
ENDRE ARATÓ

K HOSPODÁRSKYM DEJINÁM SLOVENSKA 
OD R. 1849 DO 1900*

Situácia Uhorska určovala vo veľkej miere hospodársku situáciu Sloven
ska. Rakúska reakcia nesplnila požiadavku slovenského meštianstva od
trhnúť Slovensko od Uhorska. Slovensko ostalo organickou časťou Uhor
ska. Za absolutizmu, ale najmä v šesťdesiatych rokoch bol na Slovensku 
panujúcim národom maďarský národ. Zemepáni stojaci na strane Maďarov 
alebo maďarskej vládnúcej triedy si celkove zachovali svoje panujúce po
stavenie. V tomto čase sa zväčša stretávame s maďarským a cudzím (ne
slovenským) podnikaním. Na základe toho je pochopiteľné, že nedokon
čená buržoázna revolúcia r. 1848—19, ďalej absolutizmus a kolonizátorské 
snahy sa odrazily aj v situácii na Slovensku. Čo to znamenalo? Znamenalo 
to, že kapitalizmus sa mohol tak v poľnohospodárstve, ako aj v priemysle 
alebo v oblasti úveru rozvíjať len vo feudálnych a koloniálnych medziach. 
Súčasne však položenie Slovenska predsa len nebolo celkom totožné s po
ložením Uhorska; na Slovensku sa stretávame so špeciálnymi národnými 
osobitosťami. Ľahko to pochopíme, ak vezmeme do úvahy, že okrem rakús
keho absolutizmu a kolonizátorských snáh aj maďarské vládnúce triedy 
hatily slovenský vývin. Tento dvojitý koloniálny útlak je najpríznačnejšou 
osobitosťou slovenského vývinu. Preskúmajme teraz podrobnejšie hospo- 
dársko-spoločenské postavenie Slovenska.

Vývoj slovenského poľnohospodárstva
Buržoázny vývin má v poľnohospodárstve dve cesty: pruskú a ame

rickú. V prvom prípade feudálne zemepanské hospodárstvo pomaly pre
rastá do buržoázneho junkerského hospodárstva, zatiaľ čo odsudzuje roľ
níkov na desaťročia na najmučivejšie vyvlastnenie a otroctvo a vyberá si 
hŕstku „grossbauerov“. V druhom prípade niet zemepanského hospodár
stva, a ak je, rozbíja ho revolúcia, ktorá zabavuje a rozdrobuje feudálne 
statky.* 1 Aj pre Slovensko je príznačný pruský spôsob vývinu. V spojitosti 
s týmto nám treba preskúmať, či existovaly na Slovensku podmienky pre
chodu poľnohospodárstva na kapitalistickú výrobu.

* Štúdiu napísal s. Arató, pracovník Historického ústavu Maďarskej akadé
mie vied pre Historický časopis. (Preložila A. Pavlíčková.)

1 Lenin, Az agrárkérdésrôl, Budapest 1950, I, 459.

229



Prechod na kapitalistickú výrobu má v poľnohospodárstve dve podmien
ky.Jednak vznik triedy zbavenej výrobných prostriedkov a odkázanej 
na námezdnú prácu a jednak peňažný kapitál potrebný pre mechanizáciu 
veľkostatkov. Čo sa týka prvej podmienky, zemepáni ešte v epoche krízy 
feudalizmu, pred r. 1848—49, zbavili veľkú časť slovenského roľníctva vý
robných prostriedkov, pôdy a urobili z nich želiarov, bezzemkov. Tento 
proces pokračoval na Slovensku v čase absolutizmu. Jedna z podmienok 
bola teda daná v slovenskom vývine. V ďalšom sa ešte budeme podrobnejšie 
zaoberať zbedačením roľníctva, teraz nám treba prejsť na druhú pod
mienku, na otázku vzniku peňažného kapitálu.

Nedostatok peňažného kapitálu nebol novým problémom v slovenskom 
vývine poľnohospodárstva.2 Táto otázka sa nevyriešila ani po revolúcii za 
nových pomerov kolonizátorských snáh. „Šľachta stratila poddanskú ro
botu, výrobné prostriedky poddaných musela odteraz nahradiť sama — 
a to v čase, keď v dôsledku spoločného znášania tiarch prestala jej feudálna 
výsada oslobodenie od daní.“3

Habsburská daňová sústava, ktorá stiahla z krajiny značné peňažné 
sumy, vo veľkej miere stupňovala nedostatok kapitálu. Toto sa v celom 
rozsahu vzťahovalo aj na šľachtu na Slovensku. Napr. v Hontianskej župe 
bolo veľa šľachtických rodín práve v dôsledku zadlženia a nedostatku 
kapitálu „prinútených prepustiť časť svojho služobníctva; počet kuchárov, 
záhradníkov, chyžných a sluhov sa v panských domoch veľmi snížil. Ešte 
aj v odievaní šetrili... Koče, .všeobecne zvané brunmery, zmizly na desať 
rokov úplne; teraz chodí každý len na maďarskom obyčajnom kočiari“.4 
Istý nitriansky statkár s 1700 jutrami majetku píše v spojitosti s nedo
statkom peňazí: „Bol som a som v takom nešťastnom položení... že dispo
nujem iba veľmi malým alebo nijakým kapitálom na investovanie do hos
podárstva.“5 6

Nedostatok kapitálu slovenského zemianstva sa nezmiernil ani odškod
ným, ktoré dávala habsburská kontrarevolúcia, ani úverovou politikou za 
absolutizmu. Stredná šľachta nemohla využiť ani jednu z možností. Re
akcia poskytla štátne odškodnenie zradcom oslobodzovacieho boja, svet
ským a duchovným veľkostatkárom. Aj v katastrálnom určovaní dane 
z pôdy, slúžiacom za podklad na odškodnenie, uplatnila sa kontrarevolučná 
politika. Zo slovenských žúp Gemerskú, Hontiansku, Zemplínsku a Zvo
lenskú — ktoré malý veľký počet strednej šľachty — zaradili do piatej 
triedy. V prvej triede je slovenská župa (ale s miešaným obyvateľstvom) 
Bratislava. Do piatej triedy zaradení dostali polovicu odškodného ako stat-

2 Endre A r a t ó, Sociálne motívy slovenského národného hnutia v r. 18^5— 
J/.8, Martin 1952.

3 P a c h Zsigmond Pál, Magyar gazdaságtôrténet. Kozgazdaságtudományi 
egyetemi jegyzet. Budapest 1952, 12.

4 S. Sándor Pál, Parasztságunk a Habsburg ônkényuralom korszäkában
1849—1867, Budapest 1951, 23—24.

6 Tamže, 29.
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kári zo žúp, patriacich do prvej triedy. — Ani na poli úverových možností 
nebola lepšia situácia. Obrat sporiteľní, ktoré sa vyvíjajú v reformnom 
období pomerne rýchlo, upadá, dve sporiteľne zanikly. Kolonizátorská ra
kúska vláda vydala celý rad obmedzení, ktoré hatily aj rozvinutie úve
rového života. Hypotekárne oddelenie Rakúskej národnej banky, zriadené 
r. 1856, zaistilo pre Uhorsko len malé úverové možnosti, a to za veľmi 
prísnych podmienok. Pritom však poskytovalo úver len maďarským veľko
statkárom, zväčša aristokratom, ktorí mali dobré styky. Ani Uhorský pô- 
dohypotekárny ústav založený r. 1863, ktorý mal malý kapitál, nevedel 
vyriešiť otázku nedostatku kapitálu.6

V súvislosti s touto otázkou treba nám nadhodiť pomer šľachty na Slo
vensku k slovenskému hnutiu. Slovenské hnutie podporovalo rakúsky abso
lutizmus. Nemôže byť pre nás sporné, že stredná šľachta na Slovensku 
práve v dôsledku svojho stáleho ochudobňovania, zadlžovania sa v čase 
despotizmu už menej sa stavala na stranu slovenského hnutia slúžiaceho 
absolutizmu.7 Šľachta na Slovensku sa už aj preto postavila proti sloven
skému hnutiu, lebo si chcela voči slovenskému meštianstvu a buržoáznej 
inteligencii zachovať, resp. znova nadobudnúť svoju vedúcu úlohu v slo
venských župách. Tieto skutočnosti vysvetľujú protiklad medzi slovenskou 
šľachtou a slovenskou buržoáziou, že totiž medzi slovenskou buržoáziou 
a šľachtou nedošlo k takému splynutiu, aké sme videli v maďarskom 
vývine.

Predstavitelia slovenskej buržoázie sa obracali s veľkou antipatiou proti 
renegátskym šľachticom, odpadlíkom od národa. J. Francisci, jedna z ve
dúcich slovenských postáv tej doby, píše vo svojom životopise: ,,U sloven
ského zemana bol ďalej cez stoletia hlboko až do krvi a špiku vkorenený 
a vrodený hungarizmus, t. j. zaujatosť za Uhorsko, jeho svobodu, samo
statnosť, za obranu autonomných inštitúcií uhorskej krajiny proti naduží
vaniam a ukracovaniam so strany Austrie, zaujatosť za obranu výhod 
a prärogatív zemianstva atď.“8

Protiklad medzi slovenskou šľachtou a slovenskou buržoáziou sa vyostril 
najmä r. 1861, predovšetkým po martinskom shromáždění 6. a 7. júna. 
Tento protiklad odzrkadľuje niekoľko diskusií v tlači. Zvolenský podžupan 
František Radvanský v odpovedi na článok napísaný proti jeho osobe 
v Slovenských novinách rozvíja stanovisko slovenskej majetnej šľachty 
proti martinskému Memorandu. Slovenská šľachta sa obáva, že slovenské 
roľníctvo sa postaví na stranu slovenského hnutia. Práve preto sú Rad
vanského slová príznačné: „Náš ľud vidí, kam ich títo páni (rozumej slo
venská buržoázia, pozn. autora) chcú viesť, že chcú vzbudiť protiklady 
(ako hovoria) medzi zemianstvom a sedliactvom a zapáliť oheň medzi nimi.

° P a c h Zsigmond Pál, c. d., 13—14.
7 Slovenská šľachta sa v dobe národných hnutí stavia ako vládnúca trieda 

na stranu maďarskej šľachty. Porovnaj Endre Arató, c. d.
8 J. Francisci, Vlastný životopis, 115. Porovnaj ešte článok o slovenskej 

šľachte v časopise Pešťbudínske vedomosti 1861, č. 64 pod titulom O slovenskej 
aristokracii (J. Francisci).
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Pre mňa ani pred r. 1848 nebolo zemianstvo vo výhode, jedine počestnosť 
som považoval za dôležitú a považujem *aj teraz, a nie rod a bohatstvo. — 
Čo všetko dobrého učinilo zemianstvo ľudu — o tom písal Priateľ ľudu 
dosť, o tom nehovorím, a že aj teraz chce zemianstvo učiniť ľudu dobre, 
to vidí každý nezaujatý človek a aj sám ľud a vie to.“9

V tomto boji sa už jasne ukazuje, že ani jedna trieda nehrá pokrokovú 
úlohu. Slovenská šľachta, predstaviteľka pomaďarčovania a utlačovateľka 
slovenského roľníctva, smeruje k vyrovnaniu. Slovenská buržoázia síce 
bojuje proti národnému utláčaniu, ale ako vykorisťovateľská trieda nevie 
pohnúť slovenským ľudom a jeho najpočetnejšou triedou, roľníctvom.

V spojitosti s kapitalistickým vývinom poľnohospodárstva preskúmali 
sme hospodársku situáciu šľachty na Slovensku a jej politické stanovisko, 
ktoré z toho vyplýva, jej pomer k slovenskému národnému hnutiu, k slo
venskej buržoázii. Pozrime si teraz druhú stránku kapitalizovania poľno
hospodárstva, situáciu, zbedačenie slovenského roľníctva.

Vývin poľnohospodárstva na Slovensku — práve tak ako v celej kra
jine — charakterizujú zvyšky feudalizmu. Najzávažnejším zvyškom feuda-

Ílizmu bol veľkostatok. Veľkostatok vyvíjal obrovský tlak na maloroľnícke 
hospodárstva. Väčšina zemepánov mala aj po r. 1848 pozemky vklinené 
medzi role roľníkov; za prechodu na kapitalistickú výrobu sa komasácia 
od seba odtrhnutých pozemkov stala potrebnou. „Veľkostatkári vyvlastnili 
novšie značné masy roľníkov práve pri uskutočňovaní takýchto regulač
ných komasačných prác, urobili z nich bezzemkov, kým na druhej strane 
zväčšovali prevahu veľkostatku.“10 Takýmto násilím vyvlastňovala sloven
ská šľachta aj slovenské roľníctvo. Nestalo sa to síce v takých veľkých 
rozmeroch ako v Zadunajskú alebo na Dolnej zemi, ale že sa aj tu vy
vlastňovalo, dokazujú pohyby roľníctva, ktorými sa budeme ďalej zaobe
rať, a pomer vlastníkov pôdy, deputátnikov a nádenníkov slovenských 
žúp podľa sčítania ľudu z r. 1869.

