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Kiss László

A szlovák-magyar viszony megítélése a szlovák történetírásban

Elrugaszkodás a magyaroktól

Közismert, hogy a történelmi Magyarország keretei között a magyar és a szlovák 
nép élete, sorsa ezer esztendőn át szorosan összefonódott. A szlovák felfogásban 
azonban a történelmi együttélés, a közös történelem tudata és vállalása a nemzeti 
öntudatra ébredéssel, a 18-19. század fordulójától meginduló magyar-szlovák, szlovák- ■ 
magyar nyelvi, kulturális, majd politikai küzdelmekkel, az erősödő magyarosító törek
vésekkel párhuzamosan gyengülni kezdett. Az eldurvuló aktuálpolitikai csatározások 
közepette a vitairatokban, a publicisztikában és a történetírásban a valós sérelmek és 
igények mellett olyan teóriák és mítoszok is kezdtek megjelenni, amelyeknek nem 
elsősorban a történelmi megalapozottság és a tudományos hitelesség volt a céljuk, 
hanem - sokkal inkább - a „szendergő nép” nemzeti öntudatra ébresztése, a saját nyelv
hez, kultúrához, a saját oktatási, kulturális, vallási intézményekhez való jog, nem 
különben a nemzeti egyenjogúságra és az önálló nemzeti létre való igény alátámasztása, 
védelme és propagálása, akár a történeti igazság rovására is.

„ Összes szomszédunk közül alighanem a szlovákoknak kell a legtöbb ellentmondást 
feldolgozniuk ahhoz, hogy reális történeti képet alkossanak annak az államnak - a 
történeti Magyarországnak - a fejlődéséről, amelyben ők maguk is tíz évszázadon 
keresztül éltek”-írja a kérdéskör egyik ismert magyar kutatója.1 Valóban, nagy szükség 
lenne az egyoldalú Magyarország-kép árnyaltabbá tételére, az ezeréves magyar 
elnyomásról, az „ármányos” magyar nemzetiségpolitikáról, a szlovák nemzeti-nem
zetiségi törekvéseket ezer esztendőn át sárbatipró magyar államról kialakított negatív 
sztereotípiák semlegesítésére. Ez viszont már csak amiatt is nehéz feladat, mert - 
néhány reményteljes kísérlettől eltekintve - a nemzeti önazonosság kérdéseivel foglal
kozó szlovák történészek és politikusok jó része mindmáig nem tudott, vagy nem a- 
kart megszabadulni a hagyományos magyarellenességtől, a bizalmatlansággal össze
fonódó, védekező és elhatárolódó jellegű beidegződésektől.
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A szlovák nemzettéválás lényegében napjainkig abban a béklyóban szenved, hogy 
legalább másfél évszázad óta egyidejűleg többfelé - a magyarok és a csehek felé egy
aránt - kellett bizonyítaniuk és védeniük önálló nemzeti, illetve állami létre érdemes 
és képes voltukat.2 Ez pedig folytonos elhatárolódással, a „magyarországi hazá”-tól 
és a magyar történelemtől való fokozatos elrugaszkodással járt. Ennek lényegét ragadta 
meg 1965-ben Vladimír Minác, amikor rámutatott, hogy: „A magyarság a szlovákok 
politikai végzete. De hát van-e egyáltalán értelme abban a tragikusan összecsomózott 
bugyorban kotorászni, amelyet történelmi Magyarországnak nevezünk? A magyarokhoz 
való viszonyunk nemcsak nemzeti sorsunkat, hanem nemzeti tudatunkat, illetve 
lelkünket is meghatározta. Sok évtizeden keresztül elsősorban azzal léteztünk, hogy 
elrugaszkodtunk a magyaroktól, hogy nem adtuk meg magunkat, hogy rajtuk kívül és 
ellenükre éltünk: ez a magatartás létezésünk lakmuszpapírja. ”3

Valóban, az ezeresztendős szlovák-magyar, magyar-szlovák viszony megítélésé
ben, a közös múlt vállalásában lényeges módosulások történtek a XVIII-XX. század 
folyamán. A nemzeti öntudatosodással karöltve ugyanis a „közös magyar haza” helyébe 
az „ezeréves börtön”, majd az „ezeréves méhecske” mítosza lépett. Ebben a - retrospek- 
tivitáson alapuló - történetírói koncepcióban mindazt, ami Felső-Magyarországon, a 
mai Szlovákia területén hajdanán történt, a szlovák történelem szerves részének, 
tekintik. Eltérő nézetek és vélemények felvillantásával a jelzett szlovák álláspont 
alapelemeire, a magyar-szlovák viszony sajátos megítélésének néhány történeti, 
államjogi problémájára és összefüggésére kíván rámutatni az alábbi tanulmány.

„Közös haza” és „szláv nemzet”

A 17-18. századi szlovák etnikai tudat legalapvetőbb sajátosságát a történeti 
magyar államhoz és a „szláv nemzet”-hez való egyidejű, szorosan összefonódó kötődés 
jel lemezte. A szlovák történészek nem tagadják a natio hungarica rendi-nemesi közös
ségtudatának a meglétét (amely a Magyar Királyságot az itt élő népek közös hazájaként 
fogalmazta meg) és az erre épülő hungarus patriotizmusnak, a hungarus-tudatnak a 
szlovák származású vagy szláv ajkú nemességre és - részben - a városi polgárságra, 
valamint az intelligenciára való kiterjedését. A szláv (nyelvi, etnikai és kulturális 
alapokon nyugvó) összetartozástudat túlhangúlyozásáva! azonban azt a látszatot 
kívánják kelteni, hogy a hungarus patriotizmus és a szláv tudat viszonyán belül már a 
17-18. században is az utóbbi volt a fontosabb. A magyar történetírás és néhány szlovák 
történész a hangsúlyok kérdését is másképpen látja. A történelmi valóságnak meg
felelően abból indulnak ki, amit 1843-ban a jénai egyetemi anyakönyvet böngésző 
Hrabowsky Dávid is tapasztalt. Az anyakönyv 1594-1832 közötti bejegyzéseiben 
ugyanis „nagy obbr észint csaka ’ »hungarus« áll a ’magyarok’nevei mellett, ‘s ritkán
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egyszersmind vármegye és születési hely. ’’Azok közül pedig, akiknél ez utóbbiak is 
fel voltak tüntetve, „sokkal többen jö ttek Jenába fe lső  Magyarországból, mint az 
alföldről. ”4

