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Értekezésem célja, hogy monografikusan feldolgozzam a történelmi Magyarországon a szlovák 

egyesületi élet történetét a dualizmus alatt. A dolgozat a kutatásaim eddigi eredményeit mutatja be. A 

dolgozatban az északi vármegyék 16 szlovákok által kompaktan lakott több vármegyéinek, a 

székesfővárosnak az alföldi szlovák nyelvszigeteknek, illetve a délvidéki szlovák egyesületeknek a 

bemutatását tartalmazza. 

A kutatásaim folytatása keretében a feldolgozást az északi vármegyék tekintetében, az alföldi 

nyelvszigetek a Délvidéken, Horvátországban, valamint különös tekintettel a mai Magyarország 

területén lévő további szlovák nyelvszigetek vonatkozásában – Pilis, Bakony, Zemplén, Bükk, Mátra 

hegységek szlovák településeinek egyesületi történetének feldolgozásával – szeretném teljessé tenni. 

A dolgozat különös figyelmet szentel a kulturális egyesületeknek, azon belül is az olvasó 

egyesületeknek. Álláspontom szerint, amit a kutatási eredményeim is alátámasztanak a dualizmus kori 

szlovák egyesületek az egylet megnevezését túl (például olvasó egylet) jóval összetettebb feladatokat 

láttak el. Felolvasásokkal, újság és könyvolvasásokkal a nemzetiségi társadalom kulturális fejlesztését, 

nemzeti öntudatának megőrzését, ápolását, fejlesztését végezték ezek az egyesületek. 

A dualizmus kori magyar politikai és abból következő közigazgatási álláspont az egy politikai 

nemzettel létező Magyarország volt. Ez állandó konfrontációt eredményezett a honos nemzetiségekkel. 

Az 1868. évi XLIV. törvénycikk ugyan biztosította a nemzetiségek jogait, de nem közösségként, 

hanem egyes állampolgárként. Ez a politikai jogokat követelő szlovákok, románok, szerbek számára 

nem volt elegendő. Ráadásul a törvénycikk előírásai túlnyomó részt csak papíron léteztek. 

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

társadalmi körülményei és strukturális jellegzetességei. 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 struktúrában 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. 

Az egyesülési jogot már a 18. században, mint szabadság jogot 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. 

A 19. század társadalmi változásaiból két elemet fontos kiemelnünk. 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 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. 
Egyesületnek nevezzük a „valamely célból tömörült személyek társulatát”, 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 alá: 

- strukturáltság a szerveződésnek van saját belső szerkezete, intézményesült formája, 

- önkormányzatiság saját választott szervekkel és tisztviselőkkel, 

- az önkéntesség, mely a tagok és a tisztségviselők tekintetében is megragadható, 

- nem profitorientált, a szerveződés ezen formájának nem elsődleges célja a haszonszerzés 

- sajátos alakulási jegyei, melyek a jogi személyiséggel ruházzák fel, így megkülönböztetik a 

másik két szektortól, és nem tartoznak ide az egyházak, politikai pártok, gazdasági társulások, 

bankok, biztosító társaságok, a kormányzati testületek szervezetei. 

A mai Szlovákia területén már a középkorban találkozunk az önszerveződés formáival. A 

tizenharmadik századtól megjelenő „testvériségek”, melyek az önművelődés, az önsegély céljából 

alakultak. A tizennegyedik századtól a bányavárosokban alakultak úgynevezett „bányásztestvériségek” 

ahol a tagoknak volt gyülekezési joguk, maguk választhatták meg vezető tisztségviselőiket, illetve 

„baráti pénztárakat” működtettek melyekből támogatásokat adtak betegség, öregség, baleset, halál 

esetére, és az árvákat, özvegyeket is segélyezték. Hasonló önsegélyező funkciókat láttak el a városokban 

a vallási hovatartozás alapján szerveződő temetkezési testvériségek.  

Az egyesületek előképei közé tartoztak az önkéntes alapokon szerveződött lovagi testvériségek és a 

lövész egyesületek, melyek alakulását az önvédelem motiválta. 

Szintén ide sorolhatók az alapítványok, melyek legtöbb esetben bizonyos vagyon felhasználásához 

kapcsolódtak. 

A 18. században a legelterjedtebb társulási forma a „tanító társaságok” voltak, melyeket 

teológushallgatók, papok alakítottak a felvilágosodás új ismereteinek terjesztése érdekében. Ezek közül 

az egyik legismertebb a „Slovenské učené tovarišstvo” a „szlovák tanító közösség” volt, mely 1792-

1800 között működött. Tevékenységét Nagyszombatban fejtette ki. 