Vlastníci
pôdy Nájomcovia Deputätnici Nádenníci

1. Orava 16.055 111 9.484 12.544
2. Tekov 13.457 118 17.191 8.137
3. Liptov 12.550 271 13.498 5.491
4. Nitra 42.753 888 39.837 36.068
5. Šariš 20.450 2.485 15.037 17.040
6. Spiš 20.333 414 9.802 11.329
7. Trenčín 40.252 780 46.447 17.209
8. Turiec 5.360 50 4.908 6.577
9. Zvolen 10.581 32 13.520 7.172

Spolu 181.791 5.219 169.724 121.74711
9 Priateľ ľudu, č. 21 zo 17. júla 1861. Tak isto polemizuje v spojitosti s tur- 

čianskosvätomartinskou schôdzou Priateľ ľudu s Pešťbudínskymi vedomosťami.
Priateľ ľudu ô. 22 z 24. júla 1861.
10 Pach Zsigmond Pál, c. d. 15.
11 Z údajov sčítania ľudu z r. 1869. Obyvateľstvo týchto deviatich žúp je pre-



Za „vlastníkom pôdy“ zo sčítania ľudu r. 1869 sa skrýva aj hospodár 
so štvrtinou usadlosti. V spojitosti s týmto treba poznamenať, že v „se
verných hornatých krajoch“ — teda na Slovensku — „sú pozemky nado
všetko rozdrobené“.12 Teda lepší pomer, ktorý sa javí medzi slovenskými, 
resp. dolnozemskými a zadunajskými župami v počte vlastníkov pôdy 
k deputátnikom, resp. nádenníkom, pri uvážení rozdrobenia pozemkov sa 
značne zmenší. Toto rozdrobenie ostatne poukazuje aj na zbedačenie slo
venského roľníctva, ktoré sa za absolutizmu ešte stupňovalo. Zo spome
nutého jasne vysvitá, že za absolutizmu veľký a stredný statok vzrastal na 
úkor roľníckeho majetku.

V poľnohospodárstve slovenských žúp nepredstavoval zvyšok feudalizmu 
len veľkostatok, ale za absolutizmu existovaly ďalej aj zvyšky roboty. 
Myslím tu len na bývalých smluvných, majerských a kopaničiarskych pod
daných a na robotovú službu čeľadníckych žien.13 Toto prechodné zriadenie 
je príznačné aj pre vývin slovenského poľnohospodárstva, „ktoré malo 
v sebe charakteristické znaky aj feudálneho aj kapitalistického systé
mu“.14 Pre prvé je príznačné, že zemepanskú pôdu obrábali blízki roľníci 
s vlastnýmTaradím. V prípade kapitalistického systému roční, sezónni 
robotníci alebo nádenníci obrábali pôdu s hospodárskou výstrojou maji
teľovou. Tieto systémy „sa v skutočnosti spájaly najrozličnejším a naj
zvláštnejším spôsobom; na veľmi mnohých zemepanských hospodárstvach 
používali oba spôsoby“.15 Na posledne menovaný prípad je príkladom viso- 
lajský statok grófky Ľudmily Csáky v Trenčianskej župe, kde používali 
pomerne veľký počet nádenníkov. R. 1850 zamestnávali okrem služobníctva 
586 nádenníckych pracovných síl.16

Na stredných a malých statkoch na Slovensku bol v prevahe tzv. systém 
odrábania, ktorý, hoci znamená pokračovanie poddanského hospodárenia, 
je súčasne prechodom do kapitalizmu. „Proces nám treba hodnotiť tak, že 
kapitalizmus preniká pozvoľna do poľnohospodárstva medziiným práve cez 
^najrozličnejšie^ formy systému odrábania.“17

Aj na Slovensku sa stretávame s viacerými formami odrábania. Jednou 
formou odrábania bolo, že roľník si vypožičal od zemepána peniaze alebo

vážne slovenské. Okrem týchto sú, pravda, ešte aj župy s miešaným obyvateľ
stvom (napr. Bratislava, Gemer, Hont, Zemplín atď.), kde je hodne Slovákov. 
Pretože však v týchto župách väčšina nie je slovenská, nezaznačíme ich pri prie
skume štatistických dát. Takto dávajú štatistické tabuľky iba približný obraz 
o slovenskom vývine. Napriek tomuto však odzrkadľujú priebeh vývinu sloven
ských žúp.

12 Galgóczy Károly, Magyarország a szerb vajdaság és temesi bánság 
mezôgazdasági statisztikája, Budapest 1885, 104.

13 Pach Zsigmond Pál, c. d., 17—18. Treba poznamenať, že trest palicou 
ostal tiež ako zvyšok feudalizmu. Kraj. arch., Geringerove spisy 1849, č. 4031.

14 Lenin, A kapitalizmus fejlôdése Oroszországban, 184.
15 Tamže, 185.
16 S. S á n d o r P., c. d. 44.
17 Pach Zsigmond Pál, c. d., 19. Cituje Lenina.
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obilie a zato sa zaviazal namiesto úrokov odpracovať isté určené náden- 
nícke práce. Táto forma odrábania bola aj na Slovensku rozšírená. Napr. 
visolajskí (Trenčianska župa) slovenskí chudobní roľníci obilie vypožičané 
r. 1859—60 odrábali nielen r. I860, ale ešte aj r. 1861.18 Na Slovensku bol 
tiež rozšírený spôsob odrábania, podľa ktorého za používanie pôdy sa ne
platilo peniazmi, ale prácou. Informačná štúdia Obraz vznikajúceho maďar
ského hospodárstva v Nitrianskej župe hovorí o tom, že „statkár dal svo
jich 24 dedinských domov aj so záhradami a 2—2 jutrami ornej pôdy do 
prenájmu za 100—120 forintov. Nájomca však neplatí v peniazoch, ale 
odrobí nájomné po jednom dni za každý forint“.19 Aj tieto dva príklady 
dokazujú, že základom odpracovania bola úžera. Zemepáni využívali bez
výhľadnú situáciu chudobného roľníctva a raz vypožičané minimálne množ
stvo obilia alebo peňazí požadovali mnohonásobne zpät vo forme odpra
covania. Aj slovenské roľníctvo protestovalo proti tejto forme vykorisťo
vania. V spojitosti s týmto uvedieme iba jeden príklad, vecou sa budeme 
ešte zaoberať pri skúmaní pohybov slovenského roľníctva. Na Slovensku 
bolo odrábanie rozšírené najmä na stredných a malých statkoch v Šariš
skej župe, ale aj na väčších meštianskych statkoch na okolí miest Prešova, 
Bardejova a Sabinova. Vo viacerých obciach rozhorčení roľníci odopreli 
v lete 1862 úžernú prácu a vyhlásili svoje polia podobne urbárskym poliam 
za slobodné. Iba s pomocou vojenskej brachiálnej moci sa podarilo toto 
hnutie potlačiť.20

TJžera spojená s odrábaním vo veľkej miere zhoršila ťažkú situáciu roľ
níctva a prispela k zbedačeniu slovenského roľníctva. Tento úžernícky 
systém odrábania sa dá vysvetliť koloniálnym postavením. A slovenské 
roľníctvo sa nevie vyslobodiť zo spárov tejto úžery, lebo aj pracovné mzdy 
sú neobyčajne nízke v Uhorsku, ktoré v koloniálnych pomeroch len veľmi 
pomaly prechádza na kapitalistickú výrobu. Nižšie uvedené fakty ukazujú, 
prečo bolo slovenské roľníctvo nútené „pridŕžať sa“ úžery odpracovania: 
na visolajskom statku v Trenčianskej župe bola r. 1850—51 priemerná 
denná mzda 10—12 grajciarov, iba ženci dostávali výnimočne V2 p. frt. 
(Na bajna-biaskom statku bola vtedy denná mzda 30 gr.)21 V Ujlaku, 
v Nitrianskej župe sa pohybovala medzi 12—24 gr., ak dá hospodár aj stravu, 
bez stravy 30—36 gr. V Malackách (Bratislavská župa) „na jar dostáva 
obyčajný nádenník 20, neskoršie kosec 36, sběrač 16—18 gr. na vlastnom 
chlebe, so stravou vždy o 8—10 gr. menej“. (V Komárňanskej župe v obci 
Ekel bola denná mzda kosca podstatne vyššia, 1 frt. 15 gr.)22 Daly by sa 
vymenovať ešte ďalšie príklady, ktoré svedčia o slovenskej situácii bied
nejšej ešte aj ako maďarská. Spomenuté potvrdzuje aj položenie hospo
dárskeho služobníctva. „V záhorskom kraji Bratislavskej župy, v Malac-

18 s. Sándor P., c. d., 107.
19 Tamže, 107—108.
20 Tamže, 285.
21 Tamže, 48.
22 G a 1 g ó c z y, c. Д, 217. Porovnaj ešte údaje Hontianskej, Novohradskej, 

Spišskej a Zemplínskej župy, 217—220.
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kách nie je ťažko dostať sluhu. Starý bíreš, ktorý pracoval u panstva, 
dostal spolu so stravou 32 frt., 16 presp, meríc raži, 4 presp, merice pšenice, 
32 funtov soli, 12 funtov tuku, 75 funtov hovädziny, 1 mericu pôstnej 
stravy, obyčajne prosovej kaše, 4 siahy dreva, pod 2 prešp. merice poľa, 
obyčajne pod jarinu alebo zemiaky a bezplatný byt. U menších gazdov 
v dome je mzda sluhu 20—24 zl., 1 pár obuvi, dva páry bielych šiat, klo
búk, niekde striedavo namiesto šiat 1 dlhá halena.“ V Liptovskej župe 
obyčajná služobníčka mzda bírešovi je 100 frt. a strava, na vlastnej strave 
10—20 frt. v hotovosti 21 prešp. meríc obilia, 25 funtov soli, 20 funtov 
tuku, 1 sud kapusty, 2 alebo 4 páry bačkor, 1 pár čižiem, trocha zemiakov 
a pôda pod ľan.“23 Aj tieto údaje ukazujú ťažké položenie slovenského 
roľníctva, zapríčinené zvyškami feudalizmu a koloniálnym útlakom.

Za absolutizmu sa odrúbanie pomaly zatláčalo. Kapitalizmus, hoci v me 
dziach koloniálnych pomerov, predsa vniká aj do poľnohospodárstva na Slo 
vensku. Zatláčanie odrúbania a napredovanie kapitalizmu v poľnohospo
dárstve podpořily tri faktory. Najprv vývin tovarovej výroby. Rozšírenie 
trhových" možností pôsobilo totiž na zvýšenie tovarovej produkcie a toto, 
pochopiteľne, snižovalo menej produktívne odrúbanie. Tomu zodpovedajúco 
vzrastalo zamestnávanie nádenníkov v slovenskom poľnohospodárstve. Niž
šie uvedená tabuľka, ktorá ukazuje, v akom pomere rástlo zamestnanie 
nádenníkov na visolajskom statku, odzrkadľuje tento vývin.24

1850 587 dní, 1863
1857 1601 dní, 1864
1858 2052 dní, 1866
1859 1787 dní, 1867
1860 1890 dní,

Denná mzda bola, ako sme videli, mimoriadne nízka. Statkári aj využí
vali každú možnosť na to, aby prijali na svoje statky lacné pracovné sily. 
V zprávě o istom slovensko-mederskom statku (Nitrianska župa) píše 
časopis Gazdasági Lapok 3. septembra 1857. „Treba poznamenať, že naši 
nádenníci boli služobnice a ich deti z majera, ktorí boli len tu odkázaní 
na zárobok, ale okrem toho ich zaväzujú aj vedľajšie výhody, aby trávili 
pracovné dni na našom hospodárstve. Či je len požehnaním pre hospodár
stvo pracovité služobníctvo s rodinou; ale aj pre samotné rodiny služobní
kov, ktoré za dobrodenie ako odmenu za v nich povzbudzovanú pilnosť 
môžu ďakovať energickým nariadeniam nášho veľacteného správcu pána 
Ignáca Otocsku, ktorý sa od začiatku usiloval, aby sa nielen naši smluvní 
robotníci, ale aj ich príbuzní, od detí po dospelých, každý podľa svojich síl 
cvičili v práci; a môžem povedať, že sme sa nielen priblížili, ale aj dosiahli 
cieľ tohto energického úsilia.“25

A tu musíme osobitne zdôrazniť, na čo sme už aj vyššie poukázali, že na
23 Tamže, 199—200. Porovnaj tamže niekoľko údajov žúp Nitrianskej a Hon

tianskej.
24 S ä n d o r P., c. d., 276.
25 Tamže, 259. (Zdôraznenie autorovo.)

1985 dní, 
1854 dní, 
2345 dní, 
2165 dní.
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Na Slovensku bola denná mzda podstatne nižšia ako v iných župách Uhor
ska. Názorne to ukazuje táto tabuľka:26

Vývin denných miezd Vývin denných miezd
na bajna-biaskom panstve na visolajskom panstve

1858 33 gr. 1858 10—18 gr.
1859 35 gr. 1859 19—21 gr.
1860 34 gr. 1860 20—30 gr.
1863 34 gr. 1863 24—30 gr.
1864 35 gr. 1864 20—32 gr.
1866 35 gr. 1866 16—30 gr.
1867 36 gr. 1867 20—30 gr.

Týmto sa dá vysvetliť, že slovenskí vandrovní robotníci išli na statky 
do Maďarska. Vandrovní robotníci „šli na také miesto, kde platili vyššiu 
mzdu, kde ich položenie ako pracujúcich bolo výhodnejšie“.27 Statkári slo
venských žúp, prirodzene, neradi videli v lete odchádzať slovenských bez- 
zemkov pracujúcich za hladovú mzdu. „... už na jar začínajú odvandro- 
vávať a vyvandrovávať, čo škodilo statkárom“.28 Súčasne maďarskí statkári 
radostne vítali slovenských vandrovných robotníkov, s ktorými sa im po
darilo stlačiť vyššie mzdy.