Közismert, hogy a 18-19. század előtti Magyarországon a „nemzef’-nek lénye
gében háromféle - egymással összefüggő, de mégis különböző - felfogása és valósága 
élt egymás mellett. Szűcs Jenő történeti tipológiája szerint ugyanis egyfelől létezett 
egy területi-alattvalói kötelékeken és intézményeken nyugvó „államnemzetiség”. 
„Magyarnak ” (hungarusnak) számított mindenki, aki a Magyar Királyság (regnum 
Hungáriáé) alattvalója volt. Másfelől létezett egy etnikai kötelékeken, hagyo
mányokon, nyelvi egységen vagy közelségen nyugvó, részben territorializált „nyelvi
kulturális nemzetiség ”. Ez tehát mindazok külön etnikai identitását is elismerte, akik 
eredetük, nyelvük, szokásaik stb. szerint csoportként elkülönültek. Végül az igazi 
értéknek az számított, ha valaki a rendi-korporatív alapon szerveződő politikai közös
ség, a „natio Hungarica ” kereteibe tartozhatott. Ez a többnyelvű rendi „államnemzet ” 
elsősorban a nemesség szintjén már évszázadok óta létezett. A struktúra lényegéhez 
tartozott tehát egy megosztott identitás: a döntés kényszere nélkül mindenki úgy szü
letett bele a maga kettős vagy hármas státuszába, hogy ezek az identitások - legalábbis 
a 18-19. századig-jól megfértek egymással.5

A szlovák „feudális nemzetiség” minél korábbi meglétét kimutatni akaró szlovák 
történészek főként azzal operálnak, hogy a magyar államhoz és a rendi-nemesi „natio”- 
hoz képest túlhangsúlyozzák az etnikai-nyelvi kötelékeken alapuló „nemzetiség ” sze
repét, és a „szlovák nemzetiség ” (máshol : etnikum) létezését a l l .  század óta történeti 
ténynek tekintik. Az nem kétséges, hogy a krónikás hagyományban a 12., méginkább 
a 15. század óta kétségtelenül létezett egyfajta szláv közösségi tudat, amely a szláv 
összetartozás legfőbb ismertetőjegyeinek a szlávok európai kiterjedtségét és nyelv
rokonságát tartotta. Egy ismeretlen szerző 1420-ban pl. már arról panaszkodott, ami 
400 évvel később Jan Kollárnak is fájt: „A németek esküdt ellenségeink, régóta minden 
oknélkül agyarkodnak nyelvünkre; kiirtották nyelvünket Rügen szigetéről, Meisenből 
(Szászország), Poroszországból és számos jelentékeny városból száműzték. ”6 A 17-
18. században, sőt még a 19. század első felében is a gyenge szlovákoknál különösen 
erősen élt ennek az ősi szláv egységnek az átörökített, etnikai és nyelvi rokonságon, 
rokon származáson alapuló tudata, amelynek révén a Balti-tengertől az Adriai-tengerig, 
a Rajnától Kínáig terjedő hatalmas és dicső szláv „nemzet ” részének, sőt központjának 
tarthatták magukat. Az elterjedt hiedelem szerint ugyanis a szlávok és a közös szláv 
ősnyelv bölcsője aTátra alatt ringott, amelyhez a legközelebb így éppen az „autochton ” 
szlovákok nyelve állt.

A 17. század második felétől Peter Rewa, Szőllősi Benedek, Dániel Sinapius 
Horcicka, Ján Fisher Piscatoris, Ján Simonides stb. jóvoltából a „szláv nemzet ” és 
nyelv európai kiterjedtségén és őshonosságán túl a Szvatoplukhoz kötött nagymorva
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és a cirilli-metódi hagyomány is fokozatosan a szláv tudat és ideológia fontos motí
vumává vált. Erősödő érdeklődés mutatkozott az anyanyelv és a szlovákok által is 
használt bibliai cseh irodalmi nyelv (az ún. biblictina vagy cestina) szlovák nyelvi 
elemekkel történő gazdagítása iránt is. Az erősödő szláv tudat megnyilvánulása volt 
az is, hogy D. S. Horcicka 1678-ban büszkeséggel sorolta fel a „szláv nemzet” soraiból 
származó „ dicső és érdemes ” férfiakat. Ugyanakkor élesen korholta az anyanyelvűket 
és szláv származásukat szégyenlő és megtagadó „ renegátokat ”, a „dicsőség ” (sláva) 
szóból származhatott ( 1696-ban elsőként J. F. Piscatoris által „<S7ov/o”-nak nevezett) 
szlávságot elhagyókat.7

A szláv tudat eme harcos megnyilvánulásai ellenére a 18. század elejéig a szláv 
közösség érzése a meghatározóbb hungarus patriotizmus részeként jelentkezett, a 
„szlovák ” tudat pedig még - egy-két korai megnyilatkozástól eltekintve - szinte teljesen 
felolvadt a szláv közösségi tudatban. A hungarus tudatú szláv-szlovák értelmiség 
sajátos kettős identitásának az összehangolása hosszú ideig nem okozott különösebb 
gondot, hiszen - Ján Tibenskÿ szavaival élve - a „hungarus nemzet” fogalma ugyan 
„gyakran a magyar nyelvi, kulturális és történelmi etnicitást jelentette, anélkül, hogy 
ez a többi nemzetiség számára »konfliktusok forrását«, jelentette volna. ”8

Ez a helyzet akkor kezdett megváltozni, amikor a 18. század első felében az etnikai 
különbségeket addig nem ismerő natio hungarica mindinkább etnikai (magyar) 
színezetet is nyert, amelyet a nem magyarok egyenjogúságát a „közös hazá ”-ban két
ségbe vonó közjogi elméletekkel és történeti-politikai teóriákkal, konkrétan a haza 
hármas (hun-avar-magyar) elfoglalásával összefonódva jelentkező ún. „alávetési ” vagy 
„hódítás-elmélettel ” kezdtek alátámasztani. Ezzel szemben tehát a szláv-szlovák tudatú 
papok által az 1720-as évektől kezdve írott védekező jellegű apológiák a Magyar 
Királyság területén és - főleg - a Felföldön élő szlávok „natio hungaricá”-n belüli 
egyenjogúságát egyre nyomatékosabban az itt élő szlávok autochtonitásával, a 
nagymorva és Cirill-Metód hagyománnyal, nem különben az ún. „befogadási elmélet ”- 
tel igyekeztek alátámasztani. 1728-ban Ján Baltazár Magin, a hungarus-tudatú dubnicei 
plébános volt az, aki a Bencsik Mihállyal folytatott első jelentősebb apológiában 
felállította a magyarok „vendégszerető fogadásá ”-ról szóló szerződéselméletet. 
Eszerint a Kárpátok mentén egészen az Erdélyig terjedő területet benépesítő szlávok 
a honfoglalókat vendégszeretettel fogadták. Szerződést kötöttek velük és ennek alapján 
teremtettek közös államot. így vált a szerződés és a közös haza gondolata a száz 
évvel később formálódni kezdő modem szlovák nemzeti ideológia és történelmi tudat 
igen fontos előzményévé és komponensévé.

