munkás 

Egylet 

1905 1942 

Nyitrai Keresztény 

Egyesület 

1908 1942 

Szelepcsényi Önképző 

Kör 

1912  

                                                

 
264 Štátny Okresný Archív v Mihalovciach  N. IV. fond spolky 
265 Štátny Okresný Archív v Nitre N. IV. fond spolky 
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      Érsekújvári Körzeti Levéltár: 

Egyesület266 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Párkányi Kerületi Ipartestület 1880 1950 

Érsekújvári Volt Erdő Úrbéresek 

Egyesülete 

1868 1938 

Érsekújvári Önkéntes Tűzoltó Egylet 1874 1926 
 

Bazini Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület267 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Malackai Kerületi 

Ipartestület 

1895 1952 

Modrai Csizmadia 

Egyesület 

1872 1912 

Modrai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

1892 1911 

Bazini Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

1874 1943 

Szentgyörgyi Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1881 1949 

A Vöröskereszt 

Szentgyörgyi 

Fiókegyesülete 

1914 1919 

Szentgyörgyi Kaszinó 1859 1914 

Bazini Magyar Önképző 

Kör 

1894 1908 

Nagy- és Kissenkőci 

Magyar Gazdakör 

1912  

Magyar Kaszinó 1881 1912 

Bazini Kaszinó 1855 1888 

Bazini Sion 

Temetkezési Egyesület 

1912 1914 

Szentgyörgyi 

Szegényeket Segélyező 

Egylet 

1840 1867 

Bazini Turista Egylet 1893 1903 

A FEMKE 

Szentgyörgyi 

Fiókegyesülete 

1884 1892 

Modrai Szőlészeti 

Egyesület 

1896 1952 

Modrai Szlovák 

Evangélikus Nőegylet 

1907 1930 

        

                                                

 
266 Štátny Okresný Archív v Novỳch Zámkoch N. IV. fond spolky  
267 Štátny Okresný Archív v Pezinku so sídlom v Modre N. IV. fond spolky 
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Poprádi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület268 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Csorbai Volt Erdő 

Úrbéresek Egyesülete 

1869 1961 

Alsószépfalui Volt 

Úrbéres Egyesület 

1898 1958 

Szepes Bélai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 

1882 1950 

Zári Hitel- és 

Élelmiszerelőállító 

Keresztény Gazdakör 

1900 1922 

Szepesbélai Amatőr 

Színjátszó Egylet 

1873 1878 

Kézsmárki Szépészeti 

Egyesület 

1879 1911 

Szepesbélai 

Vadászegylet 

1896 1944 

Poprádi Második 

Társalkodó Kör 

1918 1940 

Kézsmárki Lövész 

Egylet 

1583 (!) 1938 

Kézsmárki „Jeruzsálemi 

hegy” Erdőtelepítő 

Egyesület 

1907 1915 

 

Vágbesztercei Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület269 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Volt Úrbéresek 

Egyesülete 

1904 1941 

Ilavai Magyar Társas 

Kör 

1897 1917 

 

Eperjesi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület270 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Eperjesi Ipartestület 1884 1938 

Eperjesi Kerületi 

Ipartestület 

1907 1952 

Kisszebeni Ipartestület 1884 1950 

                                                

 
268 Štátny Okresnỳ Archív v Poprade N. IV. fond spolky  
269 Štátny Okresný Archív v Považskej Bystrici N. IV. fond spolky 
270 Štátny Okresný Archív v Prešove N. IV. fond spolky 



 

 

70 

Eperjesi Vadászegylet 1893 1923 

Eperjesi Fogyasztási 

Egyesület 

1868 1874 

Eperjesi Iparosház 1918 1934 

Eperjesi Általános 

Ipartestület 

1860 1940 

 

Privigyei Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület271 Megalakulás éve megszűnés 

Privigyei Katolikus 

Iparossegédek Egylete 

1906 1939 

 

Privigyei Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1885 1952 

Bélapatakai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1910 1936 

 

Rimaszombati Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület272 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Rimaszombati Kerületi 

Ipartestület 

1884 1951 

Derencsényi Coltói 

József Örököseinek 

Egyesülete 

1917 1943 

Tiszolci Volt Úrbéresek 

Egyesülete 

1880 1894 

Rimaszombati Jótékony 

Nőegylet 

1866 1940 

Rimaszombati Cserző 

Varga Egyesület 

1868/1873 1897 

Rimaszombati Állatartó 

és Gazda Egylet 

1886  

Rimaszombati Szabó 

Egyesület 

1871 1892 

Tiszolci Gazdakör 1874 1950 

Rimaszombati 

Korcsolyázó Egylet 

1880 1912 

Kolinfai Kubinyi-Albert 

Egyesület 

1879 1890 

Gesztesi Erdészeti 

Egyesület 

1890 1918 

                                                

 
271 Štátny Okresný Archív v Prievidzi so sídlom v Bojniciach N. IV. fond spolky  
272 Štátny Okresnỳ Archív v Rimavskej Sobote N. IV. fond spolky 
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A Vöröskereszt 

Rimaszobati 

Fiókegyesülete 

1915 1921 

Klenóci Tűzoltó Egylet 1910 1941 

Rimaszombati Fiatal 

Iparosok Önképző Köre 

1899 1901 

Rimaszombati Kaszinó 1830/1831 1880 

Rimaszombati Állattartó 

Egylet 

1886 1921 

Klenóci Posztó 

Egyesület 

1886 1956 

 

Rozsnyói Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület273 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Rozsnyói Ipartestület 1884 1952 

Rozsnyói Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1833 1903 

Jolsvai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1876 1909 

Rozsnyói Öregdiák 

Egylet 

1887  

Rozsnyói Jótékony 

Nőegylet 

1856 1922 

Jolsvai Patakszabályozó 

Egyesület 

1880 1883 

Rozsnyói Bányászegylet 1803 1945 

 

Szakolcai Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület274 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Szakolcai Kerületi 

Ipartestület 

1880 1952 

Morvaszentjánosi 

Pásztor Egyesület 

1879 1937 

Szakolcai Zeneegylet 1864 1868 

Szakolcai Gimnázium 

Melleti Segély Egylet 

1875 1947 

Egbelli Iparos Egylet 1891 1939 

Szakolcai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1878 1974 

 

                                                

 
273 Štátny Okresný Archív v Rožňave Bystrici N. IV. fond spolky 
274 Štátny Okresný Archív v  Skalici N. IV. fond spolky 



 

 

72 

Iglói Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület275 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Iglói Kerületi 

Ipartestület 

1884 1951 

Iglói Juhász Egylet 1815 1953 

A Vöröskereszt Iglói 

Fiókegyesülete 

1882 1916 

 

 

Ólublói Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület276 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Ólublói Ipartestület 1800 1951 

 

Felsővízközi Körzeti Levéltár:277 

 

Nincs egyleti anyag! 

 

Vágsellyei Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület278 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Somorjai Kerületi 

Ipartestület 

1887 1952 

GALÁNTA 

FIÓKLEVÉLTÁR: 

  

Vágsellyei Kaszinó 1901 1920 

Galántai Körzeti 

Ipartestület 

1901 1952 

Vágsellyei Körzeti 

Ipartestület 

1831 1951 

 

Nagytapolcsányi Körzeti Levéltár: 

Egyesület279 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Nagytapolcsányi 

Hentesek és Füstölők 

1918  

                                                

 
275 Štátny Okresný Archív v Spišskej Novej Vsi N. IV. fond spolky 
276 Štátny Okresný Archív v Starej Lúbovci N. IV. fond spolky 
277 Štátny Okresný Archív vo Svidniku N. IV. fond spolky 
278 Štátny Okresný Archív v Šali N. IV. fond spolky 
279 Štátny Okresný Archív v Topolčianoch N. IV. fond spolky 
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Egyesülete 

Nagytapolcsányi 

Kerületi Ipartestület 

1867  

Báni Kerületi 

Ipartestület 

1890 1951 

Báni Önkéntes 

Tűzoltóegylet 

1874 1961 

Zayugróci Rokkant És 

Nyugdíjas Munkás 

Egylet 

1909 1931 

Nagytapolcsányi 

népművelő kör 

1893 1913 

 

Tőketerebesi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület280 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Királyhelmeci Kerületi 

Ipartestület 

1885  

Gálszécsi Kerületi 

Ipartestület 

1889 1951 

 

Trencséni Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület 281 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Trencséni Műértő 

Egyesület  

1851 1950 

Trencséni Kerületi 

Ipartestület 

1879  

Vágújhelyi Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1873 1951 

Trencséni Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1893 1942 

A Vöröskereszt Trencséni 

Városi és Kerületi 

Fiókszervezete 

1900 1919 

Trencséni Katolikus 

Iparossegéd Egylet 

1906  

Trencséni Sportkör 1891 1917 

Trencséni Nőegylet 1877 1915 

Trencséni Vadászegylet 1879 1892 

Trencséni Hegymászó 

egylet 

1912 1920 

 

                                                

 
280 Štátny Okresnỳ Archív v Trebišove N. IV. fond spolky 
281 Štátny Okresnỳ Archív v Trenčíne N. IV. fond spolky 
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Nagyszombati Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület282 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Nagyszombati Vendéglő 

és Kávéház Tulajdonosok 

Egylete 

1893  

Nagyszombati Kerületi 

Ipartestület 

1884  

Galgóci Kerületi 

Ipartestület 

1884  

Nagyszombati Véd és 

Önkéntes Tűzoltó Egylet 

1855, 1868 1952 

Rózsavölgyi Tűzoltó 

Egylet 

1890 1911 

Nagyszombati Magyar 

Önképző kör 

1856 1917 

Alsókorompai Római 

Katolikus Olvasókör 

1906 1943 

Nagyszombati Iparegylet 1908 1945 

Nagyszombati Lövészkör 1768 1889 
 

Nagykürtösi Körzeti Levéltár:283 

 

Nincs egyleti anyag! 

 

Varannói Körzeti Levéltár284 

 

Nincs egyleti anyag! 

 

Zólyomi Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület285 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Korponai Iparos 

Szövetség 

1872 1925 

Korponai Kerületi 

Ipartestület 

1884 1951 

Alsónivai Iparosok 

Egyesülete 

1728 1947 

Korponai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1886 1955 

                                                

 
282 Štátny Okresnỳ Archív v Trnave N. IV. fond spolky 
283 Štátny Okresný Archív vo Veľkom Krtiši  N. IV. fond spolky 
284 Štátny Okresný Archív vo Vranove nad Topľou N. IV. fond spolky  
285 Štátny Okresný Archív vo Zvolene N. IV. fond spolky 
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Korponai 

Gyümölcstermesztők 

Egyesülete 

1874 1917 

Korponai Iparos Önképző 

Kör 

1892 1951 

Korponai Széchenyi 

kaszinó 

1841 1903 

 

Garamszentkereszti Körzeti Levéltár Körmöcbányai központtal: 

 

Egyesület286 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Körmöcbányai Bányászati 

és Kohászati Egyesület 

1893 1933 

Körmöcbányai 

„Concordia” Önképző 

Kör 

1862 1914 

Körmöcbányai Önkéntes 

Tűzoltó Egylet 

1874 1946 

Körmöcbányai Fekete 

Kávét Fogyasztók Egylete 

1886 1907 

Körmöcbányai Teke 

Egylet 

1873 1919 

Körmöcbányai 

Korcsolyázó Egylet 

1876 1919 

Körmöcbányai Kaszinó 1844 1924 

Körmöcbányai 

Lövészegylet 

1784 1919 

Körmöcbányai Férfi 

Dalkar 

1891 1911 

Körmöcbányai Nőegylet 1894 1906 

 

Zsolnai Körzeti Levéltár: 

 

Egyesület287 Megalakulás éve Megszűnés éve 

Zsolnai Iparos Szövetség 1884 1925 

Volt Úrbéresek 

Egyesülete 

1881 1898 

 

 

 

 

                                                

 
286 Štátny Okresný Archív v Žiari nad Hronom so sídlom v Kremnici N. IV. fond spolky 
287 Štátny Okresný Archív v Žiline N. IV. fond spolky 
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II. 2. HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A SZLOVÁK EGYLETEKBEN  

 

Észak-Magyarország: 

 

Az északi tizenhat vármegyében élő szlovák nemzetiségű lakosság, lélekszámából 

adódóan itt van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a kultúra területén a lehető legátütőbb 

eredményeket érje el. Ehhez természetesen összhang, összefogás, együttes gondolkozás 

kell. A társadalmi rétegződés azonban kontraszelektált. A szlovákok döntő része 

mezőgazdaságból élő földműves vagy az ipar (bányászat) szektorában dolgozó munkás, a 

nemzetiségi társadalom vékony rétege található a kereskedelemben, illetve az értelmiség 

soraiban. A nemesség vagy elmagyarosodott, vagy „hétszilvafásként” döntő hatást a 

politikai, társadalmi, kulturális változások terén nem tud és talán nem is akar tenni. Így, 

mint a 19. század első felében, marad a szűk értelmiségi „nemzeti motor”, a tanítók, papok, 

ügyvédek rétege. Ennek tudatában a statisztikai adatok az alábbiak:  

 

A szlovákok által lakott észak-magyarországi vármegyék (Pozsony, Nyitra, Trencsén, 

Árva, Túróc, Bars, Hont, Zólyom, Liptó, Szepes, Gömör és Kishont, Nógrád, Abaúj-Torna, 

Sáros, Zemplén és Ung) nemzetiségi összetétele a következő (nem részletezve a németek, 

ruténok és egyéb népelemek adatait): 

 

anyanyelv 1880 1890 1900 1910 

magyar 762.024 fő  

ami 27,5% 

859.351 fő  

ami 29,4 % 

1. 008. 538 fő 

ami 32,0% 

1. 189. 262 fő 

ami 35,7 % 

szlovák 1.612.989 fő 

ami 58, 2%  

1. 654. 652 fő 

ami 56. 6%  

1. 742. 073 fő 

ami 55,3 %  

1. 708. 592 fő 

ami 51.4 %  

összesen 2. 772. 695 fő 2. 921.588 fő 3. 149.491 fő 3.328.263 fő 

 

Az 1900-as népszámlálási adatok szerint a több mint 50%-ban szlovákok által lakott 

vármegyék az egyes járások adatai alapján: Nyitra, Trencsén, Túróc, Liptó, Árva, Szepes, 

Sáros és Bars (a felsorolt megyék közül Trencsén, Túróc, Liptó, Árva és Szepes 

vármegyékben a szlovákok részaránya 95% feletti). 

 

A fenti szlovák régió (16 vármegye) nemzetiségi adatai: 
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 Lakos-

ság 

1900 / fő 

Lakos-

ság  

1910 / fő 

Növe-

kedés 

1900-

1910 / 

% 

Szlo

-vák 

1900 

/ % 

Szlo

-vák 

1910 

/ % 

Ma-

gyar 

1900/ 

% 

Ma- 

gyar 

1910/ 

% 

Magya- 

rul tudó 

szlovák 

1910/ % 

Kiván- 

dorolt 

szlovák 

1899-

1913/fő 
Árva 85.009 78.745 -7,4 94,7 75,1 1,8 2,5 6,8 14 648 

(98,3%) 
Bars 165.122 178.500 8,1 57,5 54,8 31,7 34,8 24,8 3 341 

(75,4%) 
Hont 114.359 117.256 1,3 39,5 36,8 54,5 57,1 28,6 4 070 

(74%) 
Liptó 82.159 86.906 5,8 92,5 89,9 3,3 5,0 8,9 12 251 

(97,2%) 
Nógrád 239.097 261.517 9,4 26,9 22,3 70,5 75,6 34,7 7 071 

(47%) 
Nyitra 428.296 457.455 6,8 73,0 71,0 18,8 22,6 15,6 33 031 

(93,4%) 
Pozsony 301.635 311.527 6,1 51,0 49,5 39,7 42,3 11,5 12.044 

(83,7%) 
Trencsén 287.665 310.437 7,9 92,7 91,8 2,8 4,3 7,5 23 560 

(97,4%) 
Túróc 51.956 55.703 7,2 73,6 69,0 4,2 10,0 14,1 9 596 

(93,1) 
Zólyom 124.420 133.653 7,4 89,3 84,8 7,2 12,4 16,5 9 139 

(96,3%) 
Abaúj- 
Torna 

153.360 158.077 2,9 22,9 18,7 73,0 78,0 36,1 44 258 

(27,3%) 
Gömör 183.784 188.098 2,4 40,6 38,4 56,4 58,5 36,5 30958 

(56,7%) 
Sáros 174.470 174.620 0,1 66,0 58,3 6,1 10,4 14,2 50 390 

(82,5%) 
Szepes 172.091 172.867 0,5 57,9 56,2 6,2 10,8 9,9 46 007 

(75,8%) 
Ung 153.266 162.089 5,8 28,0 22,4 30,0 32,2 28,4 45 657 

(40,6%) 
Zemplén 

 
327.993 343.194 4,6 32,4 27,1 53,1 56,5 19,6 82 584 

(53,5) 

 

A felvázolt nem éppen széles mozgástér ellenére, megítélésem szerint, a korábbiakban 

bemutatott egyesületi almanach láttatja, hogy az adott cél elérésére (például egy patak 

szabályozására) alakult egyesülettől a nemzetiségi öntudatot formáló olvasó, önképző 

egyesületig a teljes paletta megtalálható. A nők, fiatalok rétegegyesületei is megalakultak, 

külön kiemelve a munkások különböző önsegélyező, rokkantsági egyesületeit és a sport 

egyleteket. Hangsúlyozandó, hogy a megalakult egyesületek nem csak a nagyobb 

városokban, hanem a falvakban is sikeresen gyökeret vertek. Ez jól érzékelteti azt is, hogy 

az észak-magyarországi szlovák egyletek településszerkezet szerint élesen elkülönöltek. A 
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falvakban az önsegélyező, temetkezési, önképző, olvasó, tűzoltó egyesületek domináltak, 

amelyekből helységenként nem sok alakult: egy, maximum kettő, azok azonban komplex 

feladatot láttak el függetlenül attól, hogy az adott esetben éppen mi van az alapszabály 

fejlécére írva. A kisebb és nagyobb városokban, vármegye székhelyeken az egyesületi 

paletta szélesebb volt. Ott azonban a szlovák lakosság már nem tiszta nyelvi közegben kell, 

hogy kivívja a maga megérdemelt helyét, itt a nőegyletek, iparos egyletek, sport, 

munkásegyletek, olvasókörök, kulturális egyesületek már elkülönülhetnek, azonban az 

egymás működését segítő támogatás és a tevékenységi körök átfedése is megragadható.  

Álláspontom szerint a fentiek reálisan láttatják a szlovák társasélet kibontakozását és 

sajátosságait, valamint azt, hogy amennyiben a magyar politika, közigazgatás érdeklődése, 

figyelme nem lett volna ennyire körültekintő, akkor ez a fejlődés szélesebb ívet is be tudott 

volna futni, amihez persze a belső motiváció indikátora is szükséges. 

 

Budapest: 

 

A fővárosba áramló szlovákok az élet sok területén - meghatározóan a 

szakképzettséget nem igénylő munkakörökben - helyezkedtek el /pl.: építőipari 

segédmunkás, gyári betanított munkás, rakodómunkás, napszámos, szolga, cseléd/. A 

szlovákok munkavégzésének másik jellemző területe a kereskedelemben a szlovákokkal 

összefonódó szakmákban volt /pl.: drótos, üveges, vászonkereskedő, vászonfestő, olajárus/. 

A szlovákok egy szűk rétege, döntően az értelmiségből kikerülve, mint hivatalnok 

helyezkedett el. A szlovákok kis számban a mezőgazdaságban és iparos szakmákban is 

elhelyezkedtek. Budapest a dualizmus alatt folyamatosan biztosított elhelyezkedési 

lehetőséget, ami a munkalehetőség szempontjából korlátozott lehetőséggel rendelkező 

felső-magyarországi szlovákok számára az ígéret földjét jelentette. 

Az idénymunkások /pl.: építőipar/ csak a munka idejére érkeztek Budapestre. A 

munkavégzés során a magyar nyelv ismerete, illetve elsajátítása szükséges volt számukra. 

Szabadidejükben, családi környezetben használták a szlovák nyelvet, az önművelés, a 

kulturális ismeretek fejlesztésére a kemény kétkezi munkában megfáradt, az alsóbb 

néprétegekből származó embereknek nem, vagy csak elenyésző mértékben volt igénye. 

A közéletben szerepet vállaló szlovák értelmiségiek szintén a társadalmi érintkezéseik 

során a magyar nyelvet használták, közülük kerültek ki azok, akik szabadidejükben az 

egyesületalakítás, szlovák színházi előadások látogatásának, szlovák nyelvű 

újságkiadásnak, önművelésnek az éllovasai voltak.    
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A huzamosan Budapesten lakó szlovákoknál a többi nemzetiséghez hasonlóan, ám 

azokhoz képest nagyobb ütemben figyelhető meg az asszimilálódás, ami két nemzedéken 

belül a teljes nyelvváltással is együtt járhatott, aminek következményeképpen már a 

magánéletben, családi körben is a magyar nyelvet használták, gyermekeiket magyar nyelvű 

iskolába járatták, sőt gyakori volt a névmagyarosítás is /pl.: 1900-ban Budapesten 83.377 

fő beszélt szlovákul, közülük azonban csak 24.091-en vallották magukat szlovák 

anyanyelvűnek!/. Egyébként is az urbanizálódó Budapest az egyik leggyorsabb 

asszimilációs adatsorokat mutatja /a lakosság majd 80%-a magyar!/. Szembeötlő 

összefüggésben van ez azzal, hogy a Felső-Magyarországról a 19. században elvándorló 

szlovákok 90%-ának úti célja Budapest volt, igaz, hogy a korabeli statisztikák a városba 

bevándorló alkalmi /idény/ munkásokat nem tekintették statisztikailag budapestinek 

/legnagyobb százalékos arányban az 1880-as népszámlálás alkalmával írtak össze 

Budapesten lakó szlovákokat, míg legnagyobb számban az 1890-es népszámlálás 

alkalmával 27.126 főt/. A szlovákok jellemzően a főváros pesti oldalán telepedtek le, 

legnagyobb számban a Lipótvárosban /V. ker./, a Terézvárosban /VI. ker./, az 

Erzsébetvárosban /VII. ker./, a Józsefvárosban /VIII. ker./, és Kőbányán /X. ker./ voltak 

megtalálhatóak. 

A szlovákok asszimilációját a magyar fővárosban nagyban befolyásolta a szlovák 

kulturális intézmények, szlovák nyelvű iskolák hiánya. Ilyen környezetben, mint ahogyan 

országosan is, a nemzettudat ápolásának pregnáns eszközévé váltak az egyletek. A fővárosi 

szlovákság egyleti életének csúcspontja az 1800-as évek utolsó évtizedére, illetve a 19. 

század első évtizedére tehető. A vizsgált korszakon belül Budapest volt a legnagyobb 

„szlovák” város a történelmi Magyarországon, hiszen több mint 60.000 szlovák lakott a 

fővárosban. 

A Budapesten élő szlovákok, alkalmazkodva a formálódó világváros ritmusához, 

elsősorban inkább már fővárosinak/magyarnak, mint szlováknak vallották magukat, a 

felszín alatt azonban sokan ragaszkodtak a gyökereikhez. 

Érdekes és fontos adalék, hogy a fővárosi szlovák értelmiség mértékadó vezetői 

rendszeresen tartották a kapcsolatot a túrócszentmártoni nemzeti vezetőkkel. Ez 

történhetett szervezetten, kiadványokon, rendezvényeken keresztül, de informálisan, baráti 

kötelékek felhasználásával, levelezéssel, személyes találkozásokkal is. 

Az egyletek mindennapi életéről a száraz tényeket tartalmazó levéltári források mellett 

hasznos segítséget nyújtanak a témát elevenné, emberközelivé hozó korabeli sajtó hírek, 

melyek tájékoztatták az olvasókat a szlovák egyletek létéről, szervezet programjairól, azok 
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látogatottságáról, visszhangjáról. Ez a csatorna elevenen működött és a híreket az ország 

távoli szegleteibe is el tudta juttatni. 

 

1871-ben a Pesten tanuló szlovák nemzetiségű egyetemista tanulóifjúság 

kezdeményezésére alakult meg a Pest-Budai Tót Akadémikus Egylet, melynek 

alapszabály-tervezetét a Belügyminisztérium több kifogást emelve (melyek közül a két 

említésre méltó: a tagság, azaz a fiatalok a politikai magyar nyelv szabályos ismeretével 

nem rendelkeznek /!/, illetve, hogy a tanulóifjúság önművelődési céllal csak a tanintézeten 

belül, annak felügyelete alatt alapíthatja meg az egyesületet)  átdolgozásra visszaküldött. 

1885-ben szintén az egyetemi ifjúság kezdeményezésére alakult a Budapesti Tót 

Ifjúsági Kör, melynek az alapszabályában lefektetett célja a szegény, arra érdemes tót ifjak 

anyagi segélyezése, az anyanyelv művelése volt. Az alapító tagok száma 18 volt, ebből 10 

egyetemi hallgató volt a jogi illetve az orvosi karon.  

Az egyesület alapszabályát a Belügyminisztérium nem hagyta jóvá Gönczy miniszteri 

tanácsos javaslatára, aki szerint az egyetemi ifjúság részvétele egy ilyen politikához közeli 

célokat megfogalmazó egyesületben nem tanácsos, sőt veszélyes lehet, mivel zavarokat 

kelthet az egyetemi életben. Ezt erősíti meg a következő, a döntési javaslatból származó 

idézet: „a kör létesítői között olyan tanulók is fordulnak elő, akik nemzetiségi üzelmek 

miatt már más tanintézetben büntetve voltak”. A minisztérium az egylet alapszabály-

tervezetét módosításra visszaküldte. A BM a leiratában kikötötte, hogy az egyletnek 

egyetemi polgár nem lehet a tagja.   

A Pest-Budai Tót Egylet a kiegyezés évében jött létre, alapszabályát 1868. május 13-

án engedélyezte a belügyminiszter, báró Wenekheim Béla, 249/869-es iratszám alatt. Az 

egyesület célja a társas mulatás és művelődés tót nyelven, ahogy azt a szlovák és magyar 

nyelven íródott alapszabály tartalmazza. Az egyletnek vallási hovatartozástól függetlenül 

minden 16 évnél idősebb szlovák polgár a tagja lehetett. Az alapszabály rendelkezett arról 

is, ha a tagok létszáma 13 fő alá esne az egylet feloszlik, és vagyona a túrócszentmártoni 

Matica Slovenskára száll. 

Az egylet a kezdeti lelkesedés ellenére csekély tagság mellett kvázi tetszhalott 

állapotban vegetált.  Újraszerveződése 1871-ben történt meg (ismét belügyminiszteri 

engedélyt kérve), újból elfogyott a tettvágy, így az egylet ismét inaktívvá vált néhány év 

leforgása alatt. Az 1880-as években egy névváltoztatással ismét újraalakult Budapesti 

Szlovák Önképző és Művelődési Egylet név alatt, ám ez az alakulat sem ért el áttörést és 

lanyha volt az egyleti élete (mely ebben a korszakában jellemzően a kispolgári, kézművesi 
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réteg önszerveződése volt). Említésre méltó viszont az egyleti énekkar és az irodalmi 

bizottság lelkes munkája (melyet majd két tucat egyetemista is erősített), akiknek 

köszönhetően színházi előadások, szavalatok (Hviezdoslav, Botto, Chalupka saját műveit 

adta elő/!/), többszólamú zeneművek kerültek előadásra és a rendezvényeket bál zárta.  

Az egylet arculatának kialakításában egyre erőteljesebb szerepet vittek az 

egyetemisták, ami a dualizmus utolsó másfél évtizedében a kispolgárok, mesteremberek 

lemorzsolódását vonta maga után az egyletben. 

Az egylet folyamatos, harmonikus működését nagyban hátráltatta az állandó egyleti 

helyiség hiánya (az anyagi források szűkössége miatt), melyet csak az első világháború 

előtt sikerült – átmenetileg – megoldani. Túrócszentmártonból 500 korona támogatást 

kaptak megfelelő helyiség bérlésére. Sőt a világháború előtti években az egylet – egyik – 

virágkorát élte, melyben közrejátszott az egylet anyagi hátterének megerősödése: 

adományok, valamint a Felső-Magyarországon gomba módra szaporodó bankok, 

takarékpénztárak anyagi támogatása. Ekkor például az egyletbe 76/!/ féle sajtókiadvány 

járt, melyek közül többnek nem Pesten volt a szerkesztősége. Az egylet a magyarországi 

szlovák kulturális törekvések tűzfészke kívánt lenni, de a az első világháború alatt már 

szüneteltette tevékenységét.       

 

Szintén a kiegyezés évében alakult meg a Pesti Nemzeti Demokrata Tót Kör melynek 

tagjai az „új iskola” néven tömörülve a szlovák-magyar viszonyt a nagy elődök 

hagyományos politizálásától eltérő módon kívánták folytatni. Az egyletet Bobula 

alapította, ám a Belügyminisztérium az alapszabályt nem látta el az engedélyezési 

záradékkal, melynek oka az volt, hogy az alapszabály az egylet céljai között szerepeltette 

az 1848. évi alkotmány visszaállítását, az engedély nélküli egylet 1869-ben megszűnt. 

 

A budapesti szlovákok egyesületi aktivitását döntően befolyásolta, hogy az adott 

személy, a potenciális egyesületi tag, idényjellegűen dolgozott-e a fővárosban, illetve, 

hogy családostul vagy egyedül érkezett-e. A szegény, keresetét az otthoniaknak hazaadó 

munkásember a kiadásokkal járó egyesületi élettel szemben kevésbé volt fogékony, mint a 

a jobb megélhetést kereső nemzeti identitását ápoló családos. Ezt a problémát tovább 

árnyalta, hogy a budapesti szlovák egyletek nem rendelkeztek önálló székházzal, üléseiket 

vendéglőkben, magánházakban tartották, ahol a körülmények, illetve a befogadóképesség 

tette szinte lehetetlenné a magas szintű egyleti munkát, a nagyobb lélegzetű rendezvények 
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esetén pedig a helyiség bérléséből eredő belépődíj riasztotta el a jellemzően 

vékonypénztárcájú pesti szlovákokat a részvételtől. 

 

További szlovák egyesületek Budapesten: 

 „Slovenský Spolok” (Szlovák Egyesület), a tagság száma 120 fő körüli, jellemzően 

iparosok, kézművesek. A kulturális egyesület alapszabályában megfogalmazott célja: 

társas mulatás és művelődés tót nyelven. 

 „Katolícky delnícky spolok” (Katolikus iparos egylet) Az egyesület alapszabályában 

megfogalmazott célja vallási hovatartozás alapján a hitélet felhasználásával művelődési 

lehetőség biztosítása, a tagság száma 2-300 fő körül (!). 

 „Spolok dobročinných žien” (Jótékonysági tevékenységet ellátó asszonyok 

egyesülete). Az egyesület alapszabályában megfogalmazott célja: gyermekek, árvák 

özvegyek gyámolítása. Az egyesület tevékenységét a refolmált ágostai hitvallású 

evangélikus felekezetet támogatta. 

 „Všeobecný robotnícky spolok” (Általános Munkás Egylet)  

 „Jednota” (Egység) 

 Budapesti Tót Ifjúsági Kör 

 Budapesti Általános Tót Munkásegylet (1900-ban alakul) 

 

Látható, hogy a székesfővárosi szlovák egyesületi élet annak ellenére, hogy a 

„legnagyobb szlovák város volt”, sajátos jegyeket mutat. Az egyetemisták, a polgári elem 

és a tízezres nagyságrendben jelenlévő munkások munkásegyletei uralták az egyleti 

palettát. 

 

Alföld: 

 

Az Alfölön izoláltan, nyelvszigeteken, magyar többségi környezetben élő szlovákok 

egyesületi élete megint más képet mutat, és rokonítható az északi vármegyék falusi, 

kisvárosi egyesületi életével. 

Az Alföldre a 18. század végén betelepült szlovákok a paraszti rétegből kerültek ki. A 

földművelés, a családi élet, az egyház alkotta háromszög a 19. század végéig elégséges 

környezetet biztosított a számukra. Az 1880-as évektől – egy-két kivételtől eltekintve – 

beszélhetünk az egyesületi élet megszilárdulásáról, arról, hogy a munka mellett a társas 
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élet az emberek mindennapjainak elfogadott részévé vált, és ez sem volt minden esetben 

minden településen etalon. A kép településenként is árnyalódott, a kisvárosi Tótkomlóson 

a szlovákoknak sikerült olyan zárt világot létrehozni, hogy az esetleges magyar 

betelepülések sem higították ezt fel, ellenkezőleg, inkább beolvadtak. Ilyen közegben az 

egyesületi élet is jelentősebb „sikereket” tudott elérni. Ez igaz azon kisebb falvak, 

települések esetében is, amelyekbe a letelepülési kedv nem volt nagy, például Pitvaros, 

Apostag, Kondoros, Csanádalberti. Ezeken a helyeken a megalakuló egyesületek, 

jellemzően az olvasókörök, temetkezési egyletek, önsegélyező egyletek voltak. A nagyobb 

lélekszámú, a 19. század végére a 20. század elejére kevertebb lakosságú nyelvszigeteken: 

Békéscsabán, Szarvason, Kiskőrösön, Dunaegyházán a szlovák egyesületalakítás már 

árnyaltabb képet mutat, a tiszta szlovák orientáltságú egyesület mellett/helyett a magyar 

egyesületekben a tagnévsorokból ragadható meg a szlovák jelenlét. Fontos szerepet játszik 

a kevert képet mutató Alföldön az amatőr színjátszás, amely a nemzeti nyelv haszálatával 

komoly összetartó erőt képviselt. Emellett az alföldi szlovákok „dolnozemský Slováci, 

dolnozemčania” saját újságot is indítottak a 19. század végén „Slovák dolnozemský” 

„Alföldi szlovák” címen, amely szintén az összetartozás-tudat erősítését szolgálta288, az itt 

publikálók és műveik – költemények, elbeszélések – napjainkig ismertek. 

Külön szeretném az alföldi szlovák egyesületi térképen kiemelni a mai Románia 

területén, Nagylakon letelepedett szlovákok napjainkig élő nemzetiségi, közösségi 

egyesületi életét, tevékenységét. A román nyelvi környezetbe került szlovákok az egyház 

segítségével meg tudták őrizni identitásukat és fejlett egyesületi életet alakítottak ki. Az itt 

működő olvasó, irodalmi egyesület tevékenysége példaértékű volt. 

Az alföldi szlovák egyesületi élet kialakulása, léte szinte kivétel nélkül mindig egy 

emblematikus személyhez köthető, ebben a települések szlovák papjainak, az iskolák 

tanítóinak meghatározó szerepe volt289. 

A kultúra, anyanyelv, szokások megőrzésének szándékával alakult népkörök, 

olvasókörök, dalárdák, földműveskörök mellett a 19. század végétől a társadalmi 

rétegződés is megfigyelhető. A mezőgazdasági agrárproletárok, a kubikusok között számos 

                                                

 
288 Érdekes adalék Tótkomlós, az alföldi szlovákok másodlagos településének létrejötte, amelyet nagyrészt a 

békéscsabai szlovákok kirajzása hozott létre. Az innen elvándorlók hozták létre – a szarvasi kirajzással együtt 

– a Nyíregyháza környéki szlovák telepeket. Példaként egy másik láncolat a Tótkomlósról kirajzottak hozták 

létre Nagylakon a szlovák közösséget, amely aztán létrehozta Pitvarost, az onnan elvándorlók megalapították 

Csanádalbertit.  
289 Szlovák települések a történelmi Magyarországon sok helyen létesültek az elvándorlás hatására a 18. 

században, így az Észak-Dunántúlon (pl.: Vértesszőlős), a Pilisben (pl.:Pilisszentlászló), a Bakony környékén 

(pl.: Öskü, Bakonycsernye), a Mátra és a Bükk hutás falvai (például Óhuta, Bükkszentlászló).  
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szlovák is megismerkedett a munkásmozgalom, a szociáldemokrácia elveivel, céljaival, 

gyakorta munkásegyleti taggá is válva. 

 

Délvidék: 

 

Az „anyaetnikumtól” a történelmi Magyarországon belül a szlovákok eljutottak Bács-

Bodrog vármegyébe, Horvátországba, Szlavóniába is. A 18. és 19. századi szlovák 

betelepülés ebben az esetben sem különbözött az alfölditől, a katolikus, evangélikus 

felekezet külön utakon járt, azonban a megélhetés szándéka által vezérelt mezőgazdasági 

földművelők belső migrációjáról van itt is szó. Bács-Bodrog vármegyében a jellemzően 

evangélikus szlovákok számos telepet alapítottak (melyek napjainkig is őrzik szlovák 

identitásukat), ezek közül kiemelhető: Petrőc – a vármegyén belüli szlovák migráció 

fellegvára290 –, illetve Dunagálos, Kiszács, Kölpény, Liliomos, Pincéd, Bácsújfalu, 

Palánka, Kupuszina, Bulkeszi, Ópazova, Szilbács, Újvidék, Szabadka291. Ezen települések 

dualizmus kori szlovák egyesületi életének kutatása, feldolgozása levéltári forrás292 és 

feldolgozás hiányában csak lokálisan, vagy az egyes települések, régiók történetét 

esetlegesen feldolgozó helytörténeti munkákon keresztül történhet.  

Az egyesületi élet nyomai mellett fontos szerepet játszott itt is az amatőr színjátszás, 

mely előadásaival komoly identitást megtartó erőt képviselt. Itt is az egyesületi élet 

motorjai a tanítók, kántorok, lelkészek voltak. 

A helytörténeti munkák Liliomos, Erdővég, Ópazova, Szilbács esetében tartalmaznak 

utalást dualizmus kori egyesület létére. Például Erdővégen 1907-ben létesült az első 

szlovák egyesület „Čítací spolok” „Olvasó egylet” néven, Gustav Rigana a helyi tanító 

kezdeményezésére. Az egyházi vonallal való szoros kapcsolatot mutatja, hogy az egylet 

rendezvényeit a paplakban tartotta. Az egyesület alakítás célja a helyi szlovákok 

összefogása, önművelése, képzése volt. Tartottak felolvasásokat, szlovák nyelvű újságokat 

járattak, rendeltek szlovák nyelvű könyveket, melyeknek a helyben olvasása és 

kölcsönzése is biztosított volt. 1908-tól az olvasókör színjátszó csoportot is működtetett, 

közösségi csoportos vetélkedőket szerveztek, az egyesület az első világháború hatására, 

illetve a vonatkozó általános törvényi előírás hatására szüneteltette a tevékenységét. 

                                                

 
290 Az 1900-as népszámlálási adatok szerint Petrőc lakossága 7867 fő ebből 7491(!) szlovák nemzetiségű. 
291 Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Bács-Bodrog vármegye lakossága 812.385 lélek, ebből 30.137 fő 

szlovák nemzetiségű, azaz egy komoly nagyságú szlovák rétegről beszélhetünk összeségében. 
292 a Magyar Országos Levéltár 19. század végi 20. század eleji egyleti anyagainak megsemmisülése 



 

 

85 

Ópazován 1893-ban alkult az első szlovák egyesület, „egyházi olvasókörként”. Az 

evangélikus szlovákok a lelkész Vladimír Hurban vezetésével hozták létre az egyletet. A 

kultúra, az identitás érdekében felolvasásokat tartottak, dalkart működtettek. 1902-ben 

színjátszó csoport létesült, melynek a működése folyamatos volt. A szlovák kultúra 

számára a túrócszentmártoni Matica Slovenská mintájára a szlovákságot összefogó, 

összetartó közösségi házat kívántak emelni, mely a dualizmus után meg is valósult (1928). 

Pincéden a 19. század 80-as éveiben az egyház támogatásával vasárnapi iskola létesült, 

emellett az itt élő szlovákok több lapot is járattak, így az Obzor, Sokol, Hlásnik, 

Pesťbudínské vedomosti, a 20. század elején a Slovenský denník, Slovenský týždenník, 

Dolnozemský Slovák újságokról van tudomásunk, azaz láthatóan egyesület nélkül is 

intenzív, érdeklődő nemzetiségi élet zajlott a településen. 1904-ben alakult az első egylet 

„evangélikus férfi kör” néven, a helyi tanító, Miloš János kezdeményezésére. Az egylet 

elnöke a közösség lelkésze Ján Horvát volt. Az egylet rövid működés után megszűnt, 

később 1910-ben, negyven taggal újjáalakult az új tanító, Pavel Juríček kezdeményezésére. 

A település másik tanítója (!), Michal Kňazovic kezdeményezésére színjátszó csoport is 

megkezdte működését egy új egylet a „Slovenský spevokol” „Szlovák Dalkör” kebelén 

belül.  

Liliomoson a „Čítači spolok” „olvasó kör” a helyi tanító, Samuel Kubica 

kezdeményezésére alakult 1906-ban, 56 alapító taggal. Az olvasókörön belül működött 

dalkar a másik tanító Ján Podhranský, később Michal Benka vezetésével. Az egylet 

színjátszó csoporttal is rendelkezett, működése nem volt rendszeres, a világháború elején 

működését felfüggesztette. 

 

1899-ben alakult Szilbácson a „Čitateľský spolok” „Olvasó kör”, mely a helyi tanító 

Samuel Hrúz vezetése mellett tevékenységét színjátszó csoporttal is bővítette. 

 

Összességében látható, hogy a 19. század legvégén a 20. század elején alakult Bács-

Bodrog vármegyei szlovák egyesületek kivétel nélkül olvasó körök, melyek a nemzeti 

identitás megőrzésére színjátszó csoportal, dalkarral is rendelkeztek. Az egyletek 

megalakításában, ahogy az Alföldön is meghatározó szerepet játszottak az értelmiségiek, 

konkrétan a közösség életében központi helyet elfoglaló tanítók. Kiemelendő, hogy a 

kapcsolat az alföldi és az északi vármegyékben lévő szlovákokkal közvetve az újságok 

hírein keresztül, közvetlenül a színjátszó csoportok előadásainak szövegkönyve (például 

Terezia Vansová) alapján kimutatható. 
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A szlovákok (leginkább katolikusok) Horvátországban is alkottak telepeket, ezek 

jellemzően a 19. század végén, az 1880-as években alakultak, melyek közül kiemelhetjük: 

Josipovac, Jurjevac, Jelisavac, Markovac, Ledenik, Miljevci, Lipovljani, Zakov Gaj, 

Kneževac településeket293.  

Az egyesületi élet itt későn indult meg, a vándorlás után a letelepedést követően a 

megélhetést minimálisan biztosító egzisztencia megteremtése következett. A közösség 

megszilárdulása után várható csak, hogy a társasélet is szerepet kapjon, így itt több 

évtizedes csúszás figyelhető meg ezen a területen, amit az asszimiláció is hátráltatott, 

gondolok itt az iskola, szlovák nyelvű rendszeres oktatás, tanító, illetve az anyanyelvi 

egyházi élet, lelkész hiányára. Ez a helyzet nem hatott kedvezően egy jellemzően a földhöz 

kötődő mezőgazdasági munkát végző közösség, egyesület alapítási hajlandóságára. Ezen 

terület szlovák egyesületeinek feltérképezése a kutatás további szakasza lehet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
293 A horvátországi betelepülésnek voltak előzményei már a 18. században is, illetve a 19. században a 

dualizmus létrejötte előtt, de a 20. század elején is folytatódtak. 
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II. 3. A DUALIZMUS KORI EGYLETEK NÉHÁNY ISMERT REPREZENTÁNSA 

 

Kijelenthetjük, hogy az értelmiség soraiból, a tanítók, lelkészek, kántorok, ügyvédek, 

építészek közül kerültek ki azok a nemzetiségi vezetők, akik az egyesületek életében, a 

történelmi Magyarország teljes területén, a vezető szerepet játszották. A teljesség igénye 

nélkül az emblemetikus személyek közül néhány: 

 

1. Bobula János (1844-1903) szlovák származású építész és publicista. 1868-ban 

Slovenské Noviny címmel baloldali, majd a kormányzati politikát támogató lapot 

szerkesztett, a lap körül tömörült az „új szlovák iskola” elnevezésű szlovák értelmiségi 

csoport. Az új szlovák iskola 1872-ben megtartott értekezletén elfogadta a kiegyezést, így 

a baloldal elhatárolódott Bobula lapjától. A csoport tevékenysége nem tudott gyökeret 

ereszteni a kiegyezés elfogadása és az 1861-es program elveinek részleges feladása miatt, 

így a csoport az újsággal együtt, a szlovák középiskolák bezárásának hatására, 1875-ben 

megszűnt.  

Bobula részt vett a pesti szlovák-cseh munkásegylet létrehozásában 1870-ben 

(Robotnický Spolok česko-slovenský), az alapszabályzatot a Belügyminisztérium 1871-

ben elutasította. A Minerva, az első „tót-magyar” nyomda és könyvkiadó vezetője is volt, 

1869-1872 között. 1872-ben Segélyező Pénztárat alapított. Aktivitása az 1875-ös Matica  

és középiskola bezárás után elapadt. 

 

2. Sasinek Vitazoslav Ferenc (1830-1914) szlovák történeti szakíró, politikus, Pozsonyban 

teológia tanár, majd a Matica tagja és pénztárnoka, 1876-1882 között történeti folyóiratot 

szerkesztett, végül szerzetes lett. 

 

3. Turzó-Nosicky Lajos besztercebányai ügyvéd, a Matica tagja, a szlovák középiskolák és 

a Matica egylet bezárása ellen tiltakozó törvényhatósági szlovák képviselő. 

 

4. Mudroň Mihály (1835-1887) pozsonyi majd túrócszentmártoni ügyvéd, politikus, 

publicista, a Matica tagja, Mudroň Pál testvére (aki a Szlovák Nemzeti Párt elnöke volt), a 

szlovák nemzetiségi perek ügyvédje, a Pešťbudínské Vedomosti majd a Národnie Noviny 

belső munkatársa, többször kandidált parlamenti képviselőnek, azonban radikális 

nemzetiségi programja miatt sikertelenül.  
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5. Ján Alojz Wagner (1864-1930), ügyvéd, szerkesztő, a budapesti egyesületi élet 

meghatározó alakja volt: 

- A Szlovák egyesület elnöke, 

- A Katolikus Munkáskör elnöke, 

- A Pomocná Pokladnica (Segélyező Pénztár) elnöke, 

- A Szlovák Egyesület Színtársulatának vezetője, 

- A Budapesti Könyvnyomda és Könyvkiadói Egylet elnöke, 

- A Nakladateľskỳ Spolok által kiadott Zornička (Hajnalcsillag) szerkesztője, 

- Az Ústredná Banka (Központi Bank) igazgató tanácsának a tagja. 

 

6. Dr. Emil Stodola (1862-1945) ügyvéd, lapkiadó, a Szlovák Egyesület tagja és anyagi 

támogatója, egyetemi évei alatt a Tót Ifjúsági Kör tagja. Rendszeres részvevője a Kriváň 

asztaltársaságnak, Právny Obzor (Jogi Látóhatár) név alatt újságot adott ki. 

 

7. Dr. Anton Štefánek (1877-1964), ügyvéd, szerkesztő, a Szlovák Egylet alelnöke, a 

Slovenský Denník, a Slovenský Obzor és a Slovenský Týždenník szerkesztője.  

 

8. Milan Harminc (1869-1964) építész, Bobula mellett meghatározó figurája a 19. század 

végi budapesti építkezéseknek, majd a mai Szlovákia területén folyt 1918 előtti 

építkezéseknek is, szlovák származásúként a Szlovák Egylet oszlopos tagja és elnöke 

1915-ig, ekkor Liptószentmiklósra költözött. 

 

9. Ľudovít Izák (1862-1927), tanító, túlzás nélkül állítható, hogy fáradhatatanul, 

kifogyhatatlan energiával tevékenykedett a szlovák nyelv, kultúra megőrzése érdekében, 

szinte nem volt olyan budapesti cseh és szlovák egyesület, amelyben valamilyen hivatalt 

ne viselt volna, volt jegyző, pénztáros, és mint kántor a karvezetés feladatát azon 

egyesületeknél, ahol volt énekkar, szinte minden esetben ő látta el a dualizmus utolsó 

három évtizedében. 

A Szlovák Egyesület tagja, a Jótékony Nőegylet jegyzője, a Szlovák Evangélikus 

Templom mellett működő szlovák négyoszályos népiskola tanítója, a Zornička 

szerkesztője, a Szlovák népdalok gyűjteményének szerzője. 
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10. Bachát Dániel (1840-1906) lelkész, budapesti evangélikus püspök (Izák apósa), a 

Matica tagja, az irodalmi szakosztály vezetője, a Szlovák Egyesület tudományos 

szakosztályának vezetője, első szlovák származásúként a Kisfaludy Társaság tagja (1879). 

 

11. Milan Hodža (1878-1944), meghatározó politikus, újságíró, aki a Szlovák egyesület 

alelnöke majd elnöke lett, 1905-ben parlamenti képviselőnek választották. A Budapesti 

Általános Tót Munkásegylet alapító tagja (1900). A Živena és a Muzeálna Slovenská 

Spoločnosť tagja is. A Parlament Nemzetiségi Klubjának megszervezője. A Slovenský 

Denník (1900, majd 1910-ben ismét) címmel kétszer is újságot alapít. A Slovenský 

Týždenník megalapítója, a kiadó nyomdát is ő alapította, a lapot, fénykorában több mint 

14.000 (!) példányban jelentette meg.  

 

12. Sándorfi Eduárd (1869-1936), katolikus lelkész, akinek múlhatatlan érdeme a 

budapesti katolikus szlovákok felekezeti összetartása az általa alapított Katolikus 

Munkáskör által, aminek keretében működő énekkar és amatőr szíjátszó kör vezetője is 

volt. 

 

A teljesség igénye nélkül – mivel a dolgozat elsődleges célja nem a szlovák egyesületi 

élet reprezentánsainak felsorolása – került néhány a legmeghatározóbb személyiségek 

közül kiemelésre.  

Az tisztán látható így is a kiemelt személyek példáján, hogy az emblematikus 

személyek jellemzően a társadalmi élet több területén alkottak maradandót, egy 

személyben voltak egyesületi elnökök, újságírók, szerkesztők, tanítók. A példák jól 

illusztrálják az egyesületek általános bemutatásánál már kifejtett tézist, hogy az 

egyesületek, azon belül is a nemzetiségi egyesületek fennmaradásának, sikerének titka 

abban gyökeredzett, hogy egyszerre voltak munkás-, olvasó-, színjátszó-, dal-, felekezeti 

egyletek, így fogva össze, ápolva a tagok nemzetiségi identitását.  
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II. 4. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK TIPIZÁLÁSA ÖNMEGHATÁROZÁSUK, 

ILLETVE AZ EGYLETI ALAPSZABÁLYOK ALAPJÁN: 

  

Az olvasókörök hivatalosan csak a belügyminiszter által jóváhagyott alapszabályok 

alapján működhettek. A helyi hatóság véleménye döntő volt az engedélyezésnél. A 

visszautasított alapszabály jellemzően nem fojtotta el az egyletalapításai szándékot, az 

ideiglenes vezetőség az alapszabály egy-két paragrafussal történő módosításával, 

címváltoztatással újból felterjesztette azt jóváhagyásra, s ilyen formában működhettek a 

megalakulás stádiumában. 

Az alakuló közgyűlés, kerülve a jogalkotás nehézségét és remélve a gyorsabb 

miniszteri jóváhagyást, rendszerint egy már jóváhagyási záradékkal ellátott egyesületi 

alapszabályt választott mintául. Ez egy idő után az alapszabályok sablonosságához vezetett 

(sőt úgynevezett mintaalapszabályokat is nyomtattak, amelyekbe csak a címet kellett 

beírni). 

Ennek ellenére fellelhetőek érdekes egyesületi alapszabályok, amelyek között a 

jellemző eltérés az egyletalapítás indokaiban található (pl.: a közállapotok kritikája, a 

polgári haladás igénye, stb.). 

A kutató számára a kísérő dokumentumok (kérvények, alakulási jegyzőkönyvek, 

tagnévsorok) is sok fontos tényt tartalmaznak. A tagsági lajstromok néha jelölték a 

foglalkozást, de az alakuló közgyűlési jegyzőkönyveken szereplő hitelesítő aláírások is 

információhordozók, következtetni lehet belőle az egylet társadalmi arculatára.    

 

Az alapszabályok szerkezete:   

1. A kör címe, székhelye (pecsétje), és célja, 

2. A kör tagjai. A tagok jogai és kötelezettségei. A tagság tartalma. 

3. A kör vagyona (pl.: felszerelés, könyvtár). 

4. A kör igazgatása: közgyűlés, választmány, tiszti kar /elnök, alelnök, jegyző, pénztáros, 

könyvtáros/, bizottságok. 