A tizennyolcadik század végétől alakulnak a társadalmi értelemben véve önkéntes alapokon 

szerveződő a nemesség mellett a polgárság között is elterjedő és a későbbi polgári társadalmi egyletek 

előfutárai a szabadkőműves páholyok.   

A dualizmus kori egyletek előképei, melyekben a polgári karakter volt már a domináns a 

tizenkilencedik század harmincas éveitől jelentek meg. Megjelenésük összekapcsolódik a korszakban 

Közép-Európába elterjedő nacionalizmus és liberalizmus eszméjének megjelenésével. Amelyeknek 

meghatározó szerepe volt az alakuló irodalmi, olvasó, jótékonysági, ifjúsági, gazda egyesületek 

megalakulásában. A szlovák nemzeti újjászületési mozgalom képviselői – főleg Štúr követői – a nemzeti 

öntudat éledésének, ápolásának, fokozásának legjobb eszközét látták az egyesületekben. Külön ki kell 

emelni az 1867 előtt alakult szlovák egyletek sorából a „Matica Slovenska” – Szlovák Anyácska – 

irodalmi és kulturális egyletet. Az egylet alakulásának története az 1861. június 6-7-én 

Túrócszentmártonban megtartott gyűlést követően megfogalmazott Memorandumig nyúlik vissza. 

A dualizmus időszakában Magyarországon – holott I. Ferenc József már trónbeszédében is 

szorgalmazta – nem iktatták törvénybe az egyesülési szabadságot. A kiegyezés után készült ugyan 

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

terjesztették az országgyűlés elé. Törvény hiányában más törvények érintőlegesen szabályozták a 

kérdést, illetve a mindenkori belügyminiszterek rendeleti úton szabályozták ezt a témakört a Parlament 

által elfogadott törvényi szint helyett. 

A dualizmus korának két meghatározó rendelete az1873-ban Szapáry Gyula által kiadott 

körrendelet /1394 eln. sz./, mely az egyesülési szabadság elismerése mellett a körök alakulását 

alapszabályaik miniszteri láttamozásához kötötte a működésük ellenőrzését a törvényhatóságokra bízta, 



 

 

 

rendelkezett nyilvántartások létrehozásáról is. 

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

munkásegyletek engedélyezési feltételeit szigorította, illetve engedélyezte ha az alakuló kör 40 nap 

elteltével a benyújtott engedélyezési kérelmére konkrét hatósági választ nem kap megkezdheti 

ideiglenesen a működését. Ezen rendeletek a korszak végéig hatályban voltak. 

Az első világháború előestéjén a magyar kormányzat – ismét rendeleti úton – az 5479/1914. M. E. 

rendelettel – megtiltotta új egyesületek létrehozását és a meglévő egyesületek számára a fiókegyesületek 

létrehozását, a működő egyesületek szigorú ellenőrzését rendelte el a harcterekhez közeli 

törvényhatóságokban. Öt nappal később az 5735/1914 M. E. rendelet az új egyesületek létrehozásának 

tilalmát kiterjesztette az egész országra a székesfővárost is beleértve. Az 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.  

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 igényel. 

Eddigi kutatásaim során 200 körüli szlovák társadalmi egyesületet sikerült számba venni. (Ezek 

egy részben nyíltan vállalják a nemzetiségi hovatartozást például szlovák, kétnyelvű alapszabályok, 

esetenként azonban csak a település nyelvsziget volta és a tagnévsorok neveiből közvetetten 

következtethető a szlovák kapcsolat mivel annak direkt nyoma a levéltári forrásokban nincs.) 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.  

Az egyletek elterjedésének vizsgálatában a meghatározó forrás a Magyar Országos Levéltár 

belügyminiszteri iratainak egyesületi anyaga és mutatókönyvei. Sajnos az anyag 1896 utáni része 

megsemmisült, 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 oktalan selejtezés is az 1950-es években.  

Külföldi források is vannak 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, Csadca), a Martini Nemzeti Múzeum levéltára. Valamint a 

magyarországi szlovákok által lakott régiók helyi, megyei levéltárai, múzeumai /pl.: Szeged, 

Békéscsaba, Gyula, Tótkomlós, Szarvas/. 

A források közé tartoznak a 19. század második felében készült egyesületi kimutatások, 

összesítések, melyek felhasználhatósága tekintetében fontos korszakhatár a kiegyezés.  