Rozklad roľníctva podporil zatláčanie odrábania a postup kapitalizmu. 
Tento proces, badateľný aj pred r. 1848, pokračoval za absolutizmu. Ako 
vyzeral rozklad roľníctva a s tým spojený triedny boj na Slovensku? Vzhľa
dom na diferencovanie roľníctva pripomíname fakt, ktorý sme tu už spo
mínali: rozsiahle rozdrobenie pozemkov na Slovensku.29 Ale pozrime si 
ešte niekoľko príkladov. „V Malackách — píše Galgóczy — sa síce často 
vyskytujú predaje, ale starí domkári si pre nedostatok peňazí nemôžu 
zadovážiť majetok, preto sa v tomto kraji množí počet nádenníkov.“30 
Pri predajoch — ako na to poukazuje Galgóczy — role mnohých chudob
ných roľníkov sa dostávajú do rúk gazdov s pozemkami. Tento proces je 
procesom rozkladu slovenského roľníctva. Je zrejmé, že rovnobežne s týmto 
sa stretávame aj s dedinským triednym bojom. „R. 1864 sa v Nitrianskej 
župe šoporniansky želiar Ján Kitzler a obecní domkári, želiari — v počte 
189 — obrátili na panovníka so sťažnosťou, v ktorej ho prosia, aby anu
loval dohodu z príležitosti regulovania majetkov. Išlo totiž o to, že ju „uza
vrel pravotár splnomocnený obcou, ale bez ich vedomia, v prospech býva
lých urbárnikov a preto sa im pri rozdelení pastvín a lesov ukrivdilo.“31

Rozklad slovenského roľníctva pokračoval teda vývinom tovarovej vý
roby. Diferencovanie roľníctva tiež zatláčalo systém odrábania, veď tento

26 Tamže, 288—289.
27 Lenin, c. d., 242.
28 Sándor P., c. d., 285.
29 Galgóczy, c. d., 104. 
so Tamže, 122.
3i S á n d o r P., c. d., 225.
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systém sa zakladal na strednom roľníctve, ktoré malo výrobné prostriedky. 
Je jasné, že pokles stredného roľníctva súvisel so zatláčaním systému od- 
rábania.

Tretí činiteľ, ktorý prináša do poľnohospodárstva namiesto systému od- 
rábaníarkäpitälistické pomery, je používanie strojov. Aj v Maďarsku po
kračovalo používanie strojov veľmi pomaly, ale na SloV^i^ku ešte pomalšier 
Toto" sa daľzčastl vysvetliť nižšími pracovnými mzdami a pomerne menším 
počtom veľkostatkov. Pozrime si v súvislosti s týmto niekoľko údajov, 
v cetom Košickom okrese32 „novšie hospodárske náradie pozná ľud sotva 
z videnia; všeobecne súdi, že pôdu jeho macošského kraja sa ani nevypláca 
obrábať s lepším, teda drahším náradím; preto používa to, čo zdedil od 
svojich predkov a čo každý aspoň trocha súci roľník vie sám vyrábať“. 
Podobná je situácia v druhom slovenskom okrese, v Bratislavskom.33 „V ce
lom Bratislavskom okrese, ak odrátam hospodárstva jednotlivých panstiev 
od ľudového hospodárstva, možno o rozšírení lepších strojov povedať veľmi 
málo.“34 Zaujímavé je porovnať niektoré maďarské župy so slovenskými 
župami práve s hľadiska používania poľnohospodárskych strojov.

V Mošonskej župe pripadol na každých 2198 jutár ornej pôdy 1 parný 
stroj,

vo Fejérskej župe pripadol na každých 2596 jutár ornej pôdy 1 parný 
stroj.
Naproti tomu

v Spišskej pripadol na každých 68.682 jutár ornej pôdy 1 parný stroj,
v Trenčianskej pripadol na každých 62.583 jutár ornej pôdy 1 parný stroj.
V Oravskej župe napr. nepracoval ani jeden parný stroj. K podobným 

výsledkom prídeme pri porovnaní používania železných a drevených plu
hov. Z toho môžeme posúdiť aj hospodárenie nielen panských, ale aj hor
ných roľníckych vrstiev.

V Mošonskej župe bolo 9700 železných a 336 drevených pluhov,
vo Fejérskej župe bolo 5026 železných a 795 drevených pluhov. Naproti 

tomu
v Oravskej župe bolo 123 železných a 12.064 drevených pluhov,
v Turčianskej župe bolo 415 železných a 3838 drevených pluhov.
Župy Nitrianska, Bratislavská, Zvolenská ukazujú však lepší obraz. V sú

vislosti s ostatnou otázkou musíme záverom zistiť, že na Slovensku použí
vali v poľnohospodárstve stroje a vyvinutejšie výrobné prostriedky v oveľa 
menšom meradle ako v Maďarsku, no predsa badať na tomto poli určitý 
pokrok v porovnaní k predošlým rokom.

Napokon na kapitalistický vývin poľnohospodárstva poukazuje aj rozší
renie kapitalistických nájmov. V spojitosti s týmto spomenieme iba jeden 
príklad, ale pri preberaní účastníkov slovenského hnutia uvidíme, že táto 
vrstva sa v pomerne peknom počte zúčastnila na hnutí. U nájomcov v slo-

32 Slovenské župy okresu Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín.
33 Slovenské župy Bratislavského okresu: Bratislava, Nitra, Trenčín, Liptov, 

Orava, Turiec, Zvolen, Hont, Novohrad.
34 Galgóczy, c. d., 232, 234.
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venských župách nešlo z veľkej časti o slovenských, ale o rakúskych, židov
ských alebo maďarských kapitalistov. Ba stretávame sa s týmito živlami 
nielen ako ,s nájomcami, ale aj ako s majiteľmi pôdy. Aj v tomto sa pre
javujú dvojité snahy o koloniálne porobenie Slovenska. V Hontianskej župe 
došlo v 1860-tych rokoch na 13 miestach k zmenám vlastníctva veľko
statkov. V každom prípade vystupovali medzi kupujúcimi spomenutí ob
chodní kapitalisti.35

Takto sme prišli na koniec úvahy o kapitalistickom vývine slovenského 
poľnohospodárstva. Slovenské poľnohospodárstvo sa podobne ako maďar
ské vyvíjalo pruským spôsobom. Koloniálne snahy a feudálne zvyšky vo 
veľkej miere hatily kapitalistický vývin. Napriek týmto prekážkam a tomu, 
že systém odrábania prevládal za čias absolutizmu — aj slovenské poľno
hospodárstvo sa dalo na cestu kapitalistického vývinu. Snahy o koloniálne 
porobenie, feudálne zvyšky a prechod ku kapitalizmu vytvořily vážnu 
situáciu pre slovenské roľníctvo. Nebude bez zaujímavosti, ak po prehľade 
vývinu slovenského poľnohospodárstva preskúmame aj hnutia slovenského 
roľníctva.

Slovenské roľníctvo sa, prirodzene, neuspokojilo tým, že ho zbavili pôdy 
a práv. Bezprostredne po boji o slobodu žiadalo nápravu krívd, ktoré ho 
boly stihly. V spojitosti s týmto sú príznačné sťažnosti slovenských obcí 
Trenčianskej a Turčianskej župy. Roľníci obce Krivosud podali sťažnosť 
na zemepána, ktorý ich pozbavil o lesné podiely im patriace ešte r. 1815. 
Roľníci obce v októbri r. 1849 žiadajú o nápravu staršej nespravodlivosti.36 
Podobnú sťažnosť podala slovenská obec Trenčianskej župy, kde žiada za
kročiť vo veci vyvlastnenia roľníckych pozemkov zemepánom.37 Z tých 
istých čias pochádza aj sťažnosť dvoch iných slovenských obcí. Jedna sa 
žaluje, že panstvo zakázalo klčovanie a sbieranie žaluďov, druhá, že nesmú 
používať im patriace lesy a že zemepán požaduje za doteraz vyrúbané 
palivové drevo 50.000—60.000 forintov odškodného.38

Sťažnosť obce Blatnica v Turčianskej župe z novembra 1850 je podob
ného rázu, ale zodpovedajúco celému radu vyvlastňovacích úsilí zemepána 
je podrobnejšia a mnohostrannejšia. Aké krivdy sa obci staly? 1. Zemepáni 
nedovolili pásť, spor obec prehrala, lebo turčiansky súd bol strannícky. 
2. Zemepán odohnal ľud z obecných lúk a dal ich do prenájmu susednej 
obci. 3. Ženatých želiarov zemepáni nútia do roboty. Už štyrikrát sa obrá
tili na vrchnosti so žiadosťou o oslobodenie od tiarch, ako to aj zákon pred
pisuje, ale na svoju žiadosť nedostali odpoveď. 4. Keď bol okresný komisár 
v Blatnici, aby usporiadal pomery medzi želiarmi a zemepánmi, istého 
želiara potrestali palicou, hoci bol v práve. 5. Zemepáni odobrali želiarom 
domy, čo odôvodnili tým, že ako kráľ disponuje svojimi poddanými, tak 
disponuje aj zemepán svojimi želiarmi. 6. Žiadali navrátiť horské pastviny,

35 S á n d o r P., c. d., 58.
36 Geringerove spisy, 2858/1849, Krajinský archív, Budapešť.
37 Geringerove spisy 1849, 18. októbra, 2827/1849. Kraj. archív, Budapešť.
38 Geringerove spisy 2826/1849, 2857/1849 Kraj. archív, Budapešť.
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ktoré slobodne používali po 25 rokov, ale ani na to nedostali odpoveď.89 
Tieto sťažnosti trenčianskych a turčianskych obcí objasnily činnosť slo
venskej šľachty, ktorá za absolutizmu pokračuje vo vyvlastnení pôdy roľ
níctva a zo všetkých síl sa usiluje, aby ďalej udržovala feudálne služobnosti.

Ako sme boli spomenuli, komasácia z rokov 1858—65 znova umožňovala 
vyvlastňovanie roľníckej pôdy. Šľachta slovenských žúp aj „využila'* * * 4 túto 
možnosť. Toto, prirodzene, nešlo ľahko, lebo slovenskí roľníci sa zubami, 
nechtami držali svojej pôdy. V októbri 1856 slovenskí roľníci obce Go- 
čová v Gemerskej župe už druhý raz vyhnali z dediny inžiniera vyslaného 
urobiť komasáciu 40 V Hontianskej župe r. 1862 slovenské roľníctvo obce 
Jabloňovce vzdorovalo vykonať majetkové regulácie, a to „odoprením ma
nuálnej a záprahovej práce, ktorou bola obec povinná". V obciach Vy
soká a Dekíš shromážděné dedinské obyvateľstvo, podľa županovej zprávy, 
„istý Ján Ivanovič, pukanecký obyvateľ... podpichoval proti jednajúcemu 
súdu týmito buričskými slovami: „Nič sa nebojte, vám vo vašom chotári 
okrem boha nikto nerozkazuje, chyťte pánov za uši a hoďte ich do jarku." 
Župan navrhol pre odpor slovenského roľníctva zastaviť urbárske regulačné 
práce 41

Roľníci sa ani v Zemplínskej župe nedívali nečinne na panské ničomnosti 
spáchané za komasácie. Zpráva župného podžupana r. 1862 referuje o tom, 
že v slovenskej obci Dobrej vykonanie komasácie „násilím prekazili a su
rovo ubližovali" vykonávajúcemu sudcovi.42

Slovenskí a maďarskí roľníci v Gýmešských Kostolanoch v Nitrianskej 
župe sa spoločne obrátili proti oddeleniu panského pasienku. Roľníci „sa 
rozhorčovali pre veľké obmedzenie pasenia a pre malé rozmery vydaných 
príslušenstiev". Obyvateľstvo vniklo „na panský majetok a odtiaľ násilím 
vyhnalo panské ovce". Žandárov, ktorí na nich zaútočili, rozprášili kolmi. 
Vodcov hnutia zatkli. Aj mená zatknutých svedčia o tom, že v hnutí bojo
vali slovenskí a maďarskí roľníci spoločne proti zemepánom (Gregor Sze- 
gény, Juraj Vicián, Anton Pekár, Urban Viczán atď.) 43

Slovenské roľníctvo sa neobracalo len proti komasácii za absolutizmu, 
ale žiadalo aj zrušenie komasácii zpred r. 1848. Obyvatelia šarišskej obce 
Berzevíc píšu r. 1862 miestodržiteľskej rade. „Pred komasáciou mala celá 
obec dobré pasienky, za komasácie si ich panstvo podelilo medzi sebou 
a nám sa dostaly skalnaté, krovnaté pasienky. Do komasácie sme za krčmy 
a výseky mäsa neplatili nič, ale po jej zavedení musíme aj na ne platiť 
bez toho, že by sme z nich mali osoh."44

Okrem komasácie sa aj ďalej pokračuje vo vyvlastňovaní slovenského 
roľníctva, proti čomu vybuchujú početné protesty. Jedným z takýchto 
prostriedkov vyvlastňovania roľníctva bola tzv. „priateľská dohoda". Po-

39 Geringerove spisy 76/1851, Kraj. archív, Budapešť.
40 S á n d o r P., c. d., 154.
41 Tamže, 158.
42 Tamže, 159.
43 Tamže, 154—155.
44 Tamže, 63.
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dľa nej došlo k rozdeleniu rolí medzi pánom a roľníkom na základe „do
hody“. Čo tieto „dohody“ v skutočnosti znamenaly, ukazuje sťažnosť obcí 
Žiar a Smrečany v Liptovskej župe zo šesťdesiatych rokov minulého sto
ročia.