5. Feloszlatási záradék /az államhatalom felügyelete/. 

 

A tagság és a vezetés: 

Az alapszabályok rögzítették a tagság feltételeit.  A dualizmus elején a polgári 

jogegyenlőség szellemében felvételt nyerhetett minden „feddhetetlen erkölcsű” egyén 

„rend-, rang-, állás-, vallás-, pártállás-, és nemzetiségi különbség nélkül”. A huszadik 
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század elején azonban némely egyesület (jellemzően polgári és gazdakörökben) bizonyos 

feltételeket fogalmazott meg (pl.: iparos egyesület esetében önálló műhellyel való 

rendelkezés). 

Az olvasókörökben az éves tagdíj általában egy-két korona volt, belépési díj nem volt 

jellemző. Az egylet tagságának társadalmi, vagyoni rétegződésére utaló hasznos adalék a 

tagdíj összege (a paletta széles, az 50 krajcártól egészen addig, ahol az alapító tagok évi 10 

forint tagdíj fizetésére voltak kötelesek). A későbbiekben a II. 5. fejezetben a konkrét 

példák keretében e tekintetben érdekes összehasonlítás tehető.   

A felvételre általában két választmányi tag ajánlása alapján nyílt lehetőség, titkos 

szavazással, határozatlan időre (tagsági viszony megszűnik: halál, kilépés, kizárás esetén). 

 

A tagság csoportosítása: 

- Rendes tag: éves tagdíj ellenében az alapszabályok betartása mellett, teljes 

jogosultságokkal (pl.: az egylet rendezvényein való részvétel joga, helyben olvasás, 

kölcsönzés, indítványtétel, szavazás), 

- Alapító tag: meghatározott összeggel (10-20 korona, vagy hasonló értékű ajándékkal 

(pl.: könyv, berendezés) támogatja az egyletet, 

- Pártoló tag: az éves tagdíjnál alacsonyabb összegért részt vehet az egylet életében, ám 

döntési jogkörök nélkül, 

- Tiszteletbeli tag: a közgyűlés választja a korszak kiemelkedő személyiségei közül. 

 

Az olvasókörökben jellemzően a férfiak gyűltek össze, ám a nők tagsága sem volt tilos. 

Az olvasókör bázisa nagymértékben függött az egylet jellegétől, illetve a székhely 

társadalmi helyzetétől. Jelentős eltérések voltak egy fővárosi, szabad királyi városban 

alakuló, mezővárosban létrejövő, faluban szerveződő egyesület tagságában, és ezzel együtt 

az egyesülettel szemben támasztott igénnyel kapcsolatban is.  

Az olvasóköröket a közgyűlés /évente egyszer-kétszer ülésezett/, a választmány 

/havonta vagy sűrűbben ülésezett/, illetve a tisztikar /havonta vagy sűrűbben ülésezett/ 

irányította. Ebből következően a tényleges irányítás a tisztikar kezében volt, amelyik az 

egyesület irányításával kapcsolatos tevékenységéről a közgyűlés előtt adott számot éves 

rendszerességgel. 

Az egyletek gyakran választottak elnöknek ismert személyiséget pl.: országgyűlési 

képviselőt, tehetős mágnást, vezető egyházi személyt. Ismert volt a díszelnök 

választásának gyakorlata, aki országosan ismert író, tudós lehetett. 
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Az egylet vezető tisztviselői között, ahogyan azt már többször említettem, gyakorta 

találjuk meg a közösség tanítóját, papját, ügyvédjét, jegyzőjét. Az egyletek tagsága 

jellemzően: 100 alatt, 35-50 fő között mozgott. 

 

Helyiség, felszerelés: 

Az alapszabályok rendelkeznek a működés feltételrendszeréről, aminek keretében a 

saját helyiség, illetve annak berendezése is részletesen fel volt sorolva. A belügyminiszteri 

jóváhagyásig nem volt ritka az állandó helyiség hiánya, ilyen esetben, vendéglőkben 

béreltek vagy valamelyik tisztviselő saját ingatlanában jöttek össze átmenetileg. Az tény, 

hogy saját helyiség hiánya gyakorta az egylet fennmaradásának rizikófaktorává vált. 

Általánosan a bérlet volt a jellemző, saját székháza csak elenyésző számban volt az 

egyesületeknek. Állami támogatás hiányában a tagdíj melletti felajánlások, kölcsönök és a 

tagok kétkezi munkája tette lehetővé az egylet székhelyének bővítését, fejlesztését. Az 

egylet saját helyiségének központja a nagyterem, ahol a gyűléseket, előadásokat, bálokat 

tartották, a másik központi helyiség az olvasóterem, illetve a könyvtár volt, emellet több 

kisebb kisegítő jelleggel bíró szoba is lehetett (pl.: játékszoba, konyha, raktár). 

A felszerelés az alapfunkciók ellátásának biztosításához szükséges kellékeket 

jelentette: székek, padok, asztalok, könyvespolcok, könyvszekrények, játékok, a világítás 

kellékei, stb.. 

Az egyesület hatásának megítéléséhez elengedhetetlenül fontos lenne a helyi 

társadalmi szerkezet, illetve a gazdasági háttér ismerete, ez sok esetben hiányos vagy nem 

használható. Az egyletek földrajzi megoszlása, illetve szerveződésének társadalmi háttere 

nyújt/hat fogódzót következtetések levonásához.  

A könyvtár nagysága a néhány száz és ezer kötet között mozgott, ám a helyi települési 

könyvtárak létrejöttéig (jellemzően a 19. sz. végén) ezek az egyleti kiskönyvtárak 

biztosították az olvasás lehetőséget a településeken. Hasonlóan a hírlapokra való 

előfizetéssel az egyletben volt mód a sajtó híreivel való megismerkedésre.   

 

Megfigyelhető, hogy a parlamenti választások évében (1865, 1869, 1872, stb.) az 

országos pártok agitációja az egyletek irányában fokozódott, ennek célja a szervezett 

szavazótábor megszerzése volt.  

A mennyiségi mutatók (az egyletek száma, a tagság nagysága) feltétlen indikátorai az 

egyesületi élet hatáskörének és intenzitásának. 
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Az egyletek működése: 

Az egyletek működése az alakuló közgyűléstől a feloszlásig vagy a hatalom által 

elrendelt feloszlatásig tartott. Az egyleti élet legfontosabb eseményei az éves közgyűlések, 

a rendszeresen tartott választmányi, bizottsági ülések, illetve az egylet rendezvényei (pl.: 

bálok) voltak. Ezekről a jegyzőkönyvek, korabeli újságcikkek, hirdetések, meghívók, 

egyleti kiadványok, fényképek tanúskodnak.  

Mivel az államhatalom feloszlatási jogosultsága biztosította az egylet jegyzőkönyveibe 

való betekintési jogosultságot, a kutató sajnálatára a „viták”, „felszólalások” jelentős része 

„jegyzőkönyvön kívül” hangzott el, így a művelődés a felvilágosító politizálás 

mindennapjairól kevés az elsődleges forrás (pl.: egyleti jegyzőkönyv), jellemzően a 

megrendelt újságok, könyvek lajstromából /már ha fellelhető/ lehet közvetett 

következtetéseket levonni.  

 

A közgyűlések napirendje: 

- Vezetőségi, elnöki beszámoló, 

- Bizottságok jelentése, 

- Tisztviselők, választmány megválasztása, 

- Esetlegesen az egylet működését befolyásoló módosítási indítványok /pl.: 

alapszabály/. 

 

A közgyűlések látogatottsági mutatói az egylet aktivitásának fokmérői. 

 

Az egyesületi törvény hiánya megkönnyítette a Belügyminisztérium számára a 

veszélyesnek minősített egyletek (pl.: nemzetiségi, ellenzéki, agrárszocialista) üldözését 

különböző módszerekkel, így az alapszabály jóváhagyásának késleltetésétől, az 

alapszabály jóváhagyásának megtagadásán át az egylet feloszlatásáig. 

Az egyházak közül legjelentősebben a katolikus egyház társadalmi tevékenysége nőtt 

meg a századforduló évtizedeiben, különösen az 1890-es években nemzetközileg is 

erősödő szocialista ellenes egyházpolitika (XIII. Leó: Rerum novarum című enciklikája, 

1891) hatására. Több egyletet is alapítottak és részt vállaltak az ifjúsági és a nőegyletek 

vezetésében. 
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Névváltozatok és egyesületi típusok: 

A társadalmi egyesületek elnevezése nagyon változatos, alaptípusnak mondható a 

működési hely és az olvasókör vagy ezzel rokon értelmű kifejezés (pl.: kör, egylet, 

egyesület, társulat, társaság, otthon, népkör, olvasó egylet, kaszinó, önképző kör, társalgó 

egylet, közművelődési egylet). 

Gyakran előfordult különböző fogalmak felvétele az egylet elnevezésébe (pl.: Halad, 

Egység) de volt olyan is, hogy az egylet alapító neve vagy történelmi személyiség neve 

került az egylet nevébe. 

Az egylet elnevezése szolgálhat alapul az egyletek tipizálásához, azonban nem 

kizárólagossággal, mert az egylet működési céljaiban bekövetkező esetleges változást nem 

követte feltétlenül az egylet nevének megváltoztatása is.  

 

Jóval könnyebb az egylet tipizálása társadalmi alapon, ebben az esetben az adott egylet 

nevében egy réteget feltüntetve biztos támpontot szolgáltat a kategorizáláshoz, például: 

- Nemzetiségi, 

- Iparos,  

- Munkás, 

- Polgári, 

- Földmunkás. 

 

A helységnév, amennyiben egy településen több egylet is alakult, kiegészült 

megkülönböztetésül: 

- Városrész névvel, 

- Kerület, tized névvel vagy számmal, 

- Út, utca névvel vagy számmal, 

- Határrész vagy dűlő névvel, 

- Alakulási számmal. 

 

Nagy számban keletkeztek paraszti olvasókörök, még ha az egylet nevéből ez nem is 

következett (pl.:adott településen a külterületi olvasókör).  

 

Az egyletek kategorizálásának másik alapja a funkció, például: 

- Polgári, 

- Gazdasági, 
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- Kulturális, 

- Vallási, 

- Szociális, 

- Ifjúsági. 

 

A kulturális egyesületek között külön említést érdemelnek az irodalmi társaságok, 

melyek a település egy-egy jeles irodalmi személyiségéről kapták nevüket. Szintén 

sajátosak a dalárdák, önképző körök és a műkedvelő társaságok. 

A vallási egyletek között, a már említett katolikus körök mellett, a reformátusok 

inkább világi körökben tevékenykedtek, az izraeliták pedig jellemzően nőegyleteket 

létesítettek. 

Bármely egylettípus vizsgálata során megállapítható, hogy az egyletek függetlenül az 

önmegnevezésüktől, ami csak a főtevékenységi körre utal, összetett jelleggel bírtak.  

A kategorizáláshoz ebből adódóan a tagbázis és az önmeghatározás szolgál alapul. 

 

Egyesület típusok a századfordulón: 

- Politikai, 

- Társas, 

- Olvasó, 

- Közművelődési, 

- Felekezeti, 

- Gazda, 

- Iparos, 

- Kereskedelmi, 

- Munkás, 

- Dalos, 

- Közhasznú, 

- Sport 

- Segélyező 

- Népkör 

- Egyéb. 
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Másféle tipizálás a tagság és a tisztikar társadalmi helyzete elhelyezkedése szerint: 

- Helyi elit, 

- Polgárság, 

- Parasztság. 

 

Rétegegyletként kor és nem szerint megkülönböztethetjük a többi egylettől az ifjúsági és 

nőegyleteket, melyek e rétegek egyesülési egyenjogúságának bizonyítékai és jellemzően 

karitatív célzattal alakultak.  

 

Más tipizálás az egyesület nevében lévő földrajzi aspektus alapján: 

- Belterületi, 

- Külterületi, 

- Önálló, 

- Országos, 

- Megyei, 

- Fiók, 

 

Településtípusok és egyesületeik:294 

- Nagyközség, 

- Város, 

- Települési külterületek (a tanyasi, pusztai körök az iskola mellett, gyakran az iskolában 

alakulva a szórt településű térség egyetlen társadalmi szervezeteként funkcionáltak), 

Ilyenek voltak jellemzően a gazdakörök, melyeket a földműves emberek kaszinójának 

nevezhetünk: eszmét, tapasztalatot cserélt, szórakozott. Szerepet játszott a 

növénytermesztés és az állattenyésztés modernizációjában, új mezőgazdasági kultúrák 

meghonosításában. A falusi tanítók ezen egyesületek motorjai voltak. Megszervezték a 

külterületi népesség művelődését és szórakozását, szerepet játszottak a községgé válásban.  

 

A szlovákok által alapított egyletek tipizálás szerint: 

- közművelődési (olvasó egylet, dalkör, könyvterjesztő társulat) 

- politikai, 

                                                

 
294 Sok vitát keltett az egyesületekben a községek közjogi státuszának szabályozása /1871. évi XVIII. tc; 

1886. évi XXII. tc/.  
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- egyházi, 

- ifjúsági, 

- nő, 

- gazda, 

- iparos, 

- munkás, 

- sport, 

- bank/takarékpénztár, 

- segélyező, 

- lövész, 

- tűzoltó, 

kategóriába sorolhatjuk.  

 

A szlovák egyletek jellemzően mezővárosokban, városokban (kivételesen 

községekben, falvakban) jöttek létre, ahol megvoltak a működés anyagi és az egylet 

vezetésének személyi feltételei (a tisztikar az értelmiség soraiból került ki). 

Az egyesületek egy része kapcsolatot keresett a szlovák kultúra védelmére, terjesztésére 

létrehozott Matica Slovenskával. Az egyletek másik csoportjába azok tartoztak, amelyek a 

Szlovák Nemzeti Párt felé közeledtek. 

A megalakult és engedélyezett egyletek többsége nem az alsóbb rétegeket tömörítette, 

hanem az anyagilag tehetősebb alsóközép-osztálybelieket, módosabb gazdákat és az 

értelmiségieket.  

Az egyletek szerepe és jelentősége a szlovák nemzetiség történetében főként a 

nemzetté válás, a nemzeti öntudat ápolása területén jelentős. Az egyleteken belül a szlovák 

nyelv használata, a szlovák nyelvű folyóiratok, könyvek, különböző kiadványok fontos 

szerepet töltöttek be a Štúr, Hurban és Hodža által 1843-ban kodifikált egységes szlovák 

irodalmi nyelv terjesztésében.    
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II. 5. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK ALAPSZABÁLYAINAK JELLEG-

ZETESSÉGEI KONKRÉT PÉLDÁK ALAPJÁN: 

 

Mosóci Olvasótársaság, Túróc vármegye 

A társaság 1867. március 24-én fogalmazta meg alapszabályát, 1867 májusában már 

engedélyezett egyletként működött. Az alapszabályok felterjesztésekor a megye mellékelt 

alispáni feliratot, ezt abból feltételezhetjük, hogy a Belügyminisztérium leirata 

visszahivatkozik rá és felhívja a vármegye figyelmét, amennyiben az egylet működése 

során nemzetiségi vagy politikai célokat érvényesítene, úgy tegye meg a szükséges 

lépéseket.  

 

Az egylet szervezete:  

- Közgyűlést évente tartottak, 

- Az egylet ügyeit az éves közgyűlések között választmány irányította, 

- A döntéseket titkos szavazással és abszolút többséggel hozták meg, 

- Az alapszabály módosításához a vármegye hozzájárulása kellett /ennek oka, hogy még 

az 1868. évi XLIV. Tc. előtti időszakban alakult az egylet/, 

- Az egylet feloszlik, ha tagsága három fő alá csökken, az egylet vagyonának 

felhasználásáról a Belügyminisztérium jóváhagyásával az utolsó tagok döntenek, 

- Az alakulás évében 20 tagot számlált, 

- A tagdíj 4 osztrák forint évente, amit négy részletben lehetett leróni, 

- Rendelkezett könyvekkel, újságokkal ellátott olvasóteremmel, 

- Tiltotta az egylet termeiben a szerencsejátékot és a mulatozást, 

 

Breznóbánya választókerület Deák-köre, Zólyom megye 

A kör 1868. július 21-én alakult, működését viszonylag gyorsan engedélyezték. Ennek 

okát megtalálhatjuk alapszabályában, mely kimondta, hogy csak egy pártirány nyújthat 

garanciát az állami célok elérésére, ez pedig a Deák párt, a kör a párt elveinek terjesztését 

tűzte ki célul, továbbá kötelezte magát az egylet, hogy amíg a magyar kormány a 

törvényes, alkotmányos elveket betartja, pártolni, támogatni fogja. Az egylet még a 

nemzetiségi törvény kiadása előtt alakult meg. Alapszabályában kimondja, hogy a Magyar 

Királyság egyedüli diplomáciai nyelve a magyar, a nemzetiségi nyelvhasználatot a községi, 

népiskolai egyházi ügyekben fenntartja /a megjelenő nemzetiségi törvény szövegével 

szinte szó szerint megegyezik, valószínűleg ez szerepet játszhatott az alapszabály gyors 
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engedélyezésében/, valamint elismeri, hogy minden nemzet a maga nyelvét művelni, 

tökéletesíteni csak az irodalmi egyletek útján tudja, ezért tiltakozik a Matica Slovenská, a 

Pešťbudínske vedomosti /Pest-budai Tudósítások/, a Slovenské Noviny /Szlovák Újság/ és 

a Národni Hlásnik /Népi Hírnök/ pánszláv érzületű kiadványok tevékenysége ellen. 

 

Az egylet szervezete: 

- Évenkénti nyilvános közgyűlés, 

- A közgyűlések között az egyletet a bizottmány irányítja /24 tagból állt/, 

- A tisztikar, melynek megbizatása egy évre szól, az elnök a két alelnök, a fő-, és 

aljegyző személyéből állt, 

- Döntéseit egyszerű többséggel hozza, 

- Tagság a közgyűlés előtti belépési szándék kijelentésével jöhet létre, 

- Nyelve a szlovák. 

 

A Kövi olvasókör, Gömör vármegye 

1868. február 24-én alakult, a vármegye 1868. április 18-án küldte meg jóváhagyásra 

az alapszabályát a Belügyminisztériumba, amit az 1868. április 28-án jóvá is hagyott.  

 

Az egyletről: 

- Célja: a társas élet kellemes oldalának növelése, az ízlés, az illem és a szellemi 

társalgás, s műveltség elősegítése, kijelenti, hogy politikai és vallási céloktól távol 

tartja magát. 

- Közgyűlést évente két alkalommal tartottak, 

- A közgyűlések között az egyletet a hattagú választmány irányította, 

- A tisztikar állt: az elnökből, a jegyzőből és a pénztárnokból, 

- A döntéseket minősített többséggel hozták, 

- Megkülönböztet alapító tagokat, akik évi két forint tagdíjat és rendes tagokat, akik évi 

egy forint tagdíjat fizetnek, illetve tiszteletbeli tagokat, akik szellemi vagy anyagi 

segítséget nyújtottak az egyletnek, 

- A tagsági kérelmet az egylet elnökének kellett benyújtani a felvételről az egylet 

választmánya döntött, 

- A tagdíj befizetésének háromszori elmulasztása kizárást vont maga után, 

- Az egylet rendelkezett könyvtárral, a kölcsönzés 72 óra volt, aki ezt nem tartotta be öt 

forint büntetést volt köteles megfizetni. 
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 A Zsolnai „Pokrok /Haladás/” Trencsén vármegye  

Az egyesület 1869. április 4-én alakult, azon egyesületek közé tartozott, melyeknek 

számos nehézséggel kellett megküzdeniük, míg az állami bürokrácia hivatalos útvesztőjén 

átverekedték magukat. Lépéshátránnyal indult, mivel Zsolnán 1869 áprilisában két egylet 

is alakult egy olvasó-társalgó, illetve a „Pokrok”, s mindkettő tagjait, Zsolna és 

környékéről kívánta toborozni. A törvény nem tiltotta, hogy egy településen több egylet is 

alakuljon, ám mivel a „Pokrok” másodiknak alakult, ismeretlen „jóakarók” levélben hívták 

fel a vármegye főispánjának figyelmét, hogy a „Pokrok” pánszlávista elveket vall, 

baloldali szemléletű és a túrócszentmártoni Matica Slovenská hatása alatt áll. A levél 

hatására a vármegye késleltette az engedélyezési eljárást, és mivel az egylet egyik 

összejövetelén rendbontás történt, a vármegye az egylet és vezetői ellen pert indított, 

pánszlávizmus és baloldali politikai tevékenység vádjával. A Belügyminisztérium az egylet 

már engedélyezett alapszabályát a per lezárultáig visszatartotta, sőt a per anyagainak 

áttanulmányozása után küldte csak ki azt a vármegyének. Az egylet 1870-ben, levélben 

érdeklődött a Belügyminisztériumnál az alapszabály sorsáról, a vármegye csak a BM 

ismételt felszólítására volt hajlandó az engedélyezési záradékkal ellátott alapszabályt az 

egyletnek kiadni. 

 

Az egyletről: 

- Célja: „Az általános műveltségnek a kölcsönös eszmecsere, könyvek és lapok általi 

terjesztése, erkölcsi és hazafiúi szellemek felkeltése, s a gazdászati, ipari és 

kereskedelmi élet élénkebb mozgalmának erkölcsi támogatása”. 

- A választmány feladatai, mely a tisztviselők mellett tizenkét rendes és hat pártoló 

tagból állt: 

 ügyel az alapszabályban foglaltak és a rend betartására, 

  gondoskodik a közgyűlés és a választmány érvényes döntéseinek 

végrehajtásáról, 

 új tagokat vesz fel és rendes tagok kizárására tehet indítványt, 

  gondoskodik az egylet irodalmi és anyagi szükségleteiről, 

 negyedévente ülésezik és ilyen időközönként számadást készít, 

 az egylet nevében történő mindennemű kiadmányozás, 

 saját tagjainak visszahívása három jogtalan hiányzás esetén. 
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- Közgyűlést félévente hívtak össze, de volt lehetőség rendkívüli közgyűlés 

összehívására is. A közgyűlési indítványok elfogadásához illetve az alapszabály 

módosításához a rendes tagok 2/3-os támogatása kellett. A tisztviselőket és a 

választmányi tagokat a közgyűlés titkos szavazással választotta. 

- Tisztviselők: elnök, első és második alelnök, első és második jegyző, számvevő, 

pénztárnok, könyvtárnok, házi gondnok. 

- Tagság: rendes, segélyező, tiszteletbeli. A tagsági kategóriákhoz eltérő 

jogosítványok tartoztak.  

Rendes tag:  

- aki aláírja az alapszabályban foglaltak betartását, 

- 1 forint 50 krajcárt belépési díjként befizet, illetve ezt követően vállalja a havi 20 

krajcár tagsági díj fizetését, 

- köteles részt vállalni az egylet terheinek viselésében, 

- köteles az egylet termeiben illően viselkedni, 

- köteles az egylet termein kívül is a becsületesség kívánalmait betartani, 

- joga van használni az egylet eszközeit, 

- rendelkezik szavazati joggal, 

-  joga van az egylet termeibe maximum három napig vendéget hozni, 

- ellenőrizheti az egyleti vagyon felhasználását. 

 

                Segélyező tag:  

- Aki anyagi támogatást nyújt az egylet működéséhez. 

  

                Tiszteletbeli tag:  

- Akit a közművelődés terén szerzett érdemeiért a közgyűlés annak egyszerű többséggel 

megszavaz. 

   

   A tagság megszűnik:  

- kilépéssel, a tagdíj meg nem fizetése címén, illetlen magaviselet okán. 

 

Az egylet tagsága foglalkozás szerint vegyes képet mutat. Tagjai közt találunk 56 

iparost és polgárt; 8 prépostot, illetve plébánost; 7 fakereskedőt, illetve kereskedőt; 4 

tanítót; 3 földbirtokost; 3 joghallgatót; és egy-egy lisztkereskedőt, földművest, községi 

bírót, káplánt, erdei hivatalnokot, kerületi jegyzőt, városi tanácsost, vasúti mérnököt. A 89 
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tagból 75 zsolnai és 14 környékbeli illetőségű volt. A környékbeliek foglalkozás szerinti 

megoszlása: 7 plébános, illetve segédlelkész; és egy-egy földműves, káplán, tanító, erdei 

hivatalnok, joghallgató, kerületi jegyző, községi bíró. Az egylet vegyes összetételű 

tagságából joggal feltételezhető, hogy Zsolnán és környékén jelentős hatást tudott kifejteni.  

Az egylet megszűnéséhez a tagok ¾ részének egyetértése kellett.  

 

Zsolnai Olvasó és Társalgó Egylet, Trencsén vármegye 

Az egylet 1869. április 18-án alakult és az alapszabálya is ezen a napon kelt. A 

Belügyminisztériumhoz intézett, az alapszabály jogerősítését kérő beadvány 1869. július 5-

én kelt, a BM-be 1869. július 30-án érkezett meg. A beküldött anyagok alapján a hivatal az 

egylet működését 1869. augusztus 4-i hatállyal engedélyezte.  

 

Az egyletről: 

- Célja: „A gazdászat és ezzel kapcsolatban álló jobblétünk felvirágzására irányzott 

törekvések gyámolítása; a nemzeti és hazafias közszellemet ismeretterjesztő lapok 

és könyvek által a honpolgárság körében terjeszteni”.  /A „Pokrok” céljaival 

tartalmilag teljesen azonos!/ Míg azonban a gazdászat területén a „Pokrok” csak 

erkölcsi támogatást kívánt nyújtani, addig ez a kör a gyámolítást meg is valósíthatta 

a saját erejéhez, lehetőségeihez mérten. Az alapító tagok belépési díja 10 forint volt 

és az évi tagdíja 5 forint; a rendes tagok évi 5 forint tagdíjat fizettek, míg a pártoló 

tagok évi 2 forint befizetésére voltak kötelesek.    

- Közgyűlést évente kettőt tartottak, a tisztikart a tavaszi ülésen választották egy éves 

időtartamra, munkájukért külön díjazás nem járt.  

- Az egylet megszűnése esetére az alapszabály 17. pontja alapján az egylet ingó és 

ingatlan vagyonát a helyi főelemi tanoda könyvtára kapta meg. 

 

Puchói Polgári Olvasó Egylet, Trencsén vármegye 

1870. február 10-én terjesztették fel az alapszabályt, amit a BM 1870. február 28-án 

jóváhagyott.  

 

Az egyletről: 

- Célja: a műveltség előmozdítása könyvek, szaklapok, politikai lapok olvasásán 

keresztül /a politikai és vallási ténykedéstől elhatárolódik/. Joggal valószínűsíthető 

kapcsolata más hasonló egyletekkel, mivel az egylet ideiglenes elnöke Prekopp János 
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puchói római katolikus esperes, további öt, más településen alakult olvasó egylet 

ideiglenes elnöke is volt.  

- Tagság szerint megkülönböztetett alapító és segélyező tagokat /az alapító tagok belépti 

díja 2 forint, havi tagdíja 20 krajcár; a segélyező tag belépti díja 50 krajcár, havi tagdíja 

20 krajcár volt/.  A befolyt összeget az egylet céljának megvalósításához szükséges 

eszközök beszerzésére fordították, könyvek, újságok beszerzése. A tagok szavazati 

joggal rendelkeztek, illetve vendégeket hívhattak, szórakozhattak az egylet termeiben a 

hazárdjátékok kivételével, a tagok kötelessége volt az egyleti tulajdon védelme és 

megóvása, a tagdíj befizetése. 

- Választmány irányította az egylet működését, mely hat rendes és kettő póttagból állt, a 

választmány nem hozhatott érdemi döntést az elnök távollétében, illetve elnöki javaslat 

a választmány támogatása nélkül nem válhatott döntéssé. 

- Az egylet nyelve a szlovák volt, a jegyzőkönyvek is így íródtak. 

- A tisztikar állt az elnökből, alelnökből, jegyzőből, pénztárosból, könyvtárosból.  

 

Kormozói Obecná Knižnica /községi könyvtár/, Hont vármegye  

1872-ben alakult, az alapszabálya elveszett, a magyar hatóságok működését azon az 

alapon, hogy pánszláv érzületű a Belügyminisztériumi jóváhagyásig felfüggesztették, két 

esztendővel később a vármegye alispáni jelentése utal rá, mint még mindig engedély 

nélküli egyletre. 

 

Szucsáni Olvasó Egylet, Túróc vármegye 

1872. május 15-én kelt az alapszabályokat tartalmazó felterjesztés. Az alapszabályt 

módosításra visszaküldték.  

Az észrevételezett problémák: 

- Nem határozták meg a választmány létszámát, 

- Nem határozták meg, mennyi időre választják a tisztikart, 

- Nem határozták meg, hogy feloszlás esetén az egylet vagyona kire száll. 

 

A kijavítás után még 1872-ben az egylet a működéshez szükséges jóváhagyási 

záradékolást megkapta. Maga az alapszabály elveszett. 
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Az egyletről: 

 

- Célja: a tagok szellemi érdekeinek fönntartása és elősegítése könyvek és újságok 

olvasásával. Ennek érdekében kíván vasárnapi iskolát és könyvtárat alapítani, népszerű 

előadásokat tartani.  

- Tagság alapján megkülönböztettek rendes tagokat /minden fedhetetlen életű szucsáni 

és vidéki lakos személyében/, illetve tiszteletbeli tagokat /akik csak belföldi 

illetőségűek lehettek, valamilyen érdem alapján a nemzet vagy az egylet tekintetében/. 

A rendes tagok voltak választók, illetve választhatók, a belépéskori tagdíjuk 1 forintra 

rúgott, a havi tagdíj 40 krajcár volt.  

- Igazgatóság irányította az egyletet a közgyűlések között, mely nyolc tagból állt. 

- Feloszlik az egylet, amennyiben tagjainak létszáma tíz fő alá csökken, ilyen esetben az 

egylet vagyona a szegény diákokra száll, az egylet könyveit a helybéli evangélikus 

iskola örökli. 

 

Szakolcai Čitací Spolok /Olvasó egylet/ Nyitra vármegye 

Az egylet 1873. március 9-én alakult, a vármegye 1873. május 4-én a főjegyző aláírásával 

pótlásra visszaküldte az alapszabályt, mivel ahhoz magyar nyelvű változatot nem 

mellékeltek. A Belügyminisztériumba 1874. január 25-én érkezett az anyag, amit 1874. 

február 3-án záradékoltak jóváhagyólag. 

 

Az egyletről: 

- A tagok műveltségének előmozdítása könyv és újságolvasás által, illetve falujárás. 

- Tag lehetet bármely fedhetetlen erkölcsű személy, akit a bizottmány az elnök 

felterjesztése után, felvételre érdemesnek tartott, megkülönböztettek rendes és 

részvényes tagot, a tagok vállalták az alapszabály és a házirend betartását. A rendes 

tag számára a tagsági díj évi egy arany forint, a könyvek, folyóiratok használatáért 

havi húsz krajcárt kellett fizetni, a részvényes tag éves tagdíja szintén egy aranyforint 

volt, a könyvek, újságok használatáért havi tíz krajcárt fizetett. A rendes tag szavazati 

joggal bírt, igénybe vehette az egylet szolgáltatásait, indítványokat terjeszthetett elő, 

panasztételi joga volt, vendéget vihetett az egylet termeibe. A részvényes tag felvétele 

fölött is a választmány döntött, a tagság ideje maximum egy év, amit eltelte után meg 

kellett újítani, jogosultságuk a könyvek, újságok olvasására terjedt ki. 
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- Közgyűlést évente tartottak, határozathozatalhoz a tagság 1/3-nak jelenléte volt 

szükséges, döntéseit egyszerű többséggel hozta. 

- 12 tagú bizottmány intézte az egylet ügyeit a közgyűlések között, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata döntött. 

 

Alsókubini Meštianská Beseda / Polgári társalgó/ Árva vármegye 

Az egylet 1873. február 19-én alakult 30 taggal, az 1873. április 1-jén felterjesztett 

alapszabályát hiánypótlásra visszaküldték. 

Az alábbi észrevételeket tették: 

- Nincs meghatározva a közgyűlés és a választmány tekintetében, hogy hány százalékos 

arány szükségeltetik az érvényes határozathozatalhoz, 

- Nem rendelkeztek jegyzőkönyvvezetésről a közgyűlésen, és a hitelesítést is meg kell 

oldani, 

- Tüntessék fel, hogy az egylet feloszlatása esetén az egyleti vagyon örökléséhez a 

Belügyminisztérium jóváhagyása kell.  

 

A módosított alapszabályt 1873. május 20-án ismételten felterjesztették, és azt a BM 

jóváhagyási záradékkal ellátta. 

 

Az egyletről: 

 

- Célja: „a tudományos és általános önképzés, amit újságok, időszaki folyóiratok 

olvasásával, nyilvános előadások és beszélgetések, színházi előadások, 

hangversenyek, szavaló estek, kirándulások, mulatságok rendezésével kíván elérni.” 

- A tagság tekintetében megkülönböztet cselekvő tagokat, ezen belül alapító tagokat, 

akik évenként tíz forint tagdíjat fizetnek, rendes tagokat, akik évente öt forint tagdíjat 

fizetnek, gyámolító tagokat, akik évente kettő forint tagdíjat fizetnek, illetve 

tiszteletbeli tagokat, akik a nép vagy az egylet ügyében érdemeket szereztek. 

- Az alapszabály kimondja, hogy tag csak tizennyolc év feletti személy lehet (ez 

figyelemre méltó, mivel ezt előírásként majd csak az 1508/1875-ös BM körrendelet 

írja elő). 
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 Tiszolci Olvasó Egylet, Gömör vármegye 

1874. július 5-én alakult, az alapszabályt jóváhagyásra 1874. szeptember 8-án terjesztették 

fel a Belügyminisztériumba. A BM 1874. október 2-án tájékoztatást kér az egylet 

vezetőinek politikai meggyőződéséről. A leirat értelmében a vármegye Tiszolcról kért 

tájékoztatást a községi vezetőktől, ahonnan a következő tájékoztatás érkezik: 

 

- „Hudecz József: a legnagyobb pánszláv agitátor, ki 1848-ban a Daxner-féle ügyben 

nyomozás alatt állott, mint polgármester kicsapatott, 

- Hanes Pál: eddig kompromittálva nem volt, 

- Lajko Dániel: evangélikus káplán, legnagyobb pánszláv, 

- Zvara János: apai hatalom alatt lévő, Rőczén nyolc osztályt végzett, ez is pánszláv, 

- Kuchta Ferencz: erről nem mondhatok semmit, 

- Brádnan János: tanító-úrról azt mondatik, hogy ő lenne az ki a magyar szó után szájat 

öblített, hogy ez szájában meg ne büdösödjék, 

- Djaniska István: pánszláv, 

- Brecka András: hasonlólag ismeretes pánszláv agitátor, 

- Schifrik Pál: kováts, pánszláv, 

 

ezeknek hátok megett Daxner István a nagy agitátor áll, a nevezettek ennek növendékei és 

sok mások. Kérelmök azért lenne elutasítandó, ha lehetséges, mert magyar olvasó egylet 

alakulóban van, vólt azelőtt is, de a pánszláv agitáció után elenyészett, de remény van, 

hogy mihamarébb megalakól. 

                                                                                                 Szubnyó Gusztáv”   

        

A beérkezett információ után 1874. október 8-án a vármegye főispánja ismételten 

felterjesztette az anyagot, az alábbi kísérőlevéllel  

„… a folyamodók mindnyájan pánszláv bajnokok, és az egyletet leginkább a Rőczén 

megbukott pánszlávisztikus törekvések fenntartásáért kívánnák Tiszolcon megalapítani…” 

 

A főispán a háttérben a nyugalmazott hivatalnokot Daxnert véli, és javasolja, hogy 

vonják meg tőle a nyugdíjat, vagy helyezzék szlovákok által nem lakott területre. 

Az egylet engedélyezéséről a levéltári források nem tesznek említést, az egylet 

alapszabály- tervezetében mutatkozik viszont említésre méltó sajátosság: 
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A választmányi tagokat három évre választották, illetve az egyletet nem tag is látogathatta 

tanulságos előadások alkalmával, belépési díj fizetése nélkül. Az előadásoknak 

erkölcsösnek, gyakorlatiasnak kellett lenniük, s igazodniuk kellett a hallgatóság műveltségi 

színvonalához. Vendég is tarthatott előadást, ha az megfelelt az egyleti érdekeknek és az 

elnök saját felelősségére engedélyezte. A könytárában csak olyan könyvek lehettek, 

amelyek tanulságosak, ártatlanul mulattatók és nem tiltottak. Egy személy betölthette a 

jegyző és a könyvtárnok tisztséget is. Az egylet a pecsétjének részlete leírását is az 

alapszabályba foglalta. 

 

Budapesti Tót Ifjúsági Kör, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

1885. március 31-én terjesztették fel az alapszabályt.  A tagok között kettő vasúti 

hivatalnok, kettő banktisztviselő, hat jogász, öt medikus, egy-egy szobrász, gyógyszerész, 

technikus szerepelt, összesen 18 fő. 

A tanügyi miniszteri tanácsos a tagnévsort kéri felterjeszteni, amit 1885. július 15-én 

becsatolnak, majd az 1886. december 27-i államtitkári jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

„… az ilyen, a politikával határos, s abba könnyen bele tévedhető társulatból az egyetemi 

fiatalságnak a részvételét kizárandónak tartom, mivel abból a fiatalság között súrlódások, s 

ennek kapcsán az egyetemi életben zavarok és háborgások keletkezhetnek, aminek 

bekövetkezése a jelen esetben már azon körülménynél fogva is valószínűnek látszanak, 

hogy a kör létesítői között oly nevű tanulók is fordulnak elő, akik nemzetiségi üzelmek 

miatt már más tanintézetekben büntetve voltak.” 

A Belügyminisztérium vélhetőleg a fenti jelentés hatására is 1887. január 2-án az 

alábbi észrevételeket tette: 

 

- Nem került meghatározásra a közgyűlés összehívásának módja, 

- Nem került meghatározásra, hogy az egyletből való kizárás jogát ki gyakorolja, 

- Nem kerültek meghatározásra az egyleti tagság önkéntes megszűnésének esetei és 

feltételei, 

- Az 1508/1875-ös BM rendelet mellékletének IX. pontja szószerinti szövegének beírása 

(„… kiskorú egyének csak is szülei vagy gyámi beleegyezés mellett lehetnek az egylet 

tagjává. Külföldi egyéneknek az egylet tiszteletbeli tagjaira leendő választásairól a kr. 

Belügyminisztérium előleges engedélye kérendő”), 

- Kimondandó, hogy az egyetemi polgárok az egylet tagjai nem lehetnek. 
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Az egylet alapszabályában a kért módosításokat átvezette, a jóváhagyási záradékot a 

működéséhez 1887-ben megkapta. 

 

Az egyletről:  

- Az egylet célja: „Szegény, arra érdemes tót ifjak anyagi segélyezése. Az anyanyelv 

művelése”. 

- A tagság tekintetében megkülönböztettek rendes és pártoló tagokat, belépési díj ötven 

krajcár, a havi tagdíj egyformán harminc krajcár volt, tag csak szlovák anyanyelvű 

budapesti lakosú fiatal lehetett. 

- Választmányi ülést kéthetente tartottak (volt lehetőség rendkívüli ülés megtartására is), 

az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavazott, és szavazata döntött, 

- Az egylet feloszlása esetén vagyona a budapesti evangélikus egyházra szállt, amely 

köteles volt azt jótékony célokra fordítani (az egylet alacsony létszámú tagsága nem 

lehet ok a feloszlásra, rögzítette az alapszabály). 

 

1895. „Slovenská Muzeálna Spoločnosť” , Túróc vármegye 

A Szlovák Múzeum Egyesület 1893. április 24-én tartotta alakuló közgyűlését 

Túrócszentmártonban, 30 alapító és 141 rendes taggal jött létre. Az alapszabályokat Pavol 

Križko készítette. Az egyesület megpróbálta a betiltott Matica Slovenská által hagyott űrt 

betölteni. Az egylet első elnöke Andrej Kmeť lett. Céljául a történelmi Magyarországon 

lévő szlovák tárgyi, népi, történeti, régészeti, néprajzi emlékek gyűjtését, helytörténeti 

kutatások támogatását tűzte ki. 1896-ban szakosztályok alakultak, mint földrajzi, 

természetrajzi, őskori, néprajzi. 1896-től folyóiratkiadás is megindult, majd 1898-től 

kéthavonta időszakos kiadvány is megjelent. Az egyesület saját épületet is emelt magának, 

egy év alatt, 1908-ban. A Múzeum Egylet 1910-ben tartotta 17. kongresszusát, és mivel 

saját épülettel is rendelkezett, így 1908-tól a szlovákok első nyilvános múzeumaként is 

működött, gyűjteményeinek jelentős részét felajánlásból kapta, az alapszabályaiban korlát 

nélkül minden olyan dolog gyűjtését megfogalmazta, ami a szlovák nemzeti léttel 

kapcsolatos. Egyben volt levéltár, könyvtár, és múzeum. Kiemelkedő az ásvány-, a 

régészeti-, néprajzi-, numizmatikai gyűjteménye, sokrétű néprajzi eszköz-gyűjteménye, az 

ornitológiai, peleontológiai kiállításai.  
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Živena Nőegylet, Túróc vármegye 

Túrócszentmártonban alakult 1869-ben, amely a Matica Slovenská betiltása után 

megpróbálta, ha sikertelenül is, a szervezésben kialakult űrt betölteni: 

 

Az egyletről: 

- Célja a szlovák nők műveltségének fejlesztése hazájuk javára, a szegény elesett nők 

támogatása, önképzés, jótékonysági tevékenység, támogatták iskolák létrejöttét és fiatal 

lányok elhelyezkedését.  

- Közgyűlést évente tartanak295. 

- Tag lehet minden arra érdemes nő, illetve férfi(!) vallási hovatartozás nélkül, aki az 

egylet céljaival azonosul, és a tagdíjat befizeti, az alakulás évében 71 tagot számlált.  

- Az egylet vagyona a tagdíjakból, adományokból, megszervezett rendezvényeken 

befolyt összegekből származik. 

- Első elnöke Anna Pivková volt.296 

 

 Túróczszentmártoni Nyomdaegylet, Túróc vármegye 

Az egylet alapszabályát 1869. november 9-én terjesztették be a Belügyminisztériumba 

jóváhagyásra. Alaptőkéje a korszakban kiugróan magasnak számított (60. 000 aranykorona 

volt!). A nyomda megkapta a működési engedélyt 1870. január 12-én. Ennek hatására a 

Pešťbudínské vedomosti 9 évnyi áldásos működés után a székhelyét áthelyezte Pest-

Budáról Túróczszentmártonba, ahol Národné Noviny címmel fog megjelenni 1870. 

március 12-től, hetente háromszor; szerdán, pénteken, és vasárnap.  

 

 Slovenský Spolok v Pešťbudíne (Pest-budai Tót Egylet), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

Az egylet 1867-ben szerveződött és 1868. május 13-án kapott működési engedélyt a 

249/869-es számú Báró Wenkheim Béla belügyminiszter aláírásával jegyzett leirattal. 

Az alapszabályok szerint az egylet alapítója Matúš Dula-Honoš pesti joghallgató297. A 

szlovák és magyar nyelvű 14 pontos alapszabályok tanulsága szerint az egylet felekezeti 

hovatartozástól függetlenül vesz fel tagokat, politikai célokkal nem bír és ilyen irányú 

tevékenységet nem folytat. A társaság célja a társas mulatás és művelődés tót nyelven.  

                                                

 
295 Az első közgyűlést 1869. augusztus negyedikén tartották Túrócszentmártonban. 
296 Az alakuló közgyűlésen 71-en írták alá az egyesületi tagsági ívet, ezek közül 37-en 

Túróczszentmártonból. 
297 Slovenský Denník 1868. január 2-i száma alapján az egylet megalakulásában oszlopos szerepett vitt a kor 

szlovák egyleti életének emblematikus figurája, Bobula János. 
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Ennek formája és kerete, hogy hetente tartanak összejöveteleket, melyekre várják a tagokat 

közös beszélgetésekre, éneklésre, szavalatok, előadások meghallgatására, folyóiratok 

olvasására. 

Tag lehetett minden 16. életévét betöltött szlovák. 

Az egyesületi alapszabályok tartalmazták a tisztikar (tisztviselők, bizottságok) feladatait, 

rendelkeztek az alapszabály záró rendelkezéseiben arról is, hogy amennyiben tagsága 

tizenhárom fő alá süllyed, az egylet feloszlik és vagyonát a Matica Slovenská irodalmi 

egyesület örökli. 

Kiemelést érdemel, hogy a szlovákok politikai álláspontjai közötti különbség az egylet 

működésének kezdetén (az új és a régi iskola közötti elvi különbség) nem vert éket a 

működésbe a tagok között mindkét irányzat képviselői jelen voltak.   

Az egyesületi működés átmenetileg tetszhalott állapot után három szakosztállyal (oktatás, 

művelődés, dal) kezdi meg újból a működését298. Az új elnök Dr. Jozef Strakovič lesz, a 

Dunaj folyóirat szerkesztője, így az egylet működését bemutató „saját” lappal is 

rendelkezett. Az egylet a mai Budapest VII. kerület, Akácfa u. 9. szám alatti Buzulka-féle 

vendéglőben tartotta üléseit, saját egyleti terem hiányában. 

 

Slovenský poučno-zábavný spolok v Pesťbudíne (Pest-budai Szlovák Szórakozási és 

Művelődési Egylet), Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

A Pest-budai Tót Egylet romjain az 1880-as évek közepén kezdte meg a működését. Tagjai 

között kisiparosok, kiskereskedők voltak jellemzőek, tagsága kb. 100 fő körül mozgott. Az 

egylettel kapcsolatos források a sajtóra korlátozódnak.  Érdekesség, hogy az átmeneti, 

engedélyezett alapszabályok nélküli működést követően, megkapta a működési engedélyt, 

és a század végén is aktív volt, különösen az irodalmi-színjátszó szakosztálya. 

A tagság vegyes volt, megtalálhatóak voltak köztük kisiparosok, kereskedők, egyetemi 

hallgatók. A tagok között találjuk Milan Hodžát is. Az irodalmi terület erősségét jellemzi, 

hogy a 19. század végén több felolvasó ülést is szerveztek, ahol a kor kiemelkedő költői 

Hviezdoslav, Vajanský, Botto, Chalupka szavalták el költeményeiket. Az egylet kb. 700 

példányos könyvtárat is üzemeltetett, és kb. ötven (!) lap és periodika volt megtalálható a 

polcokon. Az első világháború előtt voltak a legaktívabb évek, 1911-ben ünnepelte az 

egylet (jogelődjeit is figyelembe véve) fennállásának 43-ik évfordulóját (!). A vegyes 

                                                

 
298 BFL IV. Elnöki Rezervált Iratok 926/1871 
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felépítést mutatja, hogy a 20. század elején segélyező szakosztály is alakult. A dualizmus 

végéig létezett, habár a közigazgatási előírások okán, 1914-től szüneteltette működését. 

 

Spolok dobročinných žien cirkve enanjelickej ausburgského vyznania na Rákócziho ceste 

(Rákóczi Úti Ágostai Hitvallású Evangélikus Jótékonysági Nőegylet), Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye 

Tartozhatna a működési engedély nélkül tevékenykedő egyletek közé is, hiszen 1899-es 

megalakulását követően csak 1905-ben (!) kapta meg a működési engedélyt. Az alapítás 

gondolata a már említett Ľudovít Izák fejéből pattant ki, akinek felesége az egylet alelnöke 

is volt. Első elnök Misura Mihályné volt, majd halála után, Dohnányi Irén lett. A felügyelő 

bizottságban találjuk Karol Kuzmányt is.  

Az alapszabály 16 pontos volt, szlovák és magyar nyelven készült. A megfogalmazott cél a 

jótékonyság, gyermekvédelem, a Kerepesi úti egyházi iskola növendékeinek segélyezése, 

tekintet nélkül felekezeti hovatartozásukra és nemzetiségükre. 

Tagok lehettek a budapesti Kerepesi úti ágostai hitvallású evangélikus egyháznak nő és 

férfitagjai, akik az egylet elnökségénél jelentkeznek, és akiket a válaszmány tagnak felvett. 

A karácsonyi ünnepség megszervezése és lebonyolítása központi eseménye volt az 

egyletnek, ezzel kapcsolatban több forrás is tartalmaz utalást299. 

Az egylet bevétele fő részben adakozásból és az evangélikus egyházi ünnepek során adott 

templomi offertóriumból állt. Az egylet vagyona ebből 1910-ben 2840 korona volt. 

A tőkét az Önsegélyező egyletnél300 tartották letétben.   

 

Tótbánhegyesi Olvasókör, Békés vármegye 

1. Az olvasókör célja: Társalkodási élvezet, úgy a nem tiltott hírlapok és könyvek magyar 

és tót nyelveni olvasása. 

2. A kör a Tótbánhegyesi Olvasókör címet viseli. 

3. A kör tagja lehet minden becsületes és tiszta jellemű helybeli lakos. 

4. A kör áll rendes, egyformán fizető tagokból egy évi lekötelezettséggel. 

5. Az egy évi tagsági díj egyenként 1 forint 50 krajcár. 

6. A tagsági díj előre fizetendő. 

7. Aki a kör tagja akar lenni köteles az elnöknél jelentkezni, aki értesíti a választmányt. A 

felvételről a választmány dönt. 

                                                

 
299 Így az Evangélikus Országos Levéltár: Pesti Szlovák Egyház anyaga, valamint a Matica levéltára is 

133M16 szám alatt 
300 Evangélikus Országos Levéltár: Pesti Szlovák Egyház anyaga 
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8. A körbe vendégként bárki beléphet, akit a kör tagja meghív, a vendégjog öt napra 

érvényes. 

9. A kör tisztikara: az elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok, könyvtárnok. A tisztikar 

megbízása egy évre szól. A tisztviselők munkájukért fizetést nem kapnak. A választmány 

havonta ülésezik. A közgyűlés évente kétszer, félévente egyszer ülésezik. A második félévi 

közgyűlés egyben tisztválasztó is. 

A tagság megszűnik elhalálozással, elköltözés által, a kötelezettségek megszegése miatt. 

10. A könyvek és hírlapok olvasására külön szabályzat vonatkozik. 

11. A kör feloszlatása esetén a vagyona jótékonysági célra fordítandó. 

A kör nem rendelkezett saját épülettel, bevétele csak a tagdíjra korlátozódott. A kör 

egyedüli vagyona a bútorállománya. Az egyesület 2 napilapot és 3 hetilapot járatott, ezek 

közül egy volt tudományos, 4 mezőgazdasági szaklap. Emellett évente 20-25 gazdasági 

természetű előadást is szerveztek mezőgazdasági témákban, például a talajművelési 

technikákról, a háromnyomásos földművelésről, a termeszteni ajánlott gabonafajtákról. Az 

egyleti látogatók száma vasárnap 100 körüli volt, a hét többi napján 20 alatt mozgott. 

A tagság 200 fő körül alakult. 

A tótbánhegyesi szlovákok (a település mai neve Nagybánhegyes) Nagylakról vándoroltak 

el ide és büszkék voltak arra, hogy náluk hamarabb alakult szlovák egylet, mint 

Nagylakon301. 

 

Második Tótbánhegyesi Olvasókör, Békés vármegye 

1886-ban alakult magyar olvasókörként, elnöke Ifjabb Kutlik János volt. Az alapszabályok 

kiemelik, hogy az egyletben lehet a szlovák nyelvet használni és szlovákul olvasni, de az 

egylet alapcélja a magyar nyelv elsajátítása. Az egyletnek volt ifjúsági szervezete is. 

 

Zornička Olvasókör, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

Az 1870-ben, Esztergomban alakult egyesület szlovák nyelvű alapszabálya szerint az 

egylet célja újságok és könyvek olvasása, ami által a szépirodalomban, költészetben való 

jártasságot erősítse. 

A belépéskor 40 krajcárt kell fizetni, majd havonta 10 krajcár a tagsági díj. Az egyesületi 

elnök a kör irányítása mellett felel a rendszabályok betartásáért is. 

 

                                                

 
301 A nagylaki első szlovák egyesület a lelkész Szeberényi András jóvoltából alakult 1872-ben. 
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Működési engedéllyel nem rendelkező egyletek működéséről 

 

A nemzetiségi kérdés a politikai hatalom Achilles-sarka volt a dualizmus idején. A 

XLIV. törvénycikk áldás és átok volt egyben, nem működött, de hivatkozni lehetett rá. A 

politikai érdeklődés és akarat megtestesült a közigazgatásban és az erőszakszervezetek 

hozzáállásában és tevékenységében. 

A közigazgatás az egyletek létrejöttét tartotta kontroll alatt, a rendőrség/csendőrség a 

működését ellenőrizte302. Az ellenőrzés keretében készült jelentés kiterjedt arra, hogy kik 

vettek részt a nemzetiségi egyesületek rendezvényein, miről beszélgettek, milyen nyelven, 

színi előadás esetén, annak mi volt a tartalma. 

A magyar királyi államrendőrség vezetőjéhez futottak be a jelentések, aki azt hivatalán 

keresztül összesítette és havonta megküldte a Belügyminisztériumba. 