Néhány évvel később Sámuel Timon a fehér ló monda új értelmezésével állt elő. 
1733-ban a jezsuita pap ugyan elismerte, hogy a magyarok legyőzték Szvatoplukot, 
de - állítása szerint - a szomszédságában élő „szlovákok ”-at leigázó fejedelem morva 
volt. A legendás fehér lovat tehát a „szlovákok” küldték a magyaroknak, akiket a
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morva fej edelem veresége után „... vendégszeretően fogadtak azok a szlovákok (szlávok 
- Peter Sykora megjegyzése,), akikről beszéltünk. Már nyolcszáz éve viselnek el együtt 
minden jó t és rosszat. Együtt élnek, együtt halnak. A szlovák (szláv - P. S. megjegyzése,) 
nemzet utódai közül sokan felemelkedtek a nemesi osztályba, nagy birtokokat szereztek 
és számos olyan, ma már nagyon régi család alapítói lettek, amelyek a hazától 
kevesebbet vesznek el, mint amennyit adnak neki.... ”9

Az erősen szláv tudatú Samuel Timon ugyanolyan magyarországi patrióta volt, 
mint a 18. század első felének legjelentősebb pietista tudósa Bél Mátyás (Matej Bel), 
akinek az életműve egyaránt része a magyar, a szlovák és a magyarországi német 
kultúrtörténetnek. Ez a kettős-hármas kötődés jellemezte a 18. század második fele 
egyik legnagyobb tudósát, Kollár Adám Ferencet (Adam Frantisek Kollárt) is, aki - 
valahol a fejlődés fele útjánál tartva - szintén egyidejűleg volt magyarországi hazafi 
(hungarus) és egyszersmind öntudatos szláv és szlovák. Az ő munkássága tehát sajátos 
módon illeszkedikrbe a magyar, a szlovák és az osztrák politika- és művelődéstörténet
be. Ugyanez mondható el a század derekán és vége felé dolgozó két katolikus pap, 
Juraj Sklenár és Juraj Papánek, nem különben az evangélikus Ján Hrdlicka tevé
kenységéről és szemléletéről is. Papánek önvallomása magáért beszél: „Nem tagadom, 
hogy születésemre nézve■ szláv (értsd: szlovák) vagyok, de tudd meg, hogy 
neveltetésemre nézve német, nemességemre pedig magyar, jelenlegi lelkipásztori 
munkámra nézve illír” (ugyanis egy Pécs környéki horvát faluban működött).10 Az 
államiságot még Papánek is a nemzetiség, a magyarországi patriotizmust pedig a 
nemzeti büszkeség felé helyezte. A súlypont elmozdulását viszont jól mutatta az 
erősödő szláv tudat önállósodása és kezdődő kiválása a hungarus tudatból, nem 
különben a szlovák tudat megjelenése a szláv tudaton belül.

„Közös hazá”-ból „ezeréves börtön”

A 18. század második felében tehát felgyorsult a hungarus patriotizmus eróziója 
és megkezdődött a szláv tudat lassú differenciálódása is. A szlovák katolikus papok a 
„szláv nemzet”-et saját nyelvjárásokat beszélő „törzsek” együtteseként is kezdték 
értelmezni. A „szláv nyelv ”-et elsőként Bél Mátyás osztotta fel négy (orosz, lengyel, 
horvát és cseh) nyelvjárásra, amelyet később Jozef Dobrovskÿ és Jan Kollár is 
elfogadott. Kristóf Jan Jordan morva történetíró 1745-ben megjelent munkájában ezek 
között a törzsek között feltűntek a „dialectus Hungaro-Slavicus ”-t beszélő „Hungaro 
Slavi”-к, a Jozef Bajzánál „ Uhro-Slováci ”-nak, „pannóniai szlávok”-nak nevezett 
szlovákok is."

A nyelvi és törzsi különbözőségekben is tudatosodó nemzeti mozzanatok a későb
biekben méginkább külön kaptak eltérő hangsúlyokat a - „nemzeti ébresztés” nehéz
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feladatát a 18. század végétől magára vállaló, de felekezetileg sokáig erősen megosztott 
- szlovák intelligenciánál. A katolikusok a szlovák nyelvet és népet a „szláv nemzet ” 
önálló dialektusaként és törzseként fogták fel. Tőlük eltérően az evangélikus lelkészek 
túlnyomó része - Jan Kollárral és a „kulturális pánszlávizmus’’-пак is nevezett „szláv 
kölcsönösség” más híveivel együtt - még a 19. század első felében is kitartott az 
egységes „szláv nemzet” koncepciója mellett, amelyben a szlovákság a legjobb esetben 
is csupán a „szláv nemzet csehszláv törzséinek tagolatlan része lehetett. Ezáltal 
kezdetben segítették is, de a 19. század húszas-harmincas éveitől már gátolták is az 
önálló szlovák nemzeti ideológia és a nemzeti tudat kialakulását.

Az önállósodást nagy mértékben megnehezítette, hogy a magyar, lengyel, horvát 
stb. ún. „állami öntudatú e lit”-től eltérően a saját uralkodó osztállyal, államisággal, 
de még saját kulturális, egyházi vagy egyéb autonóm intézményekkel sem igen 
rendelkező szlovákoknak nem alakulhatott ki történeti tudatuk.12 Mivel tehát a 
szlovákok nem voltak államalkotó, „történelmi nemzet”, s mivel a történeti Magyar- 
ország történelme magyar volt, a szlovák egyházi értelmiség legjobbjai a cselekvés 
helyett inkább „ megálmodtak maguknak egy saját államot, és programjukat inkább 
nyelvi és kulturális, semmint politikai, netalán geopolitikai értelemben valósították 
meg. Az az igazság, hogy nem volt államnemzeti tudatuk. ”13 A nemzet ébresztését 
magára vállaló kis létszámú szlovák egyházi értelmiség tevékenységének a fókuszába 
tehát a nyelv, a kultúra és a történelem ápolása került. Ennek során attól sem riadtak 
vissza, hogy az eleve hiányzó, de csak szendergőnek vélt nemzeti tudatot maguk 
gyártotta történelmi mítoszokkal pótolják. Kelet-Közép-Európa speciális viszonyai 
között, az elmaradott szlovák valóság talaján (de külső eszmei, kulturális, politikai 
stb. hatásoknak is nagy mértékben köszönhetően) így született meg és vált 
történelemformáló erővé a nyelvi-etnikai összetartozás tudata, a szláv-szlovák nyelvi
kulturális nacionalizmus. Az irodalomnak, valamint a magyarosítás elleni harcnak 
ebben a folyamatban kulcsfontosságú szerepe volt, hiszen a történelmi mítoszokkal 
együtt „ a nemzeti ideológiát helyettesítette, hozzájárult ennek az ideológiának a 
»kitermeléséhez« ...”14

A szlovák papi értelmiség képviselői már a 18. század végétől megtették az első 
bizonytalan lépéseket afelé, hogy megteremtsék a közös magyar-szlovák múlttól 
fokozatosan elkülönített szláv-szlovák múlt és történelem „nemzeti látószög”-ét, s 
hogy bebizonyítsák: a Pannóniában őshonos szlovák nép nem „történelem nélküli 
nép”. Neki is volt saját, a magyar honfoglalástól és államalapítástól régebbre vissza
vezethető államisága, voltak dicső hősei és csatái. Ennek a felfogásnak az alapját az 
az erősen vitatható állítás képezte és képezi, hogy a „szlovák nemzet” nem a 19. 
században formálódni kezdő fiatal nemzetekhez tartozik, ellenkezőleg. Európa egyik 
legrégibb „történelmi nemzef’-éről van szó, amelynek a fejlődését azonban fékezte 
„rossz sorsa”. Ennek a rossz sorsnak a kezdete a fejlettebb kultúrájú szlovákok, csehek
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és déli szlávok közé ékként benyomuló és őket egymástól elvágó ázsiai, barbár 
magyarok honfoglalása, majd - a szláv egységre végzetes - államalapítása volt.15