„1. Žiarsku dohodu podpísali len niekoľkí roľníci — pravdepodobne vlast
níci pozemkov, ktorí mali osoh z tohto usporiadania, 2. majetkový stav 
nebol v urbároch správne zapísaný, 3. lesa na vyrúbanie je málo a nehodí 
sa na klčovanie, 4. akostne je menejcenný, 5. zabrali lúky a iné pozemky 
obce, 6. výmeru remanenciálnej pôdy — ktorú si musia vykúpiť, určili vyš
šie, ako bola v skutočnosti.“ Miestodržiteľská rada, na ktorú sa slovenskí 
roľníci obrátili, dala, prirodzene, za pravdu zemepánovi.45

Vyvlastňovanie želiarov, kurialistov atď. pokračovalo, prirodzene, tiež 
„pravidelne“ v čase absolutizmu. Želiari viacerých šarišských obcí sa r. 1862 
obrátili na miestodržiteľskú radu so sťažnosťou, že „bez ohľadu na ich 
urbársky alebo neurbársky stav ich domy a pozemky samovoľne zaberajú 
zemepáni, resp. ich židovskí nájomcovia, ďalej že ich zaťažujú na letné 
obdobie neznesiteľnými naturálnymi služobnosťami.. ,“.46 R. 1862 nájomca 
zemepána Gustáva Schullera nielen že zabral pozemky kurialistov, ale aj 
slovenských želiarov šarišskej obce Kračunovce „neľudským a násilným 
spôsobom vyložil z ich želiarskych bytov a vyhodil ich na ulicu“. Slovenskí 
želiari novohradskej obce Obeckov sa sťažujú r. 1863, že zemepán im ne
odobral len časť presahujúcu ich urbársky podiel, ale „ich značne ukrátil 
aj v ich urbárskom podiele“. Odobral im kapustné polia a inde, na ne
používateľnom mieste, im dal iné. V Nitrianskej župe obrali slovenských 
smluvných želiarov v Mlynskom Seku o role súdnou cestou. V dôsledku 
toho sa 12 rodín so 47 deťmi stalo vyhnancami.47

Bolo by možné pokračovať ešte v príkladoch. V Šarišskej župe sa žub- 
čianski slovenskí želiari sťažujú, že im odobrali pasienky. Tak isto v Ša
rišskej župe sa stalo, že želiarovi, ktorý zaostal v splácaní dlžôb, odobrali 
„exekučne“ kravu za 35 forintov, jalovicu za 15 forintov, voz, pluh s prí
slušnými lemešmi spolu za 65 forintov. R. 1860 sa roľníci slovenskej obce 
Detva žalujú na podobné násilné exekvovanie u Kancelárie.48 Slovenské roľ
níctvo neprotestovalo len proti olúpeniu o pôdu, ale odoprelo aj nepríslušné 
požiadavky zemepánov. V Drahovciach slovenskí roľníci odopreli dlžoby 
za sporné pozemky a zabrali jednotlivé panské polia. Beňovskí a urbanov- 
skí smluvní robotníci v Trenčianskej župe tiež odopreli splniť svoje zá
väzky.49

Po tomto všetkom sa nečudujeme, že istý predstaviteľ panujúcej triedy 
charakterizuje slovenské roľníctvo takto: „Pilnosť Slováka nemožno práve 
chváliť; medzi svojimi vrchmi navykol na strádanie a túžba za lepším živo
tom ho obyčajne málo nabáda k usilovnosti, k čomu pristupuje nesmierna

45 Tamže, 97.
46 Tamže, 90.
47 Tamže, 144.
48 Tamže, 147.
49 Tamže, 74.
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obľuba liehových nápojov, najmä pálenky, tak veľmi otupujúcej citlivosť. 
Zriedkavé výnimky nezachránia národ zpod ťarchy týchto dvoch obvinení. 
Okrem toho majú Slováci ešte jednu, najmä pre hospodára nebezpečnú 
vlastnosť: pokornú Istivosť, človek jej málokedy príde na stopu, nevie, 
na čom je; a zatiaľ tento náhle prekročí skromné hranice čestnej dôvery.“50

Toto charakterizovanie je podlo falšované, nacionalistické *a plné ne
návisti k roľníkom. Slovenské roľníctvo bolo bezpochyby vo veľkej biede, 
ale jeho revolučná nespokojnosť neraz vybuchla. Považovali sme za po
trebné citovať uvedené stanovisko preto, že už aj v tom čase sa hlásil šovi
nistický hlas, taký príznačný na dobu dualizmu. Takéto charakteristiky 
chcely potvrdiť „nadradenosť“ maďarských vládnúcich tried a ich povo- 
lanosti na panovanie.

Uvedené pohyby slovenského roľníctva podporovaly pokrok. Boj proti 
vyvlastňovaniu a feudálnym zvyškom oslaboval absolutizmus. Okrem toho 
viedlo slovenské roľníctvo aj politický boj proti -absolutizmu. Istá zpráva 
o nálade v Šarišskej župe r. 1863 píše, že roľníctvo chce všade uskutoč
ňovať „slobodu zpred 1848“, „rovnosť pred zákonom“ a „politické práva“.51 
Holičskí cenzualisti tak isto od r. 1848 odopreli služobnosti — podľa sťaž
nosti zemepána z r. 1863 preto, „lebo v tomto roku nám s kazateľnice dali 
na známosť, že všetky zemepanské služobnosti přestaly“.52 Boj holičských 
cenzualistov z čias absolutizmu teda potvrdily politické výsledky r. 1848. 
Slovenské roľníctvo bolo v čase absolutizmu tak isto ako maďarské nosi
teľom revolučných tradícií r. 1848.

V spojitosti s bojom roľníctva proti absolutizmu sa nám treba zaoberať 
dvoma slovenskými veršovanými letákmi. Neznámi autori letákov žiadali, 
aby vrchnosť vytlačila ich rukopisy. Prešovské štátne zastupiteľstvo, ktoré 
predostrelo rukopisy, žiadalo okrem posudku úpravu, či má zaviesť trestné 
pokračovanie, alebo či má zastaviť vytlačenie letákov. Hlavné štátne za
stupiteľstvo konštatuje, že letáky sa připravily z príležitosti poslaneckých 
volieb. Preto by sa ešte daly vytlačiť. „Nakoľko však — píše hlásenie — 
obsah obidvoch vystupuje aj proti kolkovému, soľnému a tabakovému 
monopolu, proti zdaneniu, bankovkám a vojenským odvodom“, dopúšťa sa 
priestupku rušenia pokoja alebo poburovania. Kancelária súhlasí s hlav
ným štátnym zastupiteľstvom v Prešove a nariaďuje zákaz vytlačiť ruko
pisy, lebo „.. . nemožno zatajiť, že spomenuté rýmovačky obsahujú také 
výbuchy, ktoré by mohly medzi nevedomým a s ústavnými medzami záko
nodarstva neoboznámeným pospolitým ľudom vyvolať nebezpečný rozruch, 
ba aj odpor.. ,“.53 Skutočne, leták vykresľuje jednotlivé ťarchy ťažkej 
koloniálnej situácie a nabáda roľníctvo do boja proti absolutizmu.

50 G a 1 g ó c z y, c. d., 83.
51 S á n d o r P., c. d., 197.
52 Tamže, 138.
53 Nadpis oboch básní znie: Išli tri ludze od Humeneho a Tri sni fratra Bene- 

dika.
Uvedené citáty a básne: Preds. kancelárstva 1861, 76, 123, 280. Kraj. archív, 

Budapešť.
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„Stemple viac nechceme, bo to nas bars boli 
za to sebe kupme radšej w mešce soli.
Dohán zes trafiki kurie tiž nechceme 
radši šicke pipki o mur potrepeme.
Prečo menšu halwu nam Nemci zrobili 
Mi bi sa palenki z wekšej neopili.
I pas stemplowani nepotrebujeme 
Ked ku Nyiregyhazu na žniwa idzeme. 
lak welku porciu placic nestačime 
Zabrali perini — len na slame spime.
Čom že nam sul tunši u Sooware nedajú 
Slané studně z hlinu, prečo zarucaju?
Kelo Balamuli, kelo totej psoti 
Со chudobe robju nemecke Banknoti.
Keď už predac musim owce, krásne biki

[Sinoch za wojakoch nech bi nam ňebrali
Žebi w cudzich krajoch tam krew wiliwali.] 

<<

Znenie a forma rukopisov ukazuje, že ich zhotovili jednoduchí, sloven
skému roľníctvu blízki jedinci alebo jednotlivec, ktorí dobre poznali po
žiadavky roľníctva a jeho boj proti absolutizmu, zemepánom a zvyškom 
feudalizmu.

V spojitosti s roľníckymi pohybmi musíme spomenúť aj leták nazvaný 
Jánošík,54 ktorého rozširovanie vrchnosti zakázaly krátko po jeho vydaní. 
Tento leták napísal J. N. Bobula, peštiansky kamenársky palier (neskorší 
staviteľ). V tomto letáku pod titulom Jánošík, „ktorý burcuje ľud proti 
šľachte“,55 spájajú sa požiadavky roľníkov so slovenskými národnými po
žiadavkami, resp. leták chce mobilizovať slovenské roľníctvo v záujme slo
venských národných cieľov. V dejinách slovenského národného hnutia po 
r. 1849 stretávame sa takrečeno len s týmto jediným úsilím smerujúcim 
pohnúť roľníctvo. Slovenské meštianstvo — ako sme už spomenuli — sa 
už vtedy neopieralo o roľníctvo. Ani leták s názvom Jánošík sa neobracia 
proti absolutizmu — v protiklade s vyššie spomenutými letákmi — ale len 
proti maďarskej šľachte. Leták odzrkadľuje vyostrenie boja slovenských 
a maďarských panujúcich tried, ktorý sa začal v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Značná časť letáku sa zaoberá otázkami národného 
hnutia, preto sa pri slovenskom hnutí budeme širšie zaoberať letákom 
Jánošík. Záverom sa krátko oboznámime s otázkou osídlenia. Ťažká situácia 
roľníctva na Slovensku, rezervná armáda, ktorá vznikla v poľnohospodár
stve v dôsledku koloniálneho postavenia a feudálnych zvyškov, přispěly 
k tomu, že sa stále častejšie začalo spomínať, že na veľkých neobývaných

64 Jánošík. Vydal Ján Nep. Bobula, Viedeň 1862. Preds. kancelárstva 1863, 
č. 19. Kraj. archív, Budapešť.

65 Predsedn. miestodržiteľskej rady 1863, č. 1125. Kraj, archív, Budapešť.
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dolnozemských pustatinách je pre obyvateľstvo preľudnených oblastí do
statok osídľovacích možností. Pre rakúsku reakciu malo zaľudnenie ne
obývaných oblastí s hľadiska zdanenia veľký význam. Maďarská panu
júca trieda prijala osídľovacie plány s antipatiou. Prirodzene, otázka osíd
ľovania nemohla vyriešiť vážne problémy slovenského poľnohospodárstva 
a ani situácia slovenského roľníctva presídleného na Dolnú zem sa pod
statne nezmenila.56

Uvedené môžeme shrnúť takto: 1. rakúske koloniálne snahy značne ha
tily vývin slovenského poľnohospodárstva a súčasne vyrabovaly veľké 
ťarchy na slovenské roľníctvo. Obrovské dane, nízka denná mzda, úžera 
spojená s odrábaním, to všetko boly dôsledky koloniálneho postavenia. Nie 
je teda náhoda, že slovenské roľníctvo celým radom hnutí protestovalo 
proti veľkým ťarchám feudálnych zvyškov a koloniálneho postavenia. 2. Aj 
poľnohospodárstvo na Slovensku sa dalo na cestu kapitalizmu. Statkári 
— ako sme videli — sú Maďari, resp. podporujú maďarské národné hnutie. 
Kapitalistickí nájomníci, ktorých existencia tiež poukazuje na prenikanie 
kapitalizmu na Slovensko, alebo obchodní kapitalisti, ktorí kupujú pôdu, 
z väčšej časti nepochádzajú z kruhov slovenskej buržoázie, ale sú Rakú
šania, Maďari alebo Židia. Okrem rakúskych koloniálnych snáh teda aj 
maďarskí a iní neslovenskí statkári a nájomcovia — cez ktorých sa uplat
ňuje druhá línia koloniálneho útlaku — hatia vývin a formovanie sloven
ského hospodárstva. Táto druhá línia koloniálneho útlaku, národného útlaku 
sa oveľa mocnejšie ako v poľnohospodárstve javí v slovenskom úverníctve, 
v obchode a manufaktúre, kde sa v tomto čase ešte sotva hlási slovenský 
kapitál. Týmto sme došli k výskumu priemyselného a obchodného života 
na Slovensku.

Vývin továrenského priemyslu na Slovensku

Továrenský priemysel v Uhorsku pokročil za čias absolutizmu do určitej 
miery v pomere k dobe pred buržoáznou revolúciou r. 1848—49. Rakúska 
koloniálna politika vo veľkej miere hatila tento pokrok. Tieto prekážky, 
prirodzene, pôsobily aj na vývin slovenského továrenského priemyslu.

Tu však treba poznamenať, že v továrňach slovenských žúp pred r. 1848, 
ale ani po r. 1848 sa nehlásil slovenský priemyselný kapitál. Slabosť slo
venskej buržoázie, nedostatok kapitálu je badateľný aj za absolutizmu. 
Pozrime sa, s akým kapitálom sa stretávame v slovenskom továrenskom 
priemysle a v úverníctve, vyvíjajúcich sa v medziach koloniálneho útlaku.

Slovenský železiarsky priemysel je buď v rukách veľkostatkárov, buď

56 V súvislosti s kolonizáciami na Slovensku porovnaj Geringerove spisy 1852, 
č. 29.320. Kraj. archív, Budapešť. Pre 30 šarišských vysťahovaných rodín žiada 
miesto na osadenie v Aradskej alebo Csanádskej župe.

600 oravských Slovákov usadili na okolí Mitrovice. Kronstadt. Zeitung 1865, 
č. 127.

Slovákov kolonizovali do petrovaradínskeho okresu. Lloyd 1856, č. 183. Po
rovnaj ešte S. S á n d o r P., c. d., 246.
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v erárnom vlastníctve. Spomenieme iba niekoľko mien. Knieža Coburg 
mal pohorelské, dobšinské, stratenské a hrabušické bane, gróf Emanuel 
Andrássy vlachovskú baňu. Ale ani v krompašskej spoločnosti hornádskej 
doliny, ani v Rimamuránskej spoločnosti niet slovenského kapitálu.57

Hunfalvyho citovaná práca príznačne odpovedá na otázku, s akým kapi
tálom sa môžeme stretnúť v slovenskom baníctve. „R. 1863 sa najmä na 
okolí Pezinku ukazoval nový elán do baníctva. Pri Pezinku už existovala 
továreň na kyselinu sírovú, ktorú vlastnil viedenský podnikateľ, potom sa 
v Bratislave niekoľkí spojili, aby odkryli ložiská pyritu.