Az északi tizenhat vármegyében élő szlovák nemzetiségű lakosság alapjaiban lélekszámából 

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

A felvázolt szűk mozgástér ellenére, megítélésem szerint a felvázolt egyesületi almanach látatja, 

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. Kiemelendő, hogy a megalakult egyesületek nem csak a nagyobb 

városokban, hanem a falvakban is sikeresen gyökeret vertek, igaz ez jól érzékelteti, hogy az észak-

magyarországi szlovák egyletek településszerkezet szerint élesen elkülönülnek. A falvakban dominánsan 

az önsegélyező, temetkezési, önképző, olvasó, tűzoltó egyesületek dominálnak. Jellemzően nem alakul 

sok egylet, hanem egy maximum kettő azonban azok komplex feladatot látnak el függetlenül attól, hogy 

az adott esetében éppen mi van az alapszabály fejlécére írva. A kisebb városokban, illetve nagyobb 

városokban, vármegye székhelyeken az egyesületi paletta szélesebb, itt 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 való támogatás és a tevékenységi körök átfedése is megragadható. Álláspontom 

szerint a fentiek reálisan látatják a szlovák társasélet kibontakozását, és sajátosságait. Megítélésem 

szerint 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 belső motiváció 

indikátora is szükséges. 

A fővárosba áramló szlovákok az élet sok területén meghatározóan szakképzettséget nem igénylő 

munkakörökben helyezkedett 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, a földi paradicsomot 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.    

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 a következménye, hogy 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%-nak úti célja Budapest volt.  

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. 

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 látogatottságáról, visszhangjáról. Ez 

a csatorna elevenen működött és a híreket az ország távoli szegleteibe is el tudta juttatni. 

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 uralják az egyleti palettát. 

Az Alföldön izoláltan, nyelvszigeteken, magyar többségi környezetben élő szlovákok egyesületi 

élete megint más képet mutat, és rokonítható az északi vármegyék falusi, kisvárosi egyesületi életéhez. 



 

 

 

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 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 hígították ezt fel, ellenkezőleg inkább beolvadtak. Ilyen közegben az 

egyesületi élet is jelentősebb sikereket tudott elérni. Ez igaz azon kisebb falvak, települések esetében is 

ahova 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 20. század elejére kevertebb lakosságú 

nyelvszigeteken Békéscsaba, Szarvas, Kiskőrös, Dunaegyháza a szlovák egyesületalakítás már 

árnyaltabb képet mutat, a tiszta szlovák orientáltságú egyesület mellett/helyett már tagként a 

tagnévsorokból megragadható a szlovák jelenlét. Fontos szerepet játszik a kevert képet mutató Alföldön 

az amatőr színjátszás, amely a nemzeti nyelv használatával komoly összetartó erőt képviselt. E mellett 

az alföldi szlovákok „ dolnozemskỳ slováci, dolnozemčania” saját újságot is indítottak a 19. század 

végén „Slovák dolnozemsky” „Alföldi szlovák” címen, mely szintén az összetartozás-tudat erősítését 

szolgálta, 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 

volt. 

A kultúra, anyanyelv, szokások megőrzésének szándékával alakult népkörök, olvasókörök, 

dalárdák, földműves-körök mellett a 19. század végétől a társadalmi rétegződés is megfigyelhető, a 

mezőgazdasági agrárproletárok, azok között is a kubikusok között számos szlovák is megismerkedett a 

munkásmozgalom, szociáldemokrácia elveivel, céljaival, gyakorta munkásegyleti taggá is válva. 

A nevezzük „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 

fellegvára –, illetve Dunagálos, Kiszács, Kölpény, Liliomos, Pincéd, Bácsújfalu, Palánka, Kupuszina, 

Bulkeszi, Ópazova, Szilbács, Újvidék, Szabadka. Ezek települések dualizmus kori szlovák egyesületi 

életének kutatása, feldolgozása levéltári forrás és feldolgozás hiányában csak lokálisan, vagy az egyes 

települések régiók történetét esetlegesen feldolgozó helytörténeti munkákon keresztül történhet.  

Az egyesületi élet nyomai mellet 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. 

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 

csoporttal, 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. 

      A szlovákok (jellemzően 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 településeket.  

Az egyesületi élet itt későn indult meg a vándorlás után a letelepedést követően a megélhetést 

minimálisan biztosító egzisztencia megteremtése következik. 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. Ezen 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.   

A szlovák egyletek tipizálása önmeghatározásuk illetve az egyleti alapszabályok alapján a 

legkézenfekvőbb ez alapján megkülönböztethetünk: politikai, társas, olvasó, közművelődési, felekezeti, 

gazda, iparos, kereskedelmi, munkás, dalos, közhasznú, sport, segélyező, népkör és ebben a felsorolásba 

nem illethető egyéb kategóriába sorolható egyleteket. 

A szlovákságot a dualizmus korában a társadalmi osztályok közötti megosztottság mellett a 

felekezeti hovatartozás is megbontotta. A meghatározó felekezetek a katolikus és a reformált vallások 

közé tartozó ágostai hitvallású evangélikus. 

Mindkét egyház aktívan bekapcsolódott a dualizmus korának egyesületi életébe. 