Az „ezeréves nemzet”-ről szóló mítosz a későbbiek során kiteljesedett. A szlovák 
etnikai terület valamiféle állami különfej lődését bizonyítani igyekvő régebbi és újabb 
keletű próbálkozások a szlovák nemzeti, illetve állami lét kezdeteit az „első szlovák 
királyihoz, egy Samo nevű frank kereskedőhöz kezdték visszavezetni a 7. századba. 
A „szlovák történelem” következő lépcsőfokait azután vagy Pribina nyitrai fejedelem, 
vagy Szvatopluk nagymorva uralkodó jelentette a 9. századból. Az államiság következő 
állomásaivá pedig vagy „trencséni Csák Máté felvidéki fejedelemség”-e (aki „főúrként 
uralkodott a mai Szlovákia területének legnagyobb része fölött”), vagy 1541 után 
Habsburg-Magyarország (mint a három részre szakadt magyar állam tulajdonképpeni 
államjogi folytatója, élén Pozsonnyal, a koronázó- és fővárossal), vagy pedig a Beth
len-, Bocskai-, Rákóczi-féle szabadságmozgalmak jórészt felső-magyarországi, Я7Я7 
„szlovákiai” helyszínei váltak.16 így teremthető meg tehát a mai szlovák történetírás
ban is a nagymorva birodalom és a mai Szlovákia közötti állami-politikai folytonosság, 
a folytatólagos etnikai-területi, történeti kapcsolat!

Ez a történetfelfogás - Julius Mesáros szerint - többnyire abban is megnyilvánult, 
hogy a történeti Magyarország kereteit a szlovák nemzet számára idegennek, olyan 
„évezredes börtön”-nek kezdték tekinteni, amelyben a magyar uralkodó nemzet 
úgymond „ősidők óta elnyom ónk és halálos ellenségünk” volt. A szlovák 
történetíróknak ez a törekvése, amelyet az erősödő magyarosító törekvések csak tovább 
gerjesztettek, az 1820-as évektől azután oda vezetett, hogy - amint azt Dusán Skvama 
állítja - „jelentősen meggyengült annak tudata is, hogy a szlovákok Magyarország 
kultúrájának részesei voltak a múltban. ” A magyarországi történelemhez való viszony 
lazulása (pl. P. J. Safáriknál) „ olyan érzésekben nyert megfogalmazást, hogy 
Magyarország történelme nem a szlovákok történelme, és ami még ellentmondásosabb, 
hogy a szlovákok Magyarországon folyamatosan ezer évig elnyomásban, rabságban 
éltek... ” Ez a gondolat szerinte „ Stúr követőinél is megtalálható, de a szlovák 
kultúrában és publicisztikában főleg а XIX. század hatvanas éveitől van jelen. ”17

Ezt az állítást támasztják alá azok a korabeli magyar folyóiratok is, amelyek az 
1830-as évek közepétől gyarapodó mértékben közöltek aggódó tudósításokat a 
pozsonyi, lőcsei, késmárki, eperjesi stb. diáktársaságokba tömörülő „evangélikus és 
tót” diákok erősödő nemzeti törekvéseiről és növekvő magyarellenességéről. A magyar 
nyelv híveit ugyanis egyre jobban irritálta a szláv-szlovák öntudat növekedése, amely 
egyre inkább a magyar nyelv és a magyarok gúnyolásával is párosult. „Elunod a sok 
Tatry, Kriván, Vaha (Vág), Szláva, Thron, Wlast, Národ, Szlovan sat. szókat hallgatni” 
- írta az elfogulatlanságra törekvő X. Y. Z. „Pozsonyból, Pestről, Csehországból 
ládaszámra kapnak könyveket, s minden tanul és olvas, s olvas és tanul-tótuWX Az 
evangélikus diákok ugyanis egyre büszkébben vallották magukat a fél világra kiterjedő
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„80 milliós szláv nemzet” tagjainak (élén a független, hatalmas Oroszországgal). 
Történelmi hőseiket úgy is utánozták, hogy nevük harmadik tagjának felvették a 
Wladimir, Jaroszlav, Szvatopluk, Szventibold stb. nevet. Nagy vihart kavart például 
a pozsonyi társaság tagjainak ünnepélyes kirándulása 1836 áprilisában a dévényi vár 
romjaihoz, Szvatopluk monda szerinti nyugvóhelyéhez, ahol: „ Tüzet rakván, malacot 
(bocsánat) rátéve áldoznak hamvainak; ekkor a tüzet körültáncolják, és siránkozó 
ordítással s elkeserülve dalolják nemzeti dalukat »Nitra, mila Nitra, Ту Slovenska 
mati« sat. Ekkor hálául Plody címűfolyóiratot, mint literaturájok remekét, belevetik, 
lángjainál ismét dalolnak snekibőszülten, átkok között Széchenyi s Wesselényi képeit 
égeték meg Szvatopluk kibéküléséért áldozatul! Ezen kaland akkori elnöke (U . Stúrról 
van szó - K. L.) most modoriprofesszor! ”19

A magyarellenesség és a magyar hazától való idegenkedés a szlovák nemzet
ébresztők második generációjának vezető képviselőjétől, Jan Kollártól sem volt idegen. 
Ismeretes, hogy J. Palkovic, B. Tablic, M. Hamuljak, J. Kollár és a cseh bibliai nyelv 
más evangélikus követői már a 18. század végén kidolgozták, és azóta következetesen 
képviselték a „szláv nemzet csehszlovák törzséinek és a „szláv nyelv csehszlovák 
nyelvjárásá”-nak, valamint a „csehek és a szlovákok irodalmi és nyelvi egységéinek 
a koncepcióját. Jan Kollár „Slávy dcera” című hatalmas eposza és „Az irodalmi 
kölcsönösségről” írott tudományos fő műve20 jól példázzák a szláv nemzethez és a 
cseh-szláv koncepcióhoz egyre merevebben ragaszkodó csoport 1820-1830-as években 
vallott felfogásának a lényegét. A régi hungarus patriotizmuson határozottan túllépő 
költő-politikus ugyanis az új haza keresése közben nem fogadta el sem a „magyar 
haza”, sem a „magyarországi közös haza” gondolatát. A politikai állam gondolatát és 
az elnyomó magyar állam mesterséges kereteit létében támadó Kollár hazája és 
nemzete ugyanis egy olyan - államhatárokon átívelő, képzeletbeli, „természetes” - 
hatalmas szláv birodalom (Össz-Szlávia) volt, amely az egy nemzetet alkotó szláv 
törzsek nyelvi, kulturális, erkölcsi stb. egységében nyilvánult meg.