Súčasne mali v úmysle získať a znova dať do prevádzky zlaté a anti
monové doly na okolí Pezinku, Cajly a Perneku, v ktorých sa práca ne
dávno prerušila.“58 Celkove podobná situácia bola aj v oblasti uhoľných 
baní. Preskúmajme však, aký bol s tohto hľadiska slovenský ľahký prie
mysel, práve tá oblasť, ktorá sa za absolutizmu skôr vyvíjala. Ani tu sa 
nezúčastnila slovenská buržoázia. Čo sa týka mlynského priemyslu, v Tren
čianskej župe zakladajú pomerne v peknom počte parné mlyny. Nachá
dzame tu sedem takýchto mlynov.59

Ani v cukrovarníctve sa nestretneme so slovenským kapitálom. Šuran- 
skú továreň založil český továrnik Frey a dvaja viedenskí veľkoobchodníci, 
Leopold Lippmann a Maximilián Gerson.60 Ani v stavebníctve nie je lepšia 
situácia. Prvú parnú pílu postavil vo Veľkej Bytči začiatkom šesťdesiatych 
rokov Leopold Popper. Tá istá firma si otvorila odbočku aj v Čadci.61 
Podobná situácia je aj v oblasti slovenského textilného, chemického a pa
piernického priemyslu. Rakúsky a maďarský kapitál zaberá kľúčové pozície. 
Myslíme tu na haličskú a uhroveckú textilnú továreň a na bobotskú 
papiernickú továreň, založenú Jurajom Raynerom, a na harmanecké pa
pierne, ktoré boly pod vedením viedenského bankového domu Arnstein 
a Eskeles.62

Ani v spoločnostiach pre stavbu železníc, založených za absolutizmu, 
niet slovenského kapitálu; ani v prvej uhorskej (bratislavsko-trnavskej) 
železničnej spoločnosti alebo v iných podnikoch železničných spoločností, 
ktoré pokračovaly alebo chcely pokračovať v činnosti v slovenských žu
pách.63

V Uhorsku možno pozorovať tri typy vývinu priemyselnej buržoázie. 
Pre prvý je príznačné, že jednotliví predstavitelia kolonizátorskej rakúskej

57 Hunfalvy János, Magyarország bányászati viszonyai, Szak. Nemz. 
kozlôny II, 95. Porovnaj ešte Lederer E., Az iparkapitalizmus kezdetei Мо
ду zrországon, Bp. 18Э.

58 Hunfalvy, c. d., 96. (Zdôraznenie autorovo.)
69 F u t ó Mihály, A magyar gyáripar tôrténete, Budapest 1944.
60 Lederer E., c. d., 225. Porovnaj ešte Futó, c. d., 292—3.
61 F u t ó M., c. d., 300, Lederer E., c. d., 241.
62 Futó M., c. d., 302, Lederer E., 250. Rozličné spolky Uhorska. Sta- 

tiszt. Kôzl. II, Pešť 1862.
63 Hunfalvy János, Magyarország viszonyainak statisztilcai vázlata. Sta- 

tisztikai kôzlemények 5, Pešť 1863. Lederer, c. d., 106.

244



buržoázie sa presídlili do Uhorska, kde sa dali do priemyselného podnika
nia. V uvedených slovenských príkladoch stretneme nejedného predstavi
teľa tohto typu (Frey, Leopold Lippmann, Maximilián Gerson, alebo pod
nikatelstvo na okolí Pezinku atď.). Aj druhý typ je známy na Slovensku. 
Tento reprezentuje tie typy obchodníkov-kapitalistov, ktorí disponovali už 
aj pred r. 1848 značným kapitálom a za absolutizmu investovali svoj ka
pitál postupne do priemyselných podnikov (Leopold Popper). Tretí typ 
vývoja priemyselnej buržoázie je, keď sa z cechových remeselníkov, malo- 
výrobcov stávajú kapitalistickí podnikatelia. Tu, na tomto bode sa hlási, 
pravda, vo veľmi malom meradle, slovenský kapitál, napr. v kožiarskom 
priemysle, ale aj inde. Týmto sa zaoberáme v spojitosti s rázom podnika
nia slovenskej buržoázie. V súvislosti s týmto tretím typom poznamená
vame, že v slovenských pomeroch sa nestretávame s takými príkladmi, 
ako Getl, Ganz, Vidats, Schlick atď. Na Slovensku je tento vývin oveľa 
skromnejší ako v Maďarsku, ide tam o podstatne menšie podnikania.

TJ v e r n é ústavy na Slovensku

Ani v slovenských sporiteľniach, v úverníctve sa nestretáme so sloven
ským kapitálom. Z 55 sporiteľní preberanej doby je 11 v slovenských žu
pách (Banská Bystrica, Prešov, Kežmarok, Kremnica, Liptovský Sv. Miku
láš, Levoča, Trnava, Nitra, Bratislava, Banská Štiavnica, Zvolen). Tieto 
sporiteľne boly založené buď ešte v štyridsiatych rokoch alebo v šesťde
siatych rokoch minulého storočia. Vedú ich maďarskí veľkostatkári, ma
ďarskí alebo nemeckí obchodní kapitalisti. Niekoľko príkladov: predsedom 
sporiteľne v Liptovskom Sv. Mikuláši je Dávid Stern. Ako príznačný prí
klad pre silu slovenskej buržoázie uvádzame, že napr. v Liptovskej župe 
sú síce dva slovenské spolky, ale kultúrneho rázu. Na finančné podujatia 
ešte nestačila sila slovenskej buržoázie. (Na čele bratislavskej a trnav
skej sporiteľne stoja maďarskí veľkostatkári, gróf František Zichy a gróf 
František Desadde. Predsedovia sporiteľní v Nitre, Prešove, Levoči, Ban
skej Bystrici sú Maďari a Nemci, ako Pavol Hamar, Ernest Gedry, Ctibor 
Spóner a Jan Winkler.)64

Slovenská buržoázia a jej úsilia

V spojitosti s týmto je prvá otázka, či môžeme vôbec hovoriť o sloven
skej buržoázii. Áno, môžeme. Táto slovenská buržoázia sa nelíšila veľmi 
od slovenskej buržoázie z obdobia pred revolúciou. Zväčša sú to remeselníci 
s menším kapitálom, obchodníci, dedinskí nájomcovia, hospodári, mlynári á 
hostinskí.65 Verný obraz slovenskej buržoázie podáva Lichard v Do
movej Pokladnici z r. 1864. Tento kalendár uverejňuje mená, povolanie

64 V súvislosti s uvedeným pozri Galgóczy, Magyarországi takarékpénztá- 
rak. SNK IV, 45; Magyarország kiilônbozô egyletei SNK IV; Magyarország 
viszonyainak statisztikai vázlata SNK, V. 56.

65 Porovnaj A r a t ó, Sociálne motívy ...
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a bydlisko predplatiteľov podľa žúp v svojom ročníku z r. 1864. Na číselný 
pomer tejto slovenskej buržoázie vrhá svetlo do určitej miery sčítanie 
ľudu z r. 1869. Na základe údajov tohto sčítania ľudu bolo v deviatich 
župách s prevažne slovenským obyvateľstvom (Orava, Tekov, Liptov, 
Nitra, Šariš, Spiš, Trenčín, Turiec, Zvolen) spolu 29.452 priemyselných 
podnikateľov, resp. remeselníkov. V tých istých župách bolo 6.345 obchod
níkov, resp. dopravných podnikateľov.66 Tieto údaje ukazujú, prirodzene, 
len približný číselný pomer slovenskej buržoázie. V týchto údajoch sú 
totiž obsiahnutí aj väčší podnikatelia, tí, o ktorých bola reč vyššie. Vzhľa
dom na to, že obyvateľstvo v týchto župách je v prevažnej väčšine slo
venské a počet väčších podnikateľov je malý, uvedené údaje celkove od
zrkadľujú situáciu. Konečne je príznačné aj to, že popri 29.452 samostat
ných remeselníkoch a podnikateľoch v deviatich župách stretneme iba 
33.480 robotníkov. Aj keď odhliadneme od chýb, tieto údaje jasne ukazujú 
zaostalé koloniálne pomery. Nevideli by sme úplný obraz, keby sme si 
nevšimli, že pomerne nevyvinutá, slabá buržoázia silnie, vzrastá. Toto sa 
v prvom rade prejavuje v hospodárskych úsiliach, v organizáciách, ktoré 
sa v zárodkoch hlásily už pred r. 1848—49. Nižšie sa podrobne zaoberáme 
týmito úsiliami. Zosilnenie buržoázie sa odzrkadľuje aj v slovenskom hnutí, 
predovšetkým v šesťdesiatych rokoch.

Okrem uvedeného ukazujú zosilňovanie slovenskej buržoázie aj väčšie- 
menšie prejavy, údaje. Pozrime si z nich niektoré. Daxner, vodca sloven
ského hnutia, v jednej zo svojich prác medziiným odôvodňuje požiadavky 
samostatného slovenského územia, ktoré sa vynořily za čias absolutizmu, 
tým, že Slováci, ktorí obývajú severnú časť krajiny, „nielen v národnom 
a duchovnom ale i v hmotnom ohľade, ako ľud zväčša priemyslom, remes
lom a kupectvom sa zaoberajúci, docela iné záujmy má i v prítomnosti, 
i v budúcnosti svojej, než maďarský“.67 Hoci tu Daxner nehovorí o tom, 
že maďarský kapitál si podmanil územie na Slovensku a že to je príčinou 
ich požiadaviek, predsa môžeme toto odôvodnenie chápať ako stanovisko 
rastúcej slovenskej buržoázie, ktorá požaduje samostatný národný trh. 
Slovenská buržoázia, zosilnená v pomere k predošlým desaťročiam, si želá 
postaviť sa na vlastné nohy.

Istý Článok referuje o tom, že v jednotlivých slovenských dedinách 
vzniklo družstevné hnutie, aby za vzájomnej pomoci — píše časopis — pod
porilo spoločný úspech.68 Takéto družstvá sú organizácie dedinskej bur
žoázie, ktoré nepochybne odzrkadľujú pomerné zosilnenie slovenskej dedin
skej buržoázie. V súvislosti s týmto je príznačné podnikanie katolíckeho 
kňaza Štefana Závodníka a pružinského obyvateľa Gustáva Ostroluckého. 
Chceli založiť na účastinárskom základe vzornú ovocnú záhradu so 70.000— 
80.000 štepmi. Výzva na upísanie účastín poukazuje na dôležitosť pesto
vania dobrých ovocných stromov. Preto vyzýva obyvateľstvo k nákupu

66 Výsledky -sčítania ľudu zo začiatku r. 1869 v krajinách uhorskej koruny, 
Pešť 1871.

67 Daxner, Slovenská otázka, 30—31.
68 Katolícke noviny 1851, č. 5.
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účastín, ktorých cena je 2 zlaté forinty. Konečne je príznačné aj to, že títo 
,,šľachetní“ predstavitelia slovenskej buržoázie nezabudnú zdôrazniť, že 
všetko toto robia vo verejnom záujme a nie pre možný zisk.69 Na prelome 
storočia a v prvých desaťročiach XX. stor. môžeme badať túto „šľachet
nosť“ ešte vo väčšom meradle — pravda, len v rečiach. Toto pružinské 
podnikanie nie je, pravda, značné, ale predsa poukazuje na zosilnenie slo
venskej dedinskej buržoázie. Významnejšou podnikateľskou akciou bol bre
zovský „gazdovský spolok“, ktorý pracoval už aj pred r. 1848, ale po poráž
ke boja o slobodu sa rozpadol. Tento spolok mal za úlohu poskytovať úver 
slovenským gazdom a remeselníkom. Základný kapitál složili samotní čle
novia spolku. Keď brezovský gazdovský spolok zanikol, mal finančný ka
pitál vo výške 15.428 zlatých. „Mimo toho, že sa i pekný peniaz uhospo- 
dáril, i spoločne uhospodárenou istinou sa remeselníci a obchodníci pod
porovali, spolok tento za čas trvania svojho vyše 100 zlatých na striebre 
obetoval na všakové užitočné ústavy a veci.“70 Na základe toho môžeme 
konštatovať, že vo vývine brezovského gazdovského spolku sa zrkadlí aj 
vývin slovenskej buržoázie.

