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Cieľom práce bolo spracovanie slovenských 

a maďarských meštianskych inštitúcií v Sarvaši do 1918. Zo 

Sarvaša Turci odišli na konci tureckého obdobia (1526 – 1699) 

v roku 1685. Sarvaš zostal počas  40 rokov neobývaný. 

Cisár Karol III. Habsburský bol dlžný barónovi Jozefovi 

Harruckernovi. Keďže tento dlh nevedel vyrovnať v hotovosti, 

vyrovnal ho tak, že daroval Harruckernovi celú Békéšskú župu 

naveky. 

Nový župný zemepán dostal majetok, ale nemal 

poddaných, ktorí by pôdu obrábali. Preto vyhlásil možnosť, že 

tu poddaní dostanú pôdu zadarmo, dva roky nemusia robiť na 

panskom, môžu si postaviť kostol takého vierovyznania, akého 

chcú, a môžu využívať zemepanské lesy, aby si  postavili svoje 

domy a kostol. Môžu si postaviť aj suchý mlyn. A bez daní 

môžu loviť ryby, otvoriť krčmu a obchod na mäso. Takto sa 

v roku 1722 Sarvaš znovu osídlil. 

Opätovne sa osídlila aj Békešská župa. Prisťahovalci 

boli Slováci zo severných žúp z územia dnešnej Slovenskej 

republiky. Takto  vznikli na Dolnej zemi slovenské mestá ako 

Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Malý Kereš, Níreďháza, 

Nadľak, Sarvaš. 

V Sarvaši hneď po osídlení v roku 1722 si Slováci 

postavili evanjelický kostol a evanjelickú základnú školu. 
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Takto vznikli v Sarvaši v roku 1722 prvé „klasické“ 

meštianske cirkevné a školské inštitúcie so slovenským 

jazykom (s bibličtinou). Od tohto roka sa vytvorili aj inštitúcie 

mestskej samosprávy so slovenským jazykom. Napríklad 

poznáme prísahu nočného dozoru v bibličtine. 

Od 1772 do 1775 slovenská evanjelická cirkev, resp. jej 

kňazi rozhodovali v osade o každej otázke.  

Obdobie jednojazyčných slovenských „proto“ 

meštianskych inštitúcií trvalo do 1775. V roku 1775 vymrela 

mužská vetva Harruckernovcov. Noví zemepáni vytvorili 

mestské samosprávne inštitúcie s maďarským jazykom. 

V každom prípade musíme vyzdvihnúť medzinárodne 

známeho sarvašského slovenského kňaza Samuela Tešedíka. 

Tešedík otvoril prvú hospodársku školu v Uhorsku v roku 1780. 

V škole učil sarvašských slovenských poddaných, ako môžu 

lepšie obrábať pôdu. Svoje kázne prednášal v bibličtine a  pre 

základné školy písal učebnice. Okrem toho v roku 1780 založil 

pri hospodárskej škole prvý čitateľský spolok v Sarvaši. A bol 

to tiež on, kto založil prvý spolok učiteľov v Békešskej župe 

v roku 1804. Kňazom bol počas 50 rokov až do roku 1820. Je to 

emblematická osobnosť sarvašskej histórie, ktorá mala dôležitý 

vplyv na meštianske inštitúcie. 

V osade sa od konca 18. storočia pomaly rozšírilo 
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remeselníctvo. Podľa dokumentov v sarvašských cechoch 

používali slovenčinu. Na zakladajúcej listine cechu kožiarov je 

pečať v bibličtine. V cechu kožušníkov je listina, ktorú 

dostávali učeníci, je tiež  v bibličtine. A v cechu obuvníkov 

výučný list vydávali v bibličtine. 

Od začiatku 19. storočia, najmä od doby reforiem, 

v Sarvaši slovenské inštitúcie stratili dominantné postavenie. 

Maďarské inštitúcie sa rýchlo rozšírili. 

