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Cieľom práce bolo spracovanie slovenského spolkového života v čase dualizmu (1867 

─ 1918) na území Uhorska a obsahuje súhrnné výsledky môjho vedeckého bádania. Podrobne 

som spracoval dejiny spolkového života na území dnešnej Slovenskej republiky, Budapešti, ako 

hlavného mesta bývalého Uhorska, slovenských jazykových ostrovov na Dolnej zemi, najmä v 

Békešskej župe, a predstavil som aj najdôležitejšie združenie na juhu na území dnešného 

Srbska.   

Práca sa špeciálne zaoberá spolkami, ktoré sa vytvorili na poli kultúry. Medzi nimi má 

na základe výskumu základný význam čitateľský spolok. Najmä preto, že plnil významnejšiu 

úlohu, ako by sa z názvu dalo predpokladať. V rámci čitateľských spolkov ich členovia nielen 

čítali knihy, noviny a časopisy a počúvali prednášky, ale na základe možností sa aj rozprávali o 

tom, čo počuli a čítali, a takto si spoločne formovali, pestovali a zachovávali svoje slovenské 

národnostné povedomie.  

Na území dnešného Slovenska už v stredoveku existovali také spoločenstvá, ktoré 

vznikli z úmyslu jednotlivcov, najskôr „bratstvo” Fraternitas XXIV. Plebanórum 

Scepusiensium, potom v 14. storočí združenie baníkov, pohrebné bratstvá, rozličné nadácie, v 

15. storočí sa vytvorili rytierske bratstvá, od 18. storočia poznáme „učiteľské spoločenstvá”, 

na konci 18. storočia vznikli slobodomurárske lóže. Na začiatku 19. storočia sa v združeniach 

objavil meštiansky charakter.  

Pred rakúsko-uhorským vyrovnaním (1867) členovia slovenského národného hnutia 

(najmä štúrovci) v spolkoch videli najlepší prostriedok zachovania národnostného povedomia. 

Zo slovenských spolkov treba predovšetkým vyzdvihnúť literárno-vzdelávací spolok „Matica 

slovenská”, ktorý bol založený v 1863. 

V čase dualizmu v Uhorsku panovala politická téza, že občania štátu, aj vtedy, ak patria 

k hociktorej národnostnej menšine, sú členmi jednotného Uhorska. Toto stanovisko bolo 

centrálnym problémom medzi Maďarmi a menšinami v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 

 

Kľúčovou otázkou je, ako a prečo sa vytvorili spolky, aké spoločenské, hospodárske a 

politické zmeny ich inšpirovali. Revolúcia v Anglicku (1640) navždy zmenila postoj občanov k 

životu (klerikálny prístup už nebol prvotný). Technický vývoj, osvietenstvo, merkantilizmus a 

absolutizmus vytvorili vrstvu inteligencie a úradníkov. Vznikli spolky, charakteristické 

inštitúcie novoveku.   

Spolkom nazývame „spoločenstvo občanov, ktorých spája spoločne vybraný cieľ”. 

Takéto spoločenstvo má stanovy a funguje mimo štátnych orgánov. Podľa názvu rozoznávame 



 

 

 

kultúrne, športové, cirkevné, ženské spolky atď. Členovia spolku platili členské príspevky.  

Charakteristické znaky spolkov: 

- štruktúra 

- samospráva, organizácia, vlastné úradníctvo 

- dobrovoľníctvo 

- neziskový charakter 

- právnická osoba. 

 

V Európe po prvý raz prijali zákon o spolkovom práve v Anglicku v 18. storočí. Na 

kontinente upravili spolkové právo v roku 1814 v Holandsku, v Belgicku začlenili spolkové 

právo do ústavy v roku 1831 a na nemeckom území vymedzili spolkové právo v roku 1849, 

ktoré však nemalo platnosť celoštátneho zákona.   