V spojitosti s podnikmi cudzieho priemyselného kapitálu hovorili sme 
o spôsobe vývinu priemyselnej buržoázie, pri ktorom sa zo zámožnejších 
podnikateľov — cechovných remeselníkov — stávajú kapitalistickí podni
katelia. Na Slovensku, ako sme to poznamenali, ide o skromnejšie príklady 
ako v Maďarsku, ale medzi brezovskými košiarmi môžeme pozorovať po
čiatočné formy tohto vývinu.71

Na vývin slovenskej buržoázie vrhá príznačné svetlo článok odpoveda
júci na českú kritiku, že Slováci sa len žalujú, ale nič nerobia. Liptovský 
korešpondent poukazuje medziiným na význam liptovskosvätomikulášskych 
dobytčích jarmokov, ktoré sa znova otvorily. Pripomína dobytčí mor, ktorý 
pustošil v nedávnej minulosti. „Ďakovať pánu bohu, že prestal a že sa veľké 
trhy znova otvorily. Bolo to biedy, bedákania a j a j,kani a, keď tak po 200— 
300 kusov rožnieho statku vyhynulo vo vätších obciach, nerátajúc v to 
ovčinu! Dotklo sa to doživa našich hospodárov; a jako by nie, veď je to dô
chodok z prichovaného statku v Ľuptove hlavním dochodkom po dreve. 
A kde nič, tu nič, z dreva málo, zo statku nič. Daň treba platiť a peňazí 
nič. No zle, veľmi zle bolo; ale veľtrhy (jarmoky) už otvorené, švagrov- 
stvo už temer zabudnuté príde pri jednaní sa do kvetu; dlane si vypočinuly, 
prídu do práce, hlavnia vec ale je, že sa grošík zarobí.“72

V šesťdesiatych rokoch ožíva vnútorný trh na Slovensku a toto, prirodze
ne, posilňuje aj slovenskú buržoáziu. Tu, pravda, neslobodno zabudnúť, že 
vývin slovenského vnútorného trhu z veľkej časti hatila rakúska koloni
zácia a silnejúci maďarský a židovský kapitál, teda vývin bol len obme
dzený. Isté zosilnenie slovenskej buržoázie odzrkadľujú aj žiadosti orav-

вэ Tamže, 1852, č. 6 a 8.
70 O spolku gazdovskom na Brezovej. K. S. v rubrike Chýrnik. Slovenské 

pohľady 1852, č. 25.
71 Porovnaj k tomu Futó, c. d., 309.
72 Dopisy Luptov, Pešťbudínske vedomosti 21. marca 1865, č. 23.
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ských, turčianskych a zvolenských slovenských podomových obchodníkov, 
resp. ich vypovedanie z rozličných miest. Je pravda, že toto podomové ob
chodovanie ešte poukazuje na zvyšky feudalizmu, ale nepochybné je aj to, že 
títo slovenskí obchodníci silnejú a stávajú sa čoraz väčšími konkurentmi 
miestnych obchodníkov.

Už r. 1852 žiadali oravskí obchodníci práve pre stále obmedzovanie povo
lenie voľne obchodovať s plátenným tovarom.73

R. 1855 mesto Kluž zakázalo podomový obchod na týždenných jarmokoch. 
Tak isto aj Bratislava. Slovenskí oravskí obchodníci sa obrátili na minister
stvo s odvolaním na skôr udelené výsady, aby smeli predávať na týžden
ných jarmokoch. V svojej žiadosti postúpili ešte ďalej a prosili rozšíriť 
svoje výsady — aby mohli predávať nielen na týždenných jarmokoch, ale 
aj okrem nich. Okrem toho žiadajú povoliť, aby smeli chodiť aj s vozmi. 
6. novembra 185574 ministerstvo povolilo túto žiadosť. Krátko potom sa 
slovenskí obchodníci zasa žalovali, že v Sedmohradsku obmedzujú ich ob
chodnícke práva povolené ministerstvom. Ministerstvo upravuje Geringera, 
aby nehatili sedmohradskú činnosť slovenských obchodníkov.75

Temešvárski obchodníci žiadajú r. 1859 odstrániť slovenských obchod
níkov. Vrchnosť nevyhovuje tejto žiadosti a zaisťuje obežníkom práva slo
venských obchodníkov.76

Sedmohradskí obchodníci a remeselníci znova žiadajú stiahnuť predajné 
právo vydané slovenským podomovým obchodníkom pre Sedmohradsko.77 
V novembri 1861 žiadali brašovskí obchodníci zákaz podomového obchodu 
pre oravských, turčianskych, zvolenských slovenských kupcov. Túto žiadosť 
brašovských obchodníkov podporovala aj mestská rada a odôvodnila ju 
tým, že miestni obchodníci dostatočne zásobujú trh tovarom.78

Ale nielen Kluž, Temešvár a Brašov, ale aj iné sedmohradské mestá za
ujaly stanovisko proti podomovému obchodu slovenských obchodníkov. Tak 
počiatkom r. 1862 „žiada obchodnícka rada mesta Déva ... pozmeniť vy
dané rozhodnutia o slovenských podomových obchodníkoch z príležitosti 
krajinských a týždenných trhov“.79

73 Geringerove spisy 1852. 22.153 Kraj. archív, Budapešť.
74 Geringerove spisy 1855, č. 21.760, Kraj. archív, Budapešť.
75 Geringerove spisy 1855, č. 23.477. Kraj. archív, Budapešť. Porovnaj ešte 

spis 23.478 z r. 1855, ktorý referuje o tom, že aj v Pätikostolí hatili činnosť tur
čianskych, oravských a zvolenských obchodníkov.

76 Vojvod. 1859: 12371, 13030, 13764, 15505. Kraj. archív Bp.
77 Sedmohradská hlavná guvernérska stolica povoľuje podomový obchod pre 

Jána Kútika, Antona Kovalčíka, Ignáca Černíka, Jána Knisáka a viacerých orav
ských plátenníkov, ďalej povoľuje aj predaj na krajinských a týždenných trhoch. 
Sedmohradská hlavná guvernérska stolica 1861/3345; 12152 Kraj. archív, Buda
pešť.

78 Sedmohradská hlavná guvernérska stolica 1861, č. 13.576, Kraj. archív, 
Budapešť.

79 Sedmohradská hlavná guvernérska stolica 1862, 3557. Kraj. archív, Bu
dapešť.
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Veľmi pozoruhodné je súborné hlásenie sedmohradskej vládnej stolice, 
ktoré odzrkadľuje protiklad medzi slovenskými a sedmohradskými maďar
skými a nemeckými občanmi a poukazuje na to, že Slováci stále silnejú, 
vyvíjajú sa. Hlásenie hovorí, že Slováci dostali povolenie, aby „navštevo
vali so svojím tovarom týždenné trhy <a tam voľne predávali v stánkoch, ko
libách, ba aj na vozoch“. Všetko toto — pokračuje hlásenie — „vo viacerých 
mestách, najmä v triede obchodníkov už aj doteraz vyvolalo nepriaznivé 
dojmy a zapríčinilo viaceré nepríjemné srážky so slovenskými obchodník- 
mi“. Slováci si sťažujú na obmedzenia, ktorým sú vystavení na viacerých 
miestach. Na druhej strane sedmohradskí mešťania bojovali za zákaz práva 
predávania pre slovenských obchodníkov. Hlavná miestodržiteľská rada 
píše o tom takto: „Slovenskí obchodníci zo spomenutých troch žúp, ktorí 
pred r. 18Jj8 chodili po domoch s tovarom na chrbte alebo s jedným koňom, 
najmä od niekoľkých rokov sa nielen mimoriadne rozmnožili, ale okrem 
plátenného tovaru vyhotoveného vo vlastných župách a patentovaného pre 
obchod kupčia s každým domácim i zahraničným tovarom a prenášajú ho na 
svojich plno naložených vozoch z kraja do kraja, z jedného výročného a kra
jinského jarmoku na druhý, tam ho vo svojich stánkoch voľne predávajú 
a tým pripravia miestne obyvateľstvo o zárobok.“80

Uvedené jasne ukazuje zosilnenie slovenských obchodníkov. V súvislosti 
s týmto nám treba zdôrazniť tri skutočnosti. Predovšetkým vždy viac a viac 
miest dvíha svoj hlas proti slovenským podomovým obchodníkom. Ďalej 
— s čím to úzko súvisí — slovenskí obchodníci neprepravujú svoj tovar 
na chrbte, ale vozmi a disponujú veru pomerne veľkým výberom tovaru. Na
pokon vládne vrchnosti sa v boji slovenských podomových obchodníkov 
a miestnych obchodníkov stavajú na stranu Slovákov. Táto podpora zrejme 
podporovala pomerné zosilňovanie slovenskej buržoázie.

Uvedené obracia pozornosť ešte na iný závažný fakt. Hoci sa slovenská 
buržoázia pomerne vyvíja, predsa v pomere k maďarskému a nemeckému 
kapitálu, ktorý vždy viac preniká do slovenských žúp, predstavuje neoby
čajne malú silu. Teda zásadným úsilím slovenskej buržoázie je zosilnieť.

80 Sedmohradská hlavná guvernérska stolica 1862, 3557, Kraj. archív, Bu
dapešť. (Zdôraznenie autorovo.) Poznamenávame, že Kancelária sa zastáva 
slovenských obchodníkov a nevyhovuje žiadosti sedmohradských obchodníkov. 
Ako príčinu uvádza tri fakty:

1. „Hospodársky nepovažujú za účelné“, aby sa nevyvíjala súťaž medzi miest
nymi a slovenskými obchodníkmi.

2. Existuje platný predpis z 20. XII. 1859, ktorý vyslovuje zásadu priemy
selnej slobody.

3. V spomenutých slovenských župách niet vyhovujúcej možnosti na zárobok. 
(Sedmohradská hlavná guvernérska stolica 1862: 19445, Kraj. archív, Brati
slava. )

Je zaujímavé napokon poznamenať, že r. 1868 segesvárski tkáči žiadajú, aby 
zakázali slovenským podomovým obchodníkom „navštevovať sedmohradské týž
denné trhy svojim plátenným a bavlneným tovarom“. (Sedmohradská hlavná 
guvernérska stolica 1868:14.778. Kraj. archív, Budapešť.)
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Toto úsilie sa tiahne celou slovenskou históriou, od päťdesiatych rokov až 
dotiaľ, kým slovenský kapitál sa vie postaviť proti šíriacemu sa maďarské
mu kapitálu. Toto úsilie slovenskej buržoázie o zosilnenie môžeme pozoro
vať v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch na základe viacerých organi
zovaných podujatí. Pozrime sa na toto obdobie, keď slovenská buržoázia 
naberala sily.

Videli sme už pružinské podujatie dedinskej buržoázie. Okrem toho sa 
stretávame aj s novším úsilím, ktoré chce v obciach organizovať vzorné 
ovocné záhrady a ovocné škôlky. V spojitosti s týmto je príznačný článok 
Katolíckych novín, ktorý vo forme rozhovoru, populárne — vo forme roz
hovoru dedinského farára a „pokrokového“ veriaceho — vyzýva slovenské 
obce na zakladanie takýchto vzorných ovocinárstiev. Rozhovor sa podrobne 
zaoberá významom ušľachtilých ovocných druhov a ich použitím. Príznačné 
je, že na čele hnutia, ako to vidíme aj pri pružinskom podujatí, stojí ducho
venstvo.81 Toto zase odzrkadľuje zaostalé pomery, duchovní sú osnovatelia 
záujmov dedinskej buržoázie. Úsilím slovenskej dedinskej buržoázie bolo 
aj to, aby sdružila pestovateľov ovocia do spolkov. „Dobre by bolo ovocinár
sky spolok sriadiť, jak sme to už roku 1856 chceli, ale neblahými okol
nosťami odsotení, do života uviesť nemohli. Myslím ale, že sa to stane, lebo 
dňa 6. t. m. shromaždenie úradnie ustanovilo: aby výbor do budúceho za
sadnutia podal ustrojenie tohože ovocinárskeho spolku, ktorý by ročite i vý
stavu ovocia tu vo Sv. Mikuláši usporiadal.“82 Súčasne s týmto vzrastala 
slovenská literatúra zaoberajúca sa opatrovaním a pestovaním ovocných 
záhrad, najmä Obzor, o význame ktorého ešte bude reč, zaoberal sa touto 
otázkou. Istý článok vydali aj ako separát v 300 exemplároch. Prácu L. 
Orphanidesa, ktorý sa zaoberal pestovaním ovocia, vydali znova v 500 exem
plároch.83 Slovenská buržoázia stále súri zriadiť slovenské hospodárske 
školy, šíriť hospodárske vzdelanie v slovenských kruhoch. Slovenské noviny 
v článku z r. 1858 spomínajú ^dôležitosť poľnohospodárskeho a priemysel
ného vzdelania“ slovenského ľudu.84 Obzor píše pravidelné články o potrebe 
slovenských hospodárskych škôl.85 Pešťbudínske vedomosti uverejňujú r. 
1866 prípis hornooravského korešpondenta, ktorý navrhuje postaviť hospo
dársky ústav a žiada, aby čím viacerí predplácali prvý slovenský hospodár
sky časopis Obzor. Naskutku mal Obzor veľmi značnú úlohu v šírení hospo
dárskeho vzdelania. Bude užitočné prezrieť si krátko program Obzoru. Keď 
Lichard žiadal povolenie na vydanie časopisu, určil program Obzoru takto: 
„Úlohou Obzoru bude podporovať všeobecné vzdelanie našich slovenských 
krajanov okrem politických a náboženských otázok. Do jeho tematického 
okruhu budú teda patriť nielen všetky odvetvia hospodárstva, ale súčasne

81 Beseda o zakladaní obecných ovocných škôlok po osadách. KN 1853, č. 31.
82 Citovaný list z 23. čísla PV z 21. marca 1865. Článok ináč s radosťou vita 

podniky podobného charakteru.
83 Tamže.
84 Prosba k přátelům hospodařsko-průmyslove vzdělání našeho lidu. SN 1858, 

č. 1.
85 Krajinské školy hospodárske 1864, Obzor č. 7, 8.
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aj nároky továrenského robotníctva a drobného priemyslu, a to tým skôr, 
že v našej vlasti je menši remeselník súčasne aj poľnohospodárom“ Na 
základe uvedeného bude mať Obzor podľa zadaného programu za úlohu za
oberať sa pôdohospodárstvom, lesníctvom, záhradníctvom, vinohradníctvom 
a šírením iných užitočných vedomostí a okrem poľnohospodárstva aj otáz
kou továrenského priemyslu. Obzor bude oboznamovať s vynálezmi a ,,roz
pravami, vzťahujúcimi sa na súvislosť továrenského priemyslu s menšou 
remeselníckou dielňou“. Časopis považuje za svoju povinnosť práve v sú
vislosti s vyššie uvedeným oboznamovať s prírodnými zákonmi. Časopis ne
zanedbá povzbudzovanie ľudu, „šľachtenie jeho povahy“ na základe roz
ličných opisov, životopisov a pod. Program časopisu nechce, prirodzene, ani 
celkom vylúčiť preberanie politických otázok. Týchto otázok sa bude dotý
kať len dotiaľ, pokiaľ sa budú bezprostredne týkať hospodárstva, továr- 
nictva alebo remeselníctva, napr. zákonodarstva pre hospodárstvo, remeslo, 
vyvlastňovanie a pod. Napokon bude časopis obsahovať štatistické a histo
rické dáta, tabuľky predpisov, konkurzy, trhové zprávy a cenníky.86