„Magyarországi hazá”-ból „szlovák fejedelemség”

Az 1830-as évek első felében a magyar nyelv erőszakos bevezetése ellen 
tiltakozó Samuel Hoic egy nagy hatású röpiratában - miközben határozott különbséget 
tett a „magyarok” (Magyaren) és a „Magyarország” (Ungarn), valamint a „magyar” 
(magyarisch) és a „magyarországi” (ungrisch) fogalmak között - első ízben dolgozta 
ki egy olyan Kollárétól eltérő konstruktív magyarországi hazafíság, valamint egy 
olyan föderatív államjogi kötelék (Band) tervét, amelyek egy egyenjogúságon nyugvó, 
megújított, erős szövetségi kötelék által fűzték volna össze a soknemzetiségű közös 
haza együtt élő magyar és nem magyar népeit.2'
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Ugyanebben az időben M. L. Suhajda is hasonló kérdésekkel foglalkozott. Samuel 
Timonra hivatkozva ő is tagadta, hogy Magyarországot egyedül csak „Árpád nemzete ” 
alapította, hiszen velük egyesülve ebben egyenlő félként Szvatopluk, Szálán nemzete 
és egyéb nemzetek is évszázadokon át részt vettek. Ezt mutatták számára a szláv 
származású hadvezérek, tanárok, tudósok, művészek, papok stb. Magyarországot 
gazdagító dicső tettei. Anémet nyelvű röpirat anonim szerzője szerint tehát a magyarok 
csupán „elsők az egyenlők között”. Ennek kapcsán leszögezte, hogy: „Nincs semmi 
szebb, mint az igazságosan berendezett állam és nincs aljasabb, mint... a nemzetközi 
jogot nem kímélő erőszakos állami masinéria! ” Hogyan szerethetünk tehát egy olyan 
hazát, „amelyik engem nem szeret”? A hazaszeretet csak egy igazságot nyújtó 
jogállamban kötelező. Suhajda ezért azt javasolta, hogy az egy kormány alatt egymás 
mellett élő nemzetek között pontos jogi kapcsolatot kell kialakítani. Vagyis az 
igazságosság érdekében olyan közösséget, „ uniót vagy valami hasonlót "kell létrehoz
ni, amely több nemzetet, különböző eredetű népeket is képes boldogítani.22

Az események azonban Suhajda elképzelésétől eltérően alakultak. 1840-1843 
között ugyanis a nyelvharcot - vagy ahogyan a kortársak akkortájt mondták: a 
„nyelvtusát” - valóságos nyelvháború váltotta fel a „magyarománok” (a magyar nyelv 
túlzó pártolói és terjesztői) és a „szlavománok ”, illetve „pánszlávok” (vagyis a szlovák 
nyelv és a szláv-, illetőleg a szlovák nemzeti érdekek magyarországi védelmezői) 
között. A vita hevességét mutatta, hogy az egyik éles szemű elemző a toll fegyverével 
folyó összecsapásokban már 1841-ben a „tolcsaták fegyverrel folytatásá"-nak az 
előkészületeit sejtette meg.23

Ebben az új helyzetben az 1830-as évek végétől a nagy tekintélyű Kollár fent 
ismertetett felfogása L’. Stúr és fiatal nemzedéke számára is egyre kevésbé volt már 
elfogadható. Nemzeti ideológiájuk ugyan nagyrészt még a kollári „szláv nemzet ”-en 
alapult, de az 1840-es évek elejére - Kollártól eltérően - közülük néhányan már egy új 
nemzet- és hazafelfogáshoz is eljutottak: az önálló szlovák törzsiség és a Suhajdáék 
által megfogalmazott „közös magyarországi haza” újfajta koncepciójához. Jól példázza 
ezt a korábban össz-szláv szemléletű J. M. Húrban öntudatos kijelentése az 1830-as 
évek végén: „ Mi szlovákok vagyunk és csak azáltal és főleg azáltal vagyunk szlávok. 
Mindegyik törzs önmagábólfejlődik’,.2A Felfogásuk szerint tehát a szlovák nemcsak a 
csehekkel, lengyelekkel, oroszokkal stb. egyenrangú nemzet, hanem Magyarországon 
belül a magyarral szemben is az. 1842 tavaszán a magyarságában megtámadott L’. 
Stúr két magyar nyelvű vitacikkében is tanúságot tett a hazához és a szlávságához 
való hűségéről. Kifejtette, hogy ő mindig magyarnak tartotta és mondta magát, „de 
nemzetiségi tekintetben soha sem, mert én szláv vagyok s az is maradandók. 
Nemzetiséggel nem lehet s nem is szabad tetszésünk szerint ide s tova tétovázni s 
játszani, mert ez egész létünkben alapul s minden nemzetnek szent tulajdona, melyet 
én sem enyimnél, sem másénál soha nem sértettem, sérteni nem fogok. ”25
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Ezek a szlovák fiatalok voltak azok is, akik irodalmi megnyilatkozásaikban az 
1830-as évek végétől egyre rendszeresebben kezdték használni a Szlovákia (Slovensko) 
elnevezést (amely már az 1820-as években feltűnt J. P. Safárik magánlevelezésében, 
majd a Kvety című cseh folyóiratban). Pozsony neve is ekkor kezdett Bratislava lenni.26 
Ugyanebben az időben már az is megfigyelhető, hogy a szlovák nemzeti törekvések 
élén haladók a magyarosítókkal szemben egyre inkább a bécsi udvarnál, a konzervatív, 
aulikus köröknél igyekeztek támogatókra találni. Ennek jegyében került sor 1842 
első felében a szlovák evangélikusok sérelmeit és kéréseit tartalmazó első felség
folyamodvány megszövegezésére, aláíratására, Bécsbe vitelére és a „magyarországi 
szláv alattvalók” nevében egy díszes küldöttség által történő beterjesztésére 1842 
június elején.

Az 1848-as forradalom kirobbanása a szlovák nemzeti törekvések számára is új 
helyzetet teremtett. A márciusi forradalmat a felvidéki vármegyék szlovák lakossága 
is örömteli várakozással fogadta. Üdvözölték a jobbágyfelszabadítást, a rájuk is 
kiterjesztett jogegyenlőséget, a rabság megszűntét és a „márciusi szabadság” egyéb 
vívmányait. Ezzel egyidejűleg a szlovák értelmiség legjobbjai a „szlovák triumvirátus” 
(L’. Stúr, J. M. Húrban, M. M. Hodza) vezetésével - noha tudatában voltak a szlovákok 
mindenoldalú készületlenségének - a szerbekhez, a horvátokhoz és a románokhoz 
hasonlóan szintén megfogalmazták nemzeti követeléseiket. A március végi Nyitra- 
megyei, majd az egy hónappal későbbi brezovai petícióra támaszkodva 1848 május 
10-én Liptószentmiklóson fogadták el azt az átfogó nemzeti programot, amely a nyelvi, 
kulturális, oktatási követelések mellett már a szlovák nemzet egyenjogúságára, a 
nemzeti autonómiára irányuló politikai igényeket is tartalmazott. A magyar 12 pont 
mintájára született szlovák 14 pont újszerű követelésének tekinthető például: a 
„testvérnemzetek egyetemes országgyűlésé"-nzk összehívása (ahol a képviselők 
nemzetüket a saját nyelvükön képviselhetik); etnográfiai határok megállapítása; 
szlovák nemzetőrség felállítása szlovák vezetőkkel és vezényleti nyelvvel. Ezzel tehát 
a szlovák nemzet zömmel evangélikus lelkészekből álló értelmiségi vezetői rövid 
néhány hónap alatt eljutottak a nyelvi, oktatási kérésektől a megyei szintű autonómia 
szorgalmazásán keresztül a soknemzetiségű magyar állam föderatív átalakításának, a 
nemzeti önrendelkezésnek a követeléséig!27