V Uhorsku v čase dualizmu zákon o spolkovom práve neexistoval. Neskôr obsahovali 

predpisy týkajúce sa spolkového života viaceré zákony, najdôležitejší z nich je „národnostný” 

zákon 44 z roku 1868. Spolkový život v Uhorsku regulovali všeobecné predpisy ministerstva 

vnútra. Z nich boli v čase dualizmu najdôležitejšie predpisy, ktoré boli vydané v roku 1873 a v 

roku 1875 a ktoré podpísali Gyula Szapáry a Kálmán Tisza. Pred prvou svetovou vojnou 

uhorská vláda zakázala vytvárať nové spolky a pobočky a fungujúce spolky prísne 

kontrolovala.  

 

Na základe svojho výskumu som identifikoval okolo 200 slovenských spolkov. Táto 

práca bola komplikovaná, lebo z názvu spolku sa často nedá usúdiť jeho národnostný 

charakter. Hlavnými prameňmi bádania boli archívy.  

Z toho najmä Maďarský štátny archív (v ktorom sa však spolkové fondy po roku 1896 

stratili, a preto prameňmi pre roky 1896 ─ 1918 sú iba regionálne a mestské archívy (napríklad 

v Békéšskej Čabe a Sarvaši), muzeálne materiály (napríklad v Slovenskom Komloši, Sarvaši), 

vtedajšie noviny a monografie. Dôležitými prameňmi pre mňa boli aj spolkové registre, ktoré 

župy každoročne posielali ministerstvu vnútra. 

 

Zo zahraničia som spracoval fondy Slovenského štátneho archívu, Bratislavského 

mestského archívu, Bratislavského okresného archívu, registre fondov všetkých okresných 

archívov a materiály Národného múzea v Martine. 

 



 

 

 

Teritoriálne rozdelenie spolkov: 

Severné Uhorsko:  

- v dedinách  nie je tak veľa typov spolkov 

- v mestách: väčší rozsah typov spolkov 

 

Budapešť: najväčší  rozsah typov spolkov 

 

Dolná zem:  

- v dedinách:   nie je tak veľa typov spolkov 

- v mestách: väčší rozsah typov spolkov, najmä dvojjazyčných spolkov 

-  

Južná oblasť (Báčka): iba kultúrne, najmä čitateľské spolky 

 

Slovenský spolkový život sa vždy a všade viaže k nejakej významnej osobe (akou bol 

napríklad učiteľ, právnik, resp. advokát, kňaz). 

  

Druhy slovenských spolkov: 

Politické, spoločné, čitateľské, vzdelávacie, cirkevné, hospodárske, remeselnícke, 

obchodné, robotnícke, spevácke, športové, podporné a ich rôzne kombinácie.  

  

Vierovyznanie je dôležitým aspektom slovenského spolkového života v čase dualizmu v 

Uhorsku. Rímsko-katolícka a evanjelická cirkev sa intenzívne zapojili do organizácie spolkov. 

Nielen cirkev, ale aj banky inšpirovali spolkový život. Dobrým príkladom toho je 

skutočnosť, že tí Slováci, ktorí sa vysťahovali do Ameriky a potom sa vrátili do Uhorska, si 

svoje ušetrené peniaze uložili v Tatra banke, ktorá podporovala národnostnú činnosť a takto aj 

vytváranie spolkov.  

Ďalším dôležitým faktom bolo, že viacerí Slováci, ktorí sa vrátili z Ameriky domov, 

šírili nové demokratické myšlienkové prúdy, ktoré tam spoznali (túto činnosť maďarská vláda 

prísne kontrolovala). Od konca 19. storočia vysťahovaní Slováci najmä v Amerike vytvárali 

svoj spolkový život podľa vzoru v Uhorsku. Existoval napríklad spolok s názvom „Matica 

Slovenská”, „Sokol” atď.  

 



 

 

 

Medzi spolkami boli aj také, ktoré sa vytvorili z úmyslu maďarskej vlády a nie zo 

zámeru slovenskej menšiny. Takýmto spolkom bol „Magyarorországi Tót Közművelődési 

Társulat”, ktorý vznikol v roku 1885 so sídlom v Budapešti. Spolok mal viac ako 10 000 

členov a pred prvou svetovou vojnou dokonca 17 000. 