Tento program ukazuje, akú veľkú úlohu mal Obzor vo výchove sloven
skej buržoázie. V ďalšom uvidíme, nakoľko tento časopis podporoval slo
venskú buržoáziu, v akej veľkej miere sa usiloval o to, aby slovenská bur
žoázia hospodársky silnela a súčasne aby vzrastala jej politická vážnosť. 
Z toho je, prirodzene, zrejmé, že zaoberanie sa „továrenským robotníctvom“ 
nijako nepovažoval za hájenie záujmov slovenskej robotníckej triedy. Je 
ináč príznačné, že „poučovanie slovenského ľudu“ slúžilo predovšetkým zá
ujmom slovenskej buržoázie. Toto vidíme jasne z vyhlásenia Licharda: 
„Hlavnú príčinu toho, že Slováci sú chudobní, a to predovšetkým stredné 
vrstvy, že remeselníci a obchodníci nezosilneli, vidíme v nevzdelaní pospo
litého ľudu.“ „Než chudoby slovenské, zvláště že střední, řemeslnický, ku
pecký atd. stav silněji se nevyvinul, hlavní příčinu vidíme v nevzdělanosti 
obecného lidu. Slovenský rolník i to, co mu příroda vyvede, neví na zisk 
obrátiti; slovenský řemeslník neumí se výše od starého zvyku povýšiti. 
Proč? Proto, že mu známost к tomu chybuje. Následovně všecko teče do 
židovského měšce, aneb jiných cizozemských spekulantův.“87

Tieto riadky súčasne poukazujú na to, že cieľom hospodárskych úsilí 
slovenskej buržoázie bolo dostať slovenský trh, monopolné postavenie v slo
venských župách. V týchto riadkoch už tušiť neskorší hospodársky boj, 
ktorý sa zosilnením slovenskej buržoázie viedol medzi maďarským a židov-

86 Poznamenávame už, že pred vyjdením Obzoru používal Lichard čiastočne 
aj stĺpce Slovenských novín na uskutočnenie načrtnutého programu. V päťde
siatych rokoch stavia Lichard aj Slovenské noviny do služieb tohto úsilia slo
venskej buržoázie. R. 1851 otvára osobitnú rubriku v časopise, Rubriku poľno
hospodárskych a priemyselných zpráv. Od r. 1855 obohatil Lichard časopis o novú 
hospodársku rubriku, o rubriku Průmysl a Obchod. (Hospodársky a průmyslový 
věstník, porovnaj k tomuto Štefan J a n š á k, Daniel G. Lichard, Bratislava 
1932, 36, 43.) Tieto rubriky súčasne ukazujú aj zosilnenie slovenskej buržoázie. 
To isté sa vzťahuje aj na Obzor.

87 Janšák, c. d., 45. (Zdôraznenie autorovo.)
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ským kapitálom na jednej strane a medzi slovenským kapitálom na strane 
druhej. Je teda nepochybné, že za zvučným heslom šírenia hospodárskeho 
vzdelania v kruhoch „slovenského národa“ stoja záujmy slovenskej bur
žoázie a jej úsilie o zosilnenie.

Na výslovné organizovanie slovenskej buržoázie v päťdesiatych rokoch 
poukazuje úsilie vzkriesiť gazdovský spolok v Brezovej zpred r. 1848. Tento 
spolok — ako sme videli — disponoval pomerne pekným kapitálom a mal 
za úlohu vyhovieť úverovým potrebám brezovských slovenských mešťanov. 
Vzkriesenie tohto spolku by bolo bývalo väčším podujatím ako to, o čom 
sme vyššie referovali. Bolo by slúžilo účelom slovenského kapitálu proti 
maďarskému kapitálu. Toto podujatie bolo, prirodzene, iba zárodkom spori
teľne, ale jeho cieľ bol totožný s cieľmi neskorších sporiteľní a úvěrných 
družstiev, t. j. uplatnenie slovenskej buržoázie proti maďarskej. Takéto 
podniky ukázaly už v zárodku hospodársky boj medzi slovenskou a maďar
skou buržoáziou, ktorý sa ostro rozvinul na prelome a na začiatku storo
čia. Pisateľ článku v Slovenských pohľadoch sa zarmucuje nad tým, že tento 
spolok sa rozpadol pre nedostatok sebavedomia Slovákov. Cieľom článku 
bolo v podstate povzbudzovať slovenskú buržoáziu na také slovenské pod
nikanie. „Teraz už, pokým sa zas dačo podobného, a nadejem sa, ešte do
konalejšieho ako dosial nezavedie u nás, budú mať tí milí úžerníci našu 
Kosbu i mlatbu. Ale nedaj jim Boh dlho sa pást na mozoloch biedneho, pil
ného, pracovitého, ale prospech svoj ešte dostatočne nepoznávajúceho ľudu 
nášho.“88

Nielen na Brezovej, ale aj všeobecne sa pravidelne nadhadzuje dôležitosť 
založenia podobnej ustanovizne, resp. slovenských sporiteľní. Daniel Li- 
chard, jedna z vedúcich postáv slovenskej buržoázie89 v päťdesiatych ro
koch, zaoberal sa v Slovenských novinách a v šesťdesiatych rokoch zas 
v Obzore, resp. na stĺpcoch jeho kalendárov otázkou sporiteľní a povzbu
dzoval slovenskú buržoáziu, aby zakladala sporiteľne. Lichard videl, že v po
meroch koloniálneho postavenia niet možnosti na založenie väčšej banky, 
preto sa stal propagátorom malých dedinských sporiteľní. V jednom zo svo
jich článkov predpokladá organizáciu takej malej sporiteľne. Povzbudzu
je slovenskú buržoáziu, aby založila podobnú ustanovizeň, a to aj načrt
nutím činnosti tejto sporiteľne, nielen ukážkou organizácie ustanovizne.90

Najmä v šesťdesiatych rokoch, keď sa reťaze koloniálneho útlaku trocha

es Slovenské pohľady 1852, 206.
89 Lichardov príklad dobre ukazuje, aké tesné bolo spojenie slovenskej bur

žoáznej inteligencie a slovenskej buržoázie. Lichard sa r. 1849 oženil s dcérou 
jedného z najbohatších skalických mešťanov, Pavla Vrchovského. Nie je teda 
náhodou — a toto môžeme dokázať viacerými príkladmi — že inteligencia bola 
tlmočníčkou slovenskej buržoázie. Porovnaj J a n š á k, c. d., 119; Vzájomné po
mocnice. Slovenský Kalendár 1865, 24, 25; Sporiteľne a vzájomné pomocnice. 
Slovenský Kalendár 59, 64.

90 Ustrojnosť malých spořitelníc v obcéch, SN 1852, 135.57; Příklad působnosti 
dedinských spořitelnic, SN 1852, č. 136. Porovnaj ešte Či dedinské spořitelny 
ještě nezaspaly? SN 1852, č. 132 a J an š á k, c. d., 45.
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uvoľnily, vyvíja Lichard ešte väčšiu činnosť v svojom časopise a kalendári. 
Podobne ako v päťdesiatych rokoch stavia znova príklad vykreslením čin
nosti martinskej sporiteľne a oboznamuje — v inom článku — s predpismi 
spojenými so založením sporiteľne. Ale jeho činnosť sa týmto nevyčerpá. 
Zaoberá sa otázkou sporiteľní a vzájomných podporných spolkov a vyzýva 
slovenskú buržoáziu, aby zakladala sporiteľne. „Bolo by treba — píše časo
pis Cyril a Metód — založiť aspoň vo väčších mestách peňažné ústavy, 
v ktorých by mohol náš ľud ukladať svoje usporené, zarobené haliere, zlat- 
ky...“ Tu nám treba spomenúť aj to, že kultúrny spolok Matica sloven
ská po svojom založení sa zaoberala finančnými záležitosťami, požičiavala 
peniaze slovenskej buržoázii, na to odkázanej. Matica slovenská r. 1864 
rozpožičala 30.000 zlatých. V neskorších rokoch požičala Matica slovenská, 
ako to vysvitá z jej účtov, celý svoj majetok. Matica slovenská bola kul
túrny podnik, teda prvá slovenská „banka“. Predstavitelia slovenskej bur
žoázie sa r. 1864 pokúsili založiť hospodársky spolok (rozumej malú spori
teľňu), ktorý však miestodržiteľská rada nepovolila.91

Lichard navrhoval zakladať svojpomocné spolky, akési malé poisťovne. 
Aj toto úsilie stálo v službách posilnenia slovenskej buržoázie. Keď v Buda
pešti založili prvú poisťovňu, poukázal Lichard na to, že spoločnosť pre „ne
vedomosť“ ľudu a pre nedostatok vidieckych agentúr nebude môcť roz
šíriť svoju činnosť na rozličné oblasti krajiny, na väčšie-menšie obce v že
lanej miere. Preto navrhuje ešte r. 1851 založiť okresné alebo župné svoj
pomocné spolky, ktoré by v prípade nejakej nehody rýchlo pomohly členom 
finančnou podporou: „Nech stojí všichni majitelé domů a statků každé sto
lice jeden za druhého tak, aby když jednoho z nich škoda potká, ostatní 
mu ji, dle míry svého jmění, vynahradili úplně.“92

Tento návrh odzrkadľuje slabosť slovenskej buržoázie, ale súčasne aj jej 
úsilie o zosilnenie. Keďže nie je schopná založiť väčšiu poisťovňu, usiluje 
sa utvoriť župné alebo okresné malé podporné spolky, ktoré by boly, pri
rodzene, v rukách slovenskej buržoázie.

Slovenská buržoázia sa všemožne usiluje zosilniť svoje hospodárske po
stavenie. Pešťbudínske vedomosti píšu o spolkoch, ktoré sa stále zakladaly 
v Uhorsku: „... pri tomto stave vecí oas by bol prichytiť sa diela zaklada
nia hospodárskych, pre hmotný blahobyt našeho národa tak prepotrebných 
spolkov. Keď predošlé vlády staväly nám v tom prekážky, teraz, kde vše
tko spolčuje sa, ani nám nebudú a nesmú staväť prekážky v zakladaní hos
podárskych spolkov, jestli v Uhorsku naozaj sloboda a ústava panuje. Ne- 
prichytímeli sa do práce, tak pravda nikdy ničoho nedocielime. A veru čas

91 Citát je z V i g h K., A tizenkilencedik század szlovák hirlap torténete, 28. 
Porovnaj ešte Svätomartinská spořitelna, Obzor 1864, č. 30. Vyššie predpisy 
o zakladaní sporitelníc v Uhrách, Obzor 1864, č. 36; Zakladajme sporitelnice, 
Obzor 1865, č. 24. Sporitelnice, či vzájomné pomocnice ? Obzor 1865, č. 24. Ohľad
ne hospodárskej činnosti Matice slovenskej pozri Vht 1864, Kraj. archív, Buda
pešť, A. Mráz, Matica slovenská v rokoch 1863—1875, Turč. Sv. Martin 1935; 
Porovnaj ešte listy V. Pauliny-Tótha, 88. (Vydal Bokes.)

92 J a n š á k, c. d., 44.
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by bol už tu, aby aj našinci so založenými rukami nehľadeli na to, čo sa 
deje kolo nich, ale i sami ochotne a činne dejstvovať počali“.93

Slovenská buržoázia, slovenská buržoázna inteligencia neobracia svoju 
pozornosť len na úverníctvo, na hospodárske spolky, ale aj na priemysel. 
Ako sme videli, slovenská buržoázia ani tu nemala dobré pozície. Je teda 
pochopiteľné, že aspoň pozoruje otázky spojené s hornouhorským priemys
lom a stavbou železníc. Lichardovu iniciatívu musíme považovať za vý
znamný, hoci neúspešný návrh. V záujme industrializácie je dôležité, aby 
Slováci študovali mestá a ich vidiek s národohospodárskeho hľadiska a uve
rejňovali svoje výsledky v Lichardovom časopise. Lichard upozorňuje na 
práve sa rozvíjajúci slovenský priemysel, ktorý sa môže neskoršie rozrásť 
do väčších rozmerov.94 Hospodárska rubrika Slovenských novín v päťde
siatych rokoch upozorňuje slovenskú buržoáziu napr. na to, aké príjmy 
prináša výroba špendlíkov. Obzor — medziiným — referuje o dielni v Ho
liči, o slievárenskom priemysle.95 Tieto prejavy, hoci početne malé, predsa 
ukazujú záujem slovenskej buržoázie. Oveľa väčší záujem vyvolala stavba 
železníc. Špekulácie, ktoré začaly na tomto poli v päťdesiatych rokoch, roz
šířily sa, prirodzene, aj na Slovensko. Ale ešte pred týmito podujatiami nad
hadzuje slovenská buržoázia význam stavby železníc s hľadiska ich ďal
šieho vývinu. Slovenské noviny píšu r. 1851 a 1852 články o význame želez
níc vedúcich do banských miest. Ďalej nadhadzuje problém všeobecného vý
znamu stavby železníc na Slovensku a súri jej začatie. R. 1853 nadhadzuje 
otázku stavby košickej železnice.96 Okrem uvedeného sa slovenská buržoázia 
zaoberá otázkami a významom považskej železnice.97 Väčší záujem vzbudila 
peštiansko-lučensko-banskobystrická stavba, ktorá bola jednou z najzná
mejších železničných špekulácií šesťdesiatych rokov. Keď r. 1865 stavba 
zastala pre nedostatok peňazí, dúfajú Pešťbudínske vedomosti predsa, že 
stavba železnice sa dokončí, ba že sa cez Turiec spojí s bohumínskou želez
nicou. Slovenská buržoázia sa pre nedostatok kapitálu nemohla zúčastniť 
na týchto podujatiach, ale bdela nad stavbami slovenských železníc, veď 
výstavba železníc na Slovensku bola v jej záujme. Tým sa dá vysvetliť, že 
slovenská buržoázia nielen pozorne sledovala tieto podujatia, ale v svojom 
hospodárskom časopise, v Obzore, aj navrhla rozšíriť železničnú sieť Uhor
ska.98

93 Dennie Zprávy PV. 28. mája 1861, č. 43. Porovnaj ešte Strany slovenského 
spolku hospodárskeho, Obzor 1865, č. 17.

94 J a n š á k, c. d., 44.
96 Jako sa vyplácí fabrika na špendlíky? SN 1853, č. 90. — Technická dielna 

v Holiči, Obzor 1864, č. 25. Železnice a železiarne, Obzor 1864, č. 26.
96 Železnice banských měst, SN 1851, č. 35. Výhodnosť železnic do banských 

měst, SN 1851, č. 49. Otázka železnice do banských měst, 1851, č. 58. SN 1852, 
č. 122; Učiňme počátek v otázkach železnice na Slovensku, SN 1852, č. 126; 
Stav otázky železnice do Košíc, SN 1853, č. 70.