A márciusi forradalmat követő eufórikus hetekben-hónapokban a szlovák nemzeti 
mozgalom legjobbjai még nem fordultak szembe a forradalommal, legalábbis nyíltan 
még nem. Bíztak abban, hogy a liberális magyar vezetők, a „magyar testvérek” az 
egyéni, emberi szabadság mellé majd a szlovákoknak is önként megadják a nemzeti, 
kollektív szabadságot és az egyenlőséget is. Sajnos nem így történt. Miután a 
Batthyány-kormány nemhogy a megegyezésnek, de még a meghallgatásnak sem 
mutatta a leghaloványabb jelét sem, a „szlovák triumvirátus” tagjai - akik ellen a 
kormány körözést adott ki, ami miatt menekülniük kellett - 1848 júniusától külföldön

42



kezdtek szervezkedni. Ettől kezdve már az osztrákbarát és magyarellenes délszláv 
fegyveres mozgalomtól, valamint Bécs támogatásától remélték a szlovák nemzeti 
célok fegyveres úton történő megvalósítását. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
Stúrék május 10-ét követően ugyan még nyitva hagyták a magyarokkal való békés 
megegyezés lehetőségét is, de a szláv szolidaritás, illetve azún. „ausztroszlávizmus” 
gondolatának az erősödésével együtt felerősödtek forradalom- és magyarellenes 
törekvéseik. Ennek megfelelően a június első felében ülésező prágai szláv 
kongresszuson Stúr - a cseh Frantisek Palackitól eltérően, aki fő célnak a birodalom 
megőrzését tekintette - már a dunai monarchiában élő szlávok szabadságát és az 
önállóvá vált Duna-menti szláv államok szövetségének a megteremtését tartotta. Ezért 
a jelzett célok megvalósítását leginkább akadályozó „magyarok letörésé”-vq szólított 
fel.28

Ez összefüggésben volt azzal a szemléletváltozással is, hogy 1848 tavaszán-nyarán 
az evangélikus lelkészek-költők egy része a megkapott egyéni, emberi szabadságot 
és az őket továbbra is gúzsba kötő nemzeti rabságot kezdte egymással mereven 
szembeállítani. Ezt jól példázta egy ismeretlen szlovák költőnek az a durva kiro
hanásokkal tarkított dala is, amelyben már sűrítetten fellelhetők a megszilárdulóban 
lévő „ezeréves rabság”-szemlélet legfontosabb alapelemei:

Egyenlőség, szabadság, testvériség adott,
A szlováknak viszont csak a rabság jutott.
Magyar felejtené, hogy nincs idehaza, 
hozzánk bevándorolt, mint a cigány koma.
Uralkodott rajtunk sok-sok évszázadot, 
bennünket hazánkban mindig rabként tartott.29

1848 nyarától tehát a magyar és a szlovák mozgalom útjai végleg szétváltak. 
Szeptember 19-29 között a Hurbanék által megalakított Szlovák Nemzeti Tanács 
(Národná Rada Slovenská) vezetésével Morvaország felől - cseh, morva, osztrák, 
lengyel, délszláv és szlovák diákokból álló - fegyveresek törtek be Nyitra-megye 
északi részébe azzal a céllal, hogy a felső-magyarországi szlovák lakosságot fellázítva 
kiragadják a szlovák nemzetet a „zsarnoki, vad magyarok” karmaiból, s hogy a 
morvákkal újból egyesülő szlovákoknak visszaadják a régi dicsőséget. A sikertelen 
őszi betörést - D. Rapant kifejezésével élve - még két fegyveres “hadjárat” (vÿprava)30 
követte, ám a téli és a tavaszi fegyveres akciók során a szlovák, cseh és egyéb 
„önkéntesek” már a több irányból Magyarországra zúduló császári erők kötelékében 
harcoltak, azok segédalakulataiként, osztrák mundérban, osztrák felszereléssel, osztrák 
zászlók és vezénylet alatt.
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A téli és a tavaszi hadjárat során Stúrék államjogi felfogásában jelentős változások 
történtek. Míg ugyanis 1848 nyarán és őszén lényegében még a föderalizált 
Magyarország területi integritásából indultak ki, addig 1848 végétől már kezdtek 
azonosulni az - általuk addig jobbára elutasított - ausztroszláv koncepcióval. Ennek 
értelmében a szlovák etnikai régió jövőjét a magyar államtól való elszakadásban és a 
szlovák autonómia valamilyen formájának közvetlenül a Habsburg Monarchia keretein 
belül történő létrehozásában látták. Terveiket és cselekedeteiket egyre inkább a bécsi 
udvar centralizációs elképzeléseihez kezdték igazítani. A Szlovák Nemzeti Tanács 
vezetői ezért - talán még a többi magyarországi nemzetiségtől is nagyobb - csalódással 
fogadták az 1849. március 4-i „oktrojált alkotmány”-t, amely a szlovákoknak még 
korlátozott területi autonómiát sem ígért. Nem véletlen tehát, hogy 1849 márciusában 
új politikai programot fogalmaztak meg. Egy uralkodóhoz intézett petícióban 
pótlólagosan azt kérték, hogy - tekintettel a magyar szabadságharc ellen folytatott 
szlovák fegyveres akciókra - a majd három millió főt (!) számláló szlovákság által 
lakott területekből az osztrák vezetők alakítsanak ki egy közvetlenül Bécs alá tartozó 
koronatartományt, egyfajta „szlovák fejedelemség”-et, méghozzá az „ősidők óta” 
használt „szlovákföld”, „Szlovákia ” (zem Slovenská, Slovensko) elnevezés alatt.31

Ez a politikai program volt tehát az alapja a következő hónapokban készített 
tervezeteknek, emlékiratoknak és beadványoknak, valamint a szabadságharc leverését 
követő tervezgetéseknek is. A bécsi udvar azonban minden alkalommal hálátlan maradt. 
1849 végén már J. M. Húrban is kénytelen volt vérző szívvel és nagy-nagy csaló
dottsággal megállapítani, hogy a magyar forradalom és szabadságharc ellen irányuló 
tevékenységüknek a Felvidéken nem volt semmiféle foganatja, hiszen „ ... azokat 
tisztelik, akik velük (a magyarokkal) tartottak, azok vannak hivatalokban, akik a forra
dalmat csinálták és a szláv, aki a vérét ontotta, a szerény szláv, ismét félreá ll... “32