  Az 1913/7430-as számú Belügyminiszteri rendelet egységesítette a gyülekezési jogra 

vonatkozó korábbi heterogén előírásokat303 és szigorította a szabályrendszert. A kulturális 

események bejelentését négy magyar állampolgárságú lakos aláírásával kellett ezt 

követően bejelenteni. Külföldiek egyletek rendezvényein a rendőrhatóság előzetes 

engedélye nélkül nem tarthattak előadást, nem szólalhattak fel. Az Osztrák-Magyar-

Monarchia Magyarországon kívül élő állampolgárai is külföldinek számítottak (!), így 

rájuk is vonatkozott ez az előírás. Így a szlovákok számára fontos csehek is ezen elbírálás 

alá estek. 

Az egyesületi rendezvényeken részt vevő, a közönség soraiba beolvadó titkosrendőrök 

jelentései hatására gyakoriak voltak a rendőrség átiratai az elsődleges kontrollt érvényesítő 

vármegye felé304.  

Az államapparátus kiterjedt voltát bizonyítja, hogy a jelentések az egyesületek 

összejöveteleiről olyan részletes pontossággal tudósítottak, hogy hol, mikor, hány fő jött 

össze adott egylet ülésén. 

 

 

 

 

                                                

 
302 1907. február 7-i BM rendelet 99/res. számon előírta a nemzetiségek által rendezett esetek rendszeres 

figyelését és az ott elhangzottakról jelentés készítését. 
303 Például 12775/1901-es számú, 13322/1902-es számú Belügyminisztériumi rendelet 
304 Például egy jelentés részlet: „mithogy az alapszabályban rögzített működés körét túllépte, politikai jellegű 

tüntetést szervezett, felkérem, hogy az egyesület ellen szigorú vizsgálatot tartson” BFL IV. 1407/b.  
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Néhány példa az engedély nélkül huzamosabb ideig működő egyletre 

 

Akademický spolok v Pešťbudíne (Pest-budai Tót Akadémikus Egylet) Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye 

Az egyletet a Pesten alakuló szlovák származású egyetemi hallgatók alapították 1871-

ben. Működési engedély iránti kérelmüket a törvényhatósághoz 1871. február 20-án 

nyújtották be. A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1871. május 22-én kelt levelében 

válaszolva a működést nem engedélyezte, több kifogást emelt a jóváhagyásra beterjesztett 

alapszabályok kapcsán. Ezek közül kiemelendő, hogy az alapítók „a politikai magyar 

nyelvnek szabályos ismeretével sem bírnak”. Sérelmezték továbbá az egylet elnevezését és 

a tagság körét is, melyben nem csak egyetemi polgárok voltak, így a kör elnevezése nem 

volt összhangban a célként megfogalmazott „tanulóifjúság önművelődési célú” egylet 

alakításával. 

 

Pesti Demokrata Tót Kör, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

A Magyar Országos Levéltár kevés adattal rendelkezik az egyletre vonatkozóan. Az 

alapszabálya nem fellelhető, az egylet vezetősége aláírásával /Zarzetsky József – 

gyufagyáros az 1850-es évek egyik leggazdagabb pesti polgára; Pozdech József – európai 

hírnévnek örvendő harangöntő mester – Ján Bobula apósa – anyagi főtámogatóként; Ján 

Nepomuk Bobula – a Slovenské Noviny – Szlovák Újság kiadója és Ján Palárik/ felhívást 

intéztek az ország szlovák ajkú lakosságához, hogy a kör céljaival azonosulók újabb 

egyleteket hozzanak létre. Az egylet megalakulásának oka a Pest-budai Tót egylet 

tagságában a szakításhoz vezető politikai nézetkülönbség volt. A nevezett egyletből kiváló 

Bobula alapította az új egyesületet, mely nevében is mutatta a politikai elkötelezettséget és 

a kialakuló berendezkedés kereteit elfogadó, abban kompromisszumokat kereső 

szemléletet. Az új egylet alapszabályát 1868. január 7-én terjesztik fel, Vidats János 

aláírásával, azonban az engedélyt a belügyminiszter Báró Wenkheim Béla 1868. március 

3-án kelt leirata nem adja meg305. A lényegi kifogás mellett további észrevételek is voltak. 

Ezek közül kiemelhető, hogy az alapszabályban megfogalmazott külföldiek számára is 

                                                

 
305 MOL BM K 148 Elnöki iratok 1868-IV-E 434, 13.csomag anyagai alapján az elutasítás oka az 

alapszabályok 3. pontja volt, melyben a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét képviselik, ami viszont 

az 1848-as elvek és alkotmány visszaállítását jelentené, amit a fennálló berendezkedés elutasít. 
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fenntartott tagsági lehetőségét, a magyar királyi belügyminisztérium megkifogásolta306. A 

kör engedély nélküli működéséről 1875-ig van információ a korabeli sajtó cikkei alapján, 

elsősorban a Bobula által szerkesztett Slovenské Noviny tanulsága alapján. A pest-budai 

lapok is gyakran cikkeztek a körről, melyet visszatérően a pánszláv propaganda 

mintapéldájaként, melegágyaként állítottak be307.   

 

Első Budapesti cseh-szlovák munkásegylet 

Budapesti Általános Szlovák Munkásegylet 

Cseh-szlovák közművelődési és önsegélyező egyesület - Svornosť 

 

A Belügyminisztériumi engedély nélkül huzamosabb ideig működő egyesületek között 

több munkásegyletet találunk, ezek részletes bemutatását (az ismétlések elkerülése 

érdekében) a  II. 8. fejezet tartalmazza. 

 

 Kriváň Asztaltársaság, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

Lényegében az egyesületi élet egy speciális típusáról van szó jelen esetben. Más 

egyesületben tagsággal bíró személyek létrehoznak egy rendszeresen találkozó csoportot, 

amit egyesületként nem is kívánnak bejegyeztetni, csak a találkozás öröme és a közös 

tevékenység eredményesebbé tétele érdekében találkoznak. A fővárosban magáról 

többször hallató asztaltársaság tagjait fiatal iparosok alkották, akik a Szlovák Egyletből 

vagy a Katolikus Munkás Egyletből váltak ki, melynek ön és közművelődési tevékenysége 

nagyban hasonlított az egyletekéhez. 

Szervezettségében azonban lényegesen eltért, mint nevükből is kitűnik, nem egy 

alapszabályok szerint a Belügyminisztérium által engedélyezett és regisztrált körről van 

szó, hanem baráti kötelékeken nyugvó eseti, vendéglátóhelyi törzshelyen történő 

találkozásokról, amelyek alapját joggal feltételezhetően a résztvevők származási helyében 

kereshetjük, mivel kivétel nélkül Liptó vármegyeiek voltak.      

Véleményem szerint ebben ragadható meg az egyesületi gondolat eredményessége a 

legadekvátabban, hiszen egyesület alapítása nem szükséges eredendően közös cél 

megvalósításása érdekében, ahhoz csak közös akarat kell. 

  

                                                

 
306 Az alapszabályzatot véleményező Kammermayer Károly véleménye szerint ez a tagsági forma „a jelenleg 

uralkodó szláv nemzetiségi törekvéseknél fogva” elgondolkoztató és figyelemre méltó. 
307 BFL IV. 1303/F Pesti Tanácsi Iratok XI. 150/1868 
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II. 6. A VALLÁSI HOVATARTOZÁS JELENTŐSÉGE A SZLOVÁK 

EGYESÜLETI ÉLETBEN: 

 

A szlovákságot a dualizmus korában a társadalmi osztályok közötti megosztottság 

mellett a felekezeti hovatartozás is megbontotta. A meghatározó felekezetek a katolikus és 

a refolmált vallások közé tartozó ágostai hitvallású evangélikus volt. Mindkét egyház 

aktívan bekapcsolódott a dualizmus korának egyesületi életébe. 

 

Jellemzően: 

- Jótékonysági 

- Kulturális 

- Dalegyletek 

- Munkásegyletek 

- Ifjúsági egyletek  

terén. 

 

Például: 

A Budapesti Katolikus Munkáskör történetében múlhatatlan érdemeket szerzett 

Sándorfi Ede a szlovák ajkú fővárosi plébános, aki 1902-ben megszervezte az egyesületet, 

melynek magyar-szlovák nyelvű alapszabályát 1902. március 25-én küldték meg 

jóváhagyásra a Belügyminisztériumba. A kör bérelt helyiségében a tagoknak és azok 

családtagjainak kívánt vallásos légkörben kikapcsolódást nyújtani, erkölcsi neveléssel, 

közös áhítattal.  Ezt segítette az egylet könyvtára, illetve a helyben olvasható 

sajtótermékek.  

 

Az egyletről: 

- A tagsági havi 40 fillér, a beiratkozáskor 1 korona tagsági díjat kellett fizetni. Az 

egyletben rendes tagsága csak férfiaknak lehetett, ám alapító és támogató tag nő is 

lehetett, akik legkevesebb 2 koronával támogatták az egylet működését évente. 

- Az egylet közgyűlése évente két alaklommal ülésezett, vezető tisztviselőit évente 

választotta, a választmány (tíztagú), havonta ülésezett, az egyleti élet jegyzőkönyvei 

magyar és szlovák nyelven készültek.  

- A felvételi - kizárási szabályok szigorúak voltak: feddhetetlen előélet (háromszorinál 

nagyobb számú részegeskedés nyilvános helyen, házasságon kívüli párkapcsolat nem 
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volt megengedhető); illetve politikai semlegesség (munkászendülésben való részvétel, 

szocialista szervezetben való tagság tilos) megkerülhetetlen alapfeltétel volt. 

- Újdonság az eddigi egyesületekhez képes, hogy a fővárosi több tízezres szlovák jelenlét 

okán az egylet fiókszervezeteket nyitott Újpesten és Angyalföldön. 

- A kör tagsága 200 fő körül mozgott308. Az egylet rendelkezett a tagok egy közösséghez 

való tartozását szimbolizáló egyesületi zászlóval, illetve jelvénnyel, sőt egyenruhával is. 

A nemzetiségi összetartozás jegyében a kör tagjai rendszeresen részt vettek a Pest-budai 

Tót Egylet rendezvényein is. 

1904-től az egylet mellett Temetkezési Egyesület is működött, illetve egy kvázi belső 

önsegélyezési pénztárt nyitottak a nélkülöző tagoknak, illetve özvegyeiknek, árváinak.  

Az egyleten belül énekkar is működött 1903-tól (női is, tehát a tagok családtagjai is aktívan 

részt vettek az egylet életében). Szintén érdekes színfolt, hogy amatőr színjátszó csoport is 

alakult, azaz az egyleti rendezvényeken rövidebb színdarabokat is elő tudtak adni a tagok 

önerőből, maguk szórakoztatására.  

A kör tagjai többször kirándulásokat is szerveztek a budai hegyekbe, valamint szüreti 

sokadalmakat is tartottak. Karitatív tevékenységet is folytattak. 

A működési alapfeltételt jelentő állandó egyleti helyiség vásárlása, bérlése a Katolikus 

Kör esetében is sarkalatos kérdés volt. Figyelemre méltó hasonlóság, hogy ebben az 

esetben is 1913-ra oldódik meg a kérdés megnyugtatóan, viszonylag hosszabb távon. 

Az egylet működtetett könyvtárat, ahonnan kölcsönözni is lehetett, több folyóiratot is 

megrendeltek és a hétköznap is nyitvatartó egyleti helyiségekben a szerencsejátékot kivéve 

különböző társasjátékokat is volt mód űzni. 

A kör tevékenységével kapcsolatos érdekes adalék a rózsahegyi főszolgabíró panasza 

Budapest tanácsának, miszerint a kör Felső-Magyarországon a Katolícké Noviny vásárlását 

propagálja. 

A budapesti szlovák körök tevékenységének összehangolására adott lehetőséget az 1905-ös 

esztendő, amikoris a Szlovák Egyesület és a Katolikus Munkás Kör ugyanazt a személyt 

választotta elnökévé: Dr. Jan Wagnert. Az egylet 1918 után tovább működött. 

 

A Budapesti Jótékony Nőegylet, mely a korszak egyetlen ilyen típusú szlovák 

szerveződési egylete, 1899-ben alakult, ám hosszú évekig hivatalos jóváhagyási záradék 

                                                

 
308 Említést érdemel, hogy a kör tagja volt az az Albert Mamatej gépszerelő, aki 1983-ban kivándorolt 

Amerikába, és majd az amerikai Szlovák Liga elnöke lett. 
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nélkül tevékenykedett (!). Hivatalos neve: Rákóczi Úti Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Jótékonysági Nőegylet. Alapszabálya magyar és szlovák nyelven készült. Tagjai 

jellemzően a felekezeti körben meghatározó férfiak családtagjai közül kerültek ki. Az 

egylet elsődleges célja a gyermekvédelem (anyagi segélyezéssel, illetve természetbeni 

támogatás élelemmel, ruhával, tankönyvvel), emellett az elesett öregek és szerencsétlen 

sorsú, arra érdemes nők támogatását is végezték.   

Az egylet tagjai nem csak nők lehettek, hanem férfiak is, amennyiben a Kerepesi úti 

ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet tagjai voltak, azonosultak az egylet céljaival, és 

tagsági szándékukat az egylet elnökségének jelezték. 

Az egylet üléseinek jegyzőkönyvét szlovák nyelven vezették. Mai szóhasználattal élve 

karitatív szolgálatának eredményeiről még a túrócszentmártoni Národné Noviny is 

rendszeresen tudósított, visszatérően méltatva tevékenységét. Az egyletet 1917-ben a 

főváros tanácsa népjóléti egyesületnek minősítette. 
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II. 7. AZ ANYAGI ERŐFORRÁSOK SZEREPE A SZLOVÁK EGYESÜLETI 

ÉLET ALAKULÁSÁBAN 

 

A történelmi Magyarország északi vármegyéiben a hitelélet az abszolutizmus 

időszakában visszaszorult, a hitelintézetek közül kettő meg is szűnt.  

A dualizmus időszakának elején309 azonban 55 új hitelintézet alakult az északi 

vármegyékben és szinte kivétel nélkül magyar nemzetiségű nagybirtokosok vagy izraelita 

kereskedők alapították.  

A brezovai gazdák alapították azt az egyesületet, amelyből az első szlovák alapítású 

hitelintézet, mint szövetkezet, létrejött. Ezzel párhuzamosan jöttek létre a 

takarékpénztárak, önsegélyező egyesületek. /A gazdasági terület problematikájával 

foglalkozott az Obzor (Látóhatár) című gazdasági újság is./ 

Az első szlovák „bank” a Matica Slovenská volt, amely 1862-es alakulását követően 

(Moyzes István besztercebányai püspök által az uralkodónak 1861. december 6-án 

átnyújtott memorandum hatására alakult a bécsi udvar támogatásával), már az 1860-as 

évek derekán vagyonának jelentős részét kölcsönként kiadta nemzeti vállalkozásoknak.  

 

Az abszolutizmus idején a parasztság helyzete a robotrendszer maradványa a 

ledolgozási rendszer miatt a felemelkedés tekintetében szinte kilátástalan volt. A tőkés 

fejlődés ellenére a mezőgazdaságban alacsonyabb megélhetési feltételeket biztosított, az 

északi vármegyékben a napszámosok bére alacsonyabb volt az ország más térségeihez 

viszonyítva, ami a megélhetési gondok miatt jelentős létszámú el/kivándorlást indukált. 

Ezért a szlovákság a hitelszövetkezetek terén aktivizálódott, a túrócszentmártonin túl 

még további tíz szlovák tőkével gazdálkodó takarékpénztár alakult az 1860-as évek végén, 

az 1870-es évek elején. Az 1873-as válság jórészt a magyar pénzintézeteket érintette, a 

válság végére, 1879-re a szlovák takarékpénztárak pozíciói még erősödtek is. 

A korszak emblematikus vezetője, Viliam Paulinyi-Tóth megalkotta azt az elképzelést, 

hogy a nemzeti felemelkedés, a nemzeti mozgalom sikeréhez nélkülözhetetlen a szlovák 

polgárság gazdasági megerősítése, ennek keretében mindent megtett szlovák hitelintézetek 

alapításáért, a falusi szlovák parasztság egyesületeinek, társasköreinek a létrehozásáért, az 

ipari vállalkozások iparegyesületeinek támogatásáért. 

                                                

 
309 a kiegyezést követően (1867) az 1873-as gazdasági válságig 
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A három legfontosabb pénzintézet a túróczszentmártoni Részvénytakarék Pénztár, a 

Tátra Bank és a rózsahegyi Részvénytársasági Hitelegylet volt. A hitelélet az 1890-es 

évekre finánctőkévé vált, a pénzintézetek szoros kapcsolatot tartottak fenn az összes 

további pénzintézettel és az összes ipari vállalattal. Az ipari vállalatok és a három 

meghatározó pénzintézet igazgató tanácsában ugyanazok ültek, akik azonosak voltak a 

szlovák nemzeti mozgalom vezetőivel. Ez viszont azt eredményezte, hogy a polgárság 

gazdasági törekvései összefonódtak a politikai és kulturális célokkal. 

Ez politikai hullámokat is vetett, lásd a Túrócz megyei főispán 1893-ban kelt 

jelentését a szlovák pénzintézetek „veszélyes pánszláv üzelmei” kapcsán: „Hatalmas 

fegyvereik a túrócszentmártoni tót takarékpénztár s ennek liptószentmiklósi fiókja, továbbá 

a Tátra Bank s ennek alsókubini, szenci és trencsén megyei fiókjai”. „A túróczszentmártoni 

takarékpénztár 30. 000 frt tiszta jövedelméből 6000 frt osztalék a többi 24 000 forint 

jelentős része a tisztviselők fizetését kivéve, a nemzetiségi eszmeszolgálatára lesz 

fordítva.”  A jelentés egy másik kiemelést érdemlő része: „A túrócszentmártoni 

takarékpénztár egyrészt az eladósodása folytán tőle függő köznép, sokszor intelligens 

számba jövő osztály politikai magatartására kényszerítő befolyással bír, másrészt a vezetők 

és a részvényesek beleegyezésével a nemzetiségi igzatások előmozdítására szükséges 

kiadások nagyrészét viselik.”310  

 

A kutatásaim egzaktan bizonyítják (a fentiek alapján is), milyen szoros kapcsolat 

figyelhető meg a dualizmus időszakában - jellemzően az 1880-as évektől - a nemzeti 

pénzintézetek megerősödése, illetve előretörése kapcsán a társas élettel. 

A pénzintézetek látensen meghatározó hatást gyakoroltak az egyesületi életre. Ennek 

oka: a pénzintézeti törvény alapján a pénzintézeteket irányító igazgató tanács döntéseibe311 

az államhatalomnak nem volt beleszólási joga. Az alapításuk kapcsán pedig nemzetiségi 

hovatartozásuk (értsd az alapítók, valamint a vezetőség, igazgató tanács, felügyelő 

bizottság) tekintetében nem volt vizsgálati jogosultság, ebből adódóan beleszólási jog sem.  

Ezt használták ki a nemzetiségi pénzintézetek, amelyek a dualizmus korának magyar 

nemzetiségű állampolgárai által irányított bankok üzletpolitikájával ellentétben, 

nemzetiségi alapon, bizonytalanabb hitelügyleteket is finanszíroztak. Kis összegek 

hosszútávú felvételére is volt mód, illetve a 19. század végén előretörő kivándorlás 

                                                

 
310 OL BM eln. 1893. 1072 cs.   
311 Értsd: a pénzintézet irányítása, befektetéseinek megválasztása, a hitelezés konstrukcióinak eldöntése 
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kapcsán a pénzüket hazaküldő szlovákok szinte kivétel nélkül a „szlovák” bankokba 

utalták a külföldön – jellemzően Amerikában – összegyűjtött pénzüket. 

A nemzetiségi bankok ezen gyakorlata, a magyar politikai vezetés szerinti káros hatása 

miatt hamar a politikai csatározások kereszttüzébe került. A kormányzat visszatérően 

igyekezett a nemzetiségi bankok mozgásterét keretek közé szorítani. 

A Tatra Bank megalakulása előtt a szlovákság egyetlen nemzetiségi alapú pénzintézete 

a túrócszentmártoni Részvény-Takarékpénztár (Turč. Sv. Martinská účastinárska 

sporiteľňa, melynek 1890. évi tiszta bevétele 66. 195 forint, összehasonlításul a román 

nemzeti pénzintézet ugyanakkori tiszta bevétele 1. MFt. /!/). Az 1890-es évek végéig a 

kormányzat nem avatkozott a nemzetiségi pénzintézetek belső életébe, ekkortól figyelhető 

meg a fokozott érdeklődés megjelenése, melynek kiváltó oka, hogy a kormányzati gyanú 

szerint a szlovák nemzetiségi pénzintézetek a tiszta bevételük egy részét a nemzetiségi 

mozgalmak támogatására fordítják.312 
 

A túrócszentmártoni, 1868-ban alapított Részvény Takarékpénztár a Tatra Bank után a 

második legjelentősebb szlovák pénzintézet, mely a 19. század utolsó harmadában 

segélyegylet, majd takarék- és hitelegylet formában kezdte meg a működést, és ezt 

követően népbankká alakult át. A szlovák hitelélet gyors, látványos fejlődését mutatják a 

sorra alakuló intézmények; a túrócszentmártoni Részvény és Takarékpénztár megalakulása 

1868-ban, 60.000 korona alaptőkével; a rózsahegyi Hitelegylet létrejötte 1879-ben 30.000 

forint tőkével, mely 1900-ban 200.000 koronára emelkedett (!); a mosóci Önsegélyező 

Egylet /szövetkezet/, mely 1876-ban 20.246 forint alaptőkével jött létre; a Felsőárvai 

Takarékpénztár, mely 1881-ben 30.000 forint alaptőkével létesült; a brezovai Kölcsön 

Önsegélyező Egylet /szövetkezet/, mely 1883-as alakulását követően 1895-ben már 32.286 

korona alaptőkével rendelkezett; a Tatra Felsőmagyarországi Bank részvénytársaság, mely 

1884-es alapítását követően 1890-ben 400.000, 1900-ban 800.000 korona alaptőkével 

rendelkezett (!); a zsolnai Takarék Egylet, mely 1894-es alapítását követően 1900-ban 

160.000 korona alaptőkével bírt; a tiszolci Takarékpénztár, mely 1896-os alapítását 

követően 1900-ban 121.020 korona alaptőkével rendelkezett; a necpáli Hitelintézet, mely 

1897-es létrejöttét követően 1900-ban 36.018 korona alaptőkét mondhatott magáénak; a 

nagyszombati Vidéki Népbank Részvénytársaság, mely 1897-es alakulását követően 1900-

ban 50.000 korona alaptőkével rendelkezett; a vágújhelyi Népbank, mely 1897-es alapítása 

után 1900-ban már 120.000 korona alaptőke felett rendelkezett; a nagyrőczei Népbank 
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Részvénytársaság, mely 1897-es létrejöttét követően 1900-ban 200.800 korona alaptőkével 

bírt; a bakabányai Népbank Részvénytársaság, mely 1898-as létrejötte után 1900-ban 

20.100 korona alaptőkével gazdálkodott.  

 

A szlovák hitelélet a 20. század elején bontakozik ki, 1902-ben 15 bank, 

takarékpénztár, hitelegylet működik, 1908-ban 27 népbank és takarékpénztár létezéséről 

tudunk, míg 1913-ban már 44 bank és 27 pénzintézet létezik.  

Just Gyula Túróc vármegyei főispán Hieronymi Károly belügyminiszterhez címzett 

levelében313 részletesen kifejti, hogy a hitelélet ilyen mértékű előretörése a szlovákok 

között, abból adódóan, hogy a pénzintézetek úgyszólván kizárólag tót nemzetiségű 

részvényesek tulajdonában vannak, a tót nemzetiség aktivizálódását biztosítja és a 

nemzetiségi vezetők irányítása alatt áll. Sőt a pénzintézetek a hitelek kihelyezésével a 

szlovák köznépen túl az intelligens osztály politikai magatartására is nem elhanyagolható 

befolyást gyakorolt. A szlovák nemzetiségi vezetők a részvényesek hallgatólagos 

támogatása mellett a pénzintézetek tőkéjét a nemzetiségi izgatások anyagi támogatására, 

finanszírozására használták fel. 

A túrószszentmártoni Részvény és Takarékpénztár a hitelek kihelyezésén túl a bajba 

került szlovák tőkések ingatlanjainak jutányos áron való megvásárlásával pénzügyi 

segítséget nyújt az anyagi biztonság megteremtéséhez. Kiemeli a nemzetiségi célból 

létesülő „Dom” számára nyújtott olyan alacsony kamatozású hitel kihelyezést, amely a 

banki gyakortlattal ellentétes.  A főispán szerint a Részvény és Takarékpéntztár ezen 

tevékenyégét úgy végzi, hogy az ott elhelyezett 230 és 231-es számú „Matica-alap” 

részvények és 10. 000 forintnyi alaptőkét használja erre a célra, ezért állami vizsgálatot 

kezdeményez a témában.  

Dula Mihály a Részvénytársaság és Takarékpénztár aligazgatójának 1892. évi 

tevékenységi jelentéséből kiderül, hogy 1891-hez képest 

- vagyonban: 66. 195. 66 korona, 

- bevételekben: 3. 776 korona     

- váltókban: 41. 687. 19 korona 

- jelzálogi kölcsönökben: 4. 955. 46 korona 

- folyó számlán: 24. 564. 09 korona 

- ingatlanokban: 7. 519. 93 korona 
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- betétekben: 32. 818. 84 korona 

- tiszta haszonban: 658. 88 korona 

 

jelentkezett. Az ügyfelek számát tekintve, ez a betéteknél 160, a váltóknál 509, a 

kölcsönök esetében 41 új ügyfelet jelentett, ami az előző évhez képest 710 fős növekedést 

jelent. Az éves tiszta haszon 8.632,56 forintot tett ki, melyből 5.400 forint a részvényesek 

osztalékalapjának növelésére, a túróczszentmártoni létrehozandó evangélikus gimnázium 

alapítványának 500 forint, az alakulás előtt lévő túróczszentmártoni serfőzde részvény-

vásárlására 600 forint, a hivatalnokok nyugdíjalapjába 600 forint, a takarékalapba 1.532,56 

forint került.    

A magyar közigazgatás - jellemzően a belügyminiszter - a vármegyei al- és 

főispánoktól rendszeresen kapott olyan tájékoztatásokat, hogy az adott vármegyékben a 

„nemzetiségi izgatók agitationális mozgalmaikhoz a költségeket megszerzendők” 

bankokat, takarékszövetkezeteket akarnak nyitni, amelyekben a tiszta haszonból a 

részvényeseknek járó osztalék kifizetését követően megmaradó összegeket nemzetiségi 

célok támogatására fordítanák, ennek egyik jellemző módja a hosszú lejáratú kedvező 

feltételekkel való hitel kihelyezése A pénzintézetek forrásaik növelése érdekében még az 

Osztrák-Magyar Nemzeti Banktól is vennének fel hitelt314.              

A nemzeti pénzintézetek kapcsán fontos kiemelni a Földművelésügyi Minisztériumnak 

a miniszterelnöki leirat kapcsán, a nemzetiségi pénzintézetekkel kapcsolatosan Gróf 

Festetits Andornak készített belső feljegyzést,315 melyben a minisztérium szakértői arról 

tájékoztatják a minisztert, hogy szakmai véleményük szerint a nemzetiségi pénzintézetek 

igazgatósági vagy felügyelőbizottságába a helyi illetékes törvényhatóság képviselőjének 

delegálása nem oldja meg azt a problémát, hogy a nemzetiségi pénzintézet könnyebben, 

gyorsabban és esetenként olcsóbban is ad hitelt, mint a magyar pénzintézetek. Így a 

megoldást a magyar pénzintézeti hálózat fejlesztésében és a hitelbírálat szabályainak 

áttekintésében látták, azt akarták, hogy a magyar pénzintézet versenyképes legyen a 

nemzetiségivel. Egy fontos párhuzamot is említenek: a nemzetiségi pénzintézet nem csak a 

nemzetiségi polgároknak, hanem a magyaroknak is hitelez, amennyiben a hitel nem kerül 

törlesztésre a jelzálogul szolgáló földterület a bank birtokába kerül, „miután pedig igaz az 

az elv, hogy a kié a föld azé az ország, oda kell törekednünk hogy minél több föld kerüljön 
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magyar kézre” a magyar bankok által. Felhívják a figyelmet a nemzetközi párhuzamra is 

„Poroszlengyelországnak elnémetesítése ezen az úton gyorsan halad.” 

Láng Lajos kereskedelmi miniszter Gróf Khuen Héderváry miniszterelnökhöz írt 

átirata316 alapján a nemzetiségi pénzintézetek és a nemzetiségi mozgalmak összefüggése az 

1880-as évektől feltartóztathatatlanul erősödik. Ebből származik az a kormányzati 

törekvés, hogy a nemzeti pénzintézeteket hatósági ellenőrzés alá vonják. Ennek a 

megvalósításával kapcsolatban lett összehívva az a titkos értekezlet, melyen a 

földművelésügyi miniszter meghívására 1904. március 9-én az érintett miniszterek 

részvétele mellett a vezető magyar pénzintézetek vezetői is részt vettek. A megbeszélés 

lényegi megállapodásai alapján kezdeményezték, hogy az Osztrák-Magyar Bank a 

nemzetiségi pénzintézetek részére ne folyósítson hitelt, illetve a budapesti pénzintézetek se 

helyezzenek ki hiteleket ezeknek a bankoknak, mivel azok így jutnak extra profithoz, 

melyet kedvezményes feltételek mellett jellemzően nemzetiségi ügyfeleknek folyósítanak. 

A szlovák érdekeltségben a Tatra Bank ezirányú tevékenysége a legkirívóbb, mely banki 

tevékenység okán el tudja kerülni az egyleti ügyekben eljáró közigazgatási hatóságok 

ellenőrzését, és joghézagként a bírói ellenőrzés a pénzintézetek nemzetiségi tendenciáira 

nem terjed ki.  

A pénzintézetek mellett a megjelenő hitel- és fogyasztási szövetkezetek legalább 

annyira veszélyesek, mivel alapszabályaikban nemegyszer kikötik, hogy a tagsághoz 

bizonyos nemzetiséghez, felekezethez való tartozás szükséges. 

Az összefonódás további vetülete, hogy ezek a pénzintézetek, hitel- és fogyasztási 

szövetkezetek a nemzetiségi állampolgároknak nyújtott kedvezményes hiteleken túl a 

nemzetiségi sajtókiadványokat és a kulturális működés leple alatt a nemzetiségi mozgalmat 

erősítő intézményeket (egyházakat, iskolákat, egyesületeket) pénzadományokkal 

támogatnak. Ebben a tendenciában kiemelkedő szerepet játszik a Tátra Bank „és további 

felsővidéki tót nemzetiségi pénzintézetek”.  

Az 1898. évi XXXIII. Törvénycikkel létrehozott Országos Központi Hitelszövetkezet 

meg tudná valósítani, hogy a kötelékébe tartozó szövetkezetek tevékenységében ne a 

nemzetiségi motívum, hanem a tisztán gazdasági megfontolások domináljanak. A törvény 

azonban nem írta le kötelezően a hitelszövetkezeteknek az Országos Központi 

Hitelszövetkezethez való csatlakozási kötelezettséget, és Árva, Liptó, Túróc és Sáros 

vármegyékben egy hitelszövetkezet sem csatlakozott, holott a hitelszövetkezeti élet 
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feljeszthető lett volna, hiszen Liptó vármegyében, a 113 községben 3, Túróc vármegyében, 

95 községben 2 hitelszövetkezet működött.  

A kereskedelmi miniszter szerint „Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi jellegű, 

tisztán magánkeresti jellegű céljával a nemzetiségi tendencia, mely a legliberálisabb 

felfogás mellett is csupán egyleti célnak ismerhető el, össze nem egyeztethető, annyival 

kevésbé, miután érvényben lévő egyleti szabályaik egyleteknek alakulását különböző 

természetű egyleti célokra meg sem engedik, mindezek következtében meg nem 

engedhető, hogy a kereskedelmi társaság, mely ebbéli minősége címén az egyleti ügyek 

felügyeletére illetékes közigazgatósági hatóságok ellenőrzése alól kivonja magát, egyleti 

ügyekkel is foglalkozzék. Ennek a szempontnak érvényesítése már a társaság megalakulása 

idején tulajdonképpen a cégbejegyzésre illetékes hatóságok feladata volna, melyeket ebbéli 

működésükben támogatni a vezetésem alatt álló minisztérium kebelében a cégbejegyzések 

kihirdetésének felügyeletével megbízott miniszteri biztosnak kellene. E közegek 

működésének a szóban lévő kérdésben oda kellene tehát irányulni, hogy az alakuló vállalat 

cégében és alapszabályaiban helyet ne foglalhasson oly határozmány vagy kitétel, melyek 

nemzetiségi célok követelését lehetőve teszik, vagy ily célok fenforgására engednek 

következtetni. Az említett hatósági tényezők működése azonban e téren eredményesnek 

eddig nem bizonyult.”317 A kereskedelmi miniszter ennek a joghézagnak a megszüntetése 

érdekeben javasolja, hogy a cégbiztosok számára a jövőben ne csak a kereskedelmi 

törvényben meghatározott, a működés engedélyezéséhez szükséges alapszabályi részletek 

kerüljenek megküldésre – mivel azokból a nemzetiségi indíttatás nem állapítható meg –, 

hanem a teljes alapszabály. A cégbiztos pedig amennyiben megállapítja, hogy a 

vállalkozás egyleti célokat is szolgál, akkor ezen kitételek törlését tudja kezdeményezni a 

bíróságnál.  

A kérdést azonban árnyalja, hogy amennyiben ezek a jogszabályi változtatások meg is 

valósulnak, a leplezett egyleti tevékenység csírájában nem szüntethető meg, hiszen ha az 

alapszabályban erre vonatkozó kitétel nincs is, a közgyűléseken a tagság hozhat olyan 

döntést, hogy a tiszta bevétel bizonyos részét kulturális vagy humanista nemzetiségi 

tevékenység támogatására fordítja. 

A Tátra Bank ilyetén tevékenysége váltotta ki azt a közigazgatási intézkedést, hogy a 

miniszterelnök 1903. július 30-án318 kelt, a kereskedelmi miniszternek címzett, levelében 
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engedélyezte a kereskedelmi törvények ezirányú módosítását és belügyminiszterként 

engedélyezte a nemzetiségi pénzintézetek fokozott államrendőrségi ellenőrzését. 

Az elképzelés szerint úgy lehetne megfogni a nemzetiségi pénzintézeteket, hogy az 

egyletei előírások szerint különböző célú egyletek egy cél megnevezése alatt nem 

működhetnek, márpedig a kereskedelmi cél mellett a nemzetiségi célok támogatása ennek 

minősül, azonban ezt csak jogszabálymódosítással lehet elérni, mivel a pénzintézetekre az 

egyesületekre vonatkozó rendeletek nem vonatkoztak. Ezért új jogszabályt sürgettek, mely 

kiterjedne a pénzintézetekre is, amelynek, ha a vizsgálat beigazolná a nemzetiségi célok 

támogatását, a pénzintézet működését is lenne joga megszüntetni.319 

A Budapesti Hírlap 1903. október 22-i számában közölt cikke szerint, a felvidéki 

pénzintézetek nem a magyar, hanem a cseh tőke befolyása alatt állanak, és amennyiben ezt 

a problémát nem sikerül gyorsan megoldani „a Felvidék közgaszdászatilag elszakadt 

Magyarországtól”. 

Az Egyetértés 1905. évi 250. számában, 1905. szeptember 10-én megjelent Balla Béla 

publicista, műfordító árvaszéki ülnök cikke, mely szerint a nemzetiségi pénzintézetek 

sikerének titka, hogy „A nemzetiségi pénzintézeteknek valóságos üzleti elve, hogy kis és 

nagy hitelüzletek iránt egyaránt érdeklődnek, nem zárkózottak, nem gombolkoznak be 

állig, és az alapítók szándékához híven szívesen fogadják a hitelkereső magyar embert. 

Hány és hány esetet tudunk, amikor a hitelkereső magyar embert a magyar hitelintézetek 

elutasították, ellenben a nemzetiségi pénzintézetek ugyanazon a hitelkeresőn segítettek, 

talán meg is mentették az anyagi romlástól. Szóval: a nemzetiségi pénzintézetek a 

humanizmust az üzleti, meg az agitácionális érdekkel oly bámulatos összhangba tudják 

hozni, hogy ezzel fennmaradásukat nemcsak biztosítják, de sőt sikerrel versenyeznek a 

magyar pénzintézetekkel, különös tekintettel a hitelkeresők klientelájának magyar voltára, 

és ne feledkezzünk meg a nemzetiségi pénzintézetek még egy jellegzetes működéséről. 

Ezek a pénzintézetek ugyanis évente sok-sok ezreket áldoznak kulturális nemzetiségi 

célokra, mely célok idővel természetesen politikai missziókká vedlenek át. Évente száz és 

száz szegénysorsú nemzetiségi ifjút taníttatnak, képeztetnek ki, segítik kölcsönökkel 

mindaddig, amíg az illetőkből kész férfiak lesznek. ….sőt a kezdő hivatalnoknak, 

ügyvédnek, orvosnak, tanférfiúnak stb.-nek még külön számottevő tőkét adnak” 
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II. 8.  A SZLOVÁK MUNKÁSEGYLETEKRŐL: 

 

Ahogyan azt korábban már említettem, a szlovák egyesületek vegyes funkciókat 

töltöttek be. A munkásegyesületek is ápolták a nemzeti kulturális értékeket, 

hagyományokat, így fontos e terület bemutatása is. 

A bányászat és az ipar megerősödésével az 1867-hez képest az 1890-es években kb. 

250.000 fővel nőtt az ezen a területen dolgozók száma (478. 801- ről, 700.612-re), a 

munkások 60%-a olyan munkahelyen dolgozott, ahol az összlétszám meghaladta a 200 főt, 

25% olyan üzemben talált munkát, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladta az 1000(!) 

főt. 

A nagyipari termelés központja Budapest volt, a szlovák nyelven megjelenő 

munkáslap a Nová Doba szerint, 1897-ben a fővárosban több mint 60.000 szlovák 

dolgozott az iparban – elsősorban az építőiparban –, emellett kb. 20.000 lengyel, és további 

jelentős számú szerb, horvát, román munkás élt itt. 

 

A 19. század utolsó éveiben a szlovákok saját munkásszervezeteket, illetve szlovák 

nyelvű munkáslapokat indítottak. A szlovák munkásság, az ipari centrumokban az 

urbanizáció 1870-es évektől megfigyelhető felgyorsulásával, vált társadalmi tényezővé. 

1872-ben a hűtlenségi per hatására jöttek létre a szlovák munkásokat is tömörítő 

szakegyletek. Így 1873-ban az észak-magyarországi és az északnyugat-magyarországi 

nyomdászok szakegylete alakult meg, mely nemzetiségi hovatartozástól függetlenül 

tömörítette a szakma képviselőit. Hasonló szakegyletek alakultak 1882-ben Nyitrán és 

Túrócszentmártonban. 

A vidéki iparosodott városok mellett (gondolok itt elsősorban a bányavárosokra, 

például Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya) ez a folyamat legpregnánsabban 

Budapesten, mint fejlődő, európai nagyváros (főváros) kialakulásánál figyelhető meg, ami 

idecsábította a megélhetés reményében az ország szegényebb, elmaradottabb vidékeiről – 

így az északi vármegyékből /leginkább Árva, Liptó, Szepes vármegyékből/– a szlovák 

kétkezi munkásokat, akik jellemzően a gyárakban, építkezéseknél dolgoztak. A szlovák 

munkásegyletek létrejöttén, működésén keresztül jól leképezhető a budapesti 

munkásegyletek tevékenysége a székesfővárosban, ahol a statisztikai adatok szerint az 

idénymunkásokat is ide számolva, az 1880-as évektől a századfordulóig 50.000 - 70.000 fő 

között mozgott a szlovák munkások lélekszáma.  

 



 

 

128 

A székesfővárosi munkásegyesületek szerepének megítélésénél nem hagyható 

figyelmen kívül a szervezettségben az egyleti élettől függetlenül munkálkodó 

munkásmozgalom, és a szociáldemokrata párt által kifejtett komoly agitációs háttérmunka. 

A fővárosban dolgozó több tízezer szlovák idénymunkás – rossz élet-, lakás-, anyagi 

körülményeinek hatására – könnyen reagált ezekre a helyzetük javítását követelő, ígérő 

szólamokra. A szlovák és cseh munkások közötti nyelvi megértés hatására jellemzően 

közösen /az együttes fellépésből eredő előnyöket kihasználandó/ hozták létre 

szervezeteiket.  

Ilyen volt az Első Budapesti cseh-szlovák munkásegylet (Prvý československý 

delnícky spolek), mely 1868-ban alakult320. Alapszabályát a Belügyminisztérium nem 

hagyta jóvá, ám így is az egylet 1886-ig –  majd 20 évig – működött (!)321. A Budapesti 

Csehszlovák Munkásegylet tagjai az új szlovák iskola liberális polgári eszméit támogatták. 

Az egylet tevékenységi körébe jellemzően az önsegélyezés, betegsegélyezés, temetkezési 

támogatás tartozott.   

Az egyleten belül, melynek alapítói között szlovákok is voltak, a cseh nyelvcsoport 

volt domináns, ám mint jelentős szlovák tagsággal rendelkező egyletet illő idesorolni (a 

fordítottjára is volt példa az 1902-es megalakulását követően a Szlovák Katolikus 

Munkáskör a szlovák munkások érdekei mellett a többi szláv munkás érdekeiért is  kiállt a 

fővárosban). 

Az egyesület céljai között szerepeltette a tagok szellemi és vagyoni (!) érdekeinek 

előmozdítását, a tagok társas életének előmozdítását, a megbetegedett tagok anyagi 

támogatását, temetési támogatás nyújtását322. 

 

1886-ban jött létre a „Svornost” (Egyetértés) nevű cseh-szlovák önképző és segélyező 

egylet,323 mely Líra Szórakoztató Egylet néven fiókegyletet is alakított324. Az egylet 

könyvtárat tartott fenn, rendszeresen szervezett színházi előadásokat. A tagok száma 150 

körül mozgott. Az egyleten belül a szlovák építőipari állványozó munkások külön egyleti 

bizottságot alakítottak. 

                                                

 
320 BFL Elnöki Reservált Iratok VI.  385/1890 
321 A munkásság megerősödését és közösségépítő szándékát a dualizmus kezdetétől bizonyítja, hogy az 

Országos Levéltár belügyi elnöki iratok mutatója, 1868-ban, 2961 szám alatt – további részletek közlése 

nélkül – szlovák-cseh munkásegylet alakulásáról tartalmaz feljegyzést. 
322 Magyar Országos Levéltár K-150, BM-VII- 8- 40631 
323 BFL Elnöki Reservált Iratok  VI. 1/a 351/1886  
324 BFL Elnöki Reservált Iratok  VI. 1/a 345/1886 
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Az egyletet a Belügyminisztérium szocialista eszmék terjesztése okán 1890-ben 

feloszlatta325, a tagok viszont ezt követően továbbra is összejártak. 

Az Óbudai munkássztrájk idején egy Óbudai Szlovák Munkás egylet létrehozása is 

felmerült.326  

1895-ben, Jednota név alatt szlovák önképző munkáskör alakult cseh támogatással,327 

melynek célja az önművelés támogatása volt az analfabétizmus csökkentése érdekében. Az 

alapszabály 29 pontból állt és az alapcélnak megfelelően a könyvek, hírlapok olvasását 

jelölte meg célul. Nők is lehettek tagok(!), a beiratkozási díj és a havi tagdíj is 20 krajcár 

volt, a Belügyminisztérium a meghirdetett rendezvények megtiltásával  ellehetetlenítette a 

működését, 1897-ben megszűnt. 

1894-ben, a Budapesten dolgozó magyar-német-szlovák munkások gyűlést tartottak. 

1897-ben Pokrok név alatt cseh-szlovák önképző egyesület létrehozásáról döntöttek a 

dolgozók, az egylet működését azonban a Belügyminisztérium nem engedélyezte328. 

Külön kiemelést érdemel a Sokol (Sólyom) elnevezésű cseh torna egyesület329, mely 

bálokat is tartott, ahova rendszeresen meghívták a szlovák munkásokat is. Ezeken a 

rendezvényeken a sport örve alatt a résztvevők az anyanyelvüket használták az egymás 

közötti kommunikációban, függetlenül attól, hogy hivatalosan a magyar állam csak az 

egynyelvű, egy magyar politikai test elvét elismerő sportegyesületek engedélyezését 

támogatta, és ezt az alapszabály szintjén az egylet meg is valósította. A bálokon 

nemzetiségi zenék, dalok is voltak a repertoáron. Ezen egyesület jó példa arra, miért 

összetett és aprólékos kutatást igényel a nemzetiségi egyesületek feltérképezése.  

1899-ben Osveta (Felvilágosodás) néven cseh egylet alakult, a tagok között több 

szlovák is volt, sőt a 25 pontos alapszabályt jóváhagyásra a szlovák származású Franta 

Zimák terjesztette fel330. Az egylet céljai között szerepelt az önművelés, a történelmi 

ismeretek bővítése, előadások szervezése, daltanítás. Nők is lehetettek tagok. Fiók 

szervezete is volt Erzsébetfalván. Rendszeresen tartottak színi előadásokat. 

                                                

 
325 BFL Elnöki Reservált Iratok  VI. 1/a 265/1890 
326 BFL VI. 1/a 548/1897 
327 OL BM K-150-1895-VII-8-83826 
328 Az alapszabályban hiába szerepelt, hogy az egylet célja a magyar nyelv tökéletes elsajátítása, magyar 

nyelvű könyvek és hírlapok olvasása, az elutasítást tartalmazó Belügyminisztériumi leirat szerint az egylet 

„más céllal alakult, és nem azzal amit megjelöltek” Szlovák Állami levéltár S. 202. 9. doboz, 
329 BFL IV. 1407/b 50720/95 
330 BFL VI. 1/a Elnöki Reservált Iratok 682/1899 
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1899 márciusában Babitz József szervezésével megalakul a Budapesti Önképző 

/Általános/ Tót Munkás Egylet331 „Poučný Všeobecný slovenský robotnícky spolok v 

Budapešti”, alapító okiratát, jóváhagyás céljából 1899. március 27-én terjeszti be a 

Fővárosi polgármesteri hivatalnak332. A felterjesztést Babicz József ideiglenes elnök írta 

alá, aki a Danubius gyár kazánkovácsa volt, és Gyurkovits Gyula, mint jegyző. 

Az egylet benyújtott anyagait a főváros többször módosíttatta, majd az 

alapszabályokat 1900. augusztus 11-én (az első benyújtás után 17 hónappal!) a főváros 

felterjesztette a Belügyminisztériumba333. A jóváhagyásra felterjesztett  alapszabályt a 

Belügyminisztérium többször is átdolgozásra visszaküldte.  

A Belügyminisztérium,334 hivatkozva a hatályban lévő 1875. évi 1508-as belügyminiszteri 

körrendeletre, módosításokat kér a fővárosi polgármesteri hivatalhoz címzett 

válaszlevelében 1900. december 1-jén, az alapszabályban az alábbi okok miatt:   

„nemzetiségi egylet csak mint irodalmi és közművelődési egylet alakulhat, ezen egylet 

pedig a czéljai közé felvett segélyezés folytán egyszersmind jótékonysági egylet jellegével 

is bír, a „tót” munkás egylet czímet nem viselheti, ez tehát elhagyandó…”.  

Azaz nemzetiségiek munkásegyletet nem alapíthattak, és az egylet nevében további 

főbűnként a nemzeti hovatartozást is feltüntette,335 az egylet 1902-ben is még jóváhagyás 

nélküli alapszabályok mellett működött. Az alapszabályhoz csatolt 60 nevet tartalmazó 

tagjegyzékből kiemelést érdemel Milan Hodža neve.   

Sok szlovák munkás bekapcsolódott az Általános Munkásegylet tevékenységébe, 

melynek keretében számos szlovák nyelvű röpirat került kiadásra. Az egyesület pecsétje 

magyar és szlovák nyelvű feliratot is tartalmazott. Az egyesületnek Pozsonyban 

fiókegylete is működött.  

 

A 19. század végén a 20. század elején a fővárosi szlovák munkások szakmák szerinti 

azonosságtudatra ébredése és önszerveződése is megnövekedett, például létrejött a Szlovák 

Kőművesek Csoportja, 1910-ben. Céljuk az önképzés volt, több mint 300 kötetes 

könyvtárral és több mint 250 taggal rendelkeztek, volt énekkaruk és színjátszó csoportjuk 

is336. Több közös rendezvényt tartottak az Osveta és a Sokol egyesületekkel. 

                                                

 
331 BFL VI. Elnöki Reservált Iratok 312/1899 
332 FL. Tanácsi Iratok 1899 I – 4124. 
333FL. Tanácsi Iratok 1899 - I – 4124/56.964/6640 
334 FL. Tanácsi Iratok 1899 - I – 4124/56.964/IX. 
335 Márpedig nemzetiségi egyesület csak mint közművelődési egyesület jöhetett létre 
336 A korabeli sajtóhírek alapján, Robotnícké Noviny 1910. április 21-i szám 
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Említésre méltó még, hogy a Budapesti Munkásképző Egylet rendelkezett cseh 

nemzetiségi szekcióval, amely szekció tagjai közé szlovákokat is felvett.  

  A magyarországi szociáldemokrata párton belül működött szlovák szervező bizottság, 

mely elsősorban a munkásgyűlések szervezését szolgálta, ám a szlovák munkások alacsony 

iskolázottsági foka miatt csehek vezették.  

A munkásegyletek sodorvizén itt kell említést tennünk a fővárosi szakmák 

szaklapjainak szlovák kiadványairól, melyek kiadását szintén a szociáldemokrata párt 

támogatta, és arról tájékoztatnak minket, hogy mely szakmákban volt meghatározó a 

székesfővárosban a szlovák anyanyelvű munkavállalók aránya.  Ezek a lapok jellemzően a 

20. század elején láttak napvilágot (emlékezzünk vissza a szlovák analfabéta férfiak száma 

a korszakban 40% feletti, a nőké még magasabb), mikorra az olvasási képessége a szlovák 

munkásoknak számottevően nőtt. A lapokban az adott szakmával kapcsolatos információk, 

újdonságok domináltak.  

Építőmunkás /1903/, Bőrmunkás /1906/, Nap (mezőgazdasági munkásoknak lapja), 

Fémmunkás ám ezek a kiadványok az anyagi háttér hiányában tiszavirág életűek voltak, 

pár szám jelent csak meg belőlük.337 

Munkásegyesületek nemcsak a fővárosban, nagyobb ipari centrumokban létesültek, 

hanem a szlovák alföldi nyelvszigeteken is, így a politikai, gazdasági igényérvényesítési 

törekvésekből táplálkozóan a Viharsarokban sok szlovák ajkú kubikos, építőiparban 

dolgozó munkás alapított egyesületet, ezek közé tartozik a Szarvason, 1902-ben alakult 

munkásegylet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
337 Szlovák Nemzeti Levéltár S 213-217 9. doboz 
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II. 9. A SZLOVÁK DALKÖRÖKRŐL ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYLETEKRŐL 

 

Szintén speciális területe a szlovák társas együttlétnek – a kulturális egyesületek 

gyűjtőcsoportban, az olvasó egyletek mellett – a dalkörök illetve a színjátszó társulatok 

tevékenysége, melyek a hagyományok ápolásában, a közművelődés terjesztésében 

jeleskedtek. Önállóan szlovák dalkör alakítása mellett jellemző volt, hogy ezek, mint 

meglévő egyletek körei, csoportjai tevékenykedtek. A színjátszó társulatok repertoárjában 

az egyszerű falusi – népi témájú előadásokon keresztül a világirodalmi klasszikusokig (pl. 

Puskin) terjedt a paletta.   

Pestbudán 1868-ban alakult meg a Slovenský spevácky spolok (Szlovák Dalkör), 

alapszabályai szlovákul íródtak, célja a társas együttlét hasznos eltöltése. Az egylet 

feltételezhetően beolvadt a Szlovák Egyesületbe 1873 után. 

1871-ben alakult A Pest-Budai Szláv Dalegylet,338 mely már ebben az évben fel is 

oszlott (benne a cseh nemzetiség vezetése volt domináns). 1873-ban már Česká beseda 

(Cseh Társasági Kör) néven terjesztettek fel önképző és dalegylet alapszabályát 

jóváhagyásra339. 

A Slovenský spevácky spolok (Buda-pesti Tót Dalegylet)340 1871-ben alakult, célja a 

szlovák társas élet előmozdítása. A tagsági díj 20 korona, ennek befizetését követően 

nemzetiségi hovatartozástól függetlenül pest-budai lakos az egylet tagjává válhatott. 

Hetente voltak próbák és havonta tartottak előadást. Az egylet első elnöke Dr. Jozef 

Strakovič ügyvéd volt, a levéltári adatok alapján a műküdés nem volt rendszeres. 