Menšiny v Uhorsku zistili, že spolu predstavujú väčšiu silu. Od osemdesiatych rokov 

19. storočia sa vytvorilo spoločné hnutie menšín, pričom inšpirátormi boli Rumuni a Srbi. 

Národnostnú činnosť často spájali osobné kontakty. Na konci 19. storočia veľmi dôležitú 

úlohu hrala tlač, a najmä medzinárodná tlač. Talianske, nemecké, francúzske a holandské 

noviny pravidelne písali o útlaku menšín v Uhorsku. Často publikovali aj články o spolkovom 

živote.  

 

Slovenské spolky mali špeciálny kontakt zo školstvom. Stálou snahou bolo v rámci 

spolku uvádzať do činnosti slovenskú školu. Tento plán sa však nerealizoval, lebo maďarská 

vláda túto žiadosť odmietala s odôvodnením, že počet slovenských škôl je dostatočný. 

 

Práca ukazuje aj na to, že napriek rozličným lokálnym sídlam spolkov, fungovali medzi 

nimi živé kontakty. V rámci týchto kontaktov mala až do svojho zániku centrálnu úlohu 

„Matica Slovenská”, ktorá opatrovala a rozvíjala národnú identitu. Zánik Matice bol vážnou 

stratou na poli zachovania národnostnej identity aj z hľadiska jej centrálnej funkcie.    

V práci charakterizujem aj spoločenskú a politickú situáciu, ktorá formovala okolnosti 

slovenského spolkového života podľa vnútorných etáp dualizmu (1867 ─ 1875, 1875 ─ 1890, 

1890 ─ 1900, 1900 ─ 1906, 1906 ─ 1912, 1912 ─ 1918).  

 

Spracovať slovenský spolkový život v čase dualizmu nie je jednoduchá úloha, pretože 

spolky často v stanovách nezdôrazňovali svoj národnostný charakter, aby ich maďarská vláda 

nemohla preto prenasledovať. To, že spolok bol slovenský, často vysvitne iba z členskej listiny. 

Aby sa vyhli prenasledovaniu, slovenské spolky často používali aj tú metódu, že nevytvorili 

nové stanovy, ale ich prevzali od takého spolku, ktorý už dostal od maďarskej vlády po 

kontrole povolanie na fungovanie. Takto sa ale osobitný charakter spolkov stratil, 

štandardizovali sa, a preto bol výskum ťažký.  

 

Spolkový život otvoril bránu pre individuálne i spoločné pestovanie kultúry nielen pre 

inteligenciu, ale aj pre jednoduchý ľud. Aj robotníci a sedliaci si vytvorili svoje kultúrne 



 

 

 

čitateľské spolky, kde mohli čítať knihy, noviny, počúvať prednášky a rozprávať sa o takých 

témach, ktoré ich zaujali. Tieto spolky dávali šancu týmto spoločenským vrstvám kultúrne sa 

zdokonaľovať. Vo väčších mestách a v Budapešti sa robotníci mohli intenzívne (niekedy aj 

viackrát týždenne ) zapojiť do spolkového života, v dedinách žili sedliaci spolkovým životom 

najmä v zime a keď neboli poľnohospodárske práce.  

 

Po vyrovnaní sa hospodársky vývoj v Uhorsku zrýchlil a z tohto dôvodu sa zmenil aj 

spôsob života. Ľudia (najmä mešťania) mali viac voľného času, čo vytváralo lepšie možnosti 

pre spolkový život.  

Spolky fungovali ako „mini parlamenty“, v ktorých bolo hlavné spolkové 

zhromaždenie, mali úradníkov, zbory. Toto prostredie bola dobrou školou, kde sa členovia 

mohli naučiť politicky vystupovať a získať potrebnú prax. Mnohí známi slovenskí politici boli 

členmi spolkov. 

  

Spolky a najmä kultúrne spolky plnili významnú úlohu pri formovaní slovenského 

národného povedomia. Toto ich poslanie bolo najmä počas dualizmu veľmi ťažké, a preto si 

zaslúžia, aby sme si všetci vážili výsledky, ktoré dosiahli. 

 