A „felső-magyarországi szlovák kerület”-től a területi-politikai különválásig

Minden csalódottság ellenére a szlovák nemzeti mozgalom és a szlovák nemzeti 
tudat fejlődése éppen a szabadságharc leverését követően kezdte - nem utolsó sorban 
a szerb, illetve a délszláv nemzeti mozgalmak hatására - felszámolni a Monarchia 
többi nemzeti mozgalmához viszonyított hátrányát, lemaradásait.33 Az irodalmi nyelv 
körüli vitákban, a magyarosítás elleni küzdelemben és a kiegyezést megelőző közjogi 
viták során a mozgalom az önszerveződés szakaszába jutott és kezdett valóban 
tömegméretűvé válni. Ezzel együtt pedig kezdett letisztultán összeállni az a nemzeti 
közösségtudat is, amely az új nemzeti politikai program alapjául szolgál majd. Tovább 
erősödött a szlovák nemzeti identitás szempontjából oly fontos „nemzeti terület” 
elhatárolásának és kijelölésének az igénye is. Ebben a törekvésben szervesen-
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szervetlenül keveredett a hagyományos történeti és természetjogi érvelés az 1849 
tavaszától túlsúlyba kerülő etnikai argumentációval. A nyelvi-etnikai határok mentén 
a - sok problémára okot adó - magyar-szlovák nyelvhatár megvonása útján konkretizált 
nemzeti terület kijelölésének az igénye, a szlovák nemzeti terület (a már elsősorban 
etnikai értelmű Slovensko) térképre vetítésének a gondolata különösen 1860-tól 
erősödött fel, amikor a vármegyerendszer visszaállításával a területi megalapozottságú 
szlovák nemzeti szervezkedés, amely tehát 1849-ben még a magyar állam területi 
integritását is megkérdőjelezte, talajtalanná vált.34

Ezt a felismerést tükrözte az 1861. június 6-7-én Túrócszentmártonban elfogadott 
szlovák Memorandum, amely hitet tett amellett, hogy a szlovák nemzet individualitása 
„ egy, a megyék határainak nemzetiség szerinti kikerekítésével alakítandó felső
magyarországi szláv kerületben (hornouhorské slovenské okolie) elösmerve s 
személyesítve legyen". Ugyanakkor a történeti és a geográfiai Szlovákia (amely 
utóbbinak a határa a Mátra déli vonaláig terjedt) ábrándja sem tűnt el teljesen 
nyomtalanul. A lényeg azonban az, hogy a Memorandumot már nem a különválás, 
hanem a Magyarországon belüli nemzeti emancipáció, a területi autonómia és a „közös 
haza” jegyében fogalmazták meg. A kiegyezést megelőző birodalmi centralizációs 
próbálkozások egyébként sem kedveztek a nemzeti-regionális, illetve föderalista 
törekvéseknek. 1867 után pedig a Magyarországtól való különválás egészen az 1910- 
es évek elejéig nem szerepelt - legalábbis nyíltan nem - szlovák politikai programban, 
hiszen amint azt már a Memorandum szerzői is megfogalmazták: az eltelt évszázadok 
folyamán „ testvéreinkkel, a magyarokkal egy természetes és erős egésszé köttetünk 
össze: mi nem lehetünk ellenei szeretett hazánk egységének s integritásának ”.35

Egyébként is a kiegyezést követő évek felerősödő szlovákellenes légkörében a 
magyar szupremácia-törekvések és asszimilációs próbálkozások hatására védekező 
pozícióba, majd az 1880-as évektől a századforduló tájáig politikai passzivitásba 
húzódó szlovák politikai erők számára a magyar kormánnyal való együttműködés 
hangoztatásán túl minden belső autonómiára vagy „ruszofilizmus”-ra irányuló törekvés 
valóságos szentségtörésnek számított. Nem véletlen tehát, hogy az 1867-1918 közötti 
időszakot mind a mai napig „a fokozott elnyomás korszaka” terminussal jelölik a 
szlovák történészek. A dualizmuskori Magyarország is a „népek börtöne” maradt. Az 
1871 -ben megszerveződő túrocszentmártoni konzervatív szlovák néppártiak mellett 
a cseh pénzügyi segítséggel 1898 nyarától megjelenő Hlas nevű folyóirat körül is 
létrejött egy politikai csoport. A „hlaszisták” nacionalizmusa abban feltétlenül 
különbözött a néppártiak „vak nacionalizmus”-ától, hogy toleránsabb volt. A 
természetjog alapján a nemzetek egyenjogúságát vallották és élesen elítélték a 
sovinizmust és nemzeti gyűlöletet szító „nemzeti egoizmus”-t. Cikkeikben követ
kezetesen ismétlődött az ország területi integritásához és a magyarországi hazafisághoz 
való ragaszkodás - taktikai megfontolásokat sem nélkülöző - gondolata, ami egy
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X

erősödő „csehszlovakizmus”-sal párosult.36 Ez a cseh orientáció igazából csak az I. 
világháború vége felé kapott erőre a Th. G. Masaryk által vezetett cseh emigránsok és 
a velük kapcsolatokat kiépítő amerikai szlovák emigráció külföldi és hazai ténykedé
sének (is) köszönhetően. A folyamat vége az lett, hogy 1918. május 24-én a szlovák 
politikusok liptószentmiklósi gyűlésén A. Hlinka elsőként fogalmazta meg a masaryki 
csehszlovák program megvalósításának előfeltételét jelentő elszakadást Magyar- 
országtól: „A magyarokkal való ezeréves házasság nem sikerült, külön kell válnunk,”37

Az „ezeréves méhecske” mítosza

Még Csehszlovákia megalakulása előtt, a XX. század elején Július Botto „A szlová
kok. Nemzeti tudatuk fejlődése” című könyvében38 egy olyan sajátos „megszakított 
kontinuitás-elmélet”-et állított fel, amely a szlovák történelmet a nemzettudat, illetve 
a politika mozgásaként írja le. A kortárs történésszel, Fr. V. Sasinekkel szemben ő 
nem Magyarország történetét akarta szlovákká tenni, hanem - szinte az állam 
fejlődésével párhuzamosan - csak a szlovákok külön fejlődését kívánta megírni. Úgy 
látta, hogy a morva birodalom bukása után, különösen pedig I. István trónra lépésétől, 
a szlovák nemzet számára „ végzetes idők” (osudné easy) következtek, hiszen a feudális 
magyar államban más „nemzeti individualitásra nem volt hely ”.39 A szlovákok politikai 
szerepe tehát megszűnt, a szlovák nemzet sok évszázados mély álomba esett, egyfajta 
történelmi „nemlét-állapot”-ba került, mígnem a „nemzeti öntudatosodás” időszakától, 
vagyis a XVIII. század végétől kezdve újból írni kezdte saját történelmét.