1892 májusában alakult meg a Slovenský spevokol v Pešti (Szlovák Pesti Énekkar)341, 

melynek szlovák nyelvű alapszabályában a szlovák népzenei hagyományok ápolása és 

rendezvények szervezése szerepelt. A tagdíj évi 1 korona volt A magát előre ki nem mentő 

távolmaradó tag 10 korona büntetést volt köteles fizetni.  Egyleti helyisége nem volt – 

kocsmákban próbáltak. 1897-ben vegyes karrá alakultak. A 20. század elejére a dalkör 

rendszeres látogatottsága vészesen csökkent, a zene iránti igénnyel párhuzamosan, a 

működése idényjellegűvé vált a nagyobb eseményeken való fellépésben összpontosulva.  

 

                                                

 
338 BFL IV. 1303/F Tanácsi Iratok XI. 141/1871 
339 BFL IV. 1319 Elnöki Iratok 514/1873 
340 Magyar Országos Levéltár K-150 BM 1872-III-4-39616 
341 Evangélikus Országos Levéltár Pesti Szlovák Egyház iratok 103/d 



 

 

133 

Izák a Slovenský spevokol mellett 1908-ban egyházi énekkart is alapított342 10 taggal, majd 

1911-ben a fővárosi építőmunkások között is létrehozott egy énekkart Slovenská 

organizácia stavebných robotníkov névvel343, mely még 1914-ben is létezett.  

  

A társas élet másik speciális szegmense az amatőr színjátszás. Ennek gyökerei még a 

dualizmus előtti időkre vezethetőek vissza. Liptószentmiklóson 1830-ban már van 

színjátszó kör, a dualizmus idejében is folyamatosan létezik, tagsága 100-150 fő körül 

mozog.344 

Túrócszentmártonban 1875-ben alakul ki a színjátszó kör a létező dalkörön belül  (évi 

5-10 előadás). Tagjai a módosabb kereskedők, polgárok, egyetemisták soraiból kerültek ki 

jellemzően. Vezetője Ján Francisci volt. 

A Pesten működő egyletek tagjaiból is alakultak ilyen műkedvelő színtársulatok 

melyek a begyakorolt darabokat az egylet rendezvényein adták elő.   

A munkásegyletekben is működtek színjátszó csoportok, a korabeli szociáldemokra 

sajtó az építőmunkások és kőművesek teljesítményét emeli ki, jellemzően a 20. század 

elejétől. A pesti Katolikus Munkáskörnek is volt kb. 15-20 tagú színjátszó társulata 1902-

től.  

Az Alföldön is létezett szlovák színjátszás. Szarvason például a közösségi érintkezés 

fontos területe az 1860-ban alakult Szarvasi Műkedvelő Színtársulat, amely a Bárány 

Fogadóban (napjainkban az Egészségház épülete) és az ennek udvarán fából épült nyári 

színházban (az „Arénában”), 1897-től a millennium tiszteletére emelt Árpád Szállóban, 

illetve annak udvarán fából épült Nyári Színkörben tartotta előadásait (a színtársulat tagja i 

voltak többek között: Komjáthy György, Pokomándy Sándor, Ponyiszky János).  

Az Alföldön az egyszerű parasztemberek lelkét is megérintette ez a művészet, 

Tótkomlóson is alakult a 20. század elején intenzív amatőr színjátszó társulat, 1907-ben345. 

 

 

 

 

 

                                                

 
342 Evangélikus Országos Levéltár Pesti Szlovák Egyház iratok Iskolai fond 
343 Robotnícke Noviny 1911 május 12-ei szám 
344 Kovačevičová im. 139. p. 
345 Ďivičanová, Anna: Etnokultúrné zmeny… 324 p. 
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II. 10. A SZLOVÁK NEMZETISÉG NÉPESSÉGI ELTÉRÉSÉBŐL AZ EGYLETI 

ÉLETBEN ADÓDÓ TÁJEGYSÉGI KÜLÖNBSÉGEK RÖVID LEÍRÁSA 

 

Az északi vármegyékben, ahol a szlovákság legnagyobb számban kompaktan 

helyezkedett el, a már korábban felsorolt 16 vármegyében a társadalmi paletta a 

legszegényebb föld nélküli mezőgazdasági munkástól, az iparban dolgozó munkáson át a 

kereskedők, iparosok kispolgári rétegén keresztül a tehetősebb rétegig minden társadalmi 

osztályban, rétegben megtalálhatóak voltak a szlovákság képviselői, ebből adódóan az 

egyesületi élet palettája itt a fentiekben már részletezett minden típusú és formációjú 

egyesület keretében létezett. 

A székesfővárosban a kulturális egyesületek (azok minden formája) és a több tízezres 

szlovák munkásság jelenlétéből adódóan a munkásegyletek voltak a jellemzőek. 

Az Aldöldön és a Délvidéken jellemzően a szegényebb néprétegek, esetleg a kispolgárság 

soraiban lévő szlovákok egyesületalakítási típusai korlátozottabbak voltak, a kulturális 

(olvasóegyletek, dalárdák), és a segélyező (ön, beteg, vagy temetkezési) egyesületek tették 

ki az egyesületek meghatározó részét346. 

Az Aldöldön létrejött szlovák településeken (nyelvszigeteken) és a környéki tanyákon, 

bokortanyákon, a 19. században a szlovákok zárt közösséget alkottak, ezt támasztják alá a 

lakosságnövekedésről szóló adatok: 

 

Település/évszám 1773/fő 1890/ fő 

Békéscsaba 6055 34.243 

Szarvas 4940 29.393 

Tótkomlós 2345  9636 
 

 Az alábbi táblázat a szlovák nyelvszigeteken, az adott településen élő szlovák lakosság 

számát mutatja százalékosan, a település összlakosságához képest. 

Település/évszám 1880 1890 1900 1910 

Ambrózfalva 77% 93,8% 93,9% 95,1% 

Csanádalberti 96,3% 96,1% 95,3% 95% 

Pitvaros 92% 92,4% 92,3% 93,5% 

Tótkomlós 90,4% 90,3% 88,4% 98,6% 

 

                                                

 
346 A szegényparasztság jellemzően nem talált helyet magának a jómódú parasztok által vezetett 

olvasóegyletekben (gyakorta ehhez az éves tagdíj összegének meghatározása elég volt), így ez önálló 

egyletalapításhoz vezetett. 
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A szlovákok kompaktságát jól bizonyítja, hogy az 1890-es tótkomlósi népszámlálás 

kapcsán a 9636 főből 700 vallotta magát magyar nemzetiségűnek, a többi lakos szlovák 

anyanyelvet tüntetett fel. 

Így joggal feltételezhetjük, hogy az ezen nyelvszigeteken, a dualizmus alatt létrejövő 

egyesületek még akkor is szlovák egyesületek voltak, ha az alapszabályban a könnyebb 

jóváhagyás érdekében erre nincs utalás. Ezt a kijelentést bizonyítani lehet a tagsági 

jegyzékeket aláírók nevének áttekintésével (pl.: Novodonszki, Priberlszki, Lestyan). 

A századfordulón speciális alfajként a nagyszámú szlovák mezőgazdasági munkás, 

agrárproletár, kubikus aktív résztvevőjévé vált a munkásegyesületek életének. 

A fenti megállapítás eredményére jutunk akkor is, ha nem tájegységileg, hanem 

településszerkezetileg vizsgáljuk meg a kérdést.  

A városokban a gazdasági, társadalmi fejlődés hatására az egyesületek palettája jóval 

szélesebb, itt létrejönnek szakoszályok (pl.: színjátszó), országos újságot rendelnek, 

nagyobb könyvtárral rendelkeznek, a kisebb településen falvakban létrejött egyletek 

tekintetében itt a társas önszerveződés az olvasó-, segélyező-, gazda egyletekre 

korlátozódik. 
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II.11. A MAGYAR ÁLLAMHATALOM ÁLTAL LÉTREHOZOTT, 

TÁMOGATOTT SZLOVÁK EGYESÜLETEK 

 

Az egyesületek közül ki kell emelnünk azokat, amelyek nem a nemzetiségi érzület 

kezdeményezése, hanem kormányzati szándék alapján alakultak. Ezek között kiemelt 

helyen kell megemlékeznünk a magyarorországi Tót Közművelődési Társulatról,347 amely 

egy évtizeddel a Matica Slovenská betiltása után, 1885-ben jött létre, a kormányzat és a 

szlováklakta vármegyék dzsentri bürokráciájának kezdeményezésére. A társulat pénzügyi 

alapját kormányszubvenció, a betiltott Matica Slovenská pénzügyi alapjai348, ingóságai, 

ingatlanjai és további kedvezmények, például Daniel Ernő kereskedelmi miniszter 

kezdeményezésére kiadott minisztertanácsi portókedvezmények349 biztosították.  A társulat 

székhelye Budapest volt, a tagsága folyamatosan meghaladta a 10.000 főt, az első 

világháború kirobbanása előtt 17.000 tagot számált. A Társaság alapításától kezdve 

hetilapot szerkesztett „Vlasť a Svet” (Haza és Világ) címen. A Társulat első elnöke 

Császka György szepesi püspök, majd kalocsai érsek volt, az első társulati titkár pedig Dr. 

Smialovszky Valér. 

A beterjesztett alapító okirat alapján a közművelődési társulat célja a magyarországi 

tótajkú lakosság szellemi és erkölcsi színvonalának irodalmi eszközök általi emelése.      

A miniszterelnöki leirat350 a Társulat rendelkezésére bocsátotta a „Matica-alap” 

kamatát, és a Matica Slovenská túrócszentmártoni volt közösségi épületét, melynek a 

fenntartása és tatarozása Császka György elnök szerint a „Matica-alap” jelentős részét 

felemészti, mivel az épület sokáig üresen állt és a hasznosításához szükséges engedélyeket 

az illetékes minisztériumoktól többszöri kérelem ellenére sem sikerült beszerezni.  

A Társulat bevételét a képes kiadvány (Vlasť a Svet) rendszeres megjelentetése 

mellett, naptár kiadása jelentette, a lap és a naptár a tagok részére évi 1 forint ellenében 

volt megrendelhető. A Társulat, mely senkire nem oktrojálta a tagságot és ezen keresztül a 

tagdíjfizetést, már az alakuláskor 6700 megrendelést kapott a lapra és a naptárra, sőt az 

évenként megjelenő naptárból 10.000 példány már előrendelés útján rendszeresen gazdára 

talált.  A Társaság számára a kiadványok szétküldése éves viszonylatban 12.000 forint 

bélyegköltséggel járt, ami az elnöknek a működés évenkénti eredményeit taglaló 

                                                

 
347 Országos Levéltár, BME iratok 1893, XVI -1198 sz. i. cs. 
348 Az egylet megkapta a Matica Slovenská elkobzott 76. 178 forintnyi vagyonát. 
349 Minisztertanács 1895: XVI/17; illetve Minisztertanács 1896: II/8 döntések 
350 1885. bebruár 18-án kelt 740-es számú miniszterelnöki leirat 
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felterjesztése alapján nem volt kigazgálkodható az egyesület bevételeiből. A működés 

fenntartását nagyban támogatta az a kormányzati támogatás, hogy a postaköltség évi 

10.000 forint átalányösszegben értékjegyekkel támogatásra került, és a „Matica-alapból” 

6.000 forint kölcsönt kapott.  

A belügyminiszter 1893. évi leiratában a Társaságot arról tájékoztatta, hogy a hetilap 

és a naptár mellett kezdeményezi, hogy a Társaság további „népies és közhasznú hazafias 

könyvek lehető terjedt kiadását eszközölje”.  

A Társaság nyereséges működése érdekében az elnök kérte a 6.000 forint kölcsön 

visszafizetése alóli mentesülést és a „Matica” épület hasznosításának engedélyezését351.  

A Társaság tevékenységét a szlovák ajkú lakosság jelentős része nem nézte jó 

szemmel, a kormányzati célzattal való alakulásban, befolyásolási szándékot vélt felfedezni. 

Nyilvánvalóan, ha egy, a tevékenységi céljait meghatározó, az állampolgárok által saját 

kezdeményezésre létrejövő egyesület helyett az állam támogatja egy egyesület létrejöttét, 

anyagilag nyíltan támogatja a működését, burkolva, burkolatlanul beleszól a 

tevékenységébe, akkor nehéz azt feltételezni, hogy nem a kormányzati célokat szolgálja az 

egyesület.  

Különös tekintettel arra a kontrasztra, hogy a szlovák lakosság kezdeményezésére 

alakuló egyesületek nagy számban nem kaptak működési engedélyt (vagy csak az 

alapszabályok módosított beterjesztését követően esetleg több éves hatósági eljárás után), 

állami támogatásról nem is beszélve. 

Mocsáry Lajos például „X Y” álnéven 1886 januárjában a magyar kormányzat által 

támogatott közművelődési egyesületek tevékenységét bíráló röpiratot adott ki, „A 

közművelődési egyletek és a nemzetiségi kérdés”, illetve a „Néhány szó a nemzetiségi 

kérdésről” címmel.  Véleménye szerint a kormányzati támogatással alakult közművelődési 

egyesületek nem érhetnek célt a nemzetiségek között, mert alapszabályaikban az adott 

tájegység nem magyar ajkú lakosságának (így például a szlovákoknak) nyíltan magyar 

nevelését fogalmazzák meg, ráadásul eredménytelennek tartja, mivel a nemzetiségi tagság 

csekély, így ezen egyletek fennmaradása csak állami támogatással tartható fenn. 

 

 

                                                

 
351 Országos Levéltár BME iratok, 1893 XVI, 1647 sz. i. cs.       
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II. 12. A SZLOVÁK EGYESÜLETI ÉLETET BEFOLYÁSOLÓ DUALIZMUS 

KORI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK KÖZÖS TEVÉKENYSÉGE ÉS 

KAPCSOLATRENDSZERÉNEK SAJÁTOSSÁGAI  

 

A nemzetiségek tudatos közös fellépése az 1880-as évek végétől figyelhető meg. 

Ebben a folyamatban jellemzően a románok, szerbek vitték a kezdeményező, szervező 

szerepet. A szlovákság aktivitása ezen a területen nem volt meghatározó, viszont a 

személyes kapcsolatok több esetben is összekapcsolták a nemzetiségi megmozdulásokat, 

kezdeményezéseket. Komoly szerepet vitt a sajtó, és a nemzetközi média visszhangját is 

igyekeztek felkelteni a nemzetiségi vezetők. 

A román nemzeti konferencia 1890. október 27-28-án arról határozott, hogy a Román 

Nemzeti Párt kapcsolatot teremt a haza többi nemzetiségével a „közös harc közös célja” 

érdekében. A konferencia kilenc felhívást fogadott el, mely közül a hetedik tartalma az 

alábbi volt: „A haza és a monarchia összes nemzetiségeihez fordulunk, hogy 

szolidaritásnak nyilvánítsák magukat velünk és határozozatainkkal mindannyiunk jól 

felfogott érdekében”. 

A nemzetiségi vezetők találkozása több ízben is megvalósult352, amikoris 

megtárgyalták, mit kell/kellene tenni a közös fellépés megszervezése érdekében.  

Az 1893. július 23-i szebeni román nemzeti konferencia hat programpontba foglalta a 

teendőket, ezek közül a hatodik tartalmazza az együttműködés szükségességét a magyar 

állam többi nem magyar népeivel és az eddig ebben az irányban tett lépésék folytatásának 

szükségességét.  

A román Liga Culturala által 1891-ben kiadott emlékirattal kapcsolatos magyar 

nemzetiségű főiskolai hallgatók válaszára bécsi, grazi, kolozsvári és budapesti román 

egyetemisták a – Grazban, Popovici Aurel szerkesztésében 21.000 példányban, német, 

román és francia nyelven kiadott – „Replica”-ban adtak viszontválaszt. Szerzőjét a 

nemzetiségi sérelmek felsorolásáért (pl.: a nemzetiségi törvény végre nem hajtása, az 

iskolaügynek az asszimiláció szolgálatába állítása) vád alá helyezték és a Replica-perben 

négy év fogházra ítélték. A per a francia, olasz és belga sajtóban is visszhangot váltott ki. 

A vádlott védelmét a szlovák ajkú ügyvéd, és nemzetiségi vezető, több szlovák egyesület 

tagja, Pavol Mudroň látta el. 

 

                                                

 
352 Például Bécs, 1893. január 11. 
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A nemzetiségek számára a következő fontos eseménysor, 1892. január 20-21. között 

indult el, amikor a román nemzeti komité Memorandum beterjesztését határozta el az 

uralkodó felé. A Memorandumot az uralkodó bécsi kabinetirodája nem vette át. A magyar 

kormány pedig felbontatlanul visszaküldte. Ezt követően indult el a nemzetközi 

visszhangott kiváltó Memorandum-per a dokumentum szerzői ellen 1892 őszén, amivel 

párhuzamosan a román nemzetiségi vezetők több újságban a Magyar Királyság több 

nemzetiségének a nyelvén is megjelentették a Memorandum szövegét, így tótul (szlovákul) 

is.  

A per vádlottjainak jogi képviseletét szintén a szlovák nemzetiségű ügyvéd, Mudroň 

látta el.  

A prágai cseh haladó szemléletű diákság egyesülete üdvözlő táviratot küldött a 

Bécsben időző román küldöttségnek „Mi arra törekszünk, hogy Ausztria elnyomott népei 

ligába egyesüljenek, amely sikerrel küzdhet az elnyomók ellen” szöveggel. 

A román nemzeti érzelmű „Tribuna” 1893. évi 8. számában353 a magyarországi 

nemzetiségek szövetségéről jelentetett meg cikket, melyben arról ír, hogy a résztvevő 

nemzetiségi vezetők „tökéletes megegyezéssel” közös politikai programot fogadtak el,  

melynek megvalósítása érdekében közös harcra kötelezték magukat. Döntés született arról 

is, hogy a konferencia megállapításait, döntéseit vitára bocsátják a magyarországi 

nemzetiségek közeljövőben összehívandó közös kongresszusán.    

A nemzetiségek vezetői a Memorandum-per hatására, a román nemzeti komité 

kezdeményezésére 1893. január 11-én Bécsben értekezletre ültek össze közös program és 

taktika kidolgázása céljából. A román-szerb-szlovák nemzetiségi vezetők értekezlete 

azonban eredmény nélkül feloszlott a bánsági szerb-román ellentét miatt. A résztvevők 

megállapodtak, hogy külön-külön dolgozzák ki a programjukat, amit Budapesten fognak 

egyeztetni. A találkozó 1893. november 14-én meg is valósult, a szerb nemzetiségi sajtó 

tájékoztatása alapján a közös akcióprogram tervezete kidolgozásra került és a résztvevők 

„minden nemzetiségpolitikai kérdésben szolidáris eljárásról” döntöttek, aminek a 

kivitelezése a nemzetiségi egyetemi ifjúság összejövetelein folytatódott. 

A „Tribuna” 1893. évi 270. száma (1893. december 17.) arról közöl cikket, hogy 

Budapesten 1893. december 5-én a szlovák, szerb és román egyetemi ifjúság tartott közös 

találkozót, ahol a felszólalások után kórus alakult, amely zárószámaként Fajnor úr 

elénekelte a „Hej Slováci” kezdetű nemzeti dalt. A résztvevők szerint a találkozó 

                                                

 
353 1893. január 25-én jelent meg 
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legfontosabb üzenete, hogy megalakult az „unio trium nationum”, melynek legfőbb cálja, 

hogy a résztvevők nem szlovákok, szerbek, románok, hanem szabad szlovákok, szerbek, 

románok legyenek. 

Az 1895-ös budapesti nemzetiségi kongresszus előzményének, a Memorandum-per 

kapcsán a román nemzetiségi vezetőkben megfogalmazódott nemzetiségi összefogás 

tekinthető. Elsőként a szlovák-román nemzetiségi vezetők kapcsolatfelvétele, 

együttműködése történt meg, majd ehhez a szerb nemzetiségi vezetők is csatlakoztak. A 

közös kongresszus megtartását már 1893-ban a bécsi megbeszélésen, majd az 1893 

novemberi budapesti találkozón is tervezték, de a Memorandum-per miatt az 1895. július 

21-én, Újvidéken tartott előzetes egyeztetést követően a magyarországi nemzetiségek 

kongresszusára csak 1895. augusztus 10-én került sor. Az újvidéki előzetes egyeztetésen a 

nemzetiségek egy közös proklamációt szövegeztek meg. A Szlovák Nemzeti Párt 

képviseletében a dokumentum szerkesztésében Mudroň Pál, Stefanovič Miloš, Dr. Daxner 

Samu, Dula Máté, Dr. Minich Jaroslav vett részt, aláíróként a szlovákok egyetértését 

igazolva Mudroň Pál és Dr. Daxner Samu354 voltak az aláírók.  

A szlovák Národnie Noviny 1895. augusztus 8-án, a lap 1895. évi 92. számában cikket 

közölt a nem magyar nemzetiségek szolidaritásáról, amelyben a kongresszus fontosságáról 

értekezett, jelezve, hogy „… a szükség diktálta létérdekekkel együtt az önvédelem érzése 

váltotta ki ezt a megmozdulást”.  A szlovák érzületet a közös haza iránt jól illusztrálják a 

következő sorok: „A politikai nemzet fogalmán azt értették, hogy a nemzet nevére csak a 

magyar nemzetnek van joga, és nem értették meg, amit tulajdonképpen meg kellett volna 

érteniök, hogy ugyanis nekünk valamennyiünknek, nemzeti különbség nélkül a 

Magyarországnak nevezett politikai egység állampolgárának kell érezni magunkat. … Én 

nemzetiségem szerint szlovák vagyok, és sohasem leszek nemzetiségileg magyar. De a 

magyar és a szlovák egyaránt állampolgára lehet a magyar államnak.”  

A megtartott kongresszus sajnos eleve csonka volt, mert a nemzetiségek közül a 

szászok és a horvátok nem jelentek meg. A kormányzat részéről komolyan felmerült, hogy 

betiltsák a konferencia megtartását, azonban a Brüsszelben 1895. augusztus 6-án kezdődött 

és párhuzamosan zajló „Conference Interparlamentaire” nemzetközi konferenciára 

                                                

 
354 Dr. Daxner Samu fontos koordinároti szerepet vitt a három nemzetiség között az együttes fellépés 

részleteinek kidolgozása kapcsán. Többször járt Bukarestben, Újvidéken és a szegedi börtönben többször 

meglátogatta az ott raboskodó román nemzetiségi vezetőt Ratiut. Daxner tevékenységével kapcsolatosan 

Bánffy miniszterelnök is visszatérően levelezett Erdélyi Sándor igazságügyminiszterrel (OL . Ig. Min. – R – 

15.045). 
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tekintettel, melyen az európai államok törvényhozásának képviselői üléseztek, és a betiltás 

esetleges nemzetközi visszhangjára tekintettel engedélyezték a megtartását, azonban nem 

kongresszusként, hanem csak mint népgyűlést. A szlovák nyitóbeszédet Mudroň Pál 

tartotta, akit később a rendezvény egyik elnökének is választottak. A résztvevő 

nemzetiségek részéről 1-1 nyitóbeszéd hangzott el anyanyelven és 1-1 elnököt 

választottak). A jegyzőkönyvvezetésre szlovák részről SvetozárHurban-Vajanský-t és 

Halasa Andrást kérték fel.  A kormányzati kontrollt jól szemlélteti, hogy a rendezvényen 

résztvevő rendőri szervek vezetője, Chudy rendőrtanácsos megszakítva a nyitóbeszédeket 

jelezte, hogy a kongresszus kifejezés használata tilos és a hozzászólók nem beszélhetnek 

mint küldöttek, mivel ezt a státuszukat nem tudják igazolni (a szállodába két szakasz 

rendőr volt kivezényelve a rend biztosítása érdekében, egyébként a résztvevők a helyiséget 

nem is hagyhatták el a rendezvény alatt, étkezési lehetőség sem volt biztosítva). A 

beszédeket a kormányzat tartalmilag is igyekezett megzavarni (a rendezvényre hosszas 

huzavona után a szervezők beengedték a belépőjeggyel nem rendelkező Jeszenszky 

osztálytanácsost, az V. ügyosztály későbbi vezetőjét), amikor jelezték, hogy a felszólalók 

nem a nemzetiségek képviselői csupán a nemzetiségek tagjai. Sőt szervezetten a 

„népgyűlés” szabad kereteit kihasználva a kormányzati nemzetiségi politikával azonosuló 

személyeket próbált Chudy rendőrbiztos a helyszínre (a Nemzeti Szálloda nagytermébe) 

bejuttatni, ezt azonban a szervezők megakadályozták. 

Ezt követően, hűségük kifejezéseképpen, döntés született, hogy I. Ferenc József 

császárnak dísztáviratot küldenek. Ezt követően a közös akcióprogram kidolgozása 

érdekében a nemzetiségek képiselői közül 15-15 résztvevőt választottak. Szlovák részről: 

Dr. Stefanovič, Dr. Stodola Emil, Dr. Vanovič, Dr. Daxner Sámuel, Ružiak, Veselovsky, 

Dr. Dula Máté, Dr. Dérer József, Dr. Horváth Cyrill, Kallay Adolf, Dr. Markovič, Zaymus, 

Dr. Slabej János és Dr. Minich kerültek be a bizottságba. 

A bizottság egy-egy kijelölt tagja a résztvevő nemzetiségek nyelvén felolvasta az 

elkészített akcióprogramot, szlovák részről Dr. Strefanovič Miloš.  

Chudy rendőrtanácsos jelezte, hogy a felolvasás előtt előzetes cenzúrázásra a 

dokumentumot adják át neki; amikor ezt az elnökök megtagadták, akkor jelezte, hogy a 

felolvasás közben szóban fog cenzúrázni, amennyiben a szövegben a fennálló jogrenddel 

össze nem egyeztethető kijelentések lennének. Ezt meg is tette.  

Az elfogadott akcióprogram 21 pontba foglalta a megállapításokat, melyeket a 

Národnie Noviny teljes terjedelemben leközölt 1895. augusztus 13-án, az 1895. évi 94. 

számban. Ezek közül a legfontosabbak: 
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 „- a románok, tótok, szerbek szövetséget kötnek, hogy minden törvényes eszközzel 

megvédjék nemzetiségöket, reménylik, hogy a szövetséghez a németek és a ruthénok is 

csatlakoznak, nemzeti alapul a nemzeti autonómiát veszik, mely vármegyei beosztás 

alapján, 

 - a szövetkezett nemzetiségek költsönösen támogatják egymást, 

 - a nemzetiségi autonóm területeken (vármegyében, városi törvényhatóság előtt, 

községben) a nemzetiségi nyelv használata biztosíttassék a közigazgatásban és a 

törvényhatósági testületek előtt, 

  - az 1868. évi XCIV. törvénycikk rendelkezéseit elégtelennek tartják, ráadásul nem is 

kerül betartásra, kérik a betartatását és kiterjesztését, és amennyiben a nemzetiségeknek 

lesz partlamenti képviselete küzdeni fognak a nemzetiségi jogok kiterjesztéséért. Különös 

tekintettel a kulturális szükségletek állami eszközökkel való biztosítására, 

 - a parlamenti képviselet hiányában, mivel a szabad választások elve csak álca, a 

nemzetiségi képviselők továbbra is bojkottálják a választási részvételt, 

 - Egyesületi és gyülekezési törvény hiányában a törvényhatóságok önkényének vannak 

kitéve a nemzetiségi gyűlések és a nemzetiségi egyesület alapítások, és a működésük meg 

van nehezítve. Ezért törekedni fognak az egyesületi és gyülekezeti jog törvényi 

szabályozásának magalkotására, 

 - az egyházi és iskolai önkormányzat korlátozása miatt a korábbi helyzet visszaállítását és 

az önkormányzati jogok bővítését kérték ezen a területen, 

- a bírósági székhelyeknek, a magyar lakta településekre helyezésével a törvényhatóságok 

előtti nemzetiségi nyelvű eljárások, különös tekintettel a sajtóperek objektív megítélése 

nyelvtudás híjján ellehetetlenült, ezért a bíróságoknak olyan székhelyre való 

áttelepíttetésére lett volna szükség, ahol az ott lakó nemzetiség nyelvismerete a 

törvényhatóság oldaláról biztosítható. 

- egységes sajtótörvény létrehozását és korlátlan sajtószabadságot követeltek és a teljes 

vallásszabadság biztosítását. 

 - a románok, tótok (szlovákok), szerbek érdekeit képviselő a korona mellé kinevezendő 

tárcanélküli miniszter intézményének a bevezetését is. 

 - a jövő lépéseinek összeegyeztetése érdekében a románok, tótok (szlovákok), szerbek 

küldöttei egy folyamatosan ülésező négy-négy tagú választmányt hoznak létre, mely a 

rendszeresen összehívandó kongresszusok között viszi az ügyeklet.” 

 A választmány feladatai közé fog tartozni, hogy a magyarországi nemzetiségi helyzetről 

a nemzetközi sajtót rendszeresen tájékoztassa. 
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  A kongresszuson megalakult 15-15 fős bizottság feladata, hogy a következő 

kongresszusig egy, az uralkodó számára a nemzetiségi helyzetet bemutató anyagot állítson 

össze. 

  Amennyiben a választmány rendszeres üléseit bármi megakadályozná, a románok, tótok, 

szerbek az itt meghatározott elvek mentén képviselik nemzetiségi politikájukat. 

Záró akkordként kétszer elénekelték a Hej Slovane”-t és a „Desteapta-te Romane”-t.   

A kongresszus kapcsán Bánffy miniszterelnök 1895. augusztus 19-én nyilatkozott a 

Neues Wiener Tagblatt munkatársának, akinek kijelentette, hogy a kongresszus 

komolytalan volt, a nemzetiségi igényeket, melyek a dualista államforma átalakítását 

célozzák, a kormányzat elutasítja. Mindamellett, hogy „Magyarországon sem néptörzset, 

sem nemzetiséget nem nyomnak el. És ha mégis a legnagyobb határozottsággal 

visszautasítunk minden föderalisztikus igényeket…”  

A tudósító azon kérdésére, hogy az akcióprogramban foglalt célok kapcsán a 

kormányzat tervez-e rendkívüli intézkedéseket, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy „ezen 

a provokációk kapcsán nincs szükség külön intézkedésekre, de természetesen a népgyűlés 

által létrehozott végrehajtó bizottság (választmány) működését betiltottuk mert az 

törvényellenes.”   
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II. 13. A KORABELI SZLOVÁK NYELVŰ SAJTÓ, SAJTÓTERMÉKEK 

SZEREPÉNEK, HATÁSÁNAK KONKRÉT PÉLDÁKON VALÓ BEMUTATÁSA A 

NEMZETISÉGI EGYESÜLETI ÉLETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

SAJTÓPEREKRE   

 

Természetszerű, hogy a nemzetiségi sajtó355 a nemzetiségi jogokkal, jogsértésekkel 

kapcsolatos híreket minden esetben frekventáltan közvetítette. A nemzetiségi sérelmek 

visszatérően kapcsolódtak az egyesületi élet visszásságaihoz, hiszen a politikai passzivitás 

hosszú évtizedei alatt a kulturális területre helyeződött a hangsúly. 

Nyilvánvaló, hogy az államhatalom ennek ellensúlyozására megtalálta – megalkotta – 

a maga álláspontját közvetítő sajtóorgánumokat. Ez a folyamat új dimenzióba lépett, 

amikor a nemzetiségi sérelmekkel kapcsolatos hírek az országhatárt átlépve a nemzetközi – 

olasz, német, francia, holland – sajtóban is megjelentek (visszautalok többek között az 

előző fejezet sajtóviszhangjára). 

Nemzetiségi oldal: 

A pozsonyi törvényszék előtt zajlott a Svetozár Hurban-Vajanský-féle sajtóper 1892 

decemberében, a védelmet ebben az esetben is Mudroň látta el. A vádlott a 

túrócszentmártoni Národnie Noviny volt főszerkesztője és tulajdonosa, a kor ismert vezető 

szlovák írója és publicistája. A per tárgya, hogy a vádlottnak a lubokai csendőrség 

megakadályozta, hogy a temetőben apjának (aki 1848-ban felkelést szervezett), ünnepélyes 

keretek között síremléket avassanak fel. Az esetről a felháborodott fiú „Hienizmus v 

Uhrách” címmel a Národnie Novinyban a korszak egyik legismertebbé vált vezércikkét írta 

meg. Az esküdtszék a vádlottat bűnösnek találta a Csemegi Códex 173. §-a alapján az 

alkotmány egyes intézményei elleni és a magyar nemzetiség elleni izgatás vádjában és egy 

év államfogházra ítélte, amit Szegeden le is töltött, a börtönnaplója fontos kortörténeti 

dokumentummá vált.   

1894. augusztus 5-én Wekerle miniszterelnök Nagybányára látogatott, az ott 

elmondott beszédében a nemzetiségi kérdés kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a kérdés 

jogszabályilag rendezett az 1868. évi XLIV. törvénycikk által, kijelentette, hogy 

                                                

 
355 1870. március 13-án jelent meg az első „Národnie Noviny” Túrócszentmártonban, miután a Budán 

megjelenő „Pešťbudínské vedomosti” (Pestbudai Tudósítások) 1870. március 5-én, a 10. évfolyam 17. 

számával megszűnt (a lap 1861. márczius 19-én indult). Ez az elzárkózási folyamat nem csak a szlovák, 

hanem a többi nemzetiség kiadványaira is érvényes, melyek az 1860-1870-es fővárosi megjelenése után, 

vagy nemzetiségi kisvárosba tették át székhelyüket, vagy rövidesen megszűntek (pl.: Albina).  
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szégyenletesnek tartja a nemzetiségi mozgalmak külföldi propagandájának azt a valótlan 

állítását, miszerint Magyarországon a nemzetiségek erőszakos asszimilálása zajlik.  

A Miniszterelnöki beszéd komoly visszhangott váltott ki a nemzetiségi sajtóban, a 

Národnie Noviny 1894. augusztus 9-én megjelelő számában356 valótlanságnak minősíti a 

miniszterelnöki kijelentéseket, és a lap szerint „Nehéz lenne felsorolni, mi mindent 

követtek el a magyarosítók a nemzetiségi törvény számlájára, mennyit bűnöztek, mennyit 

hazudoztak. Arról már nem is beszélünk, hogy az 1868: 44. törvénycikk 26 éve csupán 

papíron létezik, hogy egyetlen betűje sincs életben, hogy későbbi törvényekkel és 

rendeletekkel foszlányokra tépték. A magyarosítás nem erőszakkal történik, csak 

ellehetetlenítéssel: a hivatalokban a magyar nyelv használati kötelezettséggel, az 

iskolákban a magyar nyelv oktatásának bevezetésévél, még a tanórákon kívüli anyanyelv 

használatának tilalmával, a Matica Slovenská és a 3 szlovák gimnázuim bezárása, a 

szlovák ajkú árvagyerekeknek alföldi magyar családokhoz való költöztetése, a kulturális és 

gazdálkodási egyesületek működésének akadályozása és betiltása, a nemzeti öntudatból 

kezdeményezett a megoldandó problémák felterjesztését célzó népgyűlések 

megakadályozása, a folyamatos karhatalmi megfigyelések nem támaszják alá azon 

miniszterelnöki kijelentéseket, hogy ebben a hazában mindenki nemzetiségi 

hovatartozásától függetlenül egyenlő. Így a törvények betartására és betartatására 

vonatkozó ígéretet üres szavaknak tekinthetjük.” 

A gyáripar erősödésével a munkások önszerveződése is erősödik, az 1890-es első 

szociáldemokrata kongresszuson Windisch a Pozsony és Trencsén vármegyei küldött 

felszólalásában magyarok, szlovákok, szerbek, románok, németek egyesüléséről beszél. 

Hansliček küldött a résztvevők anyanyelvén megjelenő kiadványok nyomtatását kéri. 

Ennek eredményeképpen is, František Tupýnak, a szlovák nyelvű munkássajtó későbbi 

megalapítójának közreműködésével megjelenik az első munkásmozgalmi brossúra a 

„Proklamácia k robotníkom Uhorska na 1. máj. 1891” (Kiáltvány a magyarországi 

munkásokhoz 1891. május elsején) címen, amelyet eljuttattak a székesfőváros szlovák 

munkásegyleteibe.  

 A karhatalom a munkásgyűléseken következetesen akadályozta a nemzetiségi nyelvű 

felszólalásokat (az esetekről a Národnie Noviny minden esetben beszámolt), minek 

keretében valószínűsíthető a nemzetiségi követelések megjelenése. Például az 1894. 

augusztus 18-i gyűlésről készült rendőrségi beszámoló alapján a Národnie Noviny az 1894. 

                                                

 
356 1894. évi 93. szám 
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évi 120-as számában, mely 1894. október 11-én jelent meg „Delnické shromaždenie a 

slovenčina” (Munkásgyűlés és a szlovák nyelv) címmel közölt cikket. Az eset szerint a 

szlovák szónok N. Preisel csak azért nem beszélhetett szlovákul, mert a jelenlévő rendőrök 

közül senki nem értett szlovákul. Hasonló esetről a Národnie Noviny 1897. évi 165. 

számában is olvashatunk „Národnostná otázka a robotníci” (A nemzetiségi kérdés és a 

munkásság) címen.  

A parlamenti ciklusokhoz kapcsolódó uralkodói nyitóbeszédeket (trónbeszédeket) 

magyarországi nemzetiségi újságok, kiadványok minden esetben első oldalon hozták, 

mivel azokban közvetve vagy burkoltan volt utalás a nemzetiségi kérdéskör 

rendezetlenségére, így ez beállítható volt azzal a fülszöveggel, hogy a közös államalakulat 

egyszemélyi vezetője támogatja a magyarországi nemzetiségi törekvések megvalósulását.  

I. Ferenc József borossebesi látogatása során – 1893. szeptember 10-én – a királyi 

audiencián elé járulók megnyilvánulásaira, így válaszolt (a Nemzet című újság 1893. évi 

251. számában olvasható): „… túlzó chauvinizmus és kárhozatos utcai kihágások távol 

állanak az igazi hazafiságtól, úgy másrészt hazafias kötelesség és az összes honpolgárok 

valódi érdeke követeli, hogy a békés egyetértés a nemzetiségek között, valamint az ország 

alkotmányának és törvényeinek tiszteletben tartása mindenütt és különösen e vidéken 

(értsd a nemzetiségek lakta területeken) gondosan ápoltassék és biztosíttassék.”  

A nemzetiségi sajtóban megjelent idézet ismét utalás volt arra, hogy az uralkodó 

nyitott a nemzetiségi problémákra, azok megoldását azonban a magyar politikai elit nem 

kezeli. 

Polóny János szlovák-lupcsai születésű pesti szlovák asztalos munkás néhány társa 

segítségével a Szociáldemokrata Párt támogatásával és kiadásában 1895-ben megjelentette 

a „Hlas k slovenskému ľudu robotníckému” (Szó a szlovák munkásnéphez) című röpiratot, 

a források szerint 20.000 példányban, melyben taglalja a szlovák nép nemzetiségi 

elnyomását és gazdasági nyomorúságát. A szerző Polónyit a röpirat megjelenéséért 3 havi 

fogházra és 60 korona pénzbüntetésre ítélték. A röpiratban az elégtelen 

munkakörülményeket, az alacsony bérezést emeli ki azzal, hogy a szlovák nemzetiségű 

munkások emellett még nemzetiségük miatt fokozottabban hátrányos helyzetben is vannak, 

mivel nem beszélik a magyar nyelvet. Ezért összefogásra, jogaik érvényesítésére szólítja 

fel a szlovák munkásokat. 

1898-ban indult el Szakolcán Blahó Pál szerkesztésében a szlovák fiatal értelmiség 

lapja a „Hlas” (Hang), mely a cseh demokratikus vonalnak is biztosított publicitást. Blahó 

1906-tól a Parlament képviselője is volt. A lap 1905-ig jelent meg. Ezt követően a 
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szellemiségével rokon „Prudy” (Áramlatok) című kiadvány Budapesten jelent meg 1909 és 

1914 között, a szerkesztői Pavlu Bohdan, Votruba Ferenc és Markovič István voltak. A 

magyar kormányzat a lapok tevékenységét a megalakulásuktól nyomon követte (az első 

szám vezércikke miatt azonnal eljárás indult a lap ellen), a figyelem tovább nőtt, amikor a 

cseh-szlovák kapcsolatok erősődése, erősítése okán a Česko-slovenská jednota (Cseh-

szlovák Egység) nevű egyesület tevékenysége aktivizálódott, melynek a lap rendszeres 

szócsövévé vált. 

A „Hlas” első számában 1898. július 1-jén (1898. évi 1. szám) az újság a fiatal 

demokraták által elérendő célokat is szerepelteti, Šrobár Lőrinc vezércikke szintén, ezek 

között van „egy tanulóifjúsági szervezet, amelynek feladata lenne a könyvterjesztés, a nagy 

szünidőben előadások és utazások Slovensko szerte, de főleg elhagyatott vidékeinken.” Az 

idézet az újság- és egyletalapítás kapcsolatán túl, fontos kordokumentum abból a 

szempontból is, hogy itt jelent meg először a Slovensko kifejezés, mint önálló földrajzi 

egység.   

1897. április 23-án Tupý Ferenc és Švéňi Gusto levélben tájékoztatja Budapest főváros 

polgármesterét a „Nová Doba” (Új Kor) és a „Zora” (Hajnal) című tót nyelvű politikai 

havilapok (munkáslapok) indulásáról. A lapok cseh származású alapítója Tupý budapesti 

lakhelyű cseh származású kazánkovács volt, a lap kiadását 1898 áprilisától Martinček 

István a szerkesztését Šuňavec Mátyás vette át, a lap ellen négy alkalommal indult 

nemzetiségi izgatás vádjával sajtóper, és Švéňi szerkesztőt kitiltották Budapestről. A 

Zorának csupán egy száma látott napvilágot, míg, a „Nová Doba”, bár megszakításokkal 

(1898. október 1. - 1899. március 1. között nem jelent meg), 1899 júliusáig létezett, a 

megszűnésének egyik fő oka a Szociáldemokrata Párt támogatásának hiánya volt. Ezen bő 

két esztendő a legfontosabb forrás a szlovák munkásmozgalom tevékenységének 

megismerésére. 

 

Kormányzati oldal: 

A kormányzat a nemzetiségi sajtóban megjelenő híranyagok ellensúlyozására a 

kormány nemzetiségi politikáját támogató nemzetiségi lapokat anyagilag támogatott, ilyen 

volt a Budapesten megjelenő Hornyánszky Viktor által szerkesztett Slovenské Noviny357. A 

kiadvány 1896-ra vonatkozó anyagi támogatását Zsilinszky Mihály vallás- és 

                                                

 
357 A betiltott Matica vagyonából jelent meg Pesten a kormányzati igényeket kiszolgáló „Slovenské Noviny”, 

1886-tól.  
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közoktatásügyi államtitkár Bánffy miniszterelnöktől közvetlenül kérte, levelében jelzi, 

hogy ez a lap az egyetlen „hazafias és szabadelvű irányban haladó tót lap”, mely tíz éve 

jelenik meg, heti három alkalommal, 1300-1500 példányban, előfizetési ára évi 6 forint. A 

levelében jelzi, hogy ilyen árban csak akkor lehet forgalmazni, ha a miniszterelnöki hivatal 

az elmúlt évekhez hasonlóan a kiadást 6.480 forinttal megtámogatja, úgy, hogy e mellett a 

„Tót Közművelődési Egylet” 1.000 forintnyi bélyegátalánnyal támogatja a megjelenést. 

Javasolja, hogy a heti három megjelenés helyett a lap váljon napilappá, heti hat 

megjelenéssel, ennek támogatási költsége 6.480 forint helyett, 12.000 forint lenne. 

Zsilinszky levelében utal arra is, hogy a „Vlasť a Svet” című gazdasági néplap is szép 

sikereket ér el, 1895-ben 14. 000 példányban jelent meg.) 

1895-ben indul el a szlovák néppárti agitáció, melynek emblematikus személyisége az 

Árva vármegyei háromszécsi római katolikus plébános Hlinka András lesz. A Néppárt 

1895-ös szerveződését követően 1896-ban már a nemzeti egyenjogúság gondolatával lép 

fel. Lapot is indítanak (Bielek féle Ľudové Noviny) és politikájukban a felekezeti 

különbség szerinti osztódás is szerepet kap, fellépésük a Szlovák Nemzeti Párt jobb 

szárnyát bomlasztotta, illetve csábította magához. Ennek részleteiről a Trencsén vármegyei 

főispán, Szalovszky Gyula 1895. július 25-én tájékoztatta Perczel Dezső 

belügyminisztert.358 Szalovszky kifejti, hogy a katolikus papság agitációja, az élő beszéden 

túl, jól megragadható a tót nyelvű „Krestyan” folyóiratban. Kéri a belügyminisztert, hogy 

részére 150 forint kiutalásával tegye lehetővé, hogy a Szlovák Néppárt által folytatott 

agitáció ellensúlyozására 10.000 példányban tót nyelvű röpiratot nyomtathasson.  

Zsilinszky Mihály közoktatásügyi államtitkár 1900. október 29-én kelt levelében Széll 

Kálmán miniszterelnököt arról tájékoztatja, hogy a Budapesten, 1900. október 1-jével  

naponta megjelenő „Slovenský  Denník”, mely ára 1 krajcár és szerkesztője Milan Hodža, 

a „Hlas” támogatásával megjelenő újsággal letöri a kormányzati álláspontot megjelentető 

„Slovenské Noviny” (szerkesztője Dr. Pechány Adolf) iránti keresletet, és kéri az ezzel 

kapcsolatos hathatós intézkedést. A miniszterelnök 1900. december 9-i döntése alapján359  a 

„Slovenské Noviny” és az „Opravdový Kresťan” című lapokat összevonják és a jövőben 

napilapként, egy koronás áron kerülnek kiadásra.   

 

 

                                                

 
358 ME 1895 IA 35-2436 
359 ME 1900 – III. 4393 



 

 

149 

A sajtóperekről  

Az államhatalom sajtópert indított a Národnie Noviny ellen, az újság 1898. évi 143. 

számában megjelent cikk miatt, nemzetiségi izgatás vádjával, a per a korszak legnagyobb 

sajtópere lett, melyben Dula Máté fővádlott mellett további 28 gyanúsított is ült a vádlottak 

padján, köztük a II.-III.-IV rendű vádlottak nők voltak névszerint Dula Vjera, Czabek Etel, 

Svetla Ilona, továbbá, többek között; Pietor Ambrót, Kováč Eduárd, Mudroň Pál, Svetozár 

Hurban-Vajanský, Škulkéty József360, Bielek Antal, Halassa András, Stefanovič Miloš361  és 

mások. Ítélet csak 1900. augusztus 28-án született, a vádlottakat – a nők kivételével, akik 

pénzbüntetést kaptak – mind letöltendő államfogházra ítélték362.  Egy középiskolai tanulót 

is elítéltek, Somolický Izidort, aki 8 hónap fogházat kapott. 

Az újság ellen folyamatosan indultak sajtóperek, melyek közül a legismertebbek az 

alábbi számok kapcsán kezdődtek: 

 1897. évi 223, 242, 246. számok miatt, 

 1898. évi 239, 240, 260, 286. számok miatt, 

 1899. 21, 22, 27, 28. számok miatt. 

A Szlovák Nemzeti Párt válaszul (csupán) három gyűlést kívánt tartani a sajtóperek 

kapcsán, ebből kettőt a karhatalom betiltatott, az 1899. július 23-i gyűlést viszont 

Liptószentmiklóson megtartották. A párt itt hat pontos határozatott fogadott el: 

 1. A választójog kiterjesztése és titkos választás, 

 2. A gyülekezési és egyesülési szabadság biztosítása, 

 3. Gyökeres közigazgatási reform, 

 4. Az egyházpolitikai törvények revíziója, 

 5. Az 1868. évi nemzetiségi törvény életbeléptetése és érvényesítése, 

 6. Liptószentmiklóson szlovák tannyelvű felső iskola és Liptó vármegyében egy szlovák 

tanítási nyelvű földművelési szakiskola felállítása. 

 

                                                

 
360 Škulkéty József 1853-1948, szlovák író, publicista, kultúrpolitikus, a Slovenské Pohľady szerkesztője 

1891-től, sajtópere volt 1899-ben, mert a prágai Slovanský Přehledben megjelent cikkek alapján a NN-ben 

negatív színben tüntette fel a szlovákság helyzetét az elmúlt 50 évben. 
361 Stefanovič Miloš (1854-1904) pozsonyi szlovák ügyvéd, publicista, a Tatra bank vezérigazgatója is lesz. 
362 A vádiratban vádként az szerepelt, hogy a vádlottak Dula Mátét, aki nemzetiségi izgatás vádjában 

gyanúsítottkénti kihallgatása után hazatért Túrócszentmártonba, a vasútállomáson, mint hőst ünnepelve 

fogadták. 
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Az igázságügyi minisztérium negyedévente készített összefoglaló felterjesztést a 

miniszternek a nemzetiségi és államellenes izgatás címén indult sajtóperekről.  Az 1904. 

május 17-én kelt anyag összesítése363: 

- A Hlas Ľudu című budapesti szlovák nyelvű lap szerkesztője Dr. Kabina Ferenc 

békásmegyeri ügyvéd ellen, a szerkesztőt elítélték.  

- A Černoknažník című túrócszentmártoni tót képes élclap újságírója, Čajda György 

ellen indult izgatás okán eljárás, a szerkesztőt elítélték. 

- A Povážské Noviny című modori lap felelős szerkesztője (takarékpénztári 

könyvelőként is tevékenykedik), Hrusovszky Igor ellen indult eljárás, az ügyben még 

nincs jogerős ítélét. 

- Az Obzor című rózsahegyi időszaki sajtótermék szerkesztője, ifjabb Babka György 

ellen indult sajtóper, az ügyben még nincs jogerős ítélét 

- A Národnie Noviny túrócszentmártoni újság szerkesztője, Strobl János ellen indult 

izgatás címén sajtóper, az ügyben még nincs jogerős ítélét. 

- A Národnie Noviny ellen más okból kifolyólag is van sajtóper folyamatban, Porubszky 

Haluskeje János szerzetes ellen, aki a cikk szerzőjeként maga helyett Bakusinczky 

Józsefet nevezte meg, 

- A Slovenský Týždenník, budapesti szlovák újság ellen, Dianiška Gusztáv 

magánhivatalnok cikke miatt indult izgatás címen eljárás, a vádlottat felmentették. 

- A Slovenský Týždenník, budapesti szlovák újság ellen 1903 októberében indított 

sajtóperben a vádlottat, Rojko András nyugalmazott plébánost az esküdtbíróság 

felmentette.  

- A Slovenský Týždenník, budapesti szlovák újság ellen Milan Hodža szerkesztővel 

szemben indult sajtóper. 

- A Pokrok című szakolcai szlovák lap, 1903. decemberi cikke miatt sajtóper indult Dr. 

Blahó Pál szakolci orvos ellen. 

- A Slovenský Týždenník, budapesti szlovák újság ellen izgatás címen indult újabb 

eljárás. 

- A Skotenec címen nyomtatott tórócszentmártoni füzetek ellen indult sajtóper. 

- Az Úžerník címen nyomtatott túrócszentmártoni füzetek ellen indult államellenes 

tevékenység címen eljárás. 

                                                

 
363 Igazságügy Minisztérium, 1904, V. 2351 
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- A Szocialisztikus tartalmú Vörös Zászló címen tótul megjelent nyomtatványban 

elkövetett izgatás miatt Svényi Ágoston szerző, budapesti lakos ellen, indult eljárás. 

- A nagybiccsei Rychtár z doliny című sajtótermék engedély nélküli terjesztése miatt 

indult eljárás Dusik Péter iparos ellen. 

A Szent Adalbert egyesület – elnöke Kollár Márton nádosi plébános, országgyűlési 

képviselő –, amely az esztergomi érsekség védnöksége alatt áll, a kiadott naptárában 1901-

ben az 1900-as év eseményei között a szlovákok számára sajnálatosként említi Pietornak, a 

nemzetiségi izgatás vádjában lefolytatott sajtóperben való elítélését, azaz politikai 

témákban nyilatkozik, pedig az egyesület bejegyzett célja a hitélet fejlesztése, vallásos 

tárgyú könyvek terjesztése.  