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 döntéseibe 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. 

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 nőt az 

ezen a területen dolgozók száma. 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.  

A 1870-es évek elején 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. 

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.   

Az egyesületek közül ki kell emelnünk azokat, melyek nem a nemzetiségi érzület kezdeményezése 

alapján, hanem kormányzati szándék alapján alakultak. Ezek között kiemelt helyen kell 

megemlékeznünk a Magyarorországi Tót Közművelődési Társulatról, mely egy évtizeddel a Matica 

Slovenská betiltása után, 1885-ben jött létre, a kormányzat és a szlovák lakta vármegyék dzsentri 

bürokráciájának kezdeményezésére. A társulat pénzügyi alapját kormányszubvenció, a betiltott Matica 

Slovenska pénzügyi alapjai, ingóságai, ingatlanjai és további kedvezmények például Daniel Ernő 

kereskedelmi miniszter kezdeményezésére kiadott minisztertanácsi portókedvezmények biztosították.  A 

társulat székhelye Budapest volt, a tagsága folyamatosan meghaladta a 10.000 főt, az első világháború 

kirobbanása előtt 17. 000 tagot számlált.  

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. 

Természetszerű, hogy a nemzetiségi sajtó a nemzetiségi jogokkal 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 mikor a nemzetiségi 

sérelmekkel kapcsolatos hírek az országhatárt átlépve a nemzetközi – olasz, német, francia, holland – 

sajtóban is megjelentek. Az újságok rendszeres témája volt a szlovák egyesületi élet. 

A szlovák egyesületi életnek a nemzetiségi oktatás területével is volt kapcsolata, ennek 

legeklatánsabb példája az egyesületi iskolák kérdése. A szlovák egyletek többször is kezdeményezték 

iskola létrehozási szándékukat, azonban a korszak végéig az államhatalom ilyen működési engedélye 

nem hagyott jóvá, mondván nem indokolt, az iskolák száma elegendő. 

Az egyleteknek a 19. század végétől mind nagyobb méreteket öltő kivándorlással is megvolt a 

kapcsolata. 

A jellemzően Amerikába menők ott egyesületekbe tömörültek leképezve az itthoni helyzete és mivel 

jelentős részük hazatért az ott megismert, eltanult haladó világszemléletet továbbadták 

Magyarországon, aminek a hatására az államhatalom különös tekintettel figyelt erre a területre. 

A disszertációban korszakonként 1875-1890, 1890-1900, 1900-1906, 1906-1912, 1912-1918 

bemutatom az a társadalmi, politikai közeget is amely befolyásolta a szlovák egyesületek létrejöttét. 

A dolgozat felvázolta, hogy az egyesületek nem lokálisan tevékenykedtek, természetesen, székhelyük 

szerint és az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítására jöttek létre, ez azonban nem 

jelentette azt, hogyne lett volna köztük élő kapcsolat.  

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 egyesületet szüntették meg. 

Álláspontom szerint a bemutatott egyesületeknél több a szlovák nemzetiségi alapon szerveződött 

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 nehezen ragadható meg adott esetben 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 levéltári anyagok szolgálhatnak 

elsődleges forrásul a téma feltárására és bemutatására. 

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 is 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, 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 és ez egyesület nélkül is 

megtehető volt.  

Az alacsonyabb néprétegek között is gyökeret vert, hogy a mezőgazdasági munkák szünetében a 

településen működő olvasókör könyvtárából egy-két könyvet kölcsönözzenek, kapcsolatba kerüljenek 

ezzel a gondolatvilággal, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ennek a gyümölcse a 20. század első 



 

 

 

évtizedeiben már kézzel fogható, például mikor a gazdasági válság okán külföldre távozó szlovákok 

hazatérve ingatlant vásárolnak, tulajdonossá válnak ezáltal közelítenek a polgári léthez, pénzüket a 

nemzetiségi célokat szolgáló Tatra Banknál helyezik el, és a kivándoroltak által megismert nyitott 

amerikai polgári eszmék eljutnak 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 

meghatározóan a polgárság magasabb színvonalú tudatformálására szolgált a felolvasásokkal, 

újságolvasással, ismeretterjesztő előadásokkal a társasélet. 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 

szempontjából elengedhetetlen.  

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 villantotta fel az egylet. 

Igaz a szegényebb rétegek esetében ez szezonális jellegű maradt ősztől tavaszig. A mezőgazdasági 

ágazatból élt az ország lakosságának 80%-a, ez a kapcsolat 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, ezt a gazdasági-társadalmi 

fejlődés szükségessé, a jogviszonyok és művelődési viszonyok javulása pedig lehető 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 helyükön a polgári, nemzetiségi lét területén elért eredményük alapján ítéljük meg őket.     


