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The tulip movement as the form of Hungarian economic nationalism started in the year 
1906 as a result of the political tension between Austria and Hungary, as well as that of 
the internal political struggle at the Hungarian political stage. The attempt to boycot the 
Austrian products and in such a way to strengthen domestic industry failed. The Slovak 
national movement refused it from the very beginning which did not prevent it from the 
development of its own forms of economic nationalism directed against the Hungarian 
pressure at the economic field.
History. Slovakia. Tulip movement as a form of the economic nationalism.

Maďarská politika v poslednom storočí existencie habsburskej monarchie tradične pre
sadzovala svoje politické ciele v úzkej súčinnosti s vlastnými ekonomickými zámermi. 
Tento postup uplatňovala z pozície silnejšieho proti nemaďarským národom Uhorska, 
ako aj voči globálnej politike viedenského dvora ako svojho hlavného konkurenta. Tu 
pramenil v hospodárskej oblasti evidentný dlhodobý odpor proti diskriminácii tovaro
vého vývozu z Uhorska na vnútornej colnej hranici a po jej zrušení r. 1850 i snahy 
o samostatné colné územie. Reálnu podobu nadobudli najmä po rakúsko-maďarskom 
vyrovnám r. 1867, keď postupne so sebou strhávali stále väčšiu časť podnikateľských, 
obchodných a producentských kruhov maďarskej spoločnosti. Ich tradičné zotrvávanie 
na báze voľného obchodu, vyplývajúce z agrárneho exportu ako dominantného zdroja 
príjmov v rámci ekonomiky Uhorska, sa dostávalo do čoraz ostrejšieho rozporu 
s ochranárskou colnou politikou Rakúska, resp. Predlitavska, ktoré sledovalo jedno
stranné záujmy a ochranu svojho priemyselného potenciálu. Protiklad medzi agrárnym 
Uhorskom a priemyselne vyspelejším Rakúskom, resp. Predlitavskom nadobúdal vy
hrotený charakter pri formulovaní spoločnej obchodnej a colnej politiky vo vzťahu 
k zahraničiu i v rámci monarchie pri riešení koncepčných i konkrétnych ekonomických 
problémov. Vzájomné rozpory sa politizovali a predovšetkým na maďarskej strane, 
ako slabšej a brániacej sa, dostávali podobu rozmanitých prejavov ekonomického na
cionalizmu. Jeho intenzita vzrastala priamo úmerne s eskaláciou politického napätia 
medzi oboma časťami monarchie.

Jednou z najčastejších podôb maďarského ekonomického nacionalizmu boli kam
pane uprednostňujúce používanie a nákup domácich výrobkov, resp. surovín, ktoré sa 
úzko spájali s bojkotom zahraničného tovaru. Pod touto nálepkou sa viac alebo menej 
skryte útočilo najmä na rakúske, resp. predlitavské priemyselné výrobky, považované 
za hlavnú prekážku rozvoja domáceho priemyslu a odsudzujúce Uhorsko do pozície 
obyčajného agrárneho prívesku vyspelejšej západnej polovice štátu. Podobné formy 
ekonomického nacionalizmu neboli cudzie ani iným národom podunajskej monarchie a 
stelesňovalo ich najmä okrídlené heslo Svoj k svojmu! Agresivitou, rozsahom a eska
láciou nacionalizmu, ba šovinizmu, sa však maďarské kampane vyznačovali viac ako 
ktorékoľvek iné. Rovnako aj ich vplyv na rast politického napätia v monarchii bol 
podstatne väčší, čomu ale ani zďaleka nezodpovedali problematické výsledky v hospo
dárskej oblasti. Ak sa hovorí o fiasku najmä ochranársky motivovaných bojkotov
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