A csehszlovák állam megalakulása után az „ezeresztendős elnyomás” gondolata 
mellé a szlovák történeti tudatba újabb mítoszok is beépültek. Peter Sykora 1992-ben 
írott tanulmányában az „ezeréves nemzet” kontinuitás-mítosza mellett kemény bírálatot 
kapott a - még Sámuel Timon által megalapozott, de újból felelevenített - „közös 
történelem” gondolata is. Szerinte ugyanis ez is azt sugallja, hogy „történelmünk 
csak első látásra nincs, valójában csak egy nagyobb kultúrközösség történelmében 
oldódottfel. ”40 Ennek a gondolatnak egy irodalmilag szép példáját vetette papírra az 
1930-as évek közepén Rudolf Uhlár. „Világos, hogy történelmünk rokon a 
magyarokéval - írta Ezer évig egy államban éltünk velük... Tehát igen gyakran közös 
ellenség volt a tatár, a török, gyakran Bécs és a császári udvar. Trencséni Csák Máté, 
Zrínyi Miklós, Rákóczi csatái közös hősöket teremnek, közös történelmi és irodalmi 
hagyományt Hasonló véleményének adott hangot fél évszázaddal később a kiváló 
szlovák történész Dániel Rapant, amikor - J. Bottótól eltérően - azt hangsúlyozta, 
hogy a szlovákság államalkotó tevékenysége „ nem zárul le Nagymoráviával, mégha 
ezt követően nem is a saját, hanem az idegen magyar állam javára érvényesül, amelynek 
a berendezkedéséhez, krisztianizálásához és művelődéséhez, közvetlenül vagy 
(nagyobbrészt) közvetve... a szlovákok döntő módon hozzájárultak. ”n
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A szlovák történészek és irodalmárok egy másik része elfogadja ugyan a szlovákok 
„nem történelmi nemzetek” közé való besorolását, de a szlovák kontinuitás-elmélet 
apró módosításával rögtön egy másik kontinuitás-mítoszt teremt: az „ezeréves méhecs
k e” mítoszát. Ennek korai változatát az 1930-1940-es években Alexander Matuska 
fogalmazta meg. Eszerint a szlovákok nem támaszkodhatnak a múltban „semmi 
konkrétumra, mert nincs benne semmi konkrét. Ez éppen csak múlt, vagyis hogy voltunk, 
és nem történelem, vagyishogy’valamik, valakik voltunk, hogy velünk történt valami, 
mégpedig a saját érdemünkből, és nem valamiféle rendező utasítására ”43. Tizenhét 
évvel később, 1948 tavaszán ehhez azt is hozzátette, hogy ámbár szeretik a szlovákok 
szemére vetni, hogy „mi történelem nélküli nemzet vagyunk - ha egyáltalán nemzet 
vagyunk. És mégis: van történelmünk. Különbözik sok más nemzet történelmétől, mert 
nem mi írtuk, hanem a mi számlánkra mások írták nekünk, mert... minem támadtunk 
senkire..., hanem ... mi voltunk a hódító hadjáratok célpontjai, mert a mi 
történelmünkben nincsenek dinasztiák, királyok és uralkodók. Hanem van könny és 
vér... - ez az adó a szlovák történelem címere ”.44

Az „ezeréves méhecske” talán még érettebb változatát fogalmazta meg 1969-ben 
a publicista Vladimír Minác, amikor kifejtette, hogy a szlovákok mindig az építők és 
nem a rombolók nemzete voltak. Az övék ugyan csupán „kis történelem”, de „ha 
egyszer a civilizáció történelmét igazságosan, az elvégzett munka szerint fogják mérni, 
akkor nekünk sem lesz félnivalónk: a ránk eső résznél talán többet is tettünk. Nincs 
hát miért vágyakoznunk vagy szomorkodnunk az úgynevezett »nagy« történelem után: 
hiszen az a nagy rablók történelme. ”45 A marxista történetírás és irodalomtudomány 
tehát 20. század második felére egy apró módosítással az „anyagi javak termelőjét”, 
a méhecskeként szorgoskodó és építő egyszerű népet tette meg a szlovák történelmi 
folytonosság fő hordozójának. Atöbbihez hasonlóan ez a felfogás is védekező, elha
tárolódó jellegű, amelynek a kimondott vagy kimondatlan célja az „ezeréves rabság”- 
éval azonos: a közös államban, közös uralkodók alatt élő két nép évszázados termé
szetes szimbiózisának, kölcsönösségének megkérdőjelezése, a magyarokétól 
különböző külön szlovák történelem felmutatásával a szláv-szlovák etnikum kisza
badítása a magyar(országi) történelemből.

Végezetül a szlovák szakemberek között olyanok is akadnak, akik elfogadják azt, 
amit Ludovit Stúr már az 1840-es években is hangoztatott: a szlovákok valóban „nem 
történelmi nemzet”. Milan Pisut például úgy vélekedik, hogy mivel Nagymorávia 
bukása után a szlovák népnek nem volt saját politikai története, történetíróik a 
szlovákok „történetét ” összekapcsolták a többi szláv nép történelmével. Dániel Rapant 
vagy Miroslav Kusÿ viszont inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy - annak ellenére, 
hogy a nemzet 1843-ban történő „kinyilvánítása”, a szlovák irodalmi nyelv meg
teremtése óta már több mint 100 esztendő eltelt - a szlovákság „még ma is inkább 
csak egyének összessége, akik... nem alkotnak közösséget ”. A nyelvi homogenizáció
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„még ma sem ért véget ”, mert „ még távolról sem fogadta magáévá az egész nemzet 
(félek kimondani, hogy még csak a nemzet többsége sem) ... ”46 A szlovákok komp
lexushajlamait bíráló Peter Sykora pedig egyenesen azt állítja, hogy ezek jórészt abból 
erednek, hogy „ nincs történelmünk”, mert „ nem voltak saját királyaink. ” Ezért tehát: 
„ Teljesen értelmetlen a cseh nemzeti újjászületés mintájára szlovák nemzeti 
újjászületésről beszélni: A szlovákok nem »újjá« születtek a 19. században, hanem 
akkor születtek meg először. A szlovákok a közép-európai nemzetek »Benjáminja«,47
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László Kiss

Judgement of the relations between the Slovaks and the Hungarians in (the)
Slovak historical writings

In Hungary the fate of the Slovaks and the Hungarians have interweaved tightly 
for a thousand years. Slovak people did not have their own history because they did 
not have their own state either. Nevertheless since the beginning of the 18th century 
Slovak historians have begun to prove that they had had a state and history of their 
own before the Hungarians. That is w'hy the „common native land” became a 
“thousand-year-old prison” and the Slovak-Hungarian coexistence turned into a 
„thousand-years old captivity”. Moreover in the 20th century a myth was created 
about the „thousand years old bee”.

The author outlines the most important periods of the deterioration of the Slovak- 
Hungarian relations (in the 18th century). Slovak historians having Slavonic 
consciousness - opposite the Hungarian „theory o f conquest” - created the theory 
about Hungarians hospitable reception. After a century Jan Kollar denied even the 
existence of „common Hungarian native land”. With this a new concept was also 
created about the „native land of Hungary” before 1848.

But since the autumne of 1848 L. Stur and his associates have taken up arms 
against the Hungarian revolution for their free national self-determination and also 
for the foundation of independent Slovakia. However, between 1861 and 1918 the 
new Slovak platform wanted only some kind of territorial autonomy within Hungary. 
But at the end of the first world war as a result of the separation, an autonomous 
Czehoslovakia was formed.
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