A nemzetiségi perek kapcsán Daxner Sámuel gömöri ügyvéd, a szlovák nemzetiségi 

párt vezetőségi tagja, a pánszláv izgatások jogcíme alatt indult gömör-kishonti és zólyomi 

hatósági eljárások kapcsán írt cikket a Národnie Noviny 1895. évi 17. számában, 1895. 

február 9-én. Érdekes mozzanat és a nemzetiségi alapon indult perek esetében új vonulat 

megjelenését mutatja, hogy a vádlottak előzetesen egyeztettek és elhatározták, hogy a 

hatályos törvények szerint a tárgyaláson szlovákul fognak beszélni és a védelmükkel szerb 

vagy román nemzetiségű ügyvédeket bíznak meg. A „Zastava” szerb és a „Tribuna” román 

lapban kértek ehhez segítséget, a román nemzetiségi mozgalom erre vonatkozó reakciója 

kiemelésre méltó. A „Tribuna” 1895. évi 6. száma tartalmazta a felhívást, hogy a 

besztercebányai bíróság előtt zajló, nemzetiségi izgatás gyanújában indult perben a 

vádlottak ügyvédi képviselet ellátásában kérnek segítséget. A „Tribuna” 1895. évi 8. 

számában leközölte a per kapcsán fontos tényeket. Ezt követően 5 román ügyvéd írt levelet 

Daxnernek, hogy díjtalanul szívesen elvállalják a képviseletet. Dr. Fodor Vazul 

abrudbányai ügyvéd válaszleveléből egy idézet „… kész vagyok arra, hogy mint 

védőügyvéd részt vegyek benne. … Remélem sikerül megtanulnom a szlovák nyelvet. Már 

el is kezdtem a tanulást. Ha jól haladok, nagy örömömre lesz, ha neked majd 

anyanyelveden írhatok, hogy így jobban megértsél.”  

A nemzetiségek összetartására e szemléletes példa, hogy több száz kilométerről, az 

ország másik végéből a nyelvet is megtanulni vágyó nemzetiségi ügyvédek díjtalanul is 

szívesen vállalták a képviseletet, a közös ügy a nemzetiségi jogok védelme érdekében. 
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II. 14. AZ EGYESÜLETI ÉLET ÉS AZ OKTATÁS KAPCSOLATA 

 

A szlovák egyesületi életnek a nemzetiségi oktatás területével is volt kapcsolata, erre 

egy szemléletes példa Wlassich Gyula vallási- és közoktatásügyi miniszter átirata Bánffy 

miniszterelnök úrhoz 1895. október 14-én, melyben tájékoztatja a hazai nemzetiségi 

középiskolai helyzetről,364 mely alapján: 

 17 középiskolában oktatnak román nyelvet (5 teljesen román tannyelvű), 

 5 középiskolában oktatnak szerb nyelvet (1 teljesen szerb tannyelvű), 

 3 középiskolában oktatnak szlovák nyelvet (szlovák tannyelvű iskola nincs), 

 3 középiskolában oktatnak ruszin nyelvet (ruszin tannyelvű iskola nincs). 

 

A szlovák oktatás helyszínei: 

 besztercebányai ágostai hitvallású evangélikus algymnasium: heti 1 órában, 

 pozsonyi ágostai hitvallású evangélikus főgymnasium: I-VIII. évfolyamokban heti 1 

órában, 

 besztercebányai királyi főgymnasium: rendkívüli tantárgyként heti 2 órában.  

 

Bánffy miniszterelnök viszontiratában365 1898. május 4-én (három évvel később!), a 

középiskolai helyzetet megfelelőnek tartja. Felveti, hogy szükséges lenne a nemzetiségi 

nyelvoktatást végző, jellemzően nem a tanári kar kötelékébe tartozó felekezeti paptanárok 

kezéből az oktatást kivenni és magyar nemzetiségű tanároknak, akik elsajátítják az adott 

nyelvet, az oktatást áttenni, mivel „nagyon czélravezető volna ha…középiskolai tanárok, 

kik egyik vagy másik nemzetiségi nyelv tanításával s ezzel kapcsolatosan az illető 

nemzetiség történetével, ethnographiájával, irodalmával, egyszóval szellemi életének 

magyar szempontokból való tanulmányozásával behatóbban és számbavehetőbb módon 

foglalkoznak” mivel ezek a tanárok „… akik az illető vidék nemzetiségének nyelvét, 

irodalmát, történelmét, összes aspirátióit ismerve, idővel nagy szolgálatot tehetnének a 

magyar kultúrpolitikának.” 

A miniszterelnöki gondolat egyértelműen sugallja, hogy a tantestületen kívüli, 

jellemzően felekezeti nemzetiségi nyelvoktatást fel kell, hogy váltsa egy, a nyelvoktatást 

az államigazgatási, oktatási hierarchiában végző magyar nemzetiségű tanár. 

                                                

 
364 VKM eln. 1895:2.391 
365 VKM 1898 – 1695 – 2117 
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1897-ben a szlovákok, az 1894-es Dunán inneni evangélikus egyházkerület szlovákok 

számára sérelmes arányosításának folyamatában kezdeményezett túrócszentmártoni 

szlovák evangélikus gimnázium megalakításának elutasítása után a Szlovák Nemzeti Párt 

támogatásával felekezetközi formában kívánták az iskolát létrehozni, melynek 

felállításához szükséges tőke összegyűjtése céljából iskolaegyletet alapítottak 1895-ben, az 

1868. évi XCIV. törvénycikk 26. §-a alapján „bármely nemzetiségű egyes honpolgárnak 

épen úgy, mint a községeknek, egyházaknak, egyház-községeknek: úgy ezentúl is jogában 

áll saját erejökkel, vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani. E végből, s 

a nyelv, művészet, tudomány, gazdaság, ipar- és kereskedelem előmozdítására szolgáló 

más intézetek felállítása végett is, az egyes honpolgárok az állam törvényszabta felügyelete 

alatt társulatokba, vagy egyletekbe összeállhatnak…” Az egylet alapszabályait és a 

megalakulásról szóló jegyzőkönyvet Mudroň Pál készítette el, a dokumentum jóváhagyásra 

először 1897 januárjában majd 1899 novemberében került felterjesztésre, az első esetben 

Perczel Béla belügyminiszternek a második alkalommal a belügyminiszteri feladatokat is 

ellátó Széll Kálmán miniszterelnöknek. 

Az egyesület alapszabályait a belügyminisztérium mindkét eseben (1897. április 9. és 

1899. december 5.) elutasította. Az indoklás a következő volt: „…a szlovák nemzetiségű 

polgárok felsőfokú képzésének módjairól a hazánkban már létező állami és egyházi 

középiskolák a szlovák nyelvű lakosság számarányához mérten teljes mértékben 

gondoskodnak.” Az elutasítás indoklása elég érdekes, figyelemmel a már közölt vallási- és 

közoktatásügyi miniszteri 1895. évi titkos felmérésére, mely szerint nemzetiségi tannyelvű 

középiskola a három legnagyobb lélekszámú nemzetiség esetében csak a szlovákoknak 

nem biztosított (a ruszinokat nem számolva ide) és csak három középiskolában történik 

szlovák nyelvoktatás eltérő feltételek mellett.366 
Az elutasításban szerepel még utalás arra, 

hogy a főokon túl nincsnek szlovák nyelven írt tankönyvek, így nem lenne miből oktatni. 

Ezen kiegészítő indok is elgondolkodtató, hiszen a tankönyv kérdésének rendezését több 

más is megelőzi a folyamatban, például a tőkét összegyűjtő egyesület létrejötte, az épület 

kivitelezése, a tanárok kiválasztása, azaz években mérhető az az idő amikor a 

tankönyvprobléma kerül napirendre367.     

                                                

 
366 B M. 1897 -  18. 830 
367 1898-ban a korábban végzett felmérések alapján a tanköteles körű gyermekek iskolába járási aránya 1000 

főre vetítve a németeknél 92%, a szlovákoknál 83%, a magyarok esetében 82%. Az iskolák közül 2217 

iskolában a magyar nyelv oktatása nem az elvárható szinten van, és 1998 tanító nem tud magyarul.  
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Az oktatás és az egyesületek kapcsolatának legeklatánsabb példája az egyesületi 

iskolák kérdése. 

A kérdéskör előzményeit, indikátorait a Berzeviczy vallás- és közoktatásügyi 

miniszter féle törvényjavaslat a népiskolai közoktatásról (1868. évi XXXVIII. törvénycikk) 

és a népiskolai hatóságokról szóló (1876. évi XXVIII. törvénycikk)  módosításáról368 szóló 

előterjesztése taglalja 1904-ben. Ennek hátterében az állt, hogy az 1900-as népszámlásási 

adatok szerint az ország lakosságának 40%-a nem beszél magyarul, a nemzetiségek 83,2%-a 

nem beszél, nem ért magyarul, ezért szükséges törvény kiadása, módosítása. 

A tót anyanyelvű tanulók száma 1899–1900-es iskolaév adatai alapján 16.687-ről 

27.635-re emelkedett, azaz a nemzetiségi vidékeken indított népiskolai terv nem érte el 

célját, ezzel összehasonlítva az állami népiskolák száma 1511, az összes pedig 17.098.369  

 

Az 1901/02-es tanévre vonatkozó összesítés szerint Magyarországon vegyesen magyar és 

szlovák tanítási nyelvű iskola:   

 

Iskolák típusai, ahol a szlovák nyelvet valamilyen 

módon oktatják 

Az ilyen iskolák száma 

Állami 0 

Községi 18 

Felekezeti, római katolikus 763 

Felekezeti, görög katolikus 67 

Felekezeti, görög keleti 0 

Felekezeti, ágostai evangélikus 310 

Felekezeti, református 3 

Felekezeti, unitárius 0 

Felekezeti, izraelita 0 

Felekezeti összesen 1143 

Egyesületi iskola 0 

Magániskola  0 

Összesen 1161 

 

A magyarországi nemzetiségek közül csak a németek rendelkeztek vegyes nyelven 

oktató egyesületi iskolával, ezek száma 7 volt a vizsgált tanévben (a kiváltságos státuszú 

Fiumében is működött egy vegyes tannyelvű olasz egyesületi iskola). 

                                                

 
368 Képviselői Irományok 1901-1906, XXXV. 380-419 p. 
369 Képviselői Napló – Komjáthy Béla beszéde, 1896-1901 – XXVIII. 64-73 p.    
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Iskolák típusai ahol szlovák egytannyelvű oktatás 

zajlik370 

Az ilyen iskolák száma 

Állami  0 

községi 25 

Felekezeti, római katolikus 307 

Felekezeti, görög katolikus 5 

Felekezeti, görög keleti 0 

Felekezeti, ágostai evangélikus 155 

Felekezeti, református 0 

Felekezeti, unitárius 0 

Felekezeti, izraelita 0 

Felekezeti összesen 467 

Egyesületi iskola 0 

Magán iskola 0 

Összesen  492 

 

A magyarországi nemzetiségek közül a románok rendelkeztek egyedül tisztán román 

nyelven oktató egyesületi iskolával, ezek száma 4 volt a vizsgált tanévben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
370 A szlovák tannyelvű iskolák száma 1880-ban 1716, 1900-ban 528, 1913-ban 365 volt. A táblázattal 

összefüggésben jól érzékelhető a csökkenő tendencia, (1899-1900 illetve 1901-1902 tanév viszonylatában 

egy tanév alatt az ilyen típusú iskolák száma 36-tal csökkent). 
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II. 15. A 19. SZÁZAD VÉGI 20. SZÁZAD ELEJI SZLOVÁK KIVÁNDORLÁSOK 

ÉS AZ EGYESÜLETI ÉLET KAPCSOLATA 

 

Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek Rósa Lajos Trencsén vármegye 

közgazdasági előadója 1899. december 14-én kelt jelentésében az ország északi területén 

tömegesen előforduló kivándorlás okairól ír,371 melynek okát a mezőgazdasági élet 

válságában látja. A kivándorlás a jobb megélhetés reményében Amerikába történik, és 

gyakorta családostul. Ez azért nem megállíthatatlan folyamat, mert a szegényeknek nincs 

meg a tőkéje az utazás finanszírozására. Az idénymunka mind az Alföld, mind észak felé, 

Csehország felé jellemző, ami veszélyesebb a déli iránynál, mert a cseh közegben terjedő 

eszmék hatása alá kerülnek. A probléma okát a munkáspiac hiányában látja. A munkaerő a 

megélhetés okán vagy más vidéken dolgozik vagy kivándorol. Ennek oka, hogy 

mentesüljön a nagy adó és illeték terhektől, melyek egy része közvetlen, ám még mindig 

vannak természetben teljesítendő kötelezettségek is. 

A probléma megoldására javaslatot is tesz: 

 - a kivándorlásnál a hadkötelezettek és olyanok kivándorlását, akinek vagyontalan 

hozzátartozói itthon maradnának megtiltani, 

 - a kis települések összevonása és a helyi adók csökkentése, 

 - az eladósodás, az uzsora kölcsönök és a kilátástalan helyzet elől alkoholizmusba 

menekülés visszaszorítására, hitel és fogyasztási szövetketeti hálózat nagyarányú 

fejlesztése.  

A kivándoroltak számát Desseffy pittsburgi konzul 1895-ös jelentésében 250.000-re 

teszi, jelzi, hogy a kivándorlási hullám kezdete az 1880-as esztendő volt és a kivándoroltak 

elsődleges úticélja Pennsylvania állam.  

Desseffy jelentésében szerepel, hogy a kivándorló szlovákok Amerikában már jól 

szervezett cseh és lengyel telepeket találtak, melyek 1875-től kezdve létesültek és mintául 

szolgáltak a kivándorló szlovákoknak. 

Az első szlovák egyesületek a nyelvtudás hiánya okán lassan és heterogén módon 

szerveződtek. A kivándorlók beléptek cseh, lengyel, sőt amerikai honos egyesületekbe is, 

és csak ezt követően kezdték megalakítani a saját nemzetiségi alapon szerveződő 

egyesületeiket, melyek először ön- és betegsegélyező és temetkezési egyesületek voltak. 

 Az első szlovák egyházközösség 1881-ben alakult a Magyarországról meghívott 

                                                

 
371  FM 1899 – 2175 



 

 

157 

Jaskowits lelkész irányításával Hazletonban, itt indult az első újság is a „Narodny Listy372 

1886-tól, a lelkész irányítása mellett, majd Shanandoahban a „Slovo” 1884-től Volyanski 

szerkesztése mellett.  

Slovenský János Gömör vármegyei evangélikus tanító 1887-ben érkezett Amerikába, 

és megkezdte a „Slovenské Noviny” lap kiadását. 

A kivándorolt szlávoknak három központjuk volt, Hazleton a katolikusoknak, a görög 

katolikusoknak Shanandoah, és vallási jelleg nélkül Pittsburg. 

A részletezett három nagy irányzattal nem rokonszenvező kivándoroltak 1895 előtt 

létrehozták a „Pennsilvanská jednota” nevű egyesületet, ami 30 fiókegyesülettel 

rendelkezett.  

A három központ közül Pittsburg vitte a vezető szerepet, ahol szlovák nyelvű lapot is 

kiadtak „Amerikansko-Slovenské Noviny” (Amerikai-Szlovák Újság) címen, 1886-tól, a 

lap szerkesztője Slovenský János, majd Pavel Rovnianek lett. Amikor a lap szerkesztését 

Rovnianek vette át, megindult az újság támogatásával az egyleti mozgalom is, felekezeti 

hovatartozástól függetlenül. 

Rovnianek szervezi meg az első egyesületet „Národný slovenský spolok” (Szlovák 

Nemzeti Egyesület) néven, 1892-ben373. Az egyesületnek 1895-ben már 200 fiókegyesülete 

van 6000 taggal (!).   

A szlovákok közötti vallási szemléletben itthon megfigyelhető különállás Amerikában 

is megmaradt, a katolikus vallásúak külön egyesületet hoztak létre maguknak „Katolícka 

jednota” (Katolikus Egység) néven, melynek Desseffy jelentése szerint 1895-ben kb. 5500 

tagja volt. Az evangélikusok, mondhatni válaszul, megalakították a „Slovenská evanjelická 

jednota” (Evangélikus Egység) nevű egyletet, melynek 1895-ben 20 fiók egyesülete volt és 

rendelkezett saját lappal is, melynek címe „Slovenská Pravda” volt és amelyik a jelentés 

szerint a kb. 20.000 Amerikába kivándorolt evangélikus szlovákot a magyar kormányzat 

nemzetiségellenes politikájának elutasítására ösztönözte. 

A hitelélet és az egyesületi élet kapcsolatának kontinenseken átívelő nemzetiségi 

összefonódásaira nagyon jó példa, hogy Rovnianek Pittsburgben közjegyzői, hajójegy-

intézői- és bank irodát is alapított, melynek a működtetéséhez a Tatra Bank több százezer 

koronás hitelt biztosított. A vállalkozások bukása a hitelt folyósító pénzintézetet is nehéz 

likviditási helyzetbe hozta. 

                                                

 
372 A katolikus szlovákok a „Narodny Listy” megszűnését követően Furdek lelkész irányítása alatt 

Clevelendben új lapot alapítottak. 
373 Az egyesület már az alapítás évében, 1892-ben, 40 fiók egyesületet hozott létre. 
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Desseffy szerint a kérdés megítélésének komolyságát bizonyítja, hogy nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül a Magyarországról kivándoroltak száma 1895-ben elérte a 

3.000.000 főt (!).  

A kérdés súlyát az adta, hogy a kivándoroltak – különös tekintettel a szlovákok –  

intenzív, rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a családjukon túl az otthoni szlovák 

nemzetiségi politikát irányító elittel is. Az ezek között lévő szlávok arányát vallási 

megoszlásban is jelenti: 

 

kivándoroltak összesen katolikus  evangélikus 

összesen 3.000.000 fő   

szlovákok Kb. 170. 000 fő 150.000 fő  Kb. 20.000 fő 

 

Desseffy felhívja a figyelmet arra a szlovák kivándoroltaknál jellemző sajátosságra, 

hogy azokat az Amerikában való letelepedési szándék nem motiválja, hanem amennyiben 

magyar pénzben kb. 2.000 Ft-ot összegyűjtenek a kivándoroltak meghatározó része 

vissza(haza)utazik. 

Széll Kálmán374 egy későbbi átirata 1902-ben már 3.500.000 kivándorlót említ, akikből 

a szlovákok számát 159. 460-ra teszi (még ebben az évben a miniszterelnök már 170. 000 

kivándorolt szlovákot említ375). 

 

 A témával kapcsolatos 1899 és 1900-as kimutatások az alábbi adatokat tartalmazzák: 

 

 1899-ben  

kivándorolt 

1899-ben 

kivándoroltak 

közül keleti 

szlovák 

tájszólásúak 

1899-ben 

kivándoroltak 

közül nyugati 

szlovák 

tájszólásúak 

1899-ben 

kivándoroltak 

közül 

visszatért 

szlovákok 14. 250 fő 89,71% 10,29% 1816 fő 

összes 32. 998 fő   3620 fő 

  

                                                

 
374 Ebben az időszakban a kivándorlások kapcsán elinduló nemzetiségi akciók felügyelője a miniszterelnöki 

segédtitkár Klebelsberg Kúnó volt. 
375 VKM 1902 -166/1735 
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 1900-ban  

kivándorolt 

1900-ban 

kivándoroltak 

közül keleti 

szlovák 

tájszólásúak 

1900-ban 

kivándoroltak 

közül nyugati 

szlovák 

tájszólásúak 

1900-ban  

kivándoroltak 

közül 

visszatért 

szlovák 14169 fő  84, 5% 15,5% 2918 fő 

összes 34712 fő   6169 fő 

 

A kivándorolt szlovákság politikai jelentőségét mind az itthoni szlovák nemzetiségi 

vezetők, mind az államhatalom felismerte.  

Széll Kálmán miniszterelnök a nemzetiségi visszavándorlók személyével kapcsolatos 

veszélyek csökkentése és a visszavándoroltak ellenőrizhetősége érdekében, 1901-ben, 

bevezeti a kivándoroltak „nemzeti gondozása” nevet viselő külföldi akciókat, mely közül 

az „amerikai actio” jár a legnagyobb kiadással, ezek az akciók 1908-ig folyamatosan 

tevékenykedtek. 

A magyar kormány által anyagilag támogatott külföldi, elsősorban amerikai akció 

lényege egyházi és társadalmi úton a szlovákok közötti nyelvi és felekezeti különbségek 

mesterséges fenntartása, a nemzeti egységre irányuló mozgalmak ellensúlyozása 

érdekében. A kormány nem a kivándorlás gazdasági, társadalmi okait akarta megszüntetni, 

hanem csak a visszatérés általi negatív hatásait akarta kiegyensúlyozni. Állást foglalt 

amellett, hogy a visszatérők megfertőzik az egységes magyar állam eszméjét, azzal 

ellentétes tanokat hirdetve, ami nem kívánatos. 

A FEMKE (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület) 1902. május 21-én kelt Széll 

Kálmán miniszterelnöknek szóló felterjesztése a külföldi egyesületeknek a magyar 

nemzetiségi viszonyokba való beavatkozásáról szól.376 Az ártalmasok között az első helyen 

az amerikai Szláv Jótékonysági Egyesületet emeli ki. Megemlíti, hogy szintén nagyon 

ártalmas külföldi egyesület testületileg történő magyarországi kirándulása, amely szintén 

nemzetiségi izgatáshoz vezet, példaként említi a prágai Sokol egyesületet. Kezdeményezi, 

hogy a miniszterelnök tegyen lépéseket ezen a területen, az államellenes tevékenység 

megakadályozása érdekében. 

A kormány a katolikus püspöki kartól külföldre „elkötelezett” lelkészek kiküldését 

kezdeményezte, ennek sikertelensége okán a kormányzat 1903. január 15-én tartott 
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miniszterelnöki tanácskozásának döntése alapján a sajtópropaganda erősítését tűzte ki 

célul, ami azonban az amerikai szlovák sajtótermékek és szlovák egyesületek tevékenysége 

miatt, melyek a cseh-szlovák egység gondolatát terjesztették, érzékeny hatást nem tudott 

kifejteni.  

A nemzetiségi agitáció ellensúlyozására, uralkodói engedéllyel, 1902. március 8-tól 

évi 30.000 korona volt fordítható az Amerikába kivándoroltak egyházi, iskolai téren való – 

nemzeti érzelmű – támogatására. 

A magyar képviselőházban elhangzott pánszláv vádak ellen az amerikai „Slovenský 

sokol” egyesület tagjai – főként a tanítók – aláírásával 74 tiltakozó irat érkezett377, melyet 

az alábbi kísérőlevéllel Ján Kovalik szlovák tanító írt alá: 

„Méltóságos Apponyi Albert gróf, a magyar képviselőház elnökének Budapesten, 

Magyarország 

 

Elnök Úr 

Veszelovszky Ferenc úr országos képviselőház tagjának f. é. Febr. 3-án a képviselőház 

nyilvános ülésében elmondott beszéde alkalmával az országgyűlési képviselő urak 

odanyilatkoztak, hogy a mi egyesületünk és újságjaink Amerikában Oroszország pénzével 

vannak segélyezve. Az igazság és történelmi igazság érdekében ezennel hitelesen becsület 

szavunkra kinyilatkoztatjuk, hogy soha és sehol, sem közvetlenül, sem közvetve sem nem 

kértünk, sem nem kaptunk, sem nem szükségelünk bármi pénz-, vagy egyéb segélyt 

Oroszországtól, vagy bárki mástól, hogy Oroszországgal semmiféle összeköttetésben nem 

állunk.  

Houtzdale, PA 1902 dna March. 8.”   

 

Desseffy Tamás főkonzul javaslata378 Nuber Sándor chicagoi és Wein Jakab pittsburgi 

konzulok egyetértésével az amerikai szlovákok anyagi megtakarításainak hazaküldésével 

kapcsolatosan azt tartalmazza, hogy szükséges lenne ezen átutalások folyamatának 

szervezett keretek közé terelése. Ennek érdekében a magyar kormányzatnak létre kellene 

hoznia erre a célra egy saját bankot, a szlovákok lakta városokban pedig fiókhálózatokat, 

mert így a hazaküldött pénz útja nyomon követhetővé válna. Ezzel a hazai pánszláv 

mozgalom anyagi bázisa inderekt módon felügyelet alá vonható. 

                                                

 
377 országgyűlési képviselőházi iratok, Képviselőházhoz intézett kérvények 2397/1901-1906 
378 ME 1903 – XVI – 79 
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A konzulátusok feladatai közé tartozott az egyleti mozgalmak tevékenységének 

nyomon követése, melyről eseti jelentések készülnek és éves összefoglaló jelentés is 

megküldésre kerül. Ezen tevékenység nagy erőforrás igénye okán kezdeményezte a 

főkonzulátus a megfelelő nyelvismerettel rendelkező konzulátusi személyzet létszámának 

növelését és a konzulátusok számának emelését379.  

Desseffy javasolja, hogy a pánszláv agitáció megelőzése érdekében megbízható katolikus 

és evangélikus papokat és tanítókat kellene Amerikába kiküldeni380, annak érdekében, hogy 

a népet ne fertőzzék meg hamis ideológiákkal.  

Széll Kálmán miniszterelnök egyenesen a kivándorolt szlovákok visszatérésének 

megnehezítését látta indokoltnak, mivel a hazatérők Amerikában megfertőződtek a magyar 

állameszmével ellentétes ideológiákkal és visszatérésük esetén ezt terjesztenék a szlovák 

ajkú lakosság körében381. Mivel a hazatérés jogilag nem akadályozható meg, szükségesnek 

tartotta a kivándoroltaknak az Amerikában való gondozását. 

A kivándoroltak jellemzően pénzkereseti célból keltek útra a kilátástalan anyagi 

helyzet okán, (sok közülük a hajadon nő), és a megkeresett pénzt Rovnanek amerikai 

bankja és a túrócszentmártoni Tatra Bank közvetítésével a rokonságnak küldték haza, akik 

azt a tartozások törlesztésére, ház vagy föld vételére fordították. 

A hazatérési arány kb. 20%-os, a kiutazók egy része, ha a tervbevett összeget 

összegyűjtötte, nem utazik többször, egy részük viszont rendszeresen visszajár, egy részük 

pedig családostul véglegesen kivándorol. 

A Tatra Bank az átutalt összegek kamatainak egy részét, mint kezelési jutalékot 

megtartja és ezt az összeget nemzetiségi célokra fordítja. Ezért fontos, hogy a bank élére 

egy magyar érzelmű elnök kerüljön kinevezésre. 

A miniszterelnök 1902. november 11-én körlevélben fordul a szlovákok lakta 16 

északi vármegye főispánjaihoz az alábbi öt kérdéssel.382 
 

1. A kivándorolt szlovákok milyen mértékben térnek haza? 

 2. A visszatérők politikai érzelmében mutatkozik-e elváltozás pánszláv, cseh-tót 

összetartozás, nagyszlovák eszmék tekintetében? 

                                                

 
379 ME 1903 – XVI – 79 /346/ - Desseffy jelentése tartalmazza, hogy a konzulátusok és az ügyintézők számát 

növelni javasolja, mivel jelenleg a konzulátusok székhelyére való utazás azok csekély számából adódóan, 

amennyiben az ügyintézés személyes megjelenést igényel, akár fél havi bérébe is kerül az ügyfélnek.  
380 Kanadában az USA-ban és Dél-Amerikában a becslések szerint a korszakban 320.000 kivándorolt 

katolikus szlovák élt. 
381 ME 1903 – XVI – 79 
382 ME 1902 – XXIII – 4446 
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  3. A 2. pontban jelzett eszméket a hazatértek terjesztik-e? 

 4. Igazolható-e, hogy a felvidéki pánszláv mozgalmakat az Amerikából hazautalt, 

hazahozott pénzből szerveznék? 

 5. A hazatértek végleg itthon maradnak vagy visszatérnek Amerikába? 

A válaszok383: 

 

Vármegye Válasz 

Abaúj-

Torna 

1. Jellemzően visszatérnek 3-4 év után, 

2. Politikai érzelmekben nincs változás, hazafias érzelműek. 

3. Politikai nézetek terjesztése nem zajlik. 

4. A pánszláv mozgalmak anyagi finanszírozása nem történik. 

5. Gyakori a visszatérés utáni családos kivándorlás, gyakori a hajadon 

nők végleges kivándorlása. 

 

Árva A válasz nem volt fellelhető. 

Bars A kivándorlás szórványossága miatt, adathiány okán nem tud érdemi 

választ adni. 

Gömör       1. A kivándoroltak 90%-a hazatér. A kint maradottak között jellemző 

a katonai szolgálat előli menekülés. 

      2. A politikai érzelmekben a kishonti járásba hazatérők kivételével 

változás nem figyelhető meg. Ezek esetében az amerikai Rovnanek-

egyesületek káros hatására vezethető vissza a változás, ezen esetben 

általánosságban magyar ellenességről beszélhetünk. 

      3. A politikai érzelmek terjesztése nem zajlik, de az amerikai 

egyesületek káros hatásával megmételyezett hazatérők okán az 

elterjedése joggal feltételezhető. 

      4. A pánszláv mozgalom anyagi finanszírozása eddig nem zajlott, de 

joggal feltételezhető a megjelenése, mert a hazatérők jelentős 

összegeket kerestek kint. 

      5. A szakképzettséggel rendelkező fiatalok esetében jellemző, hogy 

hazatértük után ismét kivándoroltak. Az idősebbek jellemzően 

maradtak. Feltűnő a sok kivándorló hajadon nő, akik nem térnek 

vissza, feltételezhetően a katonai szolgálat elől menekülőkkel kint 

házasságot kötnek és végleg letelepednek. 

Hont A válasz nem volt fellelhető. 
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Liptó A      1. A kivándoroltak általánosságban visszatérnek, kivéve azok, akik a 

katonai szolgálatot akarják elkerülni.  

2.      2. A politikai érzelmek tekintetében megfigyelhető a változás. Nem a 

kérdezett változások figyelhetők meg, mert az alacsony társadalmi 

osztályból való származásuk után a látókörük szűk, inkább valamely 

szociáldemokratikus színezetű érzelmek.  

A       3. A pánszláv politikai érzelem terjesztése közvetlenül nem jellemző, 

inkább az egyesületi életben, kocsmai beszélgetésekben.  

         4. A pánszláv mozgalom anyagi finanszírozása nem zajlik.  

         5. A  kivándoroltak 50%-a végleg kint marad, a hazatértek 50% ismét 

kimegy. 

Nógrád      1. A kivándoroltak szinte 100%-a visszatér, csak pénzszerzési 

szándéktól vezérelve vándorolnak ki.  

      2. A politikai érzelmek tekintetében nincs változás.  

      3. A pánszláv politikai érzelem terjesztése nem figyelhető meg. 

      4. A pánszláv mozgalom anyagi finanszírozása nem zajlik. 

      5. A hazatértek ismételt kivándorlása egyáltalán nem jellemző, a 

keresett pénzből kifizetik a tartozásokat vagy házat vesznek. 

Nyitra       1. A kivándoroltak 20-25%-a hazatér, mivel a vármegye miavai, 

szenci, szakolcai, vágújhelyi járásai a pánszlávizmus fészkei, az innen 

kivándoroltak az Amerikában működő szlovák egyesületekbe tagként 

belépnek így nézeteik tovább erősödnek.  

      2. A politikai érzelmek tekintetében a cseh-tót összetartozás erősödése 

figyelhető meg.  

      3. A pánszláv politikai érzelem terjesztésében a hazatértek nem 

szerepelnek, a ki nem vándorolt orvosok, ügyvédek, tanítók ennek a 

szervezői.  

      4. A pánszláv mozgalom anyagi finaszírozása feltételezhető, de 

bizonyíték nincs rá. Például a Miavska Banka az átutalások és betétek 

egy részét a tulajdonos tudta nélkül forgatja meg, az ebből származó 

hasznot feltételezhetően pánszláv célra fordítja, például a képviselő 

választáskor a szlovák jelöltek kampányára 6.000 koronát folyósított. 

Továbbá igazolható, hogy a vágújhelyi népbank 20 kivándorlónak 

autóköltségre kölcsönzött. A szenci járásban lévő túrócszentmártoni 

Tatra Banka fiókja szintén kölcsönzött kivándorlóknak útiköltségre, a 

gyanú szerint Amerikából érkezett összegekből.  

      5. Érdemben nem válaszol. 

Pozsony A válasz nem volt fellelhető. 

Sáros       1. A kivándoroltak fele hazatér. 

      2. A politikai érzelmeikben nincs változás. 

      3. A politikai érzelmek terjesztése nem zajlik. 

      4. A pánszláv mozgalom anyagi finanszírozása nem zajlik. 

      5. A kivándoroltak többsége földet, házat vesz és letelepszik, egy 

részük többször is kivándorol. 

Szepes A válasz nem volt fellelhető. 
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Trencsén       1. A kivándoroltak több mint fele visszatér. A kintmaradottak is 4-5 

évente hazalátogatnak a rokonokhoz. 

      2. Politikai érzelmeikben nincs változás. 

      3. A politikai nézetek nyílt terjesztése nem fordul elő, azonban az 

egymás közti, „titkos” propagálás rendszeres. 

      4. A pánszláv mozgalom anyagi támogatásra nincs bizonyíték, mert 

nem átutalással, hanem készpénzben hozzák haza a keresetüket. 

      5. A kivándoroltak több mint fele ismét kimegy és ezt követően 

telepszik le véglegesen. 

Túróc      1. Jellemzően visszatérnek. 

     2. A nemzetiségi ideológiákkal már itthon is megfertőzött alacsonyabb 

néprétegek nemzetellenes politikai érzelmei csak tovább erősödnek. 

     3. Kismértékben terjesztik, nagyobb mértékű azonban a ki nem 

vándorolt honi szlovák értelmiség agitátori szerepe. 

      4. A Tatra Bank az átutal összegek kezelésével kapcsolatos 

ügyintézésért kezelési költséget von le, amit pánszláv igzatásra fordít, 

csak nincs rá bizonyíték. Javasolja a Tatra Bank fokozott felügyeletét. 

      5. Változó, van aki egy utazás után többet nem indul útnak, van aki 

többször is kivándorol, van akik családostul költöznek ki. 

 

Ung  1. A kivándoroltak 90%-a hazatér, kivéve azok a fiatal férfiak, akik a     

 katonai szolgálat elől menekültek el ily módon. 

2. A politikai érzelmekben kivételesen van pánszláv előretörés. 

3. A politiai eszmék terjesztése nem zajlik. 

4. A pánszláv mozgalom finanszírozása nem zajlik. 

 5. A hazatértek egy része többször is kivándorol. 

Zemplén          1. A kivándoroltak 80%-a visszatér. 

         2. A politikai érzelmekben nincs változás. 

         3. A politikai eszmék terjesztése nem zajlik. 

         4. A pánszláv mozgalom finanszírozása nem zajlik. 

         5. Érdemben nem válaszol. 

Zólyom          1. Nagy számban visszatérnek. 

         2. Politikai érzelmeikben nincs változás, azokat kivéve, akik már a   

         kivándorlás előtt is pánszláv érzelműek voltak. 

         3. A politikai eszmék terjesztése nem zajlik. 

         4. A pánszláv mozgalom finanszírozása nem zajlik. 

         5. A kivándoroltak egy része ismét kimegy, majd visszatér és földet,    

         házat vesz, a többség végleg kiöltözik. 

  Jelzi, hogy Hanzlik Andor besztercebányai ügyvéd rendszeres  

  kapcsolatot tart az amerikai tót egyesülettel. 

 

A magyar kormányzat esetenként közvetlen intézkedéseket is tett az amerikai 

egyesületi élet befolyásolására, pl.: a ruszin „Sojedinenja” egyesület irányításába beemelte 
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Hodobay Andor görög katolikus visitatort,384 aki tevékenységével negatívan befolyásolta az 

egyleti életet, mely miatt az egylet tiltakozó levelet írt a magyar kormányhoz.385  

 

A magyarországi viszonyok adaptálása jól megfigyelhető az amerikai környezetben, 

az egyesületek tagozódásában; kulturális egyesület létesül 1900-ban „Matica” néven, 

nőegylet „Živena” néven, testedző egylet „Slovenský sokol” néven.  

Az 1895-ben létrehozott „Matica” céljai a Magyarországon betiltott egyesületével 

azonosak, mely működése kapcsán New York-ban újságot is megjelentetett „Slovjak v 

Ameriki” néven, melynek szerkesztői az induláskor Marschall és Spewák voltak.  

Az ellenzéki Egyetértés című lapban Réz László cikke (1901. évi 189. szám) konkrét 

példákat hoz arra, hogy a hazai szlovák nemzetiségi vezetők milyen kapcsolatokat ápoltak 

az amerikai szlovák egyesületekkel és lapokkal és azok milyen mértékben folytak bele a 

honi politikába. Ezek jellemzően olyan amerikai szlovák lapok Magyarországra postázott 

példányai, nyomtatványai, szórólapjai, könyvei, amelyek a magyar kormány 

nemzetiségeket elnyomó politikájáról cikkeznek, szólnak, melyeket a karhatalom 

rendszeresen elkobzott és a Belügyminisztériumnak tájékoztatásul rendszeresen 

megküldött. 

1904 októberében Amerikában Saint Louis-ban tartották az interparlamentáris 

konferenciát, melyre Magyarország is küldött képviselőket gróf Apponyi Albert 

vezetésével. A konferencia magyar küldötteihez a kivándorolt szlovákok egy emlékiratot 

jutattak el, melyben bírálták a magyar kormány soviniszta nemzetiségi politikáját, a 

FEMKE működését, a szlovák gimnáziumok és a honi Matica Slovenská bezárását. 

Az Amerikanské slovenské noviny 1903. május 30-i számának elkobzását javasolja a 

pozsonyi főügyész, az abban megjelent, Magyarországról kiküldött Ludmila Podjavorinská 

nemzetiségi izgatást tartalmazó cikke miatt, az újság egyébként ekkor is szállítási tilalom 

alatt állt, példányai – a többi amerikai szlovák újság magyarországi terjedésével azonosan 

– becsempészés útján jutottak el az érdekeltekhez. 

A kivándorlás legnagyobb számban Árva, Sáros, Szepes vármegyéket érintette, 

megközelítőleg 50%-ban! A dualizmus időszaka alatt ez összeségében kb. 500.000 főt 

érintett. Ennek a népességcsökkenésnek elsődleges negatív hatásán túl közvetve, látensen 

                                                

 
384 A magyar kormányzat azt a technikát alkalmazta, ha a kivándoroltak lelkésze elhalálozott vagy hazatért, 

és otthonról akart a kinti nemzetiségi közösség új lelkészt a gyülekezetnek, akkor az állam és az egyház 

kapcsolatát kihasználva a kormányzat nyomást gyakorolt az egyházra annak érdekében, hogy a magyar 

kormányzat nemzetiségi álláspontjával azonosuló lelkész kerüljön kiküldésre.  
385 ME 1906 – XXI-845/II. 
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lett pozitív hatása is, mégpedig az elősorban az északkeleti vármegyékből 

kivándoroltakban, hiszen Amerikában az egymásra utaltság, a nyelvi kötődés egy fokozódó 

nemzeti öntudatot hozott a felszínre.  

1899-1913 között386:  

 

A kivándoroltak kb. 23% nem telepedett le véglegesen Amerikában, hanem hazatért. 

Ezt a tényt nagyon jól példázza azon adat, hogy Sáros, Szepes vármegyékben az 1910-es 

évek elején minden hatvanadik lakos születési helye valamely tengerentúli város volt. A 

hazatelepülők, az ott megkeresett pénzükön túl, egy megnövekedett nemzeti öntudatot is 

visszahoztak, amivel bekapcsolódtak a gazdasági, politikai, egyesületi, kulturális életbe. 

 

A történelmi Magyarország tekintetében külföldi egyletnek minősülő egyesületek 

csoportjába az amerikai mellett speciális vetület az OMM-en belüli szlovák egyesületek 

létrejötte. Ez az örökös tartományokban, különösen Csehországban, a cseh- szlovák 

közeledéssel különös hangsúlyt kapott. Ebbe a vonalba tartozik, hogy a Prágában tanuló 

szlovák egyetemi hallgatók 1882-ben megalapították a „Detvan” ifjúsági kört, mely a cseh 

és szlovák értelmiség, a jövőbeli értelmiség kulturális majd később politikai kapcsolatait is 

ápolta. A Prágában működő Sokol egyesület 1907 júliusában tartotta V. kongresszusát. 

                                                

 
386 Az 1915-ös amerikai népszámlálás 700.000 szlovák nemzetiségűt regisztrált. 

vármegye kivándorló ebből szlovák kivándorlók 

Abaúj-Torna 44 258 27,3% 

Árva 14 648 98,3% 

Bars 3 341 75,3% 

Gömör 30 958 56,7% 

Hont 4 070 74,0% 

Liptó 12 251 97,2% 

Nógrád 7 071 47,0% 

Nyitra 33 031 93,4% 

Pozsony 12 044 83,7% 

Sáros  50 390 82,5% 

Szepes 46 007 75,8% 

Trencsén 23 560 97,4% 

Túróc 9 596 93,1% 

Ung 45 657 40,6% 

Zemplén 82 584 63,5% 

Zólyom 9 139 96,3% 

Összesen 482. 613 74,5 % 
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A „Cseh-Tót Nemzeti Egység” Ausztriában (Morvaországban) Ungarisch-Bródban 

alakult meg 1902. november 16-án és bejegyzett egyesületi tevékenységét Magyarországra 

is kiterjesztette, ennek megakadályozására kezdeményezte Gróf Klebelsberg Kúnó 

miniszteri titkár az egyesület államellenes tevékenysége bizonyítékainak bemutatásával az 

osztrák kormányzatnál az egyesület működésének betiltását387.  

Az egyesület nem fiókegyesülete a Prágában működő „Cseh-Tót Egység”-nek, attól 

teljesen elkülönülten alakult.  

Az egyesület alapszabályai alapján az egylet céljai: 

 A Morvaországi cseh-tót nép társadalmi, nemzeti, szellemi, anyagi viszonyainak a 

megismerését követően a nemzeti öntudat felélénkítése, ami a földművelés az ipar és a 

kereskedelem felvirágzásához fog vezetni. 

 Ösztönözni a nemzeti viselet használatát. 

 Összejöveteleket, előadásokat, kirándulásokat, színi előadásokat, nemzeti ünnepeket 

rendezni. 

 Földművelési, ipari és kereskedelmi iskolák alapításában való közreműködés és ezek 

működésének anyagi támogatása. 

 Könyvtárak, nyilvános gyűjtemények, olvasótermek létrehozása. 

 Gépek, szerszámok beszerzése, majd kölcsönzése. 

 Pénzintézetek, munkásegyesületek, biztosítási egyesületek, elárusító egyletek 

létrehozása. 

 A cseh-tót népről szóló ismeretek terjesztése, ezen ismeretek terjesztésének 

támogatása. 

Gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök, mint belügyminiszter, a Pozsony, Trencsén, 

Árva, Liptó, Túróc, Zólyom és Bars vármegyék főispánjainak küldött titkos, bizalmas saját 

kezű felbontást elrendelő 1903. július 24-én kelt leiratában az egyesület tevékenységét – 

függetlenül attól, hogy az alapszabály szerint tevékenységét csak Morvaországban végzi – 

veszélyesnek tartja. Ennek oka, hogy feltételezi, hogy a prágai székhelyű Cseh-Tót 

Egység” nevű egyesülethez hasonlóan ebben az esetben is fennáll a veszély, hogy a 

tevékenységét kiterjeszti a magyarországi északi várnegyék lakosságára, ezért „éber 

figyelemet” kért, és az egyesület agitátorainak megjelenése esetén a szükséges – a 

tevékenység megakadályozását szolgáló – intézkedések megtételét.388 

                                                

 
387 ME -  XVa – 318 
388 ME -  XVa – 318 
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A Živena a Matica folytatása – nyilatkozza Nessi Pál 1902. december 6-i képviselőházi 

beszédében389 – mivel a nőegylet gyűlésein férfiak is részt vesznek, a megszervezésre 

kerülő üléseiken a cseh-tót egységet éltetik, orosz támogatásban bízva.  

Az egylet által szervezett gyűlés kapcsán sürgönyt küldött a cseh nőegylet az alábbi 

szöveggel: „Prága. Üdvözletünk tót nővéreinknek, a Živenában összegyűlteknek. 

Virágozzék minden művetek díszére és javára a közös szláv hazánknak. A cseh nőegylet.” 

A rendezvényre érkeztek vendégek Szentpétervárról, Prágából, Brünnből, sőt Bulgáriából 

is, a résztvevők jellemzően tanítók voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
389 Képviselői Napló, 1901-1906 IX. 348-351. p. 
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II. 16. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1867-1875 KÖZÖTT 

 

A politikai-társadalmi kontextus bemutatását alapvetően fontosnak gondolom, hiszen 

ezen az optikán keresztül érhető meg milyen közegben alakultak, próbáltak működni és 

milyen sikereket, eredményeket, hatást értek el az eddig vázolt szlovák egyletek a 

dualizmus alatt390. 

Axiómaként kijelenthető, hogy az 1867-es kiegyezési törvénnyel jétrejött Osztrák-

Magyar Monarchia és azon belül a történelmi Magyarország soknemzetiségű ország volt. 

A korszak politikai, államigazgatási vezetői ebből az alapanyagból következetesen az 

egész korszak alatt egy egységes nemzetállamot szerettek volna létrehozni és ennek 

érdekében a szükséges politikai, jogalkotási, társadalom formáló döntéseket meg is hozták. 

Az egységes magyar politikai nemzet létrehozása érdekében, közvetve-közvetlenül a 

nemzetiségekkel szemben elnyomó intézkedések sora került megalkotásra. Ez 

értelemszerűen kihatott a nemzetiségi társadalmakra, így azok társas szerveződéseire az 

egyesületekre is. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a 19. században fokozatosan Közép-

Kelet-Európában is tért hódító nacionalizmus és liberalizmus eszméje hatására a nemzeti 

társadalmak, a nemzetállamok kialakulása állt, ami a történelmi Magyarország esetében a 

korszak politikai vezetőinek berögzült álláspontja szerint az államalakulat kereteit 

szétfeszítette volna. 

Tekintsük át a dualizmus nagyobb belső korszakai mentén ezt a kontextust. Az 1867-

1875 közötti időszakban egy mérsékelt, toleráns közegről beszélhetünk, amit a kor 

emblematikus alakjának beszédeiből származó idézetek jól bizonyítanak: 

Deák szavai a Parlamentben 1867. március 7-én: „A nemzetiségi törekvések 

korunkban éppoly korszerűnek látszanak, mint egykor a vallási viszályok voltak,… de 

remélem Istentől, hogy valamint vagy elértük vagy közel vagyunk ahhoz az időhöz midőn 

az ember becsét, értékét alkalmas voltát nem a grammatika és szótár szerint bírálják meg. 

Várjuk be ezen időt, és addig is legyünk egymás iránt méltányosak és türelmesek, 

…ingerültség nélkül sokkal könnyebben fogjuk megoldani ezen kérdést, mint 

ingerültségnek messze ragadó áradatával, mely czélhoz nem, sőt attól inkább elvezett…”   

                                                

 
390 A II. 16-21 közötti fejezetekben lévő levéltári hivatkozások egy része megtalálható Kemény G. Gábor: 

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus időszakában 1867-1913. I-VI. kötet., 

Budapest, Tankönyvkiadó, 1952-1986. művében is, a lábjegyzetek ebben az esetben is az eredeti levéltári 

jelzet jelöléssel szerepelnek. 
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  Deák Ferenc az 1871. évi költségvetés tárgyalása során elmondott beszédéből idézve: 

„Egyáltalában, ha mi a nemzetiségeket megnyerni akarjuk, ennek nem az az útja, hogy 

őket minden áron magyarosítsuk, hanem az, hogy velük a magyar viszonyokat 

megkedveltessük. Mert kettő tisztán áll előttünk: kiirtani akarni őket istentelen barbárság 

volna, még akkor is, ha nem volnának oly számosan, minélfogva őket megsemmisíteni 

lehetetlen. Ellenségeinké tenni őket nem fekszik érdekünkben. Hasonló helyzetben vannak 

ők is. Ha ők elszakadhatnának, és egy nagy nemzetet képezhetnének: érteném a netalán 

erre irányzott törekvést, de az európai viszonyok közt ez lehetetlen. Mind a két félnek tehát 

arra kell törekednie, hogy együtt és egymás mellett minél jobb egyetértésben megéljünk.” 

A korszak ismert alakjai is támogató beszédeket mondanak: Jókai és Simonyi is 

javasolja a Parlamentben, hogy a kultuszminiszter a tudományos hazai társulatokat 

segélyezze nyelvi, nemzeti különbség nélkül.391 

A fentiekben érzékeltetett közeg ösztönzőleg hatott a nemzetiségi vezetőkre: A 

nemzetiségek (románok, szerbek, szlovákok, oroszok, németek) első közös fellépése volt, 

amikor a nemzetiségek jogait szabályozandó közös törvényjavaslatot készítettek elő 1867 

júliusában, mely „kisebbségi javaslat” címen a képviselőházban vitára is bocsátottak 1868. 

november 24-28 között. Ez a nemzetiségek számára szinte autonómia szintű jogokat kívánt 

biztosítani azzal, hogy a nemzetiségek által kapott települések esetében a helyi és országos 

választókerületek úgy legyenek meghatározva, hogy „ha nem tisztán, úgy legnagyobb, 

vagy nagyobb részben azonegy nemzetiségből álljanak”. A törvényjavaslat az „Országos 

nemzetiségeknek és nyelveknek Magyarországban leendő szabályozására és biztosítására” 

címet viselte.392 A törvényjavaslat 12 §-ból állt, melynek 8. §-a foglalkozott az 

egyesületekkel, „Ennélfogva minden országos nemzetnek (értsd a magyar mellett a fent 

említett ötnek is) joga van, összvességében vagy részben, e czélra egyesülni, iskolákat és 

intézeteket, társulatokat, egyleteket a szellemi és anyagi müvelődés, ugy mint a műveltség, 

tudomány, szépirodalom, művészet és népgazdaság fejlesztésére alapítani, pénzalapokat és 

alapítványokat létesíteni és e végre felállított saját közegei útján önállóan kezelni”.  

Az Országgyűlés nemzetiségi albizottsága is kidolgozta saját törvénytervezetét, mely a 

„nemzetiségek egyenjogúságáról” címet viselte393. A 35 §-ból álló törvénytervezet, külön 

fejezetben (IV. fejezet) foglalkozott a „nemzetiségi jogok a társulás területén” 

kérdéskörrel. A témát az alábbiak szerint javasolták szabályozni: „Bármely nemzetiségű 

                                                

 
391 Képviselői Napló 1869 VI. 247p. 
392  Képviselőházi Iratok 1865-1868 II – 261-264 p. 
393 Képviselői Iratok 1865-1868 VI. 249 p. 
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minden egyes honpolgárnak épen úgy, mint a törvényhatóságoknak, községeknek, 

egyházaknak jogában áll, saját erejével vagy társulás útján, alsó-, közép-, és felső-

iskolákat, valamint a művészet, tudomány, gazdaság, ipar és kereskedés előmozdítására 

szükséges egyéb intézeteket fölállítani, e végből az egyes honpolgárok az államkormány 

felügyelete alatt társulatokba, egyletekbe összeállhatnak, a összeállván szabályokat 

alkothatnak, az államkormány által helybenhagyott szabályok értelmében eljárhatnak, 

pénzalapot gyűjthetnek, azt, ugyancsak az államkormány felügyelete alatt, nemzetiségi 

jogos igényeiknek is megfelelően kezelhetik. Az ily módon létrejött tan-, művelődési és 

egyéb intézetek – az iskolák azonban csak a tanterv általában való összhangzásának feltéte 

alatt – az állam hasontermészetü s hasonfoku intézeteivel egyenjoguak. A társulatok s az 

általok létesített intézetek egymás közt saját nyelvökön is érintkezhetnek”. 

Megállapítható, hogy a nemzetiségek javaslata általánosabb, a részletek tekintetében 

kevésbé kimunkált, míg a nemzetiségi albizottság a jogokat nem érintve, két alkalommal is 

utal arra, kvázi kiemeli, hogy az egyesületek megalakulásának engedélyezése és működése 

felett az államkormány felügyeletet gyakorol394.  

A törvényalkotási munkát a témában a szlovákok által lakott térségek a maguk 

eszközeivel igyekeztek is ösztönözni, a megélénkülő egyesületi élet kapcsán az igényeiket, 

javaslataikat a döntéshozókhoz eljuttatták. Így 1868-ban, 21 szlovák nemzetiségű, Szepes 

vármegyei község a szlovákoknak jogokat követelő kérelmet nyújtott be Dobrzánszky 

Adolf rutén képviselő segítségével az Országgyűlésnek, ennek III. 7. pontjában kérik, hogy 

„Ha az ország közpénztárából tudományos társulatokat és egyesületeket segélyeznek, 

részesüljön ebből, nagysága szerint, Magyarország minden nemzete.” 

A Parlament Törvényelőkészítő Központi Bizottsága 1868 novemberében 

beterjesztette a „nemzetiségi egyenjogúságról” szóló törvénytervezetet, mely 27 §-ból állt, 

ez a tervezet a korábban idézett nemzetiségi albizottság javaslatához képest a „nemzetiségi 

jogok a társulás területén” tekintetében egy mondatban tért el, mely az alábbi: „A magán 

intézetek és egyletek nyelvét az alapítók határozzák meg”.    