Na vývin meštianskych inštitúcií mala okrem Tešedíka 

významný vplyv aj skutočnosť, že v roku 1834 sa preložilo 

sídlo evanjelického gymnázia z Berinčoku do Sarvaša. Na 

gymnáziu vyučovali v Uhorsku a aj v Európe známi učitelia, 

ako napríklad Ondrej Školka, ktorý bol aj prezidentom 

učiteľského spolku, ktorý založil Tešedík. Žiaci boli nielen zo 

Sarvaša alebo z Békešskej župy, ale aj zo severných žúp.   

V roku 1847 požiadal Lipót Réthy o povolenie otvoriť 

v Sarvaši  tlačiareň. Tu v roku 1848 vydali významný 

slovensko-maďarsky a maďarsko-slovenský slovník  

sarvašského evanjelického kňaza Štefana Jančovica, už podľa 

Štúrovho kodifikovaného spisovného jazyka. 

V dobe habsburského útlaku (1849 – 1867) po 

národnooslobodzovacom boji v rokoch 1848 – 1849 centrálna 

nemecká vláda vytvorenie meštianskych inštitúcií veľmi ťažko 
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a pomaly povoľovala. 

Hospodársky vývin a vyrovnanie podporili rýchly vývin 

meštianskych inštitúcií v Sarvaši. 

- Meštianske inštitúcie môžeme rozdeliť do 

nasledujúcich skupín: 

- kultúrne: rôzne neziskové spolky, (čitateľské spolky, 

spevokoly, vzdelávacie spolky, divadlo atď.) 

- noviny, periodiká, 

- podporné spolky, 

- spolky vytvorené s cieľom zisku: banky, sporiteľne, 

- inštitúcie mestskej samosprávy, 

- ženské spolky, 

- športové spolky, 

- poľnohospodárske spolky, 

- robotnícke spolky. 

 

V dobe dualizmu po vydaní menšinového zákona (1868. 

LXIV.) do roku 1875 politická a spoločenská situácia 

podporovala vytvárenie slovenských inštitúcií (spolky, školy, 

tlačiarne, atď.). V tomto období mala Matica slovenská 

celoštátny vplyv. 

Slovenské osady na Dolnej zemi v dobe dualizmu na 

maďarizáciu reagovali rozlične. 
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Podľa Anny Divičánovej rozoznávame dva spôsoby: 

aktívny a pasívny. 

Aktívne lokality ako Slovenský Komlóš si vytvorili 

svoje slovenské meštianske inštitúcie, školy, spolky, divadlo, 

mestskú samosprávu. Existovali aj také sídla, kde boli paralelne 

slovenské a maďarské meštianske inštitúcie. 

V pasívnych lokalitách ako napríklad v Sarvaši si 

Slováci nevytvorili svoje slovenské inštitúcie, a preto sa 

slovenčina dostala do úzadia, hoci pokiaľ ide o počet 

obyvateľov v celom skúmanom období Slováci tvorili dve 

tretiny obyvateľov Sarvaša. 

Na rozdiel od Nadľaku, kde bola pobočka Tatra Banky, 

v Sarvaši nenájdeme pobočku slovenských bánk, neboli tam 

slovenské spolky ani noviny. Sarvaš patril do radu pasívnych 

lokalít, v ktorých sa slovenčina využívala len v rodine a 

v ľudovom folklóre. 

Tieto údaje sú reálnymi faktami, ale ak sa pozrieme aj za 

ne, tak v Sarvaši nájdeme intenzívne žijúce slovenské inštitúcie 

aj po roku 1848, len nie priamo , ale latentne. 

Podľa mojich skúmaní, tento môj názor potvrdzuje aj to, 

že: 

 

- sarvašskí učitelia v polovici 19. storočia, Karol 
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Horváth, Štefan Launer vydali pre základné školy 

šlabikár v bibličtine. 

- Réthyho tlačiareň najmä v rokoch 1848 – 1849, ale 

aj do roku 1856 vydala viacero kníh a tlač 

v slovenčine vo viac ako sto alebo viac ako tisíc 

exemplároch (napríklad „slovensko-maďarský“, 

„maďarsko-slovenský“ slovník Jančoviča). 

- V prvom a druhom ročníku sarvašského gymnázia 

od roku 1861 predmet cirkevnú vedu vyučovali po 

slovensky. 