                                                

 
394 Az albizottság javaslatában megjelentek azok a gondolatok, melyek törvény hiányában az egyesületek 

működési elveit a dualizmus ideje alatt szabályozó, jellemzően belügyminiszteri rendeletekben, már mint 

kogens előírások jelentek meg pár év múlva, azaz a gondolat íve töretlen maradt. 
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Deák Ferenc képviselőként elkészítette a maga törvényjavaslatát,395  mely végül kisebb 

módosításokkal törvényerőre emelkedett396,  ennek releváns részei az egyesületek 

tekintetében az alábbiak:  

„6. §: A törvényhatósági tisztviselők, saját törvényhatóságaik területén, a községgel, 

gyülekezetekkel, felsőbb egyházi hatóságokkal, egyesületekkel, intézetekkel és 

magánosokkal való hivatalos érintkezéseikben, ha azok úgy kívánják, ugyanazok nyelvét 

használják.” 

„24. §: Ha magánosok, egyházak, magán társulatok, magán tanintézetek és törvényhatósági 

joggal nem bíró községek a kormányhoz intézett beadványaiknál nem az ország hivatalos 

nyelvét használnák, az ily beadványokra hozott végzés eredeti magyar szövegéhez a 

beadvány nyelvén eszközlött hiteles fordítás is mellékelendő”. 

„25.§: Bármely nemzetiségü minden egyes honpolgárnak épen úgy, mint a 

törvényhatóságoknak, községeknek, egyházaknak jogában áll, saját erejével vagy társulás 

útján, alsó-, közép-, és felső-iskolákat, valamint a művészet, tudomány, gazdaság, ipar és 

kereskedés előmozdítására szükséges egyéb intézeteket fölállítani, e végből az egyes 

honpolgárok az államkormány felügyelete alatt társulatokba, egyletekbe összeállhatnak, a 

összeállván szabályokat alkothatnak, az államkormány által helybenhagyott szabályok 

értelmében eljárhatnak, pénzalapot gyűjthetnek, azt, ugyancsak az államkormány 

felügyelete alatt, nemzetiségi jogos igényeiknek is megfelelően kezelhetik. … A magán 

intézetek és egyletek nyelvét az alapítók határozzák meg”. 

 

Deák Ferenc a fenti javaslatával párhuzamosan több esetben hangott adott a 

Parlamentben annak, hogy a kormányzati politikának milyen álláspontot kell(ene) 

képviselnie a nemzetiségekkel kapcsolatosan.397  

A Parlamentben az 1869-72-es országgyűlés során a román nemzetiségi képviselők 

kezdeményezésére megalakult a nemzetiségi klub, amely a nemzetiségek társadalmi, 

politikai törekvéseit karolta fel, és lehetőségeihez mérten képviselte is. A klub kezdetben 

elég akadozottan műkötött – kvázi csak névleg – a nemzetiségi követelések 

összehangolatlansága miatt. A klub 1875-ig működött, ekkor a kormány nemzetiségi 

politikájának eltérő megítélése miatt szétrobbant és a századfordulóig nem is alakult újjá.   

                                                

 
395 Báró Eötvös József a kiegyezés korának magyar nemzetiségi szakértőjének számított (a jogszabály 

elfogadásakor vallás- és közoktatásügyi miniszter), nagyban közreműködött a deáki törvénytervezet 

kidolgozásában. 
396 1865-1868 Képviselői Iratok VII – 11-15 p.  
397

 Például: Deák beszéde 1872. január 23-án, Képviselői Napló 1869-1872 – XX – 388-389 p. 
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A dualizmus első Parlamentjében egy szlovák ajkú képviselő volt, Pauliny-Tóth 

Vilmos, a Matica Slovenská kulturális egyesület alelnöke398, a tórócszetmártoni 

evangélikus gimnázium felügyelője.  Pauliny 1870. február 17-i felszólalásában399 anyagi 

támogatást kért a Matica Slovenská egyesület működéséhez, a beszédében jelzi, hogy már 

1867-ben és 1868-ban is folyamodtak pénzügyi támogatásért, de választ sem kaptak. 

Az 1868. évi, a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában kiadott 44. törvénycikkben 

foglaltak a gyakorlatban nem valósultak meg, ennek jelei már 1870-ben, két évvel a 

törvény megjelenése után érződtek. Ez arra ösztönözte a nemzetiségi képviselőket, hogy a 

függetlenségi baloldallal szövetkezve egy új törvénytervezetet dolgozzanak ki, mely az 

„Alaptörvény” címet viselte. A tervezet érdekessége, hogy annak szövegét már a benyújtás 

előtt elsőként közzétette a prágai „Correspondance Slave” című újság, ennek szövegét 

jelentette majd meg Magyarországon a Hon című újság400, magyar nyelven. 

A tervezet radikálisan változtatta volna meg az 1868. évi XLIV. törvénycikket. 

Javasolta például, hogy azon törvényhatóságokban, ahol a nemzetiség aránya eléri a 33%-

ot annak nyelve második hivatalos nyelv legyen, ilyen községekben a tanítás nyelve a 

nemzetiségi nyelv, a magyar Parlamentben a nemzetiségi képviselők anyanyelvükön 

szólalhassanak fel, stb., az egyesületek kapcsán a 12 §-ból álló javaslat 8. §-a szerint „… 

Minden egyes nemzetiségnek joga van iskolákat, irodalmi, művészeti és tudományos 

társulatokat alakítani”.   

A törvényben megfogalmazott jogok gyakorlati megvalósulásának/megvalósításának 

az elmaradása a nemzetiségek között folyamatosan komoly felháborodást váltott ki. Ennek 

komolyságát bizonyítja, hogy Gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök 1872 januárja és 

októbere között közvetlen tárgyalásokat folytatott a magyarországi nemzetiségek – így a 

szlovákok – vezetőivel is a kialakult feszült helyzet kapcsán, a tárgyalások nem vezettek 

eredményre, a kormányzat nem volt hajlandó engedményeket tenni a nemzetiségek 

számára. 

                                                

 
398

 A betöltött funkciók alapján érzékelhető, hogy a szlovák művelt elit és az egyesületi élet kapcsolata 

mennyire szoros volt, ez a tendencia a dualizmus alatt végig megfigyelhető. Pauliny-Tóth Vilmos (1826-
1877) teológus, jogász, köznemesi birtokos család leszármazottja, aki felesége, Tóth Vilma, családi nevét 

második vezetéknévként használta. 1850-ben alszolgabíró, majd megyei biztos Rudnán, a Matica első 

alelnöke, 1869-ben országgyűlési képviselő lett a Szlovák Nemzeti Párt programjával a kulpini 

választókerületből. 1870-1874 között a Narodnie Noviny szerkesztője volt. 
399  Képviselői Napló 1869 - V- 414-415 p. 
400 A Hon 1870. évi 92. számának reggeli kiadása. A lap szerkesztője az a Jókai Mór, aki parlamenti 

képviselőként 1870. március 2-i beszédében a közoktatásügyi költségvetés részletes vitájában kezdeményezte 

a nemzetiségek tudományos és közművelődési intézményeinek, egyleteinek állami támogatásban való 

részesítését.  



 

 

174 

A kérdéskör rendezetlenségét jól mutatja, hogy az 1872-1875 közötti parlamenti ciklus 

kezdetén I. Ferenc József trónbeszédében401 kitért a nemzetiségi kérdés megoldatlanságára, 

azonban nem helyezte kilátásba a szabad társulásról és szabad gyülekezésről szóló törvény 

megalkotását. Az országgyűlési választásokat követően a Magyar Parlamentben gyakorlat volt 

a ciklust megnyitó uralkodói nyitóbeszéd. Az, hogy ebben a nemzetiségi kérdés – ha kibontva 

nem is de – utalásszerűen szerepelt, mutatja, hogy a magyarországi nemzetiségek éltek azzal a 

„fegyverrel”, hogy a magyar parlamentet megkerülve, problémáikkal, kezdeményezéseikkel 

közvetlenül az uralkodóhoz fordultak, támogatást, megoldást remélve. A dualizmus belső 

működési struktúrájából adódóan, ha ez közvetlen formában nem is ért célt, de a mindenkori 

magyar politikai elit számára üzenet értékű volt. Nem is beszélve ennek mai szóval élve „PR” 

hatásáról, gondolok arra, hogy a magyarországi nemzetiségi újságok, kiadványok első oldalon 

hozták le az uralkodó trónbeszédét, azzal a fülszöveggel, hogy a közös államalakulat 

egyszemélyi vezetője beszédének tartalma, értelme alapján támogatja a magyarországi 

nemzetiségi törekvések megvalósulását.  

A Parlament magyar képviselői a nemzetiségi jogok teljesítésében a haza szétesésének 

rémét látták (ezen összefüggések teljes bemutatása messze meghaladja a dolgozat címében 

foglalt egyesületi élet vizsgálatát). 

A politikai vezetők az államhatalom eszközeivel igyekeztek a magyar politikai elit szerint 

helyes mederbe zárni a nemzetiségi kérdést, ezek között a „szlovák kérdést” is. 

Ennek keretében Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter vizsgálatot rendelt el 1874. 

december 29-én a Matica Slovenská ellen. A kormányzati nemzetiségi politikát támogató, 

Besztercebányán kéthetente Kubányi Károly szerkesztésében, az állam anyagi támogatásával  

megjelenő „Svornosť” (Egyetértés) lap az egyletet rendszeresen pánszláv izgatással vádolta. 

Szapáry belügyminiszter rendőrségi vizsgálatot rendelt el, az összehangolt ellenőrzést 

követően a jelentésekben a pánszláv izgatás vádja igazolva lett, ennek hatására gróf Tisza 

Kálmán miniszterelnök, belügyminiszter az egyletet 1875. november 9-én betiltotta.402 A 

szlovák kulturális, egyleti életet ezzel meghatározó csapás érte, Kmeť András (1841-1908 

között élt, berencsfalusi római katolikus szlovák nemzetiségű plébános, régész, néprajzkutató, 

levelezésben állt Mocsáry Lajossal403) kezdeményezésére húsz évvel később, 1895-ben 

                                                

 
401 Képviselőházi Iratok 1872-1875 – I- 1- 15 p. 
402 K 150 III. 4 59995 421 
403 Mocsáry Lajos (1826-1916) a korszak emblematikus magyar nemzetiségi politikusa, aki a nemzetiségek 

jogainak kérdéskörével már a Habsburg önkény időszakában is mert foglalkozni, 1874-ben a Függetlenségi 

Párt alapító elnöke, amely nemzetiségi politikai nézetei miatt 1887-ben kizárta soraiból. Tevékenységének 

ékes bizonyítéka, hogy 1887-ben Újvidéken szerbek (!) próbálják parlamenti képviselőjüknek választani, 

majd 1888-ban a karánsebesi választókerületben románok (!) jutattják mandátumhoz, 1892-től visszavonul a 

közélettől és haláláig önkéntes száműzetésben él. 
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megalakult „Muzeálna slovenská spoločnosť” (Szlovák Múzeum Egylet), melynek 

engedélyezéséig a kulturális élet területén központi, összefogó egyesülete a szlovákoknak 

nem volt. 

A Matica Slovenská egyesület elleni vizsgálattal párhuzamosan a belügyminiszter 

(Gróf Tisza Kálmán) 1875. évi május 4-én kelt körrendeletével a nemzetiségi egyesületek 

alakítási körét irodalmi, kulturális körre korlátozta. Megtiltotta az egylet nevében a 

nemzeti jelző használatát, illetve a felügyeleti és ellenőrzés területén újabb 

megszorításokat vezetett be.  

A belügyminiszteri rendelettel kapcsolatban a nemzetiségek ellenállását az váltotta ki, 

hogy egy alapvető szabadságjogot nem törvényileg, hanem beleszólási lehetőség nélkül – 

kvázi törvénytelenül – miniszteri rendelettel szabályoztak, ráadásul az 1868. évi XLIV. 

törvénycikkel ellentétesen, mely az irodalmi és kulturális egylet alapítása mellett az 

egyletalapítás jogát biztosítja gazdasági, ipari, kereskedelmi területen is. 

A törvényalkotási törekvések mellett már a dualizmus elején megjelentek az első 

szlovák egyesületek, például, érdekességként kiemelve, az 1868-ban Pesten megalakult  

Szlovák Nemzeti Demokratikus Egyletet404, amelynek nevéből is megállapítható a 

közművelődési célzat helyett/mellett a politikai vonulat is. Ennek oka a korszak egyleti 

szabályozatlanságában keresendő, mely ekkor még nem tiltotta a politikai irányultságú 

nemzetiségi egyletalakítást. A kormányzat azonban már alakulás éveben lépéseket tett a 

demokrata körök betiltására azok politizálása miatt, ez a politikai akarat megpecsételte a 

Szlovák Nemzeti Demoktara Egyesület sorsát is.  

Ebben az időszakban fontos szerepet töltött be a „Minerva” magyar-szlovák nyomda 

egylet,405 visszautalva a korábban már részletezett a reformkor kezdetétől nagy 

hagyományokkal rendelkező szlovák nyelvű könyvnyomtatásra Pest-Budán.  

1867 után a szlovák polgárság célja, egy, a nemzeti fejlődést biztosító nemzetiségi 

törvény kiadásának ösztönzése. Ennek érdekében Szepes és Liptó vármegye 40 községe 

petícióval fordult a magyar kormányhoz, ezen mérsékelt követelés támogatásáért, 

eredménytelenül. Az 1868. évi 44. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság címet viselte, 

tartalmazott több haladó passzust is, az oktatás a közigazgatási nyelvhasználat területén, 

ezek azonban a gyakorlatban nem valósultak meg.  

                                                

 
404 OL BM K 150 III/R 4 3266 33 
405 OL BM K 150 III. 4 5254 168 
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Az „új szlovák iskola”, pesti központtal a korábbi memorandumokban szereplő külön 

szláv közigazgatási egység létrehozását, már fel sem vetette. 

A szlovák polgárság pesti vezetői közül Jan Bobula építész és Zarzetzky gyufagyáros 

egyesületet is alapított. A szlovák nemesség az „új iskolát” támogatta, hiszen osztályérdeke 

ehhez kötötte, részt is vettek az 1868 szeptemberében megrendezett liptólucskai 

találkozón. Az „új iskola” szemben állt a Szlovák Nemzeti Párttal a törekvési 

érvényesítésének módjában. Ez gyengítette a szlovákok esélyeit az 1869-es Országgyűlési 

választásokon, ahol így két képviselői helyet szereztek. 

A Viliam Paulinyi-Tóth által meghirdetett program, a szlovák nemzeti öntudatra 

ébredés, csak sok apró munkával, a városi és falusi polgárság gazdasági felemelkedésén 

keresztül valósulhat meg, azonban hiányzott a társadalmi bázis a parasztság érdekeinek 

figyelembe vétele, illetve képviselete, így maradandó eredmény elérése nem volt 

lehetséges. A Matica mellett a Živena szlovák nőegylet és számos kulturális-nemzeti, és 

olvasótársaság alakult az 1870-es években. Az 1873-ban kezdődő gazdasági válság 

nagyban érintette a magyar tőkét, amit politikai nyomással próbáltak ellensúlyozni, és ez 

értelemszerűen kiváltotta a szlovákok ellenállását. A magyar elképzelések egyik 

vezéralakja, a szélsőséges nézeteiről ismert zólyomi alispán, Grünwald Béla volt, aki 

nézeteit a kormány által támogatott Svornosť (Egyetértés) hasábjain is megjelenítette.  Az 

újságban megjelenő cikkek gyakorta alaptalan tartalma nagyon kártékony hatást váltott ki, 

mivel az abban foglaltakat a magyar politikai elit valóságnak, „készpénznek” tekintette. 

Így volt ez a pánszlávizmus vádjával is (ennek lettek minősítve a jogos nemzeti igények), 

melynek hatására 1874-ben és 1875-ben bezárásra kerültek a szlovák tanítási nyelvű 

gimnáziumok és a Matica Slovenská. 
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II.17. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1876-1890 KÖZÖTT 

 

1875-től, a Matica Slovenská bezárását követően, a „passzív rezisztencia” időszaka 

kezdődik a szlovákok számára, nem állítanak jelölteket a parlamenti választások alkamával 

és így nem vesznek részt az országos politizálásban,406 befelé fordulva, a kulturális élet 

területén fejtik ki hatásukat az egyesületek, különös tekintettel az irodalmi, közművelődési 

egyesületek keretében, a folyamat a századfordulóig töretlen. A korszak meghatározó 

politikai alakja a miniszterelnök, Gróf Tisza Kálmán. 

A szlovákok esetében a magyar államhatalomnak az erő pozíciójából hozott, a 

fentiekben már részletezett, döntései alakították ki azt a helyzetet, ami a szlovák 

értelmiség, a szlovák nemzetiségi vezetők számára a népi kulturális értékek feltérképezése, 

megőrzése, a nemzeti hagyományok megőrzése és ápolása keretében lehetőséget adott a 

kulturális felemelkedéshez (lásd szlovák líra, epika, dráma, színház), ebben nem kis 

szerepet játszottak az egyesületek. 

Ez a felemás helyzet teremtette meg azt a politikai-társadalmi alapot, hátteret, ami a 

szlovák társasági, egyleti élet felfutásához, ezen belül a kulturális egyesületek közül az 

olvasó egyesületek kiemelt szerepét életre hívta.   

Az egyletek működésének a vizsgált korszakban meghatározó dokumentuma volt a 

Gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, mint belügyminiszter által jegyzett, hivatkozott 

körrendelet, melynek kivonatos szövege a következő:407 

„Az egyletek nagy részét illetőleg az alapszabályoknak a szokásos láttamozási záradékkal 

való ellátása, valamint általában az államérdek szempontjából az egyletekre gyakorlandó 

főfelügyelet a vezetésem alatti ministerium hatásköréhez tartozván, hogy úgy a hatóságok, 

mint azok, kik egyletet alakítottak vagy jövőben alakítani kívánnak, kellő tájékoztatással 

bírjanak teendőikre nézve, szükségesnek látom, hogy jelezzem a legfőbb szempontokat, a 

melyek engem e tekintetben vezetnek. 

Az egyesülési jog egyike az állampolgárok legbecsesebb jogainak, és én épen ezért 

feladatomnak tekintem, hogy ezen jognak élvezetét mentől könnyebbé tegyem, és hogy oly 

intézkedést léptessek életbe, melynél fogva a kormányzati szempontból kifogás alá nem 

                                                

 
406 A Szlovák Nemzeti Párt értelmiségi vezetői társadalmi bázis nélkül nem voltak képesek a szlovák 

parasztság politikai, kulturális, társadalmi megszólítására. Ennek is betudható a folyamatos passzivitás 

bejelentése az országos politikában 1884-ben, melyet a későbbi választások során (pl.:1887, 1892) 

fenntartottak, egészen 1902-ig folyamatosan. 
407 Rendeletek Tára 1898. I. 244-248 p. 
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eső egyletek működése a kormány semminemű mulasztása miatt bizonytalan időre meg ne 

akasztathassék. 

E czélból állapítottam meg azt, hogy – eltérőleg az eddigi gyakorlattól – minden a 

vezetésem alatti ministeriumnál bejelentendő egylet megkezdhesse ideiglenesen 

működését 40 nappal alapszabályainak a ministeriumba lett beérkezte után, ha ez idő alatt 

azokra észrevétel nem tétetett. 

De a mint a jogosult egyleti működést egyáltalán megkönnyíteni akarom, épen úgy 

kötelességemnek tartom, hogy saját törvényes hatáskörömben megakadályozzam a lehető 

visszaéléseket. 

E czélból, hogy az egyletek és azok tagjai, valamint a kik egyleteket alakítani 

szándékoznak, eleve tudják magokat mihez tartani. 

…úgy az államérdek, valamint az egyleti tagok saját vagyonuk érdekében elvárom, hogy a 

törvényhatóság kebelében létező vagy megalakuló egyletekre… a jogköréhez tartozó 

közvetlen felügyeletet gyakorolni, és mindannyiszor, a hányszor az egyletek részéről 

alapszabályaikban meghatározott jogkörük áthágását, valamint törvénybe ütköző és 

államellenes eljárást fog tapasztalni: mindenek előtt a fennálló törvény és 

szabályrendeletek értelmében saját hatáskörében is fog intézkedni, s nem késend ily 

esetekben a további intézkedések elrendelése végett engem értesíteni.” 

Tisza Kálmán a körrendelettel párhuzamosan kidolgoztatta az egyletek 

engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásrendet, mely „IX” pontba foglalja a 

szükséges lépéseket: 

  „Mindennemű egylet megalakulásának fő kelléke, hogy az alapszabály tervezetét a 

magyar kormánynak, az illetékes törvényhatóság útján jóváhagyásra, láttamozásra 

felterjessze. Amennyiben 40 nappal alapszabályainak a miniszteriumba való beérkezte 

után, ha ez idő alatt azokra észrevételt nem kapott a működését ideiglenesen megkezdheti.” 

Ez a pont volt az, amelybe a nemzetiségi egyesületek gyakorta sikeresen tudtak 

„belekapaszkodni”, mivel a válasz késedelmes megérkezése okán a működésüket 

láttamozott alapszabály nélkül is meg tudták kezdeni. 

  „Lényegesen eltérő működési célokat megfogalmazó egyesület egy név alatt nem 

alakulhat, ilyen esetben célonként külön egyesületet kell alakítani. Külön célnak minősül 

különösen, és így csak önnállóan alakítható a: 

- politikai,  

- humanisztikus, 

- nyerészkedési, 
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- közművelődési, 

- gazdászati egyesület. 

Nemzetiségi alapon szerveződő egylet csak, mint irodalmi vagy közművelődési egylet 

alakulhat.” 

A magyar politikai szándék láthatóan igyekezett keretek között tartni, különválasztani 

az egyleti célokat. Az ötös felsorolás három fő csoportra bontható. 

- politikai, 

- humanisztikus, közművelődési, 

- nyerészkedési, gazdászati 

Vizsgálatunk tárgya szempontjából releváns kitétel, hogy az államhatalom ezzel a 

rendelkezéssel megakadályozta, hogy közművelődési egyesület egy néven foglalkozhasson 

politikával is az önművelés mellett. A szándék világos, a közművelődésből eredő 

„felvilágosodás” összekapcsolódva a politikával már káros hozadékkal, nemzetiségi 

identitás megerősödésével, nemzetiségi követelések artikulásával járhat, ami veszélyes, 

ezért nemzetiségi alapokon nem engedélyezte a szabad egyletalapítást. 

  „Politikai- és munkás-egylet esetében egyleti tag csak magyar állampolgár lehet. 

Tudományos célú közművelődési vagy irodalmi egyesület esetében, ide értve a 

nemzetiségi alapon szerveződő egyesületeket is tiszteletbeli tagok, külföldi állampolgárok 

is lehetnek, ha azok ilyen tagságához a magyar kormány hozzájárult.” 

Ez a pont azt a célt igyekezett szolgálni, hogy a nemzetiségi egyesületek esetében, 

különösen ahol a nemzetiség anyaországgal is bírt (például a románok, szerbek), a 

nemzetiségi egyesületeikben ne lehessenek anyaországi nemzetiségi vezetők, 

emblematikus közéleti szereplők egyesületi tagok. A szlovákok esetében ez nem volt 

releváns, azonban a cseh-szlovák közeledés időszakától kezdve ezt a passzust a szlovákok 

esetében kiterjesztőleg értelmezték a csehekre. Függetlenül attól, hogy Csehország az 

Osztrák-Magyar Monarchia része volt, ebben az értelemben következetesen külföldi 

minősítést kaptak. 

  „Politikai- és munkás-egylet nem hozhat létre fiók egyesületet. Az összes más céllal 

alakult egyesület esetében a fiókegyesület létrehozásának engedélyezése az egylet céljaira 

tekintettel esetileg kerül elbírálásra.” 

A nemzetiségi munkásegyesületek jellemzően nem az 1872. évi ipartörvény alá estek, 

így rájuk ez a tilalom nem érvényesült, függetlenül a megnevezésüktől. 

 



 

 

180 

 „Munkás-egyletnek csak azok az egyletek minősülnek, melyek az 1872. évi 

ipartörvény szellemének megfelelő módon alakultak. Amelyek nem így alakultak azok 

függetlenül attól, hogy az alapítók milyen munkát végeztek, olyan elbírálás alá estek, mint 

amelyek e szempontot nem hangsúlyozzák az egylet megalakítása kapcsán.” 

  „Az egyesületek nevében nemzeti, nemzetiségi hovatartozásra való utalást nem 

szerepelhet.” 

Ezen előírás az, amely a nemzetiségi egyesületek fentiekben már kifejtett feltérképezését 

nehezíti, hiszen ennek hiányában kell az elhatárolást megtenni.  

  „A magyarországi egyesületek az egyleti pecséten, zászlón, ruhán és az egyesület 

tevékenységével összefüggésbe hozható bármiféle tárgyon idegen állam címerének, 

nemzeti jelképének, nemzeti színének használata tilos.” 

Ez a rendelkezés az anyanemzettel is bíró magyar nemzetiségi egyesületek számára 

igyekezett korlátozni a nemzetiségi összetartozás ilyen aspektusú kinyilvánítását. 

A szlovákok, például a Matica Slovenská esetében a megnevezést oroszul is feltüntették az 

alapító okiraton, a dualizmus időszakában az orosz-cseh közeledés tárgyiasulását gátolták 

ezzel. 

  „A részvény-egyletek kivételével a községeket és testületeket amennyiben egyesületi 

tagságukat az adott egylet alapszabályai meg is engedik, az egyesület döntéseiben sem 

tanácskozási sem szavazati jog nem illeti meg.” 

  „Minden egyesület alapszabályában szerepelnie kell, ha az alapszabályban foglalt 

egyesületi céltól, eljárásrendtől eltér és ezzel az állam vagy az egyesületi tagság vagyoni 

érdeke veszélybe kerül az egyesület működése felfüggesztésre kerül, és amennyiben a 

témában lefolytatott vizsgálat megállapítja a szabályszegést és a szabályos működéshez az 

egylet nem tér vissza az egyesület feloszlatásra kerül.”  
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II. 18. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1891-1900 KÖZÖTT 

 

A passzív rezisztencia másfél évtizede megvilágította azt a helyzetet, hogy a politikai 

mezőről való teljes kivonulás nem vezet el a megoldáshoz, a nemzetiségi sérelmek 

gyarapodása arra ösztökélte a nemzetiségi vezetőket, hogy ha más utakon is, például 

nemzetiségi összefogással, a nemzetközi sajtó felhasználásával, a szláv nyelvi rokonság 

adta lehetőségek kiaknázásával közvetve (közvetlenül) visszatérjenek a politikai palettára. 

Igaz ez akkor is ha a Szlovák Nemzeti Párt proklamálta a politikai távolmaradását a 

nagypolitikától, képviselőjelölteket nem állítva. 

Ebben az időszak erősödtek meg a nemzetiségi munkásmozgalmak és ezzel 

összefüggésben a munkásegyletek,  illetve a nevezzük így „munkás sajtó”. Ebben az 

időszakban figyelhető meg a nemzetiségi egyesületek felfutása, valamint a nemzetiségi 

követelések szétforgácsolt artikulálása helyett az egységes fellépésben való közös erő 

átlátása408 és kihasználása. 

Ugyancsak ekkor indult meg a nemzetiségi pénzintézetek szerepének, súlyának 

megerősödése, melyre a magyar közigazgatás közvetett válaszként a nemzetiségi jogok, a 

nemzetiségi iskolarendszer és a helynevek magyarosításával eszközöl korlátozást.  

 

A Wekerle-kormány nemzetiségi politikájával kapcsolatosan meghatározó 

dokumentum a miniszterelnök nyilatkozata a kormány nemzetiségi politikájáról a 

borossebesi királyi válaszok ügyével kapcsolatban elmondott beszéde 1893. október 15-

én,409 melyből az egyik legfontosabb megállapítás, hogy „egységes, feloszthatlan, részekre 

nem oszló, magyar politikai nemzet van, mely politikai nemzeten belül semminemű más 

politikai tagolatot a nemzetiségek részére nem ismerünk”, azaz nemzetiségek, melyek 

testületileg jogalanyok, nincsenek, csak különböző nemzetiségekhez tartozó egyének 

vannak. Azonban véleménye szerint igaztalan az a vád a kormányzattal szemben, hogy „a 

nemzetiség miatt az állampolgárok között közt akár az igazságszolgáltatásban, akár az 

administratio területén különbség tétetett volna”. Ennek fenntartása érdekében további 

„administrationális reform” keretében a szükséges intézkedéseket a kormányzat meg fogja 

hozni. Vannak szélsőséges esetek, amikor a nemzetiségi sérelmek valóban „bizonyos 

                                                

 
408 Eklatást példa az 1895-ös budapesti nemzetiségi kongresszus 
409 Képviselői Napló 1892-1897, -XIII – 81-85 p. 
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mértékig fennállanak, én sohasem tagadtam” ezeket azonban a „folytonos éberségnek” az 

eszközével meg lehet szüntetni. Ezen célok elérését nem a „…nép körében, hanem itt a 

törvényhozás kebelében kell megoldani, … ha a rendelkezésünkre álló eszközök 

elégségesek nem lesznek, akkor kénytelenek leszünk rendkívüli törvényes eszközök 

igénybe vételét javaslatba hozni.”   

A beszéd utalása paradox módon jelzi, hogy a politizálás színtere a Parlament, 

miközben ott a nemzetiségi törekvésekkel kapcsolatos indítványok rendre elhalnak. 

Az 1890-es évek elején a másik, a nemzetiségi sajtóban nagy visszhangot kiváltó 

esemény volt Hieronymi Károlynak, a Wekerle-kormány belügyminiszterének 1892. évi 

képviselőházi búcsúbeszéde, melyben annak a miniszteri véleményének adott hangott, 

hogy a nemzetiségi többségű településeken dolgozó hivatalnokoktól elvárja, hogy ismerjék 

a nemzetiség nyelvét. 

„A közigazgatás feladata gondoskodni első sorban arról, hogy a román 

(általánosságban értsd nemzetiségi) vidékeken a tisztviselők a nép nyelvét megértsék, 

beszéljék; mert hiszen számtalan félszeg, számtalan igazságtalan intézkedés származhatik 

abból, ha a nép és a tisztviselők egymás nyelvén beszélni nem tudnak; a közigazgatás 

kötelessége gondoskodni arról, hogy mindenkinek ügye igazságosan intéztessék el a 

nemzetiségre való tekintet nélkül, hogy mindenkinek érdekei akár magyar akár román 

(általánosságban értsd nemzetiségi) nyelvű állampolgár legyen, együtt részesüljenek 

gondozásban, és hogy végre mindenki, aki arra képzett, egyaránt nyerjen az állami 

hivataloknál alkalmazást, nemzetiségre való tekintet nélkül.” 

1893-ban a községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban 

működő tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről szóló 1893. évi XXVI. törvénycikk 

rendelkezései további akadályokat gördítettek a nemzetiségi oktatás területére, megítélés 

tárgyává téve, hogy mi minősül állam ellenes iránynak.410  

 

                                                

 
410 „az 1876. évi XXVIII. tc. szabványai szerint a közigazgatási bizottság van hivatva a fegyelmi eljárást 
foganatositani akkor, ha bármily összeggel segélyezett felekezeti népiskola tanitója államellenes irány 

követésével van vádolva s a minister a fegyelmi eljárást elrendeli.  

Államellenes iránynak tekintendő különösen minden cselekmény, mely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, 

egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvényben meghatározott 

alkalmazása ellen irányul, - történt legyen az akár tanhelyiségben, akár azon kivül vagy más állam területén, 

élő szóval, irásban vagy nyomtatvány, képes ábrázolat, tankönyvek vagy egyéb taneszközök által. 

Ha valamely községi vagy felekezeti iskolának egymásután két tanitója mozdittatott el állásától, fegyelmi 

itélettel, a vallás- és közoktatásügyi ministernek jogában áll a községi vagy felekezeti iskolát megszüntetni, 

és helyébe állami iskolát állitani.” 
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Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter 3212. számú 1893. január 21-én 

kelt rendeletében411 az 1879. évi XVIII. törvénycikkelyben foglalt feltételrendszer 

teljesülésének ellenőrzését a népiskolákban és a tanítókkal szemben, és az 1893. március 

15-én kelt 13.249. számú királyi tanfelügyelőségekhez intézett rendeletében412 elrendeli, 

hogy a tanító- és tanítónő képző intézetekben a fent idézett jogszabály alapján a képesítő 

vizsgákon a jövőben szigorúan ügyeljenek azon feltétel teljesülésére, hogy csak olyan 

kaphat képesítést, aki a magyar nyelvet beszédben és írásban oktatási képességgel 

elsajátította, a feltétel teljesülésének ellenőrzése kapcsán kéri, hogy a vizsgáló bizottságok 

fordítsanak erre kiváló figyelmet a nem-magyar ajkú tanító és tanítónőjelöltek vizsgálati 

eredményeinek megítélése során. 

A jogszabályok kapcsán kiemelést érdemel, hogy Wekerle Sándor miniszterelnök 

1892. november 21-i programbeszédében ismertette a kormány egyházpolitikai programját 

és a kötelező polgári házasság bevezetése mellett nyilatkozott. A jogszabálytervezetek (az 

állami anyakönyvekről, a szabad vallásgyakorlatról és házassági jogról) a nemzeti 

egyházakkal rendelkező nemzetiségek körében komoly ellenállást váltottak ki (pl.: a szerb 

metropolitai gyűlés kiátkozta a törvényjavaslatokat támogató szerb képviselőket), mivel 

ebben a magyarosító politika előretörését látták a nemzeti egyházak önkormányzati 

jogainak csorbításával és nem utolsó sorban az egyik legfontosabb anyagi bevételük 

elapadását. A nemzetiségi sajtó számos, a törvényjavaslatoktól elhatárolódó cikket közölt, 

amihez a nemzeti egyházzal nem rendelkező szlovák nemzetiség sajtója – szolidaritásból – 

csatlakozott, például a Národný Hlásnik 1893. évi 12. számában413 „Civilné manželstvo” 

címen megjelent cikkével. A szabadelvű kormánypárti többség a képviselőházban és a 

felsőházban is elérte a jogszabályok megszavazását, és hatályba léptek a jogszabályok.414  

A törvényjavaslatok képviselőházi vitájában számos kormánypárti és ellenzéki 

képviselő felszólalt pro és kontra a törvényjavaslatok mellett és ellen, ebből számomra 

nagyon tetszett Horváth Gyula felszólalása, melyből idéznék egy példabeszédszerű 

mondatot: „Magyarországon a nemzetiségi kérdést, fájdalom, sohasem akkor vesszük elő a 

mikor el lehet intézni, hanem mindig akkor, a mikor azzal egymásra akarunk ijeszteni… A 

                                                

 
411 Rendeletek Tára 1894, 192-193 p. 
412 Rendeletek Tára 1894. I. 572-574 p. 
413 1893. december 15-én jelent meg 
414 A házassági jogról az 1894. évi XXXI. törvénycikk; az állami anyakönyvekről az 1894. évi XXXII. 

törvénycikk, a szabad vallásgyakorlatról – a katolikus püspöki kar ellenállásának megtörése után  – az 1895. 

évi XLIII. törvénycikk.  

 



 

 

184 

nemzetiségi kérdést el lehet intézni akkor, ha azon demokratikus alapokat, a melyeken a 

magyar állam 1848-ban felépíttetett, meg nem hamisítjuk, hanem ha azokat a maguk 

egészében, sőt teljesen kiépítjük, azon szellemének megfelelően, a mely ezen 

törvényekben él…”               

A vizsgált időszakban a szlovák lakta vármegyék lakosságában lokálisan nagy 

visszhangot és elkeseredést váltott ki, hogy Túróc vármegyében 1893. augusztus 1-jén a 

túróci alispán karhatalommal akadályozta meg Ján Kollár születésének évfordulója 

kapcsán megszervezett centenáris ünnepségek megtartását, amelyen nagy számban a 

szlovák nemzetiségi elit, az olvasó és közművelődési egyesületek képviselői, küldöttei 

jelentek meg.   

A politikai hangulatot és inspirációt érzékelteti Kolozs megye 1893. október 30-án kelt 

felirata a képviselőházhoz,415 amely az alábbi gondolatokat közli: a nemzetiségi agitáció 

legfontosabb területei az „egyházi-iskolai-irodalmi társaséleti-közgazdasági” 

szervezkedésekben ragadható meg. Minden kulturális és gazdasági összejövetel egy 

lehetőség a nemzetiségi öntudat felerősítésére, amelybe a néptömegeket is megpróbálják 

bevonni, melynek legjobb eszköze a sajtó, mert a Csemegi kódex a megjelenő cikkek 

esetében az államellenes visszaélést csak akkor minősíti bűncselekménynek, ha a cikkben 

egyenes felhívás történik bűntett vagy vétség elkövetésére, ezért módosítani kell a Csemegi 

kódexet is. A nemzetiségi izgatás másik területe a hitelélet, ahol a részvényesek, hitelezők 

a betétesek jelentős része nemzetiségi, nem is beszélve a pénzintézetek vezető 

tisztviselőiről, és mivel az állami felügyelet jogszabályilag nem terjed ki a működés belső 

gyakorlatára, a nemzetiségi bankok a nemzetiségi izgatás melegágyai.    

A kérdéskör fontos vetülete az egyházi aspektus, amit bemutat Wlassich Gyula vallás- 

és közoktatásügyi miniszter, Madarász József képviselő 1894. évi október 14-én elhangzott 

interpellációjára válaszolva, a tárca felmérése és összesítése ismeretében a hazai 

felekezetek nyelvhasználati helyzetére vonatkozóan.416 
 A tájékoztatóból csak a szlovákság 

szempontjából releváns adatokat közlöm (Horvát-Dalmát-Szlavónország, illetve a 

Királyhágón túli országrészek és a katonai határőrvidék adatai nélkül):417  

- 2971 római katolikus egyházból 39-ben a lelkész nem tudott jól magyarul (1.4%) 

- 1460 evangélikus anyaegyházban mindenki jól beszél magyarul (0.0%)   

                                                

 
415 Nyomtatásban megjelent az Ellenzék című újság 1893. évfolyam 249. számában 
416 1892-1897. évi Képviselői Iratok, XXXI. – 321-324 p. 
417 A kérdés relevanciája, hogy a szlovákok nem rendelkeztek nemzeti egyházzal, úgy, mint például a szerb 

nemzetiség. 
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A szent beszédek nyelvére vonatkozóan a 2971 egyházból 549 egyházban tótul 

(szlovákul), 410 egyházban németül, 61 egyházban horvátul és 105 egyházban e nyelveken 

vegyesen tartottak szent beszédeket. 

Az evangélikus 1460 anyaegyházból 389 egyházban németül, 236 egyházban tótul 

(szlovákul), 3 egyházban csehül, 1 egyházban horvátul és 127 egyházban e nyelveken 

vegyesen tartanak szent beszédeket. 

Az egyházi főhatóságoktól az anyakönyvek nyelvére vonatkozó tájékoztatás alapján a 

római katolikus egyházmegyékben az anyakönyvek magyarul vagy latinul vannak vezetve, 

az ágostai hitvallású 5 evangélikus egyházkerület közül 4 összesített adatai alapján 63 tótul 

(szlovákul), 3 magyarul, 2-2 németül és latinul vezetett anyakönyv volt. Az 5. erdélyrészi 

evangélikus kerület 263 anyakönyve közül nem volt magyarul vezetett.    

Az adatgyűjtéssel párhuzamosan az evangélikus egyház egyetemes konventje 

felterjesztette az egyházkerületek új felosztására vonatkozó javaslatát, mely a szlovák 

kerületek és a szlovák nemzetiségű konventi tagok éles ellenállását váltotta ki.  

Az ügy előzményei: A Dunán inneni egyházkerületi gyűlésen 1893-ban a szlovák 

származású egyházi seniorok kerültek többségbe. A többségüket kihasználva határozatot 

hoztak az 1875-ben bezáratott túrócszentmártoni evangélikus szlovák gimnázium 

megnyitásáról. A határozatot az országos evangélikus gyűlés 1893. október 3-án, a magyar 

tagok kezdeményezésére, megsemmisítette. A hasonló esetek megelőzése érdekében 

kezdeményezték a magyar tagok az egyházkerületek új felosztását. A kezdeményezést 

1894 júniusában az egyetemes zsinat elfogadta. Ennak keretében az egyházkerületekben a 

szlovák túlsúly és az ebből kovácsolható nemzetiségi előnyök, kezdeményezések 

megakadályozása érdekében a földrajzi törvényszerűségek figyelmen kívül hagyásával a 

Dunán inneni kerületekhez csatolták a fehérkomáromi, barsi, honti, és nógrádi 

egyházmegyét, ugyanakkor elszakították és a tiszai kerülethez csatolták az árvai, liptói 

egyházmegyét, továbbá elszakították a túrócit, amelyet a bányavidéki kerülethez csatoltak.     

A szlovák nemzetiségű lelkészek és világi tagok tilakoztak a döntés ellen, ennek 

eredménytelensége miatt a zsinati ülésről kivonultak és lemondtak tagságukról.418 

 

1895-ben az új kormányfő megköti a „szász-paktumot”, melynek lényege, hogy 

Bánffy kijelenti: a szászok 1890-es népi programjának tartalma nem ellentétes a magyar 

                                                

 
418 Az esetről a Národný Hlásnik 1894. évi 6. száma részletes cikket közölt 1894. június 15-én. 
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kormány programjával, illetve a miniszterelnök garantálja a nemzetiségi törvény betartását, 

ezért cserébe a szász képviselők nem lépnek ki a kormánypártból és támogatják a kormány 

tevékenységét. A kormányfő később elismerte a paktum megkötését, és ezt azzal 

indkololta, hogy a 13 szász képviselő támogatásának biztosításával teremtette meg a 

kormány politikájához a képviselőházi többséget. Ez az esemény kifejezően rávilágít arra a 

tendenciára, mely a nemzetiségi kérdést, a jogszabályban kodifikált jogok betartását 

aktuálpolitikai érdekek szintjére degradálta, és a teljesülésüktől függetlenül a politikai 

csatározások adujává változtatta. Az már egy másik kérdés, hogy a program, melynek a 

tartalmát a miniszterelnök támogatta, egyébként végrehajthatatlan lett volna, hiszen olyan 

pártszakadást idézett volna elő, mely a kormány bukásával járt volna, ezzel párhuzamosan 

a nemzetiségi vezetők rövidlátásáról is tanúságtétel, hiszen a program megvalósulási 

esélye minimális volt. Erkölcsileg aduként volt csupán felhasználható, hogy a magyar 

miniszterelnök nem tartotta be adott szavát, amit ügyesen tett, hiszen nem a megvalósulást 

ígérte konkrétan, csupán az irányultságát támogatta.419  

A nemzetiségi ügyek kezelésére Bánffy 1895 őszén a miniszterelnöki hivatalon belül 

létrehozta a „nemzetiségi és soczialistikus ügyeket intéző ügyosztályt”, mely lényegében a 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozott, jelölése V. ügyosztály, vezetője Jeszenszky Sándor 

minisztériumi osztálytanácsos volt és 1899 januárjáig tevékenykedett. (Érdekes adalék, 

hogy az Országos Levéltárban az ügyosztály tevékenységét érintően semmilyen iratanyag 

nem található!). 

Az ügyosztály tevékenységéről a miniszterelnöknek Lukács László 

pénzügyminiszterhez írott átirata alapján nyerhetünk betekintést,420 melyben Bánffy 

vázolja, hogy célja az ügyosztály által a nemzetiségi kérdésekben a kormányzati 

intézkedések összhangjának megteremtése, természetesen a szaktárcák jogkörét és 

illetőségét nem sértve, értesüljön minden a nemzetiségekkel kapcsolatos „nevezetes 

eseményről vagy jelenségről” és ezek ismeretében módja legyen „oly kérdésekben is, 

melyeknek az elintézése egyébként a szakministerek hatáskörébe esik, a követendő irányt 

megszabhatni”. Ezen fontos átirattal a miniszterelnök írásban kijelenti, hogy az ügyosztály 

létrehozásával a nemzetiségi ügyek feletti teljes irányítást, döntéshozatalt saját hatáskörbe 

                                                

 
419 Az ügy hátterében az állt, hogy Báró Bánffy miniszterelnök kezdeményezését a parlament feloszlatására, 

a stabil kormányzati többség biztosítása érdekében az uralkodó elutasította, így Bánffy lépéskényszerbe 

került. A hatalom megtartása érdekében egyezkednie kellett a nemzetiségi képviselőkkel, úgy, hogy 3 évvel 

korábban ugyanarról a programról főispánként azt nyilatkozta, hogy a végrehajtása hazaárulás lenne! 
420 P. M. 1895 – 1/res 
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vonja, a szakminiszterek csak szócsőként végrehajtói lesznek a miniszterelnöki 

nemzetiségi elképzekléseknek.  

A miniszterelnök az átiratban megnevezi a számára legfontosabb nemzetiségekkel 

kapcsolatos aspektusokat is: 

- A nemzetiségi kérdés szerb, pánszláv, szász és román ágazataiban. 

- A munkáskérdés tekintettel a socialistákra, anarhistákra, gazdasági munkásokra és 

cselédekre. 

- A népgyűlések. 

- A munkásgyűlések. 

- Egyletek, különösen a kultúregyletek, a népkörök és bánáti földmíveskörök. 

 

A miniszterelnök kéri, hogy a szakminiszterek a jövőben a nemzetiségi kérdéskörben a 

fenti témákban a kormányzati intézkedések egyöntetűsége érdekében: 

- az ügykörökkel kapcsolatos beérkező jelentéseket, és a fenti támákban tudomásul vétel, 

illetve esetleges változtatás céljából kiadni szándékozott rendeleteiket előzetesen 

küldjék meg az V. ügyosztálynak, 

- a fenti témakörökben a rendelet kiadáson túli bármely intézkedés meghozatala előtt, ide 

értve bármely kedvezmény vagy anyagi és pénzbeli segély megítélését nemzetiségi 

szempont alá eső egyleteknek vagy intézeteknek a szándékolt intézkedést foganatosítás 

előtt tájékoztatásul küldjenek meg azzal, hogy egyet nem értése esetén a miniszterelnök 

módosít a tervezet intézkedés tartalmán.  

 

1895-ben több vármegye, úgymint Kolozs, Csík, Gömör, Kishont, Nógrád, Csanád, 

Zólyom és Szolnok-Doboka törvényhatóságai kérvényt nyújtottak be a képviselőházhoz „a 

magyar állam- és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában”, melyben követelték, 

hogy a közigazgatási és felekezeti iskolákat államosítsák, az 1868. évi XCIV. 

törvénycikkelyt, az úgynevezett nemzetiségi törvényt töröljék el, a gyülekezési, egyesülési 

és sajtójog és a nemzetiségi földvásárlások kapcsán jogszabályalkotást és a nemzetiségi 

pénzintézetek igazgatóságaiban vagy felügyelőbizottságaiban az 1875. évi XXXVII. 

törvénycikk módosításával kapjon helyet az illetékes törvényhatóság képviselője. Ezt 

megelőzően is voltak hasonló indítványok akkor 37 vármegye és 10 törvényhatósági 

jogkörrel rendelkező város intézett kérvényt a képviselőházhoz, mely kapcsán – „miután 

eme izgatások által okozott általános izgatottsággal szemben a múltban alkotott egyes 

törvényeinknél bizonyos igazításnak, bizonyos figyelembe vételnek szüksége csakugyan 
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fenforog” a miniszterelnök véleménye szerint421 – a kérelmeket véleményezésre, 

megfontolásra minden minisztérium megkapta, állásfoglalási kötelezettséggel.     

A helyi és az országos politika kapcsolatát a nemzetiségek és a magyar parlamenti 

választások közötti összefüggést és annak korszakos hatását érzékelteti a Néppárt 

aktivizálódása 1892-ben, amit a Szlovák Nemzeti Párt jobbszárnya mellett esetenként a 

párt – nevezzük így – evangélikus centruma is támogatta (pl.: Mudroň). Az ismertetésre 

méltó eset konkrétan: A magyar Néppárt vezetője, Gr. Zichy Nándor Árva vármegyében 

együtt kampányol a Szlovák Néppárt vezetőivel, 1882. augusztus 2-án Trsztenán. Az árvai 

szlovák néppárti vezető Zmeškál Zoltán (1869-ben Alsó-Kubín képviselője Deák párti 

programmal, 1870-ben Árva vármegye alispánja, 1896-ban az árvai bobrói kerület 

képviselője Néppárti programmal) meghívja Túrócból Mudroňt, hogy korteskedjen a 

katolikus szemléletű néppárt támogatása érdekében az alsó-kubíni kerület reformált vallású 

lakosai körében. Ezt Mudroň megtette. Ezt követően került sor a választói gyűlésre, 

melyen Zichy gróf egy emelvényen szónokolt a tót nemzeti ruhákba öltözött, ismert 

pánszláv agitátorokkal, úgymint Pifkóval, Radlinszkyval, Paulíny-Tóth Zsigmonddal (a 

túrócszentmártoni tót nemzetiségi Tátra Bank vezérigazgatója), Krupecz Rezsővel 

(pánszláv földbirtokos Trencsén vármegyében, a Tátra Bank korábbi vezérigazgatója, a 

kormányzat szerint a szlovákok oroszországi kapcsolatának központi alakja, mint 

oroszországi építkezési vállalkozó), és Vamlik Vincével (szakolcai pánszláv ügyvéd). A 

gyűlés eredményeképpen a képviselői helyre a Néppárt színeiben Árva vármegyében a 

bobrói kerületben Zmeškál Zoltán, az alsó-kubíni kerületben Krupecz Rezső kandidált. 

A túrócszentmártoni Szlovák Múzeum Egylet (Muzeálna slovenská spoločnosť) 

alakulási körülményeiről megemlékezett a Národnie Noniny 1895. augusztus 24-i száma 

(1895. évi 99. szám). Az egylet alakuló ülése 1895. augusztus 22-én volt. Elnöknek Dr. 

Kmeť András lelkészt választották meg, alelnöknek Dr. Petrikovič Jánost és Zaymus 

Romualdot, a titkári feladatokat Sokolik András, a pénztárnoki feladatokat Halaša András, 

a revizori teendőket Kompiš Péter, Križkó Milutin és Fábry József látták el. Az egyletnek 

ekkor 232 tagja volt, és a tagdíjjakból a pénztárban 1500 aranyforint (!) gyűlt össze. Az 

egylet megalakulásának története még 1893-ba nyúlik vissza, az egylet működésének 

engedélyezése érdekében Dr. Kmeť András kérte a korszak ismert nemzetiségi 

politikusának Mocsáry Lajos közbenjárását is, aki a megalakulást támogatva a részletek 

pontosítása érdekében több levelet is váltott Kmeť-tyel, majd Zsilinszky Mihályhoz 

                                                

 
421 F M eln. 1895 1014 
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(vallás- és közoktatásügyi államtitkár) is több levelet írt, hogy az támogassa az egylet 

létrejöttét. Az egylet a működési engedélyt két év egyeztetés után 1895. május 9-én kapta 

meg. Mocsáry ezt követően is levelezett az egylet elnökével, kvázi figyelemmel kísérte a 

segítségével létrejött szlovák tudományos és kulturális intézményt. A szlovákság számára a 

Matica 1875-ös betiltását követően a Múzeumi Egylet, eszmeiségével, céljaival a Matica 

„újjászületését” jelentette, és ezért mérföldkővé vált. 

1895. november 2-án Budapesten, a Nemzeti Szállodában rendezett társas 

összejövetelen a budapesti egyetem tót (szlovák), román, szerb ajkú hallgatói elhangzó 

beszédeikben rokonszenvüket fejezték ki a zágrábi egyetem magyar zászlót elégető 

hallgatóival, ezzel együtt a nemzetiségi izgatás kategóriájába eső beszédek is elhangzottak. 

A résztvevők száma 70-80 fő volt. Az esetről a miniszterelnök tájékoztatta Wlassics Gyula 

vallás- és közoktatásügyi minisztert a budapesti rendőrfőkapitány által tett 724-es számú 

jelentés alapján, és kéri, hogy a társaság nevében a cselekedettel kapcsolatosan 

szolidaritásukat kifejező táviratot aláíró társasági elnök és két alelnök – az egyikük a 

szlovák Dr. Pavlovič, – akik a tanulmányaikhoz ösztöndíjban részesülnek, ezen tettükért 

zárassannak ki a támogatottak közül. Az eset rávilágít arra, hogy a Miniszterelnöki 

Hivatalban létrehozott V. ügyosztály tevékenysége a miniszteri intézkedések szintjéig 

ellenőrzése alatt tartotta a nemzetiségi politikát, függetlenül annak fajsúlyától.  

Az 1896. évi választásokkal összefüggésben a Budapesten megtartott Nemzetiségi 

Kongresszus döntéseinek VIII. pontjában foglaltaknak megfelelően – „a szlovákok, 

szerbek, románok mint politikai pártok kénytelenek egyelőre tartózkodni a parlamenti 

választásoktól” – a Szlovák Nemzeti Párt központi választási bizottsága (az 1884. évi és 

1892. évi választások alkalmával kialakított gyakorlat szerint) egy nyilatkozatot jelentetett 

meg a Národnie Noviny 1896. október 19-én megjelenő 235. számában, Osvedčenie 

címen, melyben továbbra is kinyilvánítja a választási küzdelmek tekintetében képviselt 

passzivitását (a párt szerint ezzel az eljárással azonosul a szlovák nemzet) a magyar 

kormányzat nemzetiség ellenes politikája ellen, ami megmutatkozik a párt választási 

gyűléseinek betiltásában vagy szétkergetésében, a képviselőjelölteknek a választási 

névjegyzékből való kihagyásában, egészen a nyílt erőszakig 

A korabeli választási adatok alapján a Néppártra történő szavazásra való biztatás nem 

talált utat a szlovák választópolgárokhoz, akik bizalmatlanok voltak a magyar Néppárt 

nemzetiségi ígéreteivel szemben, igaz a kormányzati szervek a szlovák többségű 

választókerületekben az eszközök széles skáláját felhasználva igyekeztek gyengíteni a 

Néppárt bázisát. A választások kapcsán kisszámú nemzetiségi izgatás címén lefolytatott 
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bírósági eljárásról maradt fenn dokumentum, ezek közé tartozik az Árva vármegyei 

Zázriva községben Fedor Ligaszov András esete, akit kétheti fogházra ítéltek422. 

Érdekes adalék, hogy a Parlamentbe bejutott Zmeškál Zoltán Néppárti képviselőnek a 

képviselőházi beszédeit a házelnöknek előzetes cenzúrázásra le kellett adni, a képviselő a 

kihúzott részeket ezt követően a sajtóban hozta nyilvánosságra423 nagyon élvezetes 

stílusban.  

Emellett fontos megjegyezni, hogy a néptől is egyre jobban eltávolódó Szlovák 

Nemzeti Párt mellett a Néppárt aktivizálódásán túl egyre érzékelhetőbb szerephez jutott a 

gazdasági (társadalmi, politikai) nehézségek okán kivándorolt szlovákság külfüldi – 

elsősorban amerikai – tevékenysége. Ennek jó példája az 1896. június 12-én megjelenő 

valamennyi törvényhatóságnak címzett belügyminiszteri körrendelet,424 a Pittsburgben 

Rovnanek és Wagner szerkesztésében megjelenő „Národní Kalendar” terjesztési tilalom 

alá vonásáról és a fellelhető példányok elkobzásáról, a kiadványnak a magyar kormányzat 

nemzetiségi politikáját bíráló cikkei miatt.    

Az 1896. évi milleniumi ünepségekkel szemben a nemzetiségek passzív magatartást 

tanúsítottak. Az 1895. évi nemzetiségi kongresszus elvei alapján, az 1896. április 19-én 

Budapesten tartott román – szlovák – szerb értekezlet tiltakozó nyilatkozatot szövegezett 

meg, amelyet a Národnie Noviny 1896. április 30-án425 közölte le Ohradenie sa Rumunov, 

Srbov, a Slovákov ohľadom millennárnej slávnosti címmel. A cikk nem tud azonosulni az 

ünnepléssel, mert az nem mutatja be, hogy a közös haza minden lakosának (a 

nemzetiségeket is ide értve) ünnepe ez, mivel Európa számára azt tálalták, hogy 

Magyarország magyar nemzeti állam és most is az. Így tiltakoztak a nemzetiségek 

(szlovákok) egy olyan tartalmú ünnepség megtartása ellen, mellyel az ország lakosságának 

több mint fele, nemzetiségi volta miatt nem tud azonosulni.   

       Srobár Lőrincnek, a cseh-szlovák irányzat későbbi vezetőjének, a Rózsahegyen 1898-

tól megjelenő „Hlas” című demokrata folyóiratban, a szlovák nemzetiségi egyenjogúság 

alapján szlovák önkormányzatok létrehozását követelő cikkét a Národnie Noviny426 is 

leközölte.      

 

                                                

 
422 IG. Min. R. – 56/26.845. 
423 Például az Alkotmány 1897. 34. száma 
424 1896. évi 53.011 számon 
425  NN 1896. évi 95. száma 
426 1895. február 2-án, 1895. évi 14. szám 
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Horváth Gyula képviselő 1893. november 26-i a Magyar Hírlap 1893. évi 327. 

számában megjelent, „Nekünk a béke kell” című vezércikkében úgy fogalmaz, hogy 

„Magyarországnak a területén lakó más nyelvű és fajú népekkel szemben le kell mondani a 

beolvasztásról, le kell mondani a nemzeti állameszméről, mert az beláthatatlan végű 

kegyetlen fajháborút jelent. A nemzeti állameszmét nemzetiségek fajának és nyelvének 

fenntartása mellett kell megvalósítani. A megoldás öntudatos nemzetiségi politika 

megvalósulása, a törvények végrehajtása és nem megkerülése, kijátszása.” A vezércikket a 

Szlovák Nemzeti Párt sajtóorgánuma a Narodnie Noviny 1893. december 2-án, teljes 

terjedelemben szlovák nyelven leközölte. A fordítást az alábbi zárszó követte: Horváth 

Gyula merész szavakat mondott, de az igazság szavát – reméljük, hogy nem vagyunk 

messze a komoly fordulattól. A fordítás megjelenése után öt nappal a lap 1893. december 

7-én megjelenő számában ismét a címoldalon foglalkozott a Horváth nyilatkozat 

jelentőségével.    

A vizsgált időszak fontos jogszabálya az esküdtbíróságokról szóló 1897. évi XXXIII. 

törvénycikk, mely kizárja ebből az intézményből teljes körűen a nemzetiségeket, mert csak 

azon állampolgároknak adta meg az esküdtként való közreműködés lehetőségét, akik az 

állam hivatalos nyelvét értik. A képviselőházi vitában emiatt több nemzetiségi képviselő, 

így Kubina József, Pozsony vármegye, szentjánosi kerületének küldötte (morvaszentjánosi 

ügyvéd), felszólalásában sérelmezi427 hogy a törvényjavaslat ellentétes az 1868. évi XCIV. 

törvénycikk 7-13. §-aival, ahol az anyanyelv bírósági proceszben való használatának 

szabályai vannak részletezve.    

„Esküdt csak az a magyar honos férfi lehet, a ki az alaplajstrom egybeállitásának évében 

életkorának legalább huszonhatodik évét betöltötte és az állam hivatalos nyelvét, Fiuméban 

pedig az olasz nyelvet érti, azon irni és olvasni tud, ha vagy: 

1. évenként legalább husz korona egyenes állami adót köteles fizetni, a mennyiben pedig 

időleges adómentességet élvez, husz korona egyenes állami adónak megfelelő értékü 

vagyonnal bir, vagy 

2. köztisztviselő, lelkész, a magyar tudományos akadémia tagja, tudor, okleveles tanár, 

ügyvéd, mérnök, épitész, hajós kapitány, gazdász, gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, 

tanitó, sebész, állatorvos, továbbá az, a ki a felsőbb művészeti vagy más felsőbb 

szakiskolát elvégezte, végül a ki a középiskolai záróvizsgát letette.” – Azaz a nyelvtudás 

                                                

 
427 Képviselői Napló 1896-1901, VI. 167-169 p. 
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mellett vagyoni cenzus, adófizetési alsó limit, illetve iskolai végzettség, munkakör került 

kikötésre, ami szintén behatárolta azok számát, akik megfelelnek a feltételeknek. 

A korszak külön szegmense az agrármozgalmak elindulása (1891. Battonya), melybe 

1897-től bekapcsolódtak a földmunkás mozgalmak. A szegényparasztság ezen 

megmozdulásaiban főleg az Alföldön az idénymunkások, különös tekintettel az 

aratómunkások okán a nemzetiségi vetület mindig jelen volt.  

A Szociáldemokrata Párt 1897. évi kongresszusán a „Nová Doba” tájékoztatása alapján 

(1899. április 1., 1899. évi 2. szám) a meghozott döntések, úgymint a jobb 

munkakörülmények, általános választójog biztosítása, szolidaritás az agrárproletariátussal 

végrehajtása kapcsán tett intézkedések kezdeményezése miatt a kormány a párt működését 

folyamatosan figyelte, ahol lehet akadályozta. Ennek keretében 28 munkás egyletet 

feloszlattak, 21 alapszabályt elutasítottak, ez érintette a szlovák munkásság 

önszerveződését is. A hangadókat fogházra vagy kitoloncolásra ítélték. 

A munkások önszerveződése keretében a „Pokrok” egyesület alapításával kapcsolatban 

a budapesti Fővárosi Levéltárban érdekes adalékok találhatóak.428 Az egyesület igeiglenes 

elnöke az egyesület engedélyezése során, 1897. augusztus 7-én, felterjesztve az alapító 

okiratot az alábbi kísérőlevelet csatolta: 

„A Budapesten munkában lévő cseh- és tótajkú munkások intelligensebb része már 

régen arra törekszik, hogy nyelvrokon társait valamely alkalmas eszközzel rávezethesse a 

művelődés útjára, hogy leszoktassa őket az alkohol fogyasztásáról, mely testüket és 

lelküket egyaránt öli meg s hogy őket értelmes munkásemerekké változtassa át. A 

legczélszerűbb eszköznek egy önképző-egyesületet tartunk, melynek létesítése az e czélra 

összehívott közgyűlés egyhangúlag történt hozzájárulásával sikerült. 

Ennek a szabályszerűen működő önképző-egyesületnek a czélja az önképzés s ennek 

első kelléke lesz a magyar nyelv tökéletes elsajátítása, magyar könyvek és hírlapok 

olvasása és az önképzést előmozdító egyéb, erkölcsöt és szellemet nemesítő eszközök 

czélszerű felhasználása.” 

A főváros felterjesztésére a Belügyminisztérium válasza 1897. szeptember 15-én már 

kiadmányozásra is került, melyben a miniszter helyett, Jakabffy államtitkár az egyesület 

engedélyezését elutasítja, az alábbi indokkal a: „…létesíteni szándékozó munkásosztály 

eddigi magatartása semmi kételyt fenn nem hagyó módon igazolja, hogy miként minden 

ilyen esetben, úgy jelen esetben is nem az alapszabályokban bevallott és körülírt, hanem 

                                                

 
428 F.L. Tanácsi Iratok 1897- I- 2585 
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egészen más czélt szolgálni hivatott egyesület létrehozására irányult leplezett kísérlet forog 

fenn.” Sőt rendelkezik afelől, hogy amennyiben az egyesület a bejegyzés iránti kérelem 

elutasítása ellenére megalakul és működni kezd, akkor az 1136/1897. évi belügyminiszteri 

körrendelet értelmében a főváros „a megtorló eljárást haladéktalanul tegye folyamatba”. 

A „Pokrok” működését a Belügyminisztérium 1898. szeptember 15-én kelt leiratával 

betiltotta. 

A vizsgált időszak egyik legnagyobb nemzetközi sajtóvisszhangot is kiváltó eseménye 

volt amikor 1898-ban a már említett későbbi Szlovák Néppárt, jelenleg még mozgalom, 

vezetője Hlinka András a magyar Néppárt jelöltjeként Árva vármegyében a rózsahegyi 

kerületben kandidált országgyűlési képviselőnek (sikertelenül) és ennek keretében a 

későbbi autonómista mozgalom vezetőjének liszkófalvi gyűlését követően – 1898. február 

1-jén – a választás eredményének kihirdetése közben támadt zavargásban a karhatalom 

belelövetett a zavargásban résztvevőkbe.  Négyen meghaltak és a jelenlévők közül nemzeti 

igzatás, hatóság elleni erőszak, magánosok elleni erőszak vádjával 86 személyt perbe 

fogtak, akik közül 36 személyt 6 hónapnál hosszabb börtönbüntetésre ítéltek. A per több 

mint egy évig húzódott (az ítélethirdetés 1899. április 19-én történt), mert a szlovák 

vádlottak túlnyomó többségének az idézés nem volt kézbesíthető, mivel egész nyáron az 

Alföldön dolgoztak, mint napszámosok és aratók (a fővádlott Karlik Demkó András a 

tárgyalás elől menekülve kivándorolt Amerikába).     

A korszak jogalkotási tevékenysége kapcsán kiemelendő a Belügyminiszter 1898. évi 

1136. számú elnöki körrendelete, amely „valamennyi törvényhatósághoz, a 

szabályellenesen alakult vagy alakított, illetőleg a hatóságilag feloszlatott vagy 

felfüggesztett egyletekben való részvételnek kihágássá minősítése tárgyában” címmel 

került kiadásra, ami a témában 1875-ben kiadott 1508-számú rendelet mai szóhasználattal 

élve módosítása,429 amely arról rendelkezik, hogy amennyiben az 1879. évi XL. 

törvénycikk 1. §-a alapján valamely egyletnek a rendeletben foglaltakkal ellentétes módon 

való alakulását, alakítását, illetve a szabályszerűen létrejött de jogérvényes határozattal 

feloszlatott vagy felfüggesztett egylet vezetésében, gyűléseiben, bármiféle működésében 

                                                

 
429 A hivatkozott 1875. évi 1508-as számú belügyminiszteri rendelet előírásai szerint a megalakult egylet a 

jogszerű működés okán köteles az alapszabályait engedélyezés céljából a Belügyminiszternek megküldeni, 

amennyiben 40 napon belül nem kap választ, melyben határozat született a működés engedélyezéséről vagy 

elutasításáról, az egyesület ideiglenesen megkezdheti a működését, azonban véglegesen csak akkor alakulhat 

meg, ha a belügyminisztérium által láttamozott alapszabályait megkapja. 
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való részvételt kihágásnak minősít és 15 napig terjerdő elzárással és 100 forintig terjedő 

pénzbüntetéssel rendel büntetni.430 

A nemzetiségek törvényben foglalt jogainak megvalósulása tekintetében mérföldkőnek 

tekintem Báró Bánffy Dezső miniszterelnöknek 1898. március 23-án a parlamentben 

elhangzott beszédét431 a költségvetésről szóló törcénycikk vitájában, melyben kitért a 

nemzetiségi kérdésre is : „Hogy én milyen nemzeti irányú vagyok, hogy mennyire vagyok 

soviniszta, mennyire nem, azt nem bízom a pártpolitikai szenvedélytől elvakított képviselő 

urakra; azt Magyarország közvéleményére bízom. Magyarország közvéleménye kivétel 

nélkül, egyhangúlag nekem fog igazat adni, mert a nemzeti politika irányát követelem, 

mondhatnám 25 vagy több év óta, nemzeti sovinisztikus irányban, oly eszközökkel, a 

melyek eredményre vezetnek, s a melyek nem egyhangú szavakban, hanem elért 

eredményekben nyilvánulnak. Bírálatai engem nem fognak megingatni abban, hogy 

utamon tovább haladjak. Tisztában vagyok azzal, t. ház, hogy az az út, a melyet követünk 

jó és helyes.” 

A kormányzó párt mellett a Parlamentbe bejutott Néppárt viszont választási 

programjában, nyíltan szerepel,432 hogy „mi a nemzetiségeket is pártul vettük és fogjuk is 

védeni mindenkor azért, mert mi mindenkinek a jogát meg akarjuk védeni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
430 Összehasonlításul: a mezőgazdasági idénymunkások, aratók, az ipari munkásság napi munkabére 12-16 

óra munkáért 70 krajcár körül volt, az éves bér 125 forint körül, azaz a pénzbírság maximuma a szegény 

néprétegek éves fizetésének a 80% százaléka. Így az elzárással együtt ez a teljes ellehetetlenülést jelentette. 
431 Képviselői Napló 1896 - 1901, XIV. 245 - 247 p. 
432 A korábbiakban már kifejtettek igazolódását láthatjuk itt, miszerint a nemzetiségi jogok az aktuálpolitikai 

csatározások eszközévé váltak. 
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II. 19. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1901-1906 KÖZÖTT 

 

A korszak általános megítélése kapcsán ki kell emelni, hogy Széll Kálmán 

miniszterelnök az utolsó olyan politikai vezető a dualizmus alatt, akinél az 1867(68)-as 

elvek jelen vannak.  

Széll Kálmán folytatta elődei, különösen Tisza Kálmán és Bánffy Dezső, nemzetiségi 

politikáját, amelyet a politikai nemzet és a faji szupremácia tartalmi elemei határoztak 

meg, azaz saját nemzetiségi politikája nem volt. Azonban a Deák és Eötvös nevével 

fémjelzett nemzetiségi elképzeléseknek a korszakhoz igazodó folytatása volt a 

miniszterelnök által képviselt irányvonal a dualizmus történetében utolsóként. 

Nevezhetnénk „mérsékeltnek”, ami azonban a kimondatlanságaival már sajnos megkésett 

volt. 

A nemzetiségi törvényben megfogalmazott jogok ellen kormányzati szintről való 

támogatással a Deák-párt bomlásától (1872-től), s majd Tisza Kálmán hatalomra 

kerülésétől, 1875-től, szervezett akció indult, ami a korszakot végig áthatotta. Széll a 

politikai vonalon nem változtatott, de az 1872 előtt elejtett fonalat igyekezett felvenni, azaz 

a kiegyezés megvalósulását a nemzetiségi törvény realizálódásával együtt látta, s ez nagy 

szó, elődeihez képest! Ezt bizonyítja, hogy feloszlatta az V. ügyosztályt, (melynek 

munkatársai a központi közigazgatásban nem is kaptak ezt követően hivatalt), visszafogta a 

nemzetiségi perek számát. Ezek az intézkedések azonban elenyésztek a politikai 

csatározásban, mert a kormánypárt ellenezte ezeket a lépéseket, a nemzetiségi vezetők 

ennél radikálisabb változásokat kívántak, az ellenzék pedig a tevékenység elégtelenségét 

hangoztatta. 

A parlamenti választásokon bekerülő négy szlovák képviselő433 és a miniszterelnök 

viszonya nem volt felhőtlen, azt beárnyékolta az elmúlt időszak sok rossz tapasztalata a 

magyar kormányzat nemzetiségi politikájával kapcsolatban. Ekkor jelent meg a politikai 

élet palettáján egy új emblematikus figura, Milan Hodža, aki a magyar országgyűlés 

nemzetiségi klubjában játszott szerepe mellett (melynek 1905-től titkára volt), múlhatatlan 

érdemeket szerzett, mint a fővárosi szlovák hetilap a „Slovenský týždenník” (Szlovák 

Hetilap) szerkesztője. 

                                                

 
433 A Szlovák Nemzeti Párt aktivizálódásának eredményeképpen 4 képviselő jutott a Parlamentbe úgy, hogy 

Mudroň Pál Szucsányban, és Pauliny Zsigmond Stubnyán nem szerzett mandátumot. 
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A politikába visszatérő, már a szolvák-cseh kapcsolatot434 fontosnak tartó szlovák 

képviselők beszédeikben hangosan követelik a nemzetiségi törvény által biztosított jogok 

megvalósulását általánosan és a szlovákok számára. A négy fős szlovák nemzetiségi 

képviselőcsoport435 kapcsán meg kell említeni, hogy a konzervatív Szlovák Nemzeti Párt a 

honos nemzetiségek pártjai közül elsőként aktivizálódott 1901-ben,436 amely mellett a cseh- 

és szlovák együttműködést szorosabbra fűzni óhajtó, a „Hlas” folyóirat köré tömörülő 

radikális demokrata értelmiség (Csehországban egyesületi támogatással 26 szlovák fiatal 

tanult egyetemen, adja hírül Komjáthy képviselő a Parlamentben az 1900. évi költségvetési 

vita kapcsán437), és a Szociáldemokrata Párt holdudvarában tevékenykedő szlovák 

munkásság is rendszeresen hallatta szavát és fontos szegmenssé vált a kivándorolt, 

elsősorban amerikai szlovákság is. 

Az agilis nemzetiségi képviselő csoport tevékenységét 1901 és 1906 között a 

kormánypárt és az ellenzék együttes erővel igyekezett ellehetetleníteni a folyamatos 

mentelmi ügyekkel. Ebből adódóan a nemzetiségi képviselők, ebben a ciklusban, a 

parlamenti munkában szinte nem is vettek részt. Ennek eredményeképpen a nemzetiségi 

politika hiányosságait és a szükséges lépések megtételét sürgető, parlamenti tevékenysége 

okán – nemzetiségi izgatás vádjával –  Veszelovszky és Valašek szlovák képviselőket 

megfosztották mandátumuktól, az egyik képviselőt – Veszelovszkyt – később be is 

börtönzik.  

                                                

 
434 Utalva a cseh-szlovák Jednota mozgalomra 
435 Képviselők: Veselovsky, Kollár, Valašek János, Ružiák János, és Pavlovic (szerb), akik felszólalásaikban elismerik a 
magyar állam egységét.  
436 Az 1901-ben aktivizálódott Szlovák Nemzeti Párt választási programja 18 pontban foglalja össze a szlovákok 
képviseletében a követeléseiket:  
„A Szlovák Nemzeti Párt Magyarország egységének, oszthatatlanságának és függetlenségének pártján áll. 
A nemzetiségi törvény életbe léptetése, és a szlovák nyelv alkalmazásának joga az iskolákban a bíróságokon a 
hivatalokban. 

Az egyházpolitikai törvények revíziója. 
Egyházi autonómia. 
A népiskolai oktatás színvonalának emelése. 
A gazdaság, a kereskedelem a kisipar fejlődését biztosító törvények kiadása, és ezeknek megfelelő szlovák nyelvű 
tanintézetek felállítása. 
A kisparaszti birtokok felaprózódásának jogszabályilag történő megakadályozása. 
Igazságosabb adórendszert. 
A hegyvidéki folyók szabályozását. 
Cselédtörvényt. 

Az iparűzés szabadságát, a munkások jogainak védelmét. 
Az uzsora megszüntetését. 
A fogyasztási és önsegélyező szövetkezetek tevékenységének állami védelme. 
Közigazgatási reformot. 
Közösségi és járási autonómiát. 
Az igazsászolgáltatás reformját. 
Általános, közvetlen, titkos választójogot. 
Szabad szövetkezési, gyülekezési, egyesülési jogot.”  
437 Képviselői Napló, 1896-1901 – XXVI – 131-141 p.  
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A korszak eseményei közé tartozik még, hogy Milan Hodža szlovák nemzetiségi 

képviselő mentelmi jogát 1905 májusában visszavonták az általa szekesztett Slovenský 

týždenník politikai tartalmú cikke okán, melyhez a törvényileg előírt biztosítékot nem tette 

le. Így szabálytalan módon jelent meg a cikk, ezért vele szemben bűnvádi eljárást 

indítottak438. Juriga képviselőt a szakolcai Ľudové Novinyban 1906. november 6-án 

megjelent két cikke miatt, nemzetiségi izgatás vádjával – mentelmi jogát felfüggesztve – , 

kétévi államfogházra és 1.200 korona pénzbüntetésre ítéltek.  

 

A Parlamentben többször interpellálták a miniszterelnököt a szlovák nemzeti, 

egyesületi élettel kapcsolatos „gyenge” teljesítménye okán. Ezekre adott válaszaiból idézek 

az alábbiakban néhány gondolatot: „A miavai olvasóegylet alapszabályait el kellett 

utasítani, mert abban államellenes, a nemzeti egység és az ország integritása ellenes 

törekvések burjánzottak… és a Tót Múzeum és a Živena egylet működését igenis nagy 

figyelemmel kísérem… például Mudroň Pálnak a feloszlatott Matica újabb felállítása iránt 

beadott folyamodványa elutasíttatott… A Živena egylet gazdasági képző intézet felállítását 

kezdeményezte, de mivel alapos volt a gyanú, hogy állam ellenes eszmék propagálása 

szándékoltatik esetleg, a kérés meg lett tagadva.” Amikor a Múzeum Egylet több külföldi 

pánszláv érzelmű egyént az egylet tagjává választott és erről tudomást szerzett a 

kormányzat, a választási döntést megsemmisítette. Lukacsin lacfalusi lelkésznek 

megtiltották, hogy búcsújárást szervezzen, mondta Széll Kálmán 1900. február 9-i 

beszédében439. 

Széll Kálmán megszüntette ugyan az V. ügyosztályt, ám helyette a felügyelete alatt 

álló Belügyminisztériumban létrehozta az államrendőri ügyosztályt, amelynek a 

nemzetiségi ügyek kapcsán – hasonlóan az V. ügyosztályhoz – a minisztériumoknak 

minden, a nemzetiségekkel kapcsolatos intézkedését előzetes jóváhagyásra meg kellett 

küldeni. 

Mudroň János 1900-ban a Národnie Noviny 1900. évi 17-21. és 82-84. számában 

megjelent cikkeiben kéri, hogy a betiltott „Matica” egyesület vagyonának (ingó és 

ingatlan) felügyelete ne csak a „Felsőmagyarországi Tót Közművelődési Egyesület” 

kiváltsága legyen (ezt a megoldást a helyi törvényhatóság és Zsilinszky Mihály, a FEMKE 

                                                

 
438 Képviselői Iratok 1905, 51-52 p. 
439 Képviselői Napló 1896-1901 – XXVI – 250-266 p. 
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ekkori elnöke, későbbi kultuszállamtikár javasolta). Az újraindítás tárgyában benyújtott 

szlovák kezdeményezést Széll Kálmán személyesen utasította el. 

Az 1902. évi költségvetési vitában a szlovák képviselők eddig nem látott aktivitással 

vettek részt. Követelték: 

- Az elhatalmasodó gazdasági problémák nem csak felületi orvoslását. 

- A feudális maradványok (pl.: hitbizomány) felszámolását. 

- Nemzeti szabadságot. 

- Önálló vámterületet. 

- Demokratikus, általános, titkos választójogot. 

- A szlovákok nyelvi jogainak biztosítását a nemzetiségi törvény szerint. 

- A szólás- a sajtó- a gyülekezési- és az egyesületi szabadságot. 

 

Nyitra vármegye törvényhatósága a „nemzetiségi mozgalmak megfékezése” tárgyában 

1902. október 29-én 21 pontból álló határozatot hozott.440 Ebből a vizsgált téma 

szempontjából releváns pontok a következők: 

 

 „Joga legyen az alispánnak s illetve hivatali megbízottjának azon egyletek, társulatok 

és alkalmi összejövetelek gyűlésén, tanácskozásain megjelenni, melyek tanácskozási 

nyelve nem magyar.  

S ha azok folyamán:  

- Magyarországnak nemzeti egysége, 

- A magyar szent korona országainak területi épsége, 

- A magyar faj és ennek államalkotó s államfenntartó hivatása és képessége, 

- A magyar nyelvnek Magyarországon kizárólagos hivatalos nyelvként való használata 

elleni izgató, ócsárló, vagy gúnyoló nyilatkozat történnék,  

legyen joga a gyűlést, tanácskozást, egyszeri megintés után, azonnal és szükség esetén 

karhatalommal is feloszlatni. Azon nem magyar magyar nyelvű egyletet, társulatot, kört 

stb., melynek gyűlésein, tanácskozásain három ízben vált a hatósági beavatkozás 

szükségessé, a közigazgatási bizottság feloszlatni legyen jogosult.  

 

                                                

 
440 F L Tanácsi iratok  - I – 7271 
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 Joga legyen az alispánnak, a megye területén, bármely nem magyar ajkú egyletnek, 

társulatnak, körnek, vagy akár csak alkalmi csoportnak, olyan előadását, színi, 

szavalati, felolvasási, vagy egyéb föllépéseit betiltani, melyek 

-  Magyarországnak nemzeti egysége, 

- A magyar szent korona országainak területi épsége, 

- A magyar faj és ennek államalkotó s államfenntartó hivatása és képessége, 

- A magyar nyelvnek Magyarországon kizárólagos hivatalos nyelvként való használata,  

ellen irányuló tüntető jellegű vagy tartalmú, s azok bármelyikének lekisebbítését vagy 

kigúnyolását szolgálják.  

Ha pedig a tilalmat megszegik, legyen joga az alispánnak pénzbírsággal büntetés 

mellett feloszlatni.  

 Joga legyen az alispánnak, mindazon idegeneket, valamint a megye területén 

állandóan nem lakó honpolgárokat, akik 

- Magyarországnak nemzeti egysége, 

- A magyar szent korona országainak területi épsége, 

- A magyar faj és ennek államalkotó s államfenntartó hivatása és képessége, 

- A magyar nyelvnek Magyarországon kizárólagos hivatalos nyelvként való használata  

ellen irányuló működés céljából való itt-tartózkodás alapos gyanúját vonják magukra,  

a megye területéről, rövid záros határidő alatti, szükség esetén azonnali távozásra kötelezni,  

s ellenszegülés esetén el is toloncoltatni, makacs visszatérés esetén pedig a bűnvádi eljárást 

folyamatba tétetni. 

 

 A postaigazgatóságok kötelesek legyenek az alispán s illetve polgármester 

megkeresésére negyedévenként kimutatást adni arról, mely nem magyar nyelvű 

hírlapok, és időszaki nyomtatványok, s kiknek küldetnek meg, az illető törvényhatóság 

területén. Ha az alispán ill. polgármester meggyőződik arról, hogy valamely nem 

magyar nyelvű hírlap vagy időszaki közlemény 

- Magyarországnak nemzeti egysége, 

- A magyar szent korona országainak területi épsége, 

- A magyar faj és ennek államalkotó s államfenntartó hivatása és képessége, 

- A magyar nyelvnek Magyarországon kizárólagos hivatalos nyelvként való használata 

ellen, habár burkoltan is gyűlöletre izgat, vagy azt ócsárolja, kigúnyolja, legyalázza, 
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köteles legyen az illető lapnak vagy nyomtatványnak az elkobzása végett a megyei 

közigazgatási bizottságnak azonnali jelentést tenni, mely az alispánt felhatalmazhassa arra 

is, hogy a megye területén a postai szétküldés jogát elvonja s az ez ellen vétőket 

pénzbírsággal sújthassa. Legyen joga a felhatalmazott alispánnak bármely fenti irányú és 

tartalmú lapot, füzetet, könyvet akkor is elkoboztatni, ha az akár borítékban vagy 

csomagban, akár bármi más módon találtatnék, vagy terjesztetnék a megye területén, s 

legyen joga bírsággal sújtani akik ezen tilalmak bármelyike ellen vétenek. 

 

A 21 pontos javaslatot a vármegyei törvényhatóság felterjesztette a képviselőháznak és a 

kormánynak, a megfogalmazottakkal kapcsolatos szükséges jogalkotói intézkedések 

meghozatala céljából (a felterjesztés nem váltott ki különösebb visszhangot). 

A törvényhatóság szerint a fenti intézkedési javaslatok megyei szabályrendelet útján 

azonnali hatállyal elrendelhetőek, mert semmilyen hatályos országos jogszabállyal nem 

ellentétesek (Nyitra vármegye lakosságából 73,1% vallotta magát szlovák anyanyelvűnek). 

 

A 16 vármegye 1902. évi nemzetiségi kimutatása alapján a szlovákok száma: 

Név            Szlovákok száma  

Abaúj- Torna 35. 828 

Árva 80. 487 

Bars 94. 879 

Gömör 74.517 

Hont 45. 189 

Liptó  75.938 

Nógrád 64. 287 

Nyitra 312. 601 

Pozsony 153. 870 

Sáros 115. 141 

Szepes 99. 557 

Trencsén 266. 763 

Túróc 38. 233 

Ung 42. 876 

Zemplén 106. 114 

Zólyom 111. 050 

Összesen 1. 715. 327 fő 

 

1903 júniusában hangzott el, a Széll Kálmán után a miniszterelnöki bársonyszéket 

elfoglaló Khuen-Héderváry miniszterelnöki programbeszéde. Ebben az új időszakban az 

eddig passzivitásban lévő nemzetiségi pártok aktivizálódtak, új nemzetiségi programok 
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jelentek meg.441 Az új miniszterelnök első képviselőházi beszédében 1903. június 30-án442, 

az alábbi kijelentéseket tette „… minden merényletet, amellyel az ország egysége, magyar 

politikai jellege rendszeresen vagy pedig sporadice szubverzív elemek által veszélynek 

tétetnék ki, megbüntetünk, s annak rendje szerint megtorlunk. Ne higgye az országban 

senki, hogy a nem magyar ajkú honpolgárok érdekei elválaszthatóak a magyarságától.” 

Kabina Ferenc Pest vármegyei illetőségű szlovák ügyvéd, mint a „Matica” alapító 

tagja, 1903. július 21-én levélben fordult Khuen-Héderváry Károly miniszterelnökhöz, 

mint belügyminiszterhez, hogy mivel a megszüntetett egylet vagyona nem az 

alapszabályban foglalt módon került felhasználásra, részére a befizett tagdíjat kamatostul 

az állam fizesse vissza.443 A miniszterelnök 1906. július 26-án (öt nappal később) a 

vármegyei alispán útján közölt válaszában jelezte, hogy a tagdíj összege nem jár vissza, 

mivel az egyleti tagdíj nem igényelhető vissza. Kabina Ferenc a válasz ismeretében a 

budapesti Közigazgatási Bírósághoz fordult, megfellebbezve a belügyminiszteri választ, és 

kérte a „Matica” működésének visszaállítását, a bíróság a keresetet hatáskör hiányában 

nem tárgyalta. 

Gróf Tisza István miniszterelnök 1903. november 4-én a főrendi házban elhangzott 

programbeszédében444 így fogalmaz: „Azt a tényt mi sem törülhetjük el, hogy az ország 

polgárainak majdnem felerésze nem tartozik a magyar fajhoz, hanem más nemzetiségekhez 

tartozik, és ezen idegen ajkú polgárait az országnak már őseink teljes szeretettel fogadták 

be a magyar alkotmány sáncai közé, széles körű, messzemenő jogokkal ruházták fel, és én 

azt hiszem, a jól felfogott magyar nemzeti politika megköveteli azt, hogy ezek a jogok 

megóvassanak, tiszteletben tartassanak, becsülettel respektáltassanak a jövőben is, és hogy 

                                                

 
441 Erre jó példa, hogy míg 1901-ben 5 nemzetiségi képviselő volt a Parlamentben, ami 1905-ben 10-re 

emelkedett és 1906-ban már 23 mandátumuk volt.  
442 Képviselői Napló 1901-1906, XVII, 198.203. p. 
443 A Matica működésének megszüntetését az 1875. április 6-án kelt 1125/875 számú belügyminiszteri 

rendelet írta elő, az egylet feloszlatását pedig az 1875. november 12-én kelt 4873/875 számú 

belügyminiszteri rendelet mondta ki, abból az okból, hogy az alapszabályainak 1. § A  pontjával ellentétesen 

politikai tevékenységet folytatott és az alapszabály 2. § -ban megfogalmazott tudományos, szépirodalmi és 

művészet ápolására vonatkozó feladatát és számadásait szabálytalanul vezette.  

A vagyon sorsának rendezését a szlovákok a hatályos jogszabályok alapján törvénytelennek tartották, mivel 
az egylet alapszabályának 34. §-a kimondta, hogy amennyiben az egylet bármilyen oknál fogva megszűnik, 

annak teljes vagyona a szlovák nép vagyona, melyet senki által felosztani elidegeníteni nem lehet. A vagyon 

ilyen esetben való felhasználásának módját az egylet közgyűlése dönti el.” 

Az állam az eljárását, hogy az egylet vagyonát harmadik személynek adta azzal indokolta, hogy az egylet 

tevékenysége államellenes volt, és mivel a hazában szlovák nemzet nincs, így az egyletnek nem volt örököse, 

az egylet vagyona az államra szállt. A magyar döntés jogilag nem helyes, mivel az egylet 1862-ben alakult, 

és csak az 1868. évi nemzetiségi törvény mondta, ki, hogy magyarországon csak egy az oszthatatlan Magyar 

nemzet él, így az egyleti rendelkezés alapján kellet volna eljárni.  
444 Főrendi Napló, 1901/1906, II. 91-92 p.  
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valóban testvéri szeretettel, rokonszenvvel fogadjuk idegen ajkú polgártársaink minden oly 

törekvését, istápoljuk minden olyan érdekét, mely a magyar nemzeti állam nagy 

szempontjaival, az ország integritásával szemben nem állnak.” Az egyesülési és 

gyülekezési jog kodifikálása, valamint a választójog kiterjesztésének elmaradása a 

kormányzópártnak a nemzetiségektől való félelmében keresendő. 

Ugron Gábor 1903. november 6-án elhangzott napirend előtti felszólalásában445 

kifejtette, hogy a nemzetiségi mozgalmakkal kapcsolatos problémáknak egy tisztán látható 

gyökere van, ez pedig az, hogy az 1868. évi XLIV. törvénycikk nincs végrehajtva. 

Példának a hadsereget hozta, ha ott a vezényleti nyelv a magyar, akkor a katonaság minden 

tagja magyarrá válik, holott ez téveszme. A beszéd fontos meglátást tükröz, hogy nem 

hajtható végre egy rendelkezés, ha ütközik azzal a politikai alaptétellel, hogy a magyar 

nemzetállam egységes, azaz a végrehajthatatlan törvény helyett olyan jogszabályra lenne 

szükség, amelynek a rendelkezései a gyakorlatban megvalósíthatóak.       

1904-ben még a miniszterelnök is tájékoztatást kapott arról a súlyos pánszláv 

izgatásról, hogy Trencsénben Dr. Makoviczky Dušán orvos lakásában a szolgabíróság által 

lefolytatott házkutatás során lefoglaltak a Prágában nyomtatott „Die Unterdruckung der 

Slovaken durch die Magyaren” című füzetből 3 darabot, valamint a Rózsahegyen 1903. 

évben nyomtatott, s a keresztény vallás és a papok elleni izgatást tartalmazó Tolsztoj 

fordítását képező „Ohlas k duchovenstvu” című füzet több száz példányát (Makoviczky 

Tolsztoj barátja és háziorvosa volt).   

 Az 1904. évi költségvetési vita során, 1904. június 25-én hangoztt el Vietoris Mihály 

beszéde a szlovák nemzetiségi kérdésről446, mely szinte folytatása a korábban elhunyt 

Grünwald Béla okfejtéseinek. Véleménye szerint a magyarországi tótok nem éltek szláv 

uralom alatt. A tót nyelvű népünk ragaszkodik a magyar hazához, ennek oka, hogy nincs 

külön története, nincsenek nemzeti hagyományai és nemzeti hősei, mert az ő hagyományai 

és hősei magyar hagyományok és magyar hősök. Azaz „tót nemzetiség nincs, mert mind e 

törekvést a tót népünkben még röviddel ennek előtte hiába kerestük volna. Aki a felvidék i 

viszonyokat ismeri, annak arra a meggyőződésre kell jutnia, hogy Magyarországnak 

vannak tót nyelven beszélő hazafias és ma már sajnos, tetemes részben félrevezetett 

lakosai, de tót nemzetiség nincs, és így tót nemzetiségi kérdés sem lehet.” Véleménye 

szerint a tót nemzeti/nemzetiségi öntudat kialakulása 1780-1790 közé tehető, de ennek 

                                                

 
445 Képviselői Napló 1901-1906. XIX. 356. p 
446 Képviselői Napló, 1901-1906, XXVI. 54-62. p. 
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szárba szökkenése csak az 1840-es évektől figyelhető meg, amikoris megindult az irodalmi 

tevékenység, majd egyesületek alakultak. Az 1860-as években a nemzeti érzület erősödése 

vallási vonalon mind a római katolikus püskökök között (Moyzes, Zabojszky, 

Roskoványi), mind az evangélikus egyház keretében megfigyelhető volt (lásd a korábban 

említett esetet). Ennek nyomai egyértelműen megtalálhatók a Szlovák Állami Levéltár 

korszakkal kapcsolatos anyagai, elsősorban az alispáni iratok között.447  

Gróf Tisza István miniszterelnök felszólalásában, 1904. június 30-án, a költségvetési 

vita kapcsán, amely fontos kordokumentum,448 kijelenti, hogy a Felvidék tót ajkú lakossága 

esetében nincs egyházi kötelék. Vlád Aurél román nemzetiségi képviselő a Parlamentben, 

1904-ben, az éves költségvetési vitában általános érvényűen, minden magyarországi 

nemezetiségre vonatkoztathatóan megfogalmazta a kormányzat nemzetiségekkel 

kapcsolatos egyesülési jogi politikájának esszenciáját:449 „A nemzetiségi egyenjogúságról 

szóló törvénynek a bevezetése, az a bevezetés, amelyet most annyian félre akarnak érteni, 

amelynek most éppen olyan értelmet akarnak interpretálni, amelyre azok, akik a törvényt 

létrehozták, nem gondoltak, amely éppen azoknak az intencióival ellenkezik. (Az 

előkészítők Deák Ferenc és Eötvös József voltak.) Ez a bevezetés azt mondja, hogy 

mindenki, nemzetiségi tekintet nélkül a magyar politikai nemzetnek egyenjogú tagja, és 

ezen egyenjogúság csak annyiban szenved korlátozást, amennyiben a nyelveknek a 

hivatalos használatát illeti. Én azt hiszem, hogy az egyesülési és a gyülekezési jog az nem 

a nyelvek hivatalos használatára vonatkozik, tehát ebben a tekintetben az egyenjogúság 

egyáltalán korlátozást nem szenvedhet. Dacára ennek, a miniszter úr, dacára annak, hogy 

minden alkotmányjogi, minden közigazgatási-jogi szakíró a gyülekezési és egyesülési 

jogot a személyes szabadságkifolyásának tekinti, a miniszter úr azt egy tollvonással 

megsemmisíti (értsd Széll Kálmán vagy gróf Tisza István miniszterelnök mint 

belügyminiszter). És szomorú világot vet a szabadelvű pártra és a szabadelvű 

gondolkodásra éppen az a körülmény, hogy az egyesülési és gyülekezési jog, amelyek az 

állampolgárok sarkalatos jogait képezik, törvényileg szabályozva nincsenek, ezek tisztán a 

közigazgatási hatóságok önkényétől függnek, és amidőn a közigazgatási bíráskodásról 

szóló törvényt meghozták, gondosan kerülték azt, hogy az ilyen kérdések, amelyek tisztán 

alkotmányjogi és a polgárok sarkalatos jogait érintő kérdések, a közigazgatási bíróság 

hatáskörébe bevonassanak”. 

                                                

 
447 Szlovák Állami Levéltár 1900-1913. 10727/902 
448 Képviselői Napló 1901-1906, XXVI. 129-132 p. 
449 Képviselőházi Napló 1901-1906, XXVI 254-261p. 
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Szatmári Mór az 1904. évi költségvetési vitában,450 egy eddig fel nem merülő új 

aspektust beemelve a nemzetiségi kérdéskörbe, így fogalmaz: „Miniszterelnök úr 

egyáltalán nem okolta meg azt az álláspontját, hogy a nemzetiségi törvényt revidiálni nem 

akarja. Pedig, az nagyon szükséges volna. Hiszen ezzel az izgatásnak legalább a 

látszólagos legalitását szüntetné meg, mert ennek az izgatásnak ma legális alapja van. 

Azok az izgatók ma törvényre hivatkoznak… a nemzetiségi törvény revideálásának 

gondolata kifejlődött, és itt fekszik a ház előtt nagyon sok kérvénynek formájában, mégis 

elzárkózik előle, annak más oka lehet. Az, hogy nem mer ehhez a dologhoz hozzányúlni, 

mert attól tart, hogy odaát Ausztriában, Bécsben egy ilyen rendszerváltozást nem fognak 

megengedni. Mert hiszen aki a nemzetiségi kérdést csak félig-meddig érti, az tudja, hogy 

Bécsben ősidők óta mindig kihasználták a nemzetiségeket, kihasználták velünk szemben. 

És én meg vagyok róla győződve, hogy a nemzetiségi törvény revideálásának nagy 

akadálya nem itt van és nem a Magyarországon lakó nemzetiségekben, hanem odaát 

Bécsben, ahol nem akarják, és nem engedik ezt a kérdést megoldani.”    

A vizsgált korszakban a cseh szociáldemokrata párt lesz 1904-től 1911-ig (luhačovicei 

konferenciák) a szlovák sérelmek legélesebb hangadója, az OMM-en belül és 

nemzetközileg is. Sorozatosan tiltakoznak az elnyomó nemzetiségi politika ellen, például 

Robotnícke Noviny cikke, a Český Prostejovban megtartott VI. cseh szociáldemokrata 

konferencia témában megfogalmazott tiltakozása. 

A nemzetiségi képviselők 1905-ben a kibontakozó belpolitikai válság kapcsán úgy 

döntöttek, hogy külön felirati javaslatot készítenek I. Ferenc József felé, mely a kormányzó 

és az ellenzéki párt feliratától is eltér. Ennek a vizsgált téma szempontjából releváns 

része451: „A politikai nemzet minden tagjának az alkotmányos életben a jogegyenlőség 

elvén való feltétlen  részeltetése azért sem mellőzhető, mert immár átérzett igazság, hogy 

mindazon megszorítások, melyek a közszabadság elvén faji és osztályérdekekből 

alkalmaztattak, akadályaivá váltak az igazi alkotmányos szabadság kifejlődésének még a 

faj Magyarországra nézve is. Legjobban bizonyítja ezt az a körülmény, hogy az 1867. évi 

kiegyezés óta többségben lévő országgyűlési párt kormányai a szabadelvűség minduntalan 

hangoztatása mellett a közszabadságok megsértésében és megszorításában magukat még a 

szentesített törvények által sem feszélyeztették. Az egyesülési és gyülekezési jog 

                                                

 
450 Képviselőházi Napló 1901-1906, XXVI, 198-200 p. 
451 Képviselői Napló 1905, I. -163-167 p. 
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törvénybe foglalása szándékosan elmulasztatott, és ezen kardinális szabadságjogok 

gyakorlása az állampolgárok nagy részére nézve a kormány önkényétől tétetett függővé, mi 

által ezek a jogok illuzóriusokká váltak. A sajtó- és a szólásszabadság, az igazi 

alkotmányosság eme két alkotmányjogi biztosítéka a lakosság túlnyomó többségére nézve 

hatályon kívül helyeztetett, országunkban, melyben alkotmánytisztelő és szabadságszerető 

népek laknak, a kormányhatalom évtizedek óta a politikai pérek és politikai üldözések 

szakadatlan láncolatát idézi fel”. 

A Szlovák Nemzeti Párt 1905. augusztus 27-én Pozsonyban tartott gyűlést, mely a 

szlovákok követeléseit három pontba foglalta. A gyűlés elnöke Macsalka Adolf pozsonyi 

kereskedő, a gyűlés szónoka Milan Hodža parlamenti képviselő volt. A gyűlésen felszólalt 

Parcella Pál szlovák szocialista és Sándorfi Ede szlovák keresztényszocialista képviselő is. 

A gyűlés határozatának 2. pontja: „Miután ez ország népének politikai felvilágosítását 

eddigelé egy megfelelő törvénynek hiánya és a közigazgatási közegek szabadossága 

akadályozta, kérjük az említett reformmal (a közigazgatás átalakítása a nemzetiségek 

jogainak széles körű kiterjesztése) párhuzamosan a gyülekezési és egyesülési 

szabadságnak törvényben való kimondását.” 
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II. 20. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1907-1912  KÖZÖTT 

 

A nemzetiségi mozgalom szárbaszökkenésének meghatározó időszaka a vizsgált 

korszak. Meghatározó események történtek ekkor. A szlovákok között a nemzetiségi 

ellentétek egyedüli megoldásaként az elszakadás gondolata eresztett gyökeret.452 Ebben a 

legnagyobb szerepet a cseh nemzeti mozgalom játszotta, amely a „szlovák kártyát”, a 

nemzetközi sajtó adta lehetőséget is kihasználva,453 ügyesen használta és fonta mind 

szorosabbra a cseh-szlovák összetartozás gondolatát. 

Ennek sikeréhez természetesen szükség volt a magyar kormányok hibás lépéseinek 

sorozatára is. A koalíciós Wekerle és a munkapárti kormányok (Kuen-Héderváry, Lukács 

vezetésével) nemzetiségi politikája a korábbi korszakok vonalát követte, az elnyomás 

eszközével élt, sőt még fokozta is: sorsdöntő hiba volt az 1907-es Lex-Apponyi,454 amely 

az oktatás területén az asszimilációs magyar törekvés mintapéldájává vált (mely paradox 

módon nem is érte el célját). Az államhatalom karhatalmi túlkapásának pedig a nemzetközi 

sajtót bejáró mintaesetévé vált a csernovai sortűz, melyben ártatlan nők és gyerekek is 

meghaltak455. Ezek a lépések nem segítették elő a megbékélést, az objektív 

problémamegoldást, sőt a magyar kormányzat nemzetközi megítélésén jelentősen 

rontottak. 

A 19. század korszakos, emblematikus alakja Mocsáry hattyúdalként még 1907-ben 

felemelte szavát „Mindent elárultak” című írásával, mellyel teátralitás nélkül felhívta a 

                                                

 
452 A szlovák politikai elit diferencializálódott és teljesen kicserélődött, aminek a hatására az 1861-es ’egy 
államot alkotunk’ eszme mellett megjelent már a XIX. század végén a XX. század elején az önállóság és a 

szlovák-cseh kölcsönösség eszméje is.  
453 Például Seton-Watson vagy Björnson Magyarország politikai berendezkedésével, társadalompolitikájával, 

azon belül is a nemzetiségek elnyomásával kapcsolatos dehonesztáló írásai. 
454 A magyarosítás az iskolákat is elérte, ennek ismert állomása az 1907-ben kiadott lex Apponyi, mely a 

közoktatásban a nem állami nemzetiségi népiskolákban is kötelező, fő tanítási nyelvé tette a magyart. Ezzel 

összefüggésben a három szlovák középiskola bezárása az oktatás terén tovább erősítette a cseh kapcsolatokat. 

Azok a családok, akik nemzeti érzülete és természetesen a pénztárcája megengedte, az állami, magyar 

iskolák helyett a csehországi iskolákba iratta be gyermekét. A nemesség elmagyarosodása, a parasztság 

anyagi helyzete okán a polgárság, értelmiség soraiból kerültek ki ezek a tanulók, akiknek a száma a 20. 

század elején 300-600 közé tehető. 
A magyarorsítás nem érte el célját, sőt visszájára fordult, ezen folyamat egyes erőszakos állomásainak a 

sajtóba kerülésével, nemzetközi visszhangot kiváltva, még az I. világháború előtti években is rontotta hazánk 

megítélését a nemzetközi porondon.  
455 Andrej Hlinka 1907-es ítélete kapcsán a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot kiváltott incidens történt 

Csernován, ahol a helybeliek nem engedték, hogy a Hlinka által kezdeményezett templomépítést követően a 

felszentelést más lelkész végezze el. A kivezényelt csendőrség a tömegbe lőtt, 15-en haltak meg, köztük nők 

és gyerekek is, és a megmozdulást szervezőket elfogták és elítélték. A csernovai sortűz okán Hlinka 

megszervezte a Szlovák Néppártot. 
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figyelmet a magyar kormányzat nemzetiségi politikájának szakadék szélén imbolygó 

hajójára.456 

A kormányok a nemzetiségek törekvéseit rendre megtorpedózták, ez a sors jutott a 

mérsékelt követeléseket megfogalmazó 1911-ben kelt szlovák kulturális emlékiratra is.457 

A politika mindent megtett, hogy a nemzetiségi képviselők Parlamentbe jutását 

megakadályozza. A terv sikeres lett, míg 1906-ban 20 felett volt a nemzetiségi küldöttek 

száma (ami így is kevés),458 az 1910-es választásokon csak nyolc nemzetiségi képviselő 

jelölt nyert mandátumot. 

A nemzetiséggel való kiegyezés lehetőségének ezen utolsó esélye is sikertelen lett. 

Tisza István miniszterelnöksége idején tett kísérletet a románokkal való deklarált 

megegyezésre, melyről azt gondolta annak sikere (tartalma) a hon többi nemzetiségének is 

elfogadható lesz. A gondolat nem volt reális, a román nemzetiséggel sem sikerült tető alá 

hozni a megállapodást, pedig a szövegezés alapján a nemzetiségi jogok széles biztosítása 

valósult volna meg ezáltal. A nemzetiségi követelések ekkor már heterogének voltak, a 

többi nemzetiség – így a szlovákok is – saját követelésekkel bírtak, a tárgyalásokat minden 

esetben egyedileg kellett volna lefolytatni, amire már kevés volt az idő. 

A Beneš nevével fémjelzett „csehszlovák” egység gondolata a fejekben már realitás 

volt. A Szlovák Nemzeti Párt három platformjának egymással szembeni rivalizálása 

továbbra is megmaradt.459 A korszak karakteres szlovák nemzetiségi politikusa ekkor is 

Milan Hodža volt.  