- Od 1862 na gymnáziu sa tí žiaci, ktorí sa chceli stať 

kňazmi, týždenne dve hodiny učili slovenčinu. 

- Po maturite, ročná nadstavba pre žiakov, ktorí sa 

chceli stať kňazmi, bola v bibličtine. Nadstavba 

fungovala medzi rokmi 1864 a 1868. 

 

- Od roku 1870 Štefan Plačko, učiteľ gymnázia, 

zadarmo vyučoval slovenčinu tých žiakov, ktorí sa 

chceli stať učiteľmi. 

- Daniel Kička, učiteľ gymnázia od roku 1858 do 

roku1887, napísal slovenskú gramatiku, ktorú však  

žiaľ nevydali. 

- V roku 1870 mestský poslanec Juraj Daraboš 
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v mestskej samospráve odovzdal žiadosť, aby na 

sarvašskom súde boli iba takí sudcovia, ktorí 

ovládajú slovenčinu. Túto žiadosť podpísalo 700 

slovenských občanov mesta. 

- v cechoch bežne používali slovenčinu do roku 1872, 

a podľa mňa aj potom v remeselníckych 

spoločnostiach, lebo členovia boli bývalí členovia 

cechov. 

- v evanjelickom cirkevnom živote kňazi kázali po 

slovensky do konca skúmaného obdobia, od roku 

1885 bola najskôr jedna bohoslužba mesačne, neskôr 

jedna týždenne iba po maďarsky. 

- evanjelické presbyterské zápisnice sa do roku 1885 

viedli iba po slovensky (v bibličtine), potom aj po 

maďarsky. 

- V „Sarvašskom kasíne“ ten člen, ktorý sa ozval po 

slovensky, musel platiť pokutu. 

- V roku 1893 riaditeľ gymnázia Julius Benka založil 

„Spolok evanjelických učiteľov základných škôl“. 

Jazykom spolku bola podľa zakladajúcej listiny 

maďarčina, ale predseda Benka veľmi dobre vedel 

po slovensky (to on sám o sebe napísal) a sekretárom 

spolku bol ten Ján Molnár ktorý napísal „slovensko-
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maďarský“ šlabikár. Preto podľa mňa môžeme 

hovoriť, že tento spolok bol založený ako slovenský 

spolok. 

- Našiel som podľa archívnych faktov viac takých 

sarvašských spolkov, v ktorých nájdeme slovenské 

priezviská medzi menami členov na členskej listine. 

- Slovenské noviny v sarvašských tlačiarňach síce 

nevydávali, ale na základe výskumu sarvašského 

archívu možno konštatovať, že v roku 1893 si 

občania objednali 418 exemplárov rôznych novín. 

Z týchto najviac je „Národní Hlásnik“ – 44 

exemplárov. Podľa mňa  z tochto  vysokého počtu 

objednaných výtlačkov sa dostalo aj do spolkových 

knižníc, čo indirektne tiež potvrdzuje existenciu 

slovenských inštitúcií. 

- Sarvasšskí učitelia Gábor Opauszky a Ján Molnár na 

začiatku 20. storočia vydali aj slovenský šlabikár pre 

základné školy. 

- Poznáme dynastie sarvašských slovenských učiteľov 

základných škôl, napr. ako Rohoškovci, Chovanovci, 

Dankóovci a pod. 

 

Na záver si myslím, že som vedel ukázať a potvrdiť, že aj 
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keď vyslovene slovenské meštianske inštitúcie v Sarvaši 

vymenovať nevieme, Slováci tam boli prítomní a aktívni v 

maďarských meštianskych inštitúciách.  

Kľúčovou otázkou zostáva, prečo sa sarvašskí Slováci 

vybrali touto špeciálnou cestou, t. j. prečo si nevytvorili svoje 

vlastné slovenské inštitúcie ako v Slovenskom Komlóši. Podľa 

mňa preto, lebo v dôsledku hospodárskeho vývoja stupeň 

spoločenského prispôsobovania  bol väčší. 
 
 