Kiemelendő, hogy 1912-ben Budapesten, a szlovákok gazdaszövetkezetet akartak 

létrehozni,460 az alakuló ülést Hodža lapjának, a Slovenský týždenník-nek 

szerkesztőségében tartották. Érdekesség, hogy az alakuló ülésre az északi vármegyék és az 

Alföld gazdakörei is elküldték követeiket. Elnöknek Blahó Pált választották. Az egyesület 

                                                

 
456 A Nap 1907. december 21-i számában jelent meg az írás. 
457 Az emlékiratot 1911. június 28-án nyújtotta át a miniszterelnöknek Mudroň Pál, Dula Máté, Juriga 

Nándor, Szkicsák Ferenc, Szlávik János és Milan Hodža. Az emlékirat kérte szlovák alap- és középiskolák 

biztosítását és ezzel összefüggésben becsatolta az 1895-ben elutasított felekezetközi gimnázium létrehozását 

támogató egylet alapszabályát, valamint a Matica Slovenská közművelődési egylet működésének 

engedélyezésére vonatkozó feliratot. A miniszterelnök az átvételkor jelezte, hogy jelenleg nagyobb horderejű 
politikai témákkal van elfoglalva, a kérelem elveszett a süllyesztőben.  
458 Az alábbiak szerztek mandátumot: Polit Mihály, Miháli Tivadar, Jehlicska Ferenc, Peroviciu István, 

Szkicsák Ferenc, Brediceanu Coriolán, Oncu Miklós, Kollár Márton, Musitzky Döme, Goldis László, 

Manojlovics János, Bella Metód Mátyás, Vlád Aurél, Novacu Aurél, Mrksity Jása, Popovics György, Maniu 

Gyula, Vajda Sándor, Hodža Milan, Damian Vazul, Blahó Pál, Pop C. István, Juriga Ferdinánd.   
459 A cetrumban lévő „mártoniak” vezetőjuk Mudroň Pál, a jobb oldaliak vezetőjuk Hlinka és a bal oldalon a 

demokrata Hodža. A munkásmozgalom, a szociáldemokrácia külön erőt képviselt. 
460 A Népszava 1912. február 22-i 45. száma ad tudósítást az eseményről, mely szerint az alakuló közgyűlésre 

több felvidéki és alföldi tót egyesület küldte el képviselőjét. 
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két célt fogalmazott meg: az első a szlovák gazdák mezőgazdasági gépekkel, műtrágyával, 

vetőmaggal való ellátásának támogatása, a másik szövetkezetek alapítása a szlovákok 

organizációjának erősítésére. Egy bizottság is létrejött, melynek feladata volt, hogy az 

ország szlovák lakosai között terjessze a gazdaszövetkezet megalakulását és propagálja a 

csatlakozást. 

  Az országgyűlés 1906-os feloszlatása kapcsán a nemzetiségi klub manifesztumot adott 

ki, melyben továbbra is szükségesnek tartotta az 1905. évi uralkodói feliratban foglalt 

belpolitikai változások megvalósítását és kijelentette, hogy az uralkodó hűséges alattvalói 

és elfogadják a magyar állam kereteit. 

Wekerle Sándor a koalíciós kormány programadó beszédében kimondottan a 

nemzetiségi kérdést nem említette, csak a beszéd összefüggéseiben tett ide érthető 

utalásokat.461 

Az 1906-1910 közötti parlamenti ciklus 23 nemzetiségi képviselője által aláírt felirat 

kiváró álláspontú volt, nem tartalmazta a korábbi nemzetiségi követeléseket, például a 

nemzetiségi törvény életbeléptetését. Azonban kifogásolja, hogy az uralkodói trónbeszéd – 

ahogy korábban már volt rá példa – nem tartalmaz utalást a nemzetiségi kérdéskörre és 

nem tartalmaz utalást arra, hogy a magyar parlament a nemzetiségek jogait biztosítsa és 

gondoskodjon olyan intézményekről, amelyek a nemzetiségek nemzeti létét biztosítják. 

Követeli a gyülekezési és egyesülési jog alapelveinek biztosítását a nemzetiségek számára, 

mivel az jelenleg törvényileg nincs szabályozva, csak önkényesen miniszteri rendeletekkel 

korlátozva, azaz új tárgyalási alapokon nyugvó nemzetiségi politikát kértek a kormánytól. 

A feliratra a nemzetiségi képviselők nem kaptak választ, a kormányzati politika az eddigi 

úton haladt tovább.    

A Živena egyesület gazdasszony képző iskola felállításának kérelmével fordult a 

Belügyminisztériumhoz,462 melyet elutasítottak, a témában fennmaradt minisztériumi 

levelezés alapján „a Živena tót egylet által kérelmezett tót gazdasszonyképző iskola 

engedélyezését nem tartanám célszerűnek, mivel ezen intézet kulturális célja mellett mint 

bevallottan tót nemzetiségi egylet kétségkívül nemzetiségi célokat is szolgálna.” 

A magyarosító törekvések csúcspontjukat az 1895-1910 közötti időszakban érték el. 

Ekkor a számszaki mutatók szerint megszaporodtak a nemzetiségi sajtóperek, a 

                                                

 
461 Képviselői Napló 1906  I-II 31-33 p. 
462 ME 1911 –XXV – 728 
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nemzetiségi politikusokkal szembeni bírósági eljárások, melyek eredményeképpen 

börtönbüntetések is több ízben kiszabásra kerültek.  

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a magyar politikai elit intézkedései mellett szerepet 

játszott az is, hogy a szlovák vezető réteg nem tudta, nem akarta kijátszani az egyetlen 

kártyát, amivel eredményesen léphetett volna fel a magyar politikai, közigazgatási 

intézkedések ellen, azaz a parasztság, a nép mozgósítását és bevonását a politikai 

küzdelmekbe. Ennek hiányában a gyenge igényérvényesítő képességgel rendelkező 

szlovák polgárság a politikai küzdelmekben nem teremtette meg a széles társadalmi bázist, 

alapot a nemzetiségi jogok kiharcolásához. Ezt a lépést a cseh tartományok megtették, ott a 

társadalmi bázis biztosítva volt a polgárság mögött. Így az „új iskola” és a Szlovák 

Nemzeti Párt törekvései is meddők maradtak, és feladva elképzeléseiket a magyar kormány 

oldalára álltak. Ez nem a nemzeti öntudat megszűnését jelentette, csupán azt, hogy nem 

volt egy összefogó központi vezetés, irányítás, ebből adódóan a nemzeti mozgalom 

tudatos, szervezett erősítése is elakadt, az Országgyűlésbe nem küldtek követeket, a helyi 

politizálás azonban továbbra is aktív maradt. 

A szlovákok a nemzetközi közvélemény érdeklődését is igyekeztek felkelteni, Scotus 

Viator /R. W. Seton-Watson (1879-1951)/ angol publicista, egyetemi tanár, 1906-tól 

visszatérő rendszerességgel publikálta nézeteit az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségi 

viszonyairól, helyzetéről, politikájáról, bírálva a kialakult helyzetet, melyben az egyesülési 

és gyülekezési jog szabályozatlan helyzetére és az ezzel kapcsolatos visszaélésekre is kitér. 

A szlovákság helyzetével kapcsolatosan könyvet is kiadott 1908-ban Londonban, 

„Nemzetiségi problémák Magyarországon” címmel. A „Nemzetiségi kérdés 

Magyarországon” című röpiratának terjesztését az államhatalom rendeletileg betiltotta. 

(1906-ban járt először Magyarországon.) Levelezésben állt Hodžával – ennek anyagai az 

Evangélikus Országos Levéltárban megtalálhatóak. A Monarchia felbomlásában látja a 

nemzetiségi kérdések megoldását és a napi politikába belefolyva kéri, hogy minden 

nemzetiségi atrocitást gyűjtsenek össze a szlovákok, és ő publikálni fogja, hogy a 

nemzetközi közvélemény értesüljön a visszaélésekről.  

A szerző beutazta Magyarországot, különösen a szlovákok lakta vármegyéket, ennek 

keretében például 1909. július 14-én Túrócszentmártonban vendégeskedett, ahol a „Dom” 

szállodában, a Szlovák Kaszinó Egylet helyiségében, többek közt Dr. Vanovics János 

egyesületi elnök, Mudroň Pál, Mudroň János, Dula Máté, Svetozar Hurban-Vajanský 

fogadták és vacsorát adtak a tiszteletére, megköszönve tevékenységét, hogy felhívja a 

nemzetközi közvélemény figyelmét a szlovákokat Magyarországon érő nemzetiségi 
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elnyomásra. Az államgépezet érdeklődését és figyelmét mutatja, hogy a látogatásról 

jelentés is készült.463  
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II. 21. A SZLOVÁK EGYESÜLETEK LÉTREJÖTTÉNEK POLITIKAI-

TÁRSADALMI KONTEXTUSBA HELYEZÉSE 1913-TÓL ÉS AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 

 

1913-tól új korszak kezdődött a nemzetiségi politikában.464 A miniszterelnök, a 

korszak meghatározó magyar politikusa, Gróf Tisza István volt, aki a hátterben eddig is 

befolyást gyakorolt a döntéshozatalokra. Ebben az időszakban a nemzetiségi mozgalmak 

már megerősödtek, a gazdasági fejlődés a szlovák területeken is elindult, megjelent a 

nemzeti polgárság, megerősödött a magyarosító politika elleni mozgalom a meglévő 

kulturális (egyesületi) és egyházi intézményeik védelmében.  

A szlovák nemzeti mozgalom politizálási mozgásterét a világháború előestéjén a 

magyar közigazgatás jogszabályokkal mederbe szorította. Korlátozták a gyülekezési és 

egyleti szabadságjogokat, rendeletek sorával megnyirbálták a politikai szabadságjogokat. 

A kormányzat felhatalmazást kapott rendkívüli intézkedések szükség esetén való 

foganatosítására. A parlamenti ellenzék rendszeresen távol maradt az ülésektől, ezért Tisza 

nyitott a nemzetiségek felé.465 Ennek másik oka, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös 

kapcsolatot keresett a magyarországi nemzetiségekkel politikai elképzelései 

megvalósítására (egyik bizalmasa Milan Hodža volt).  

Milan Hodža (1878-1944) szlovák nemzetiségi képviselő volt, a Bács-Bodrog 

vármegyei Kölpény küldötte, a nemzetiségi klub egyik vezéralakja, Ferenc Ferdinánd 

„műhelyének” tagja, az 1910-es évek elején, és előtte is 1907-től (1911-ig), titkos 

jelentéseket küldött Ferenc Ferdinánd irodájának a magyarországi politikai és nemzetiségi 

viszonyokra vonatkozóan. 1906. július 18-án beterjesztette határozati javaslatát,466 hogy a 

Parlament utasítsa a kormányt az egyesülési és gyülekezési jog törvényi szabályozására.   

A szlovák nemzetiségi politikusok egykorú nyilatkozatai: „A tót nemzetiségi párt és 

gróf Tisza István között semminemű tárgyalás nincs.” „Magyarországon a nemzetiségi 

kérdést korántsem lehet azzal megoldani, hogy csak a románok sérelmeit orvosolják. A 

nemzetiségi kérdés megoldásának be kell következnie az egész vonalon az 1868. évi 

XCIV. törvénycikk alapján.” Megjegyzem, hogy Tisza István 1913-ban kezdeményezte, 

majd 1914 májusára a román közeledéshez hasonlóan kidolgozta a felvidéki akció anyagát, 

                                                

 
464 A már ismertetett jogszabályok korlátozták az egyesületek működését és létrejöttét, a világháború 

kirobbanása után már csak a honvédelemmel kapcsolatos egyesületek kaptak működési engedélyt. 
465 Tisza próbált nyitni a nemzetiségek felé, ebben azonban nem a szlovákok voltak az elsők, a 

miniszterelnök a román kérdést akarta rendezni. 
466 Képviselőház Jegyzőkönyvei – 1906 – I – 176 p. 
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melynek célja a Szlovák Nemzeti Párt megnyerése volt. A közeledés azonban 

eredménytelen volt a felek kompromisszum-képtelen hozzáállása miatt, ami a szlovák 

elképzeléseket a csehekkel való együttműködés felé fordította. A szlovák követelések közé 

ebben a korszakban is a kulturális sérelmek, a Matica egyesület működésének 

engedélyezése, a bezárt három szlovák gimnázium megnyitása, és a lex Apponyi eltörlése 

tartozott. 

1913-tól a szlovákság kikerült a magyar kormányzat látóteréből. A cseh-szlovák 

kapcsolatok, különösen a gazdaság területén, tovább erősödtek. Az Amerikába kivándorolt 

szlovákok mozgalma továbbra is hatást gyakorolt a hazai szlovákságra, a kormányzatnak e 

kérdéskör érdemi befolyásolására nem volt módja. A nemzetiségi politikai erők 

megerősödésének hatására, igényeik érvényesítésének megakadályozására a 

kormánypolitika már nem volt képes, a nemzetiségek eddig nem látott politikai jogokat 

harcoltak ki maguknak. A szlovák nemzeti mozgalom vezetőit ért atrocitásokat, 

házkutatásokat, internálásokat a kormányzat felfüggesztette.  

A belügyminisztérium egy, a szlovák mozgalom agitátorait, izgatóit számbavevő 

kimutatása 1913-ban 513 személyt sorol fel. Ezek több mint harmada lelkész, 22 százaléka 

ügyvéd, 15 százaléka tanító, 13 százaléka banktisztviselő. A szlovák lakosság 

összlélekszámához viszonyítva ez az alacsony szám tovább kedvezett a cseh értelmiség 

térnyerésének. 

Gróf Tisza István kormánya 1913-1917 között megpróbálta a világháborús helyzet 

ismeretében normalizálni a viszonyt a nemzetiségekkel. A választójogi törvény a 

nemzetiségi oktatási rendelkezések módosítását, illetve a sajtóperek megszüntetését ígérte. 

A miniszterelnök a nemzetiségekkel szükséges közeledés keretében, 1910-ben, a román 

nemzetiségi vezetőkkel, többek között Dr. Mihu Jánossal, a nemzetiségi követeléseket 22 

pontba foglalták, ezek közül a 6. pont szerint: „Alkottassék meg egy új törvény, amely az 

összes polgárok részére biztosítja a legszélesebb gyülekezési és egyesülési jogot, s a mely 

törvény tartalmazza azt a kijelentést is, hogy az ország nem magyar lakosainak joguk van 

társadalmi, kulturális és gazdasági érdekeik előmozdítására és megvédésére egyesületeket 

akadálytalanul létesíteni. Addig is gyakoroltassanak az érvényben lévő rendeletek a 

legliberálisabb szellemben, és a fent megjelölt célokra létrejött egyesületek alapszabályai 

nehézség nélkül láttassanak el a jóváhagyási záradékkal.” Az egyeztetés iratai a 

Református Központi Levéltár Tisza-iratai között találhatóak. Tiszának, mint 

miniszterelnöknek a nemzetiséggel való elképzelésére a „román paktum tárgyalások” a 

legjobb példa. A tárgyalások már korábban, 1912 decemberében elkezdődtek és 1913 
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februárjáig zajlottak, a 11 pontba foglalt román követeléseket Tisza nem fogadta el. A 11 

pontból álló követelések 4. pontja foglalkozott az egyesületi szabadsággal: „a román nép 

faji sajátosságainak és etnikai jellegzetességeinek fenntartása és fejlesztése, valamint 

társadalmi fejlődésének lehetősítése céljából ismertessék el a szabad egyesülési és 

gyülekezési jog”. Tisza e követelés kapcsán elismerte az egyesülési és gyülekezési jog 

tekintetében a nemztetiségek jogait, melynek keretében véleménye szerint „adminisztratív 

úton nem helyes az országnak valamely nem magyar népfajhoz tartozó polgárait abban 

korlátozni, hogy nem törvény- vagy államellenes célokra nemzetiségi alapon 

tömöröljenek.” A miniszterelnöki kinevezése után a sikertelen tárgyalások folytatása 

mellett döntött. Azonban a 11 román követelés közül 3 esetében nem akart engedményeket 

tenni (választójogi törvény, a lex Apponyiként elhíresült népiskolai törvény és a 

nemzetiségi törvény még hatályban lévő rendelkezéseinek betartása /pl.: a nemzetiségek 

lakta vidékek törvényhatóságain a nemzetiségi nyelvet ismerők tölthessenek be hivatalt/ 

tekintetében).  

A paktumtárgyalások kapcsán Tisza kifejtett elképzelése az volt, hogy az egyik 

magyarországi nemzetiséggel megállapodik és a kompromisszumhoz a többi nemzetiség 

majd önként csatlakozik. Ez az elképzelés azonban eleve kudarcra volt ítélve a nemzetiségi 

törekvések specifikusan differenciálódott követelései miatt. Kiemelendő azonban, hogy a 

korszakban a bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi változások hatására Tisza 

megoldási elképzelése volt a leghaladóbb. A háború kirobbanásának hatására egy „háborús 

paktum” mégis megkötésre kerül. 

Tisza 1914. január 14-i felszólalásában a Parlamentben így nyilatkozott:467 „… a reális 

erőviszonyok mindenesetre olyanok, amelyek folytán teljesen jogosultnak kell tartanom a 

magyar nemzetnek azt a törekvését és azt a követelményét, amelyből nem engedett: hogy 

ennek az országnak nemzeti jellegéhez tántoríthatatlan szilárdsággal ragaszkodik….ez 

természetszerűleg összefér a haza nem magyar ajkú lakosainak adott igen messzemenő 

jogokkal és szabadságokkal is; nemcsak a teljes jogegyenlőséggel az egész vonalon, hanem 

azzal is, hogy saját külön kultúrájuk igen messzemenő jogokkal rendelkeznek….ezek a 

jogok őket nem mint valamely külön közjogi egységet illetik meg, hanem megilletik, mint 

egy olyan államnak a polgárait, amely állam a maga polgárai számára az anyanyelvük 

gyakorlása, fejlesztése, ápolása és kulturális gondozása terén is a legnagyobb 

liberalizmussal igen messzemenő jogokat adott.” 

                                                

 
467 Képviselői Napló 1910-1915 XXI 151-155 p. 
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Tisza többször is interpellálva lett a Parlamentben a román paktumtárgyalások okán, 

ennek a folyamatnak meghatározó állomása volt az 1914. február 14-én elhangzott 

beszéde,468  melyben a tárgyalásokról az alábbi tájékoztatást adta: 

„…Ennek folytán írásban fixírozott álláspontja a kormánynak… a kérdések első csoportja 

a társadalmi és politikai szabad mozgásra, sajtóra, egyesületi jogra vonatkozik: 

Magától érhetődik, hogy az ország román ajkú polgárai annak többi lakóival politikai 

jogok tekintetében is teljes egyenlőséget élveznek, az ország politikai közéletében a 

törvény korlátai között szabadon részt vehetnek, külön román pártot alkothatnak, úgy az 

országos képviselő- mint a községi és törvényhatósági választásoknál, valamint általában a 

hatóságok s a hatóság rendelkezésre álló közerő részéről az ország magyarajkú polgáraival 

egyenlő elbánásban részesülnek. Ugyanez az egyenlő elbánás illeti meg őket a sajtóügyek s 

a gyülekezési és egyesülési jog kezelése terén. Román jellegű társadalmi, közművelődési, 

művészeti, ipari, gazdasági, és közjótékonysági egyleteket szabadon létesíthetnek, a román 

kulturát iskoláikban és a társadalmi életben szabadon áplohatják és fejleszthetik. A 

kormány szívesen fogja venni, ha a köztisztviselők gazdasági és kulturális jellegű 

társadalmi mozgalmakban részt vesznek. 

A törvények a románok által tömegesen lakott vidékeken a nagyközönséget érdeklő 

hirdetmények román nyelven is meg fognak jellenni. A községek és törvényhatóságok 

jegyzőkönyvi nyelvére vonatkozó törvényes rendelkezések változatlanul fenntartatnak. 

Románok által tömegesen lakott vidékeken az állami tevékenység minden ágában, azon 

tisztségviselőknek és közegeknek, akik a néppel közvetlen érintkezésre hivatvák, a román 

nyelvet annyira ismerniök kell, hogy a néppel anyanyelvén érintkezhessenek. 

Az ország minden polgára saját elsőfokú hatóságánál úgy írásbeli beadványait és azok 

mellékleteit, mint szóbeli panaszát, kérését, jogorvoslalát saját anyanyelvén terjesztheti 

elő, ha 1. beadványát személyesen szerkeszti, vagy szóbeli előterjesztését személyesen 

adja elő, 2. anyanyelve az illető községben vagy vidéken tömegesen használt nyelvek közé 

tartozik. Az elsőfokú hatóság köteles az ilyen, nem magyar nyelvű előterjesztést 

elfogadni.”  

„Gazdasági kirendeltségek s más, a gazdasági fejlődés céljait szolgáló állami intézmények 

felkarolják a románok gazdasági érdekeit is. Román ajkú honpolgárok gazdasági és ipari 

jellegű egyesületei, vállalatai is részesülnek az állam támogatásában és segélyében….” 

                                                

 
468 Képviselői Napló 1910-1915, XXII. 242-257 p. 
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„… az 1907. évi népiskolai törvény revíziója… dacára annak, hogy a törvénynek egyes 

rendelkezései, amelyeket szerencsésnek nem tartottunk, dacára annak, hogy ha de lege 

ferenda kellene ma beszélni, és szabad tér volna előttünk, a törvény egyik-másik 

rendelkezését talán másként csinálnónk, a helyzet érett megfontolása után kijelentettük, 

hogy e törvény reviziójára hajlandóak nem vagyunk”. 

„Következik az állami népiskolák kérdése. Az állami népiskoláknál a tannyelv magyar. 

Ezen az alapelven nézetem szerintnem is lehet rést ütni. De nem lehet elzárkózni az elől a 

tény elől, hogy az a körülmény, hogy ma az állami népiskolák helyiségeiben egyetlen szót 

más nyelven, mint magyarul kiejteni nem szabad, hogy az állami tanítók igen gyakori 

esetben növendékeik anyanyelvét egyáltalán nem beszélik, úgyhogy azzal a szegény 

gyermekkel, amíg az egy kicsit magyarul meg nem tanul, egyáltalán érintkezni sem 

tudnak, végül, hogy az állami népiskolákba vagy a magyar tannyelvű községi iskolákba 

járó növendékek anyanyelvükben oktatásban egyáltalában nem részesülnek, ez a 

körülmény nem csak a románoknál, hanem az ország más, nem magyarajkú polgárainál is 

igen messzemenő elégedetlenséget szült…. és erre nézve azt az álláspontot foglaltuk el, 

hogy a kormány gondoskodni fog róla, hogy olyan állami iskolákban, amelyekbe 

valamelyik e hazában lakó nemzetiséghez tartozó gyermekek nagyobb számban járnak, 

ezek saját nyelvükből is oktatásban részesüljenek”   

„Egyházaknak, egyesületeknek és alapítványoknak a törvény jogot ád nem-magyar 

tannyelvű középiskolák felállítására. Természetesen ezt a jogot a kormány készséggel 

elismeri, ilyen intézetek államsegélyezésének ügyét azonban esetről-esetre kell a 

kormánynak a fennforgó körülményekhez képest és annak figyelembe vételével is 

elbírálnia, hogy az illető vidéken van-e újabb középiskolára tényleg szükség.”469 

Nyitra vármegye főispánja Crauss István, a vármegye területére vonatkozó 

körrendeletében (Soba, Nitra, - ŽN Hl.ž. dôv. 306/1914) az 1912. évi LXIII. törvénycikken 

és a belügyminiszter rendeletein túl saját hatáskörben elrendeli, hogy „a rendőrhatóságok 

területén működő szláv jellegű egyesületek működése a legszigorúbb felügyelet alatt 

tartandó”, hasonlóképpen elrendeli a pénzintézetek, kereskedelmi társulatok fokozott 

ellenőrzését is, odáig, hogy a szláv jellegű gyűlések még magánházakban is tilosak és 

megakadályozandóak. (1914. évi vármegyei 298. és 299. számú rendelet.) 

                                                

 
469 Tisza jelezte, hogy megfontolás tárgyát képezheti az idézések esetén a nemzetiségek által lakott 

vidékeken, hogy zárójelben a nemzetiség nyelvén is megjelenjenek az irat legfontosabb tényei. A hivatalos 

ügyintézés keretében kiadmányozásra kerülő irat nyelve természetesen továbbra is csak magyar lehet, azzal, 

hogy annak tartalmát nemzetiségi ügyfél esetén részére el kell magyarázni. 
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Lehoczky Emánuel a szlovák szociáldemokrata végrehajtó bizottság titkára, a 

Robotnícke Noviny szerkesztője tudósít az 1914. április 11-12-én Pozsonyban tartott IV. 

magyarországi szlovák szociáldemokrata kongresszusáról,470 mely hat éves szünet után ült 

össze. A kongresszus 5 pontban foglalta össze a nemzetiségi politikával kapcsolatos 

követeléseit, melyek közül az első „A polgári szabadságjogokat, a társulási, gyülekezési, 

költözési, szövetkezési, és sajtó-szabadságot, az általános, egyenlő és titkos választójogot, 

mind országgyűlési, mind megyei és községi viszonylatban.”  

 

A háború esetére vonatkozó kivételes intézkedések rendelkezési hatályának 

kiterjesztéséről szóló 5735/1914 ME rendelet alapján a Budapesti Közlöny 1914. évi július 

26-i, 170. számában közölt rendeletek 12 pontban kerültek összefoglalásra, amelyek 

negyede foglalkozott közvetlenül-közvetve a társas élettel (egyesületekkel):471  

 

- Az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5479/1914 ME rendelet hatálya kiterjed 

Magyarország összes vármegyéjére és törvényhatósági joggal felruházott városára. 

- A közigazgatási hatósági ellenőrzés alatt nem álló kereskedelmi társaságok vagy külön 

törvények alapján létesült társulatok, pénztárok, stb. rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 

5480/1914 ME rendelet hatálya kiterjed a magyar szent korona országainak egész 

területére. Az ellenőrzés szabályozásáról az 5113/1914 BM rendelet rendelkezik. 

- A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 5481/1914 ME rendelet hatálya kiterjed 

Magyarország összes vármegyéjére és törvényhatósági joggal felruházott városára. 

 

Dula Máté az alábbi egykorú szlovák sérelmekről ad tájékoztatást gróf Tisza István 

miniszterelnöknek: 

- Galgoci Népbank igazgatója Dr. Šimko Miloš ügyvédet letartóztatják, majd szabadon 

engedik. 

- Dr. Krno Miloš újvidéki szlovák ügyvédet az újvidéki Slovak Bank igazgatóját azonnali 

hatállyal a családja nélkül kitelepítették Debrecenbe. 

                                                

 
470 A rendezvényen 23 pártszervezet, szakszervezetek, a cseh szociáldemokraták, valamint 13 helység 32 

delegátusa vett részt. 
471 Magyarországi Rendeletek Tára 1914. évi II. kötet 1448-1450 p. 
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- A zólyomi Népbank besztercebányai fiókjának igazgatóját Dr. Turzo Iván ügyvédet és a 

bank igazgatósági tagjait Vansza Jánost, Hodzsa Józsefet (nyugalmazott evangélikus 

lelkészek) és Dr. Izák Milánt letartóztatták, majd szabadon bocsájtották. 

- A zólyomi Polgári Bank főkönyvelőjét Hrusovszky Fedort letartóztatták, majd szabadon 

bocsátották. 

 

Láthatóan a szlovák nemzetiségi vezetők irányítása alatt lévő pénzintézetek ellen 

országosan szervezett akció folyt. 

 Emellett a szlovákság egyetlen napilapját a Budapesten megjelenő „Slovenský denník”-

et, a hadviselés érdekeit veszélyeztető tartalma okán a belügyminiszter 2692. számú 

rendeletével 1914. augusztus 14-én betiltotta, ezt a rendelkezést később visszavonták, majd 

1915. október 11-vel végleg betiltották. 

A Národný hlásnik (1868-tól jelent meg Budapesten, majd 1870-től 

Túrócszentmártonban, 1901-től kéthetente) vezércikkeiben élesen bírálta a magyar 

nemzetiségi politikát, működését 1915. március 12-én Sándor János belügyminiszter – egy 

1914 őszén megjelent háborúellenes cikk miatt betiltotta, szerkesztője ekkor Jozef Gregor 

Tajovský (1874-1940) jeles szlovák prózaíró volt. A kiadvány a túrócszentmártoni 

Könyvnyomda Részvénytársaság Egyesület gondozásában jelent meg. 1915. április 12-én 

az óturai „Svetlo” időszaki kiadványt is betiltották (szerkesztője az óturai Chorvát János, 

kiadója a miavai Pazsiczki Dániel féle nyomda volt). 

A Národnie Noviny 1914. augusztus 16-án megjelent 1914. évi 91-es számában a 

Szlovák Nemzeti Párt a küszöbön álló háború vonatkozásában megjelent kiáltványában 

kijelenti az uralkodóhoz és a hazához (és annak területi integritásának megőrzéséhez) való 

lojalitását, egyben bejelenti, hogy intézkedett, hogy a háború idejére „a szlovák kulturális 

egyesületek már bejelentett gyűléseit elnapolják”, illetve a Szlovák Nemzeti Párt 

működését felfüggesztette. 

 

Jecskovszky Oszkár detektív jelentése472 alapján a világháború kitörése előtt 

Budapesten működő szlovák (cseh) egyesületek: 

- Sokol cseh Tornaegylet (Telocvičná Jednota Sokol), elnöke Smidt Bohumir 

bankhivatalnok, 

                                                

 
472 ŠÚA SSR Bratislava, Fond Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra 22/121-1916 (SZÁKL MAGYAR 

Belügyminisztériumi Irattok 22/121-1916) 



 

 

218 

- Első Cseh Munkásegylet (První český dělnický spolek), 

- Osveta, 

- Česká Beseda, elnöke Radus Károly biztosító társasági cégvezető, 

- Tót kör (Slovenský spolok), az egylet helyiségéért Harminc Milán építész fizeti a bérleti 

díjat. 

 

Az egyesületek nem szűntek meg csak a háború okán tevékenységük szünetelt. 

Felsorolta továbbá a Budapesten működő szlovák lapokat, és jelezte, hogy a szlovákok 

nemzetiségi bankja Budapesten, a József körút 31/a. szám alatt működő Központi Bank. 

A Szlovák Nemzeti Párt a világháború kirobbanásának hírére passzivitást hirdetett. A 

Parlament egyetlen szlovák ellenzéki képviselője 1915 áprilisi felszólalásában hangzott el 

először a tót megfogalmazás helyett a szlovák terminus, mely a szlovákok körében is vitára 

adott okot.473 A miniszterelnök kezdeményezésére a Szlovák Nemzeti Párt még egy a közös 

hazához, annak fenntartását kimondó lojalitási nyilatkozat aláírására is hajlandó lett volna, 

a teljesen kész aláírásra előkészített tervezett parafálása a csehszlovák orientáció híveinek 

ellenállásán az utolsó pillanatban megbukott. A Szlovák Nemzeti Párt alelnökének, Dula 

Máténak, a Národnie noviny 1915. évi 99. számában (1915. aug. 21.) megjelent 

vezércikkében a szlovák-magyar nemzetiségi kiegyezés lehetőségének 6 fő feltételét 

nevesítette. Ezek között szerepelt a „szlovák nemzeti kultúra szabad fejlődése”, illetve a 

„Matica Slovenská újjáélesztése és vagyonának visszaadása”.474 

 

A csehszlovák irányzat szlovák vezetői Milan Rastislav Štefánik és az amerikai 

szlovákokat képviselő Štefan Ošušky voltak. Az Oszrák-Magyar Monarchián belüli cseh-

szlovák közös önálló államalapítás vezéralakja az emigrációban tevékenykedő T. G. 

Masaryk volt.  

A nagy háború kirobbanása után a szlovák nemzetiségi vezetők a cseh függetlenségi 

mozgalommal együtt már a háború utáni helyzet lehetőségeinek lázában égtek. A honi 

Belügyminisztérium az egységgondolat megakadályozására internálásokkal válaszolt. Az 

elszakadást először Hlinka mondta ki 1918. május 24-én a szlovák politikai elit 

                                                

 
473 Juriga volt az a képviselő, Képviselői Napló 1910-1915 – XXVI – 300-301 p., aki a népfelkelési törvény 

módosításának vitájában 1915. április 26-án, először használta a „szlovákok” kifejezést, melynek alkalmazását a 
Národnie Novinyban többen bírálták, mivel véleményük szerint „…bárhogy is vesszük, világosan látszik, hogy a történeti 
megnevezés (tót) elvetéséből kárunk származik. Hogy mi nem holmi ágról szakadt nép vagyunk, annak bizonyítékát 
éppen a tót megnevezésben lelhetjük fel”.   
474 SZKÁL Dula Máté fond 9-IV-b2-1915 
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liptószentmiklósi találkozóján, amit a mértékadó vezetők támogattak. Prágában, 1918. 

október 28-án kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot, amit két nappal később a Szlovák 

Nemzeti Tanács Túrócszentmártonban megerősített, kimondva a teljes függetlenséget, 

korlátlan önrendelkezési jogot követelt és deklarálta, hogy a szlovák nemzet nyelvi és 

művelődéstörténeti szempontból a létrejött cseh-szlovák nemzet része475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
475 A Szlovák Liga és a Cseh Nemzeti Szövetség fogja kidolgozni a világháború után létrejövő Csehszlovákia belső 
működési mechanizmusát az 1915. október 22-23-án, Clevelandban kidolgozott clevelandi egyezményben (Az 
egyezmény eredetijét a jelenleg is létező nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltára őrzi). Ennek előzményeként 

az 1915. április 18-án és május 24-én megtartott gyűléseket a szlovák, cseh, horvát, szerb „Sokol” egyesületek 
szervezték. 
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II.22. A SZLOVÁK EGYLETEK KÖZÜL AZ OLVASÓ EGYLETEK 

JELENTŐSÉGÉNEK KIEMELÉSE ÉS A NEMZETI ÖNTUDAT 

MEGŐRZÉSÉBEN, AZ ASSZIMILÁCIÓ ELLENI KÜZDELEMBEN BETÖLTÖTT 

SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Az olvasóegyletek nevükből adódóan is az olvasáson keresztül igyekeztek elérni a 

céljukat, ennek érdekében könyveket, periodikákat, újságokat járattak. Ezek különböző 

célközönséget, különböző eszközökkel igyekeztek megszólítani. A paletta széles volt a 

kalendáriumtól, a ponyvairodalmon át a szlovák líra és próza mestereiig. Az újságok, 

periodikák esetében is a szakkiadványoktól a napilapokig. Ezen kiadványok hatásainak 

feltárásához pontos képre van szükségünk az egyleti könyvtár állományának nagyságáról, 

minőségéről, a kölcsönzés, helyben olvasás forgalmáról, módjáról. 

A könyvtárak jellemzően a tagdíjakból, felajánlásokból, ajándékozásokból jöttek létre, 

ebből adódóan elég változatos képet mutattak. A könyvtárakról a könyvjegyzékek, a 

katalógusok, a rendelések, a leltárak, esetleg a fönnmaradt könyvek szolgáltatnak 

információt. A könyvállomány az egy-két száztól a pár ezerig terjedt. Sajnos az egyletek 

több évtizedes állománynövekedésének nyomon követésére egy-két kivételtől eltekintve, 

adathiány miatt, nincs mód.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a nemzeti összetartozás tudatának ápolása mellett 

az olvasás terjesztésével/terjedésével, az egyleti könytárakban a szakterületi könyvek 

mellett (például: földművelés, méhészet), a könyvek túlnyomó többségét a szépirodalmi 

művek a magyar szépirodalom és líra klasszikusai, illetve esetenként a szlovák és az 

európai széppróza jeles képviselőinek legismertebb művei (a szlovák szépirodalomból, 

például: Hviezdoslav, Chalupka, a nemzetközi szépirodalomból, például. Shakespeare, 

Puskin, Tolsztoj), a népies irodalom, illetve az önfeledt ám nem túl emelkedett ismereteket 

nyújtó ponyvairodalom alkotta. Esetileg társadalomtudományi, illetve egyéb (pl. vallási, 

gazdasági, természettudományi)  könyv is lehetett az egyleti könytár polcain. 

Az állományok tartalmi szórása nagyban függött a tagság érdeklődési körétől, anyagi 

lehetőségétől, műveltségi fokától. 

A könyvállomány védelme, a kölcsönzések nyilvántartása, a beszerzés a könyvtáros 

feladata volt. A kölcsönzési hajlandóság nem volt magas, az olvasás sem volt gyors, az 

alacsonyabb műveltségű rétegek esetében ez még hatványozottabban jelentkezett. A 

munka elvégzése után nagyon kevés szabad időt lehetett olvasásra, művelődésre fordítani. 
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Az alacsony forgalom ellenére vitathatatlan az egyletek jelentősége az olvasási kultúra 

kialakításában, fejlesztésében a Biblia és a kalendárium kizárólagossága mellett. Az 

olvasókörök könyvtárai a tagok széles rétegei számára biztosítottak lehetőséget az 

olvasásra, művelődésre a szegényparasztságtól kezdve az értelmiségig. Meg kell említeni 

azt is, hogy az igény megteremtésével, ha minden igényt nem is tudtak kielégíteni, 

ösztönzőleg hatottak a további kulturális fejlődésre.  

 

Az egyletekben a másik művelődési, tájékoztató szerepet a hírlapok töltötték be. Télen 

több, nyáron a mezei munkák időszakában kevesebb lapot rendeltek. Dominánsak a helyi, 

esetleg vármegyei lapok voltak, azonban az országos újságok rendelése sem volt ritka.   

Az újságok megírták az aktualitásokat a politika-társadalom-gazdaság területén, ezek 

megismerését követően a tagok az egymás közti beszélgetésekkel alakították, bővítették is 

ismereteiket. A sajtótermékek olvasása és a rendelések nagysága a nyári és téli időszak 

szerint változott a szlovák nyelvszigeteken. 

A téli hónapokban az olvasókörök az ismeretterjesztés színteréül szolgáltak, ezen 

összejövetelek szervezésében a helyi tanítók jeleskedtek (pl. gyakorlati ismeretek 

terjesztése, felolvasások). A társas rendezvények /bálok, színi-, énekkari előadások/ 

jellemző időszaka is ez volt.  

Az egyletek gazdasági tevékenysége meghatározóan nem terjedt túl az éves 

költségvetés meghatározásán, melyet a közgyűlés fogadott el az előző évi zárszámadás 

alapján. A szokásos kiadások mellett olykor jótékonykodásra is tellett (pl. szegény tanulók 

támogatása, katasztrófák, járványok áldozatainak támogatására). Egyes körök kiállításokat, 

tanfolyamokat szerveztek, kölcsönöztek nélkülözhető tőkéjükből. 

A politikai hatalom az olvasókörökben megtestesülő művelődési igények kielégítésén 

túl megjelenő társadalmi-politikai veszélyek elhárítására főleg a 19-20. század fordulóján 

több kísérletet tettek (pl. népkönyvtárak létrehozását, egyházi körök szervezését, 

ösztönözték a polgári körök összefogását, akadályozták egyletek létrehozását, működését, 

illetve egyleteket oszlattak fel). 

Wlassich Gyula kultuszminiszter határozatára 1879-ben alakult meg a Múzeumok és 

Könyvtárak Országos Tanácsa és Felügyelősége, mely több mint ezer kiskönyvtárat hozott 

létre, 50-100 kötetes állománnyal, melyek elsősorban a nemzetiségileg „fenyegetett” 

területeken létesültek. 

Az olvasókör szerepének jelentősége az urbanizációs fejlődéssel és a városiasodás 

fokával is értékelhető. A nemzetiségi kezdeményezésű egyesületek közül a városokban 
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kasinók, olvasó körök alakultak, a mezővárosokban ezek szerepét más név alatt az iparos 

egyletek, dalkörök töltötték be, azaz a művelődés terjedése, az oktatás fejélődése – az 

analfabétizmus csökkenése – az mind mind kapcsolatba hozható az olvasókörök 

tevékenységével, illetve annak eredményességével. 

Ez a folyamat a dualizmus előtt is megfigyelhető volt, azonban az 1860-as évek 

végétől mutatható ki a legnagyobb hatása a szlovák társadalomban. 

Ez kiegészült a kivándorlásból visszatért szlovákok tapasztalataival. A leírt tényezők 

gyakorlatilag megágyazták a szlovák társadalom kulturális fejélődését a 19. század végén a 

20. század elején, visszaadva, kárpótolva, amit az oktatás, vagy a nemzetiségi törvény 

meghatározta keretek között az aktuálpolitika nem biztosított.  

Az általános ismeretterjesztés is az olvasókörökben valósult meg, felolvasásokkal, 

előadásokkal, például a higiénia, a lakáskörülmények területére vonatkozóan.  

A burkolt politizálás is az olvasókörökben realizálódott, ami elsősorban a helyi 

politikai, közigazgatási tevékenységhez kapcsolódott, konkrét ismeretek, tapasztalatok 

alapján. Az újságok felhasználásával ez kiterjedt az országos politika eseményeinek 

értékelésére is a cikkek megbeszélése keretében. Itt kapcsolódik a sajtó, azon belül is a 

nemzeti sajtótermékek fontosságához, melyek érzékletesen és rendszeresen igyekeztek 

tájékoztatni az olvasót az aktuális eseményekről.  

Kijelenthető, hogy az olvasókörök összetett társadalmi szerepet vittek falun és 

városban egyaránt a település nagyságától függetlenül. Tevékenységében a művelődés, 

önművelődés mellett visszatérően megjelent a jótékonykodás, a gazdasági élettel való 

szoros kapcsolat és ahogyan azt már említettem, a burkolt politizálás is. A 

kiszolgáltatottság érzésének csökkentése és a polgári, nemzeti öntudat ébredésének és 

fenntartásának jeles eszköze lett a dualizmus időszakában a társas élet ezen formája. A 

polgári értékek is fontos szerepet játszottak az egyesületekben, hiszen ahogy idéztem is, 

gyakori kitétel volt, hogy az egyesület tagja csak becsületes, törvénytisztelő polgár lehetett.  

A falu, a város és a főváros viszonylatában szembeszökik az egyesületi élet intenzitása 

közötti különbség. Vidéken a mezőgazdasághoz kötődően az egyesületi aktivitás ősztől 

tavaszig tartott, a városokban ezzel szemben az egyesületi tagság, az egyesületbe járás a 

hétköznapok részévé vált, adott naphoz, napokhoz kötődően. Ez a szabályokhoz való 

alkalmazkodás a közösségi tudatot is erősítette, formálta az egyesületi alapszabályok 

betartásán, betartatásán keresztül, amely megsértése a tagsági viszony megszűnéséhez 

vezethetett. Az egyletek közül a kulturális egyesületek konkrét cél elérése érdekében jöttek 

létre, ami a nemzetiségi összetartozás az identitástudat megőrzése szempontjából 
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kiemelkedő jelentőségű volt. A közösség összetartozása ezen belül egymás támogatása a 

korábbi autodidakta gyakorlat helyett/mellett intézményesült és így magasabb fokra lépett. 

Ezzel a közös érdeket elérni szándékozó erők összpontosultak, koncentráltabbá, 

sikeresebbé, erősebbé, ellenállóbbá váltak. Ezek a jelzők tették sikeressé a dualizmus kori 

szlovák kulturális egyesületeket, köztük az olvasóköröket, a hatásuk ezért volt kiemelkedő 

és hosszú távon meghatározó. Egyben ez volt az az aspektus is, amelyért a magyar 

államhatalom és közigazgatás kiemelt figyelmét magukra vonták. A tagok összetartozás-

tudata a közös felolvasásokon, színházi előadásokon a közös dalolások közben az újságok 

híreinek megbeszélése során kohéziós erővé vált. A működési nehézségek az 

engedélyezési eljárás során, az egyleti ülések megtartásának akadályai székház hiányában, 

az egyleti kiadások fedezése az alacsony tagdíjak mellett áldozatvállalást kért és kapott a 

tagságtól, így ez mind-mind a kölcsönös szolidaritástudatot erősítette a szlovákság 

soraiban az északi vármegyéktől Budapesten át egészen az Alföldig és a Délvidékig.    
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II. 23. A KULTURÁLIS EGYLETEK TÁJEGYSÉGEKET ÁTÍVELŐ (FELSŐ-

MAGYARORSZÁG – BUDAPEST – ALFÖLD – DÉLALFÖLD) 

KAPCSOLATAIRÓL 

 

A dolgozat felvázolta, hogy az egyesületek nem lokálisan tevékenykedtek. Székhelyük 

szerint és az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítására jöttek létre, ez 

azonban nem jelentette azt, hogy a kapcsolat ne lett volna élő közöttük. Ennek a 

kapcsolatnak az intézményesítésére, szervezetté és rendszeressé tételére kell/szükséges egy 

központi motor, egy központ, ami ezt a nemzetiségi identitást megőrző, ápoló funkciót 

betölti. A Matica Slovenská bezárása azért volt érzékeny veszteség, mert nem csak egy 

kulturális (olvasó) egyesületet szüntettek meg államhatalmi intézkedéssel, hanem ezt a 

központi koordináció szerepét betöltő/betölteni hivatott intézményt is. 

Ebben a helyzetben a korabeli közlekedési/infrastrukturális viszonyok között jelentős 

távolságok voltak például Túrócszentmárton és Újvidék vagy Nagylak között, értem ezalatt 

az észak-magyarországi kompakt szlovák lakta vármegyék és az alföldi szlovák 

nyelvszigetek közötti távolságot. A kapcsolat csak eseti jelleggel az adott egyesület vezetői 

és a perszonális kötelékek hatására alakult ki. Létezett, de nem szervezetten, tudatosan, 

rendszeres országos hálózatot létrehozva és feltételezve. 

Az egyházak, felekezeti egyesületek között van példa476 intenzív kapcsolatra. A 

perszonális kapcsolatok jelentőségét bizonyítja, hogy az Újvidéken élő szlovákok 

rendszeresen kaptak könyv és újságcsomagot Túrócszentmártonból. 

A nagylaki szlovákok esetében bizonyított, hogy Olvasókörük színjátszó csoportja 

szövegkönyveket kapott a „Živena” és a Tót Múzeumi Egylet ajándékaként.  

Más aspektusú példa, hogy az egyesületek államhatalmi ellenőrzése keretében a 

Budapesti Katolikus Munkáskörrel kapcsolatos egyik jelentés tartalmazza, hogy országos 

pánszláv izgatást hajt végre, mert a „Katolické noviny vásárlására buzdít a Felföldön.”477    

Itt jutunk el a kapcsolatok egy fontos, speciális területéhez, ez pedig a sajtó világa. A 

nemzetiségi nyelven megjelenő újságok az egyesületek előfizetése hatására perszonális 

kapcsolatok nélkül is hidat képeztek és információt biztosítottak a szlovákok számára, a 

földrajzi távolságot legyőzve. Ez egy új műfajt teremtett, a nyílt levél műfaját, melyre 

számos példa hozható, egyesületek és magánszemélyek gratulálnak egymásnak jeles 

                                                

 
476 A szarvasi szlovák evangélikus egyház imakönyveket, énekeskönyveket kapott Túrócszentmártonból, a 

Szarvasi Újságban megjelent cikk szerint, 1886 4. sz.  
477 BFL Elnöki Reservált Iratok VI. 1/a 1927/1906 
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események kapcsán.478 Az egyletek közötti kapcsolatok elsősorban a korabeli újságok 

áttanulmányozásából ismerhetők meg. Ennek feldolgozása és bemutatása külön kutatást 

igényel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
478 Az alföldi szlovákok (pl.: Szarvas, Békéscsaba, Tótkomlós) gratuláló sorokat küldtek a távolság és a 

részvételt akadályozó anyagi forrás hiánya okán a Matica éves rendezvényeinek sikeres megrendezését 

kívánva a Matica archívuma tanulsága szerint 
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III. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

 

A témát monografikusan dolgoztam fel, a kutatómunka sarkköveit a levéltári anyagok 

áttanulmányozása szolgáltatta /alapszabályok, jegyzőkönyvek, tagsági ívek, levelezések/, 

forrásként szolgáltak továbbá a korabeli sajtótermékek, a témával foglalkozó 

szakirodalom, illetve a statisztikai adatok. 

Álláspontom szerint a bemutatott egyesületeknél több a szlovák nemzetiségi alapon 

szerveződőtt egyesület, azonban az államhatalmi kontroll hatására a nemzetiségi 

hovatartozásra, a működési engedély megszerzése érdekében jellemzően nincs utalás az 

egylet nevében, így a szlovák nemzetiségi egyesületek teljes körű feldolgozása, bemutatása 

nem egyszerű, aprólékos munkát igényel. A célok között is gyakorta csak burkoltan jelenik 

meg és ezáltal adott esetben nehezen ragadható meg a nemzetiségi jelleg. A működési 

engedély gyakori elutasítása okán gyakorlattá vált, hogy az engedélyt megszerző 

egyesületek alapszabályait, kvázi mintegy formaszövegként sokszorosították, így az 

egyesületek egyedi jellege gyakorta neutralizálódott, ezért csak a – gyakorta hiányos – 

levéltári anyagok szolgálhatnak elsődleges forrásul a téma feltárására és bemutatására. Egy 

további munka keretében ennek teljes körű feldolgozása a célom. 

Kijelenthető, hogy az egyletek, ezek közül is a kulturális egyesületek meghatározó 

szemléletet, identitást formáló célt, feladatot töltöttek be. Jól alkalmazkodtak a fennálló 

politikai-társadalmi körülményekhez, nem konfrontálódtak szükségtelenül az 

államhatalommal, hiszen egy dalárda, egy olvasókör a közösségi rendezvények keretében 

elementáris hatást tud kifejteni a tagok nemzetiségi identitásának megőrzésében.  

Közhely, hogy ami tilos az érdekes. A tiltás hatására a nemzetiségi egyesületi 

mozgalom a szlovákok esetében elérte a célját. Az, hogy ezek tevékenysége mit céloz meg, 

nyilvánvaló volt és információként a nemzetiség széles (teljes) vertikuma számára 

köztudottá vált, azaz a nemzetiségi létről, annak jelentőségéről, a megőrzésének 

fontosságáról és módjáról elindult a közbeszéd.  

Az alacsonyabb néprétegek között is gyökeret vert, hogy a mezőgazdasági munkák 

szünetében a településen működő olvasókör könyvtárából egy-két könyvet kölcsönöztek, 

kapcsolatba kerültek a polgári gondolatvilággal, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Ennek gyümölcse a 20. század első évtizedeiben már kézzel fogható volt, például mikor a 

gazdasági válság okán külföldre távozó szlovákok hazatérve ingatlant vásároltak, 

tulajdonossá váltak, ezáltal közelítettek a polgári léthez, pénzüket a nemzetiségi célokat 
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szolgáló Tatra Banknál helyezték el, és a kivándoroltak által megismert nyitott amerikai 

polgári eszmék eljutottak már a legeldugottabb szlovák falvakba is. 

Az olvasókörök, a kulturális-(politikai) egyesületek tömeges keletkezésével elsősorban 

a parasztság műveltségbeli hátrányának csökkenése, a társadalmi felemelkedés lehetősége 

nyílt meg, emellett a társasélet meghatározóan a polgárság magasabb színvonalú 

tudatformálására szolgált a felolvasásokkal, újságolvasással, ismeretterjesztő előadásokkal.  

A parasztság dualizmuskori története kapcsán az országos monográfiák mellett 

részletes helytörténeti munkák hiányában csak sejteni lehet a különféle egyesületeknek a 

parasztság művelődésére gyakorolt hatását. A városok kulturális szerepének feltárása, a 

korabeli intézményi és társadalmi szerepének megismerése és kisugárzó hatásának 

feltárása az egyesületek történetének ismerete nélkül nem lehetséges.  

A kiegyezés után kibontakozó tőkés fejlődés egyben életmódváltozást is jelentett, a 

szabadidő növekedésével és szervezett eltöltésének lehetőségével kedvezett az egyleti 

kultúra terjedésének. A családi, szomszédsági kapcsolatok mellett egy nyíltabb polgári élet 

lehetőségét biztosította az egylet. Igaz, a szegényebb rétegek esetében ez szezonális jellegű 

volt ősztől tavaszig. A mezőgazdasági ágazatból élt az ország lakosságának 80%-a, ez nem 

tette lehetővé, hogy a mezőgazdasági munkák időszakában a vetéstől az aratásig az 

egyletek életébe a szegényebb néprétegek rendszeresen bekapcsolódjanak. 

A mezővárosokban, városokban, amennyiben nem is a hét minden napjának, de a hét 

adott napjainak meghatározó programja lett az egyesületi élet.  Ezzel a szocializáció a 

társas érintkezések /íratlan/ szabályainak elsajátítását is szolgálta a viselkedési normák 

elsajátításával. 

A társadalmi önszerveződés legfontosabb ösztönzője a közös érdek volt. A gazdasági-

társadalmi fejlődés szükségessé, a jogviszonyok és művelődési viszonyok javulása pedig 

lehetővé tette a partikuláris érdekek artikulálását. Az egyesületek erősítették a helyi 

társadalom kohézióját, ezáltal irányítóivá váltak a helyi közéletnek. Az egyesületi 

közgyűlés, mint afféle mini parlament a demokrácia iskolája is volt, amiben meg lehetett 

szerezni a közszereplés gyakorlatát.  

Az egyletek, azon belül is a kulturális egyesületek, korszakformáló hatást gyakoroltak 

a szlovák nemzetiség gondolatvilágára, ezzel érdemessé válnak/váltak, hogy a 19-20. 

századi történelemben, történelmünkben a polgári, nemzetiségi lét területén kiváltott 

hatásuk és elért eredményük alapján ítéljük meg őket.     
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