97 Podrobnejší zprávy o považské železnici, SN 1856, č. 110; Dôležitosť po
važskej železnice, Obzor 1863, č. 3.

98 Bystricko-lučenská železnica, Obzor 1863, č, 2; Pešťbudínske vedomosti,
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Značnú časť slovenskej buržoázie tvorili obchodníci. Nie je teda náhoda, 
že tlačové orgány slovenskej buržoázie majú na zreteli záujmy slovenských 
obchodníkov a chcú napomáhať ich vývin a zosilnenie. Obzor zčásti refe
ruje o dôležitých zprávách, zčásti sa zaoberá význačným odvetvím sloven
ských obchodníkov, teda slovenského obchodu, drevoobchodom."

Doteraz uvedené o slovenskej buržoázii môžeme shrnúť takto:
1. Vývoj slovenskej buržoázie hatí dvojitý útlak. Popri rakúskom kolo

niálnom útlaku je významnejšie podnikanie v slovenských župách v rukách 
cudzích kapitalistov. V priemysle, obchode, úverovom živote sa stretávame 
prevažne s nemeckými, maďarskými a židovskými kapitalistami.

2. Slovenská buržoázia — podľa toho — pozostáva z malomeštiackych 
vrstiev, ktoré nemajú dostatok kapitálu. Slovenskú buržoáziu tvorila dedin
ská buržoázia, obchodníci, disponujúci menším kapitálom, remeselníci 
(z ktorých niektorí pracujú už s viacerými robotníkmi).

3. Táto slovenská buržoázia — hoci je slabá a v medziach dvojitého útla
ku má veľmi ťažké položenie — predsa sa vyvíja. Poukazuje na to niekoľko 
podujatí, ale hlavne tie úsilia, ktoré podporovaly zosilnenie slovenskej bur
žoázie. Stačí tu spomenúť návrhy smerujúce na založenie rozličných spol
kov, sporiteľní, svojpomocných spolkov, úsilia na šírenie hospodárskej vzde
lanosti atď. Hoci sa za absolutizmu neuskutočnily všetky vytýčené ciele 
(predovšetkým na zakladanie sporiteľní došlo sporadicky od sedemdesia
tych rokov, potom rapídne na prelome storočia a na začiatku XX. stor.), 
predsa tu ide o dôležité pokusy, ktorých uskutočnením kráča slovenská 
buržoázia po ceste vývoja. '

4. V tomto období niet ešte ostrého hospodárskeho boja — práve pre po
mernú zaostalosť slovenskej buržoázie. Cudzí kapitál si ani nevšíma slo
venskú buržoáziu, ani ju nepovažuje za konkurentku. Iná je situácia u slo
venskej buržoázie. Ona, prirodzene, vidí expanziu cudzieho kapitálu na 
Slovensku a v neposlednom rade sa preto usiluje — pokiaľ na to stačí — 
podporiť svoj vývin. Práve pre svoju slabosť ešte nebojuje, lepšie povedané, 
nemôže bojovať so židovským a maďarským kapitálom. Pravda, neskorší 
hospodársky boj sa už dá tušiť, na čo sme uviedli viac príkladov.

5. Slovenská buržoázia sa aj na počiatku svojho vývinu často odvolávala 
na ľud. Chce ubrániť ľud od úžerníkov, chce učiť ľud, chce dvíhať hospodár
sku úroveň ľudu.100 Pravda, boj proti národnostnému útlaku slúži aj zá
ujmom slovenského ľudu, ale tu nejde len o to. Slovenská buržoázia silnie 
zrejme z vykorisťovania slovenského ľudu. Na toto nesmieme zabudnúť 
ani na začiatku kapitalistického vývoja. „Buržoázia utláčaného národa, 
tiesnená so všetkých strán, dostáva sa, pochopiteľne, do pohybu. Apeluje

Novinky 1865, 17. júla, č. 57. V súvislosti s podnikom stavby železnice Pešť— 
Lučenec—Banská Bystrica porovnaj Lederer, c. d., 86—109; Návrh na do
plnenie železníc Uhorska 1865, Obzor č. 15.

99 Význam predpisov o protokollovani kupecky firmy. Obzor 1864, č. 6. Pá
nom drevokupcom naším. Obzor 1866, č. 12.

100 Porovnaj Janko Štúr, Naša biedna horňač, článok v Pešťbudínskych 
vedomostiach z 24. II. 1865, č. 16, 17.
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na „svoj prostý ľud“ a začína kričať o „vlasti“, vydávajúc svoju vlastnú vec 
za vec celonárodnú.“101 Tieto príznaky sú badateľné už aj tu a tento zjav 
sprevádza dejiny slovenskej buržoázie dotiaľ, kým sa slovenská buržoázia 
pre strach pred vlastnými ľudovými masami nepostaví na stranu panujúcej 
triedy, utláčajúcej národ.

V spojitosti so slovenskou buržoáziou nám treba preskúmať ešte jednu 
závažnú otázku. Zúčastnila sa buržoázia na národnom hnutí? Ako, v akej 
miere podporovala slovenské hnutie, vedené predovšetkým buržoáznou inte
ligenciou? Slovenská buržoázia podporovala slovenské národné hnutie, čo 
môžeme najlepšie zistiť podľa členstva Matice slovenskej r. 1867. Matica 
slovenská bola organizáciou slovenského národného hnutia. Nemôžeme po
chybovať ani chvíľu, že osoba so slovenskou materinskou rečou, ktorá je 
členom Matice slovenskej, súčasne si osvojuje aj ciele národného hnutia. 
Rozhodná časť členstva bola — keďže išlo o kultúrny spolok — z radov' 
inteligencie. Skutočnosť, že vnútri inteligencie sa pomer duchovných a svet
ských inteligentov rozhodne zmenil, odzrkadľuje však vývin slovenskej 
buržoázie. Kým na začiatku vývoja národného hnutia (koniec XVIII. a za
čiatok XIX. stor.) sa na slovenskom hnutí (bolo to rozhodne kultúrne hnu
tie) zúčastnilo takrečeno len duchovenstvo, a na konci štyridsiatych rokov 
sa situácia zlepšila len v malom meradle, zatiaľ sa r. 1867 svetská inteli
gencia pekne sôradila za duchovnými účastníkmi.102 Popri 311 duchovných 
členov stretneme už 212 svetských inteligentov, z väčšej časti právnikov, 
úradníkov, učiteľov, lekárov atď. TJdaje o buržoázii poukazujú na zosilne
nie slovenskej buržoázie a v dôsledku toho na silnejšiu účasť v hnutí. Medzi 
členmi Matice slovenskej a účastníkmi slovenského hnutia nachádzame veľ
koobchodníkov a kapitalistov, disponujúcich menším podnikom. Stretáme 
sa s menami Daniela Šotinu, tisovského pivovarníka, tisovského majiteľa 
papierne Pavla Gyurkyho, námestovského (Oravská župa) veľkoobchodníka 
Františka Skyčáka. Práve také významné je — a poukazuje na zosilnenie 
slovenskej buržoázie — že starostovia takých väčších miest, ako J. Černák, 
breznianský, a J. Kmeť, ľubietovský starosta, sú členmi Matice slovenskej 
a účastníci slovenského hnutia.

Pozrime však ďalej, čo prezrádzajú údaje Matice slovenskej o slovenskej 
buržoázii a jej sblížení sa s hnutím. Stretneme mená 76 obchodníkov. Toto 
je v pomere k predošlému veľké číslo.103 Tu treba osobitne zdôrazniť, že 
z takej bohatej obce s podomovými obchodníkmi, ako je Kláštor pod Enie- 
vom v Turci, nachádzame 20 obchodníkov členmi. Všeobecne oravskí, tur
čianski a zvolenskí obchodníci, o ktorých sme už hovorili, podporili sloven
ské hnutie v peknom počte. Okrem nich sú už účastníkmi hnutia aj známi 
predstavitelia slovenskej buržoázie. Stretneme aj 200 mien s označením 
mešťan. Toto označenie pravdepodobne kryje obchodníka a remeselníka. Pod

loi Stalin, Spisy II, 312.
юг Porovnaj A r a t ó, c. d.
юз Medzi predplatiteľmi Domovej pokladnice z r. 1847, ktorých počet je pri

bližne rovnaký s členstvom Matice, stretávame iba 17 obchodníkov. Porovnaj 
A r a t ó, Sociálne motívy ...
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slovom mešťan treba rozumieť slovenské malomeštiacke vrstvy, čo podpo
ruje aj fakt, že títo mešťania sú obyvateľmi pomerne väčších agrárnych 
miest. Tak ide o členstvo v Matici slovenských občanov Tisovca, Revúcej, 
Banskej Štiavnice, Kremnice, Veľkej Bytče, Trenčína, Žiliny, Turčianskeho 
Svätého Martina, Mošoviec, Banskej Bystrice, Brezna.

Práve tak dokazuje účasť takýchto malomeštiackych prvkov členstvo 20 
maloremeselníkov a kolektívne členstvo rozličných priemyselných spolkov 
obcí Tisovca, Starej Turej, Turč. Sv. Martina a pod. O účasti dedinskej bur
žoázie v Matici svedčia gazdovia, statkári, poľnohospodári, mlynári, krč
mári, obecní richtári.104

Okrem horeuvedených údajov môžeme vymenovať ešte aj iné fakty o tom, 
že slovenská buržoázia podporovala slovenské hnutie. Pozrime si najprí- 
značnejšie. Istá vedúca postava buržoázie navrhla rozdelenie Gemerskej 
župy s miešaným obyvateľstvom na severnú a južnú časť. O tomto referuje 
Daxner. Je príznačné na úzke vzťahy slovenskej buržoázie a slovenskej in
teligencie, na to, že táto je aj osnovateľom záujmov slovenskej buržoázie, 
že Martin Štefančok, starosta Revúcej, ihneď pochopil, aký význam by mala 
Revúca ako župné stredisko, lebo obec disponuje takýmito predpokladmi, 
tak napr. „remeselníckym obyvateľstvom“.105

-X-

Vývoj kapitalizmu na Slovensku po rakúsko- 
uhorskom vyrovnaní (1867 —188 0)

Vyrovnanie z r. 1867 bolo vyrovnaním maďarských veľkostatkárov a ra
kúskej buržoázie na úkor roľníctva, rastúcej robotníckej triedy a národ
ností. Vyrovnanie umožnilo maďarskej vládnúcej triede zachrániť svoju 
feudálnu moc pre kapitalistické Uhorsko. Toto, ako uvidíme, odzrkadľuje 
aj poľnohospodárstvo. Pre rakúsku buržoáziu neprinieslo vyrovnanie men
šie výhody ako udržanie dôležitejších prvkov koloniálneho systému. Sú
časne znamenalo vyrovnanie ďalší krok na ceste kapitalistického vývoja 
Uhorska. Medzi feudálnymi a koloniálnymi zvyškami sa predsa umožnil 
rozmach kapitalizmu. Tento rozmach badať aj na Slovensku, ktoré patrilo 
organicky k Uhorsku. Tento vývoj mal s hľadiska slovenskej národnostnej 
otázky tri dôležité dôsledky. „

1. Maďarský kapitál sa na Slovensku ďalej zosilňoval a zaberal vždy väč
šie ä väčšie oblasti na slovenskom národnom trhu.

2. Vývin kapitalizmu na Slovensku posilňoval aj slovenskú buržoáziu. Stú
pajúci obeh tovaru, vzrast vnútorného trhu zosilňoval, obohacoval aj slo
venskú buržoáziu, ktorá sa stále energickejšie dožadovala svojich práv na 
vlastnom národnom trhu.

104 Soznam členov Matice uverejňuje Letopis Matice Slovenskej 1866, ročn. 67. 
Banská Bystrica 1867, 135—159.

юз Daxner, c. d., 311, 313.
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3: Z uvedených dôsledkov vyplýva tretí: národnostný boj sa zostroval 
a zosilňoval. V spojitosti s týmto sa stretávame okrem politického zápasu 
aj s hospodárskym zápasom slovenských a maďarských vládnúcich tried, 
ktorý už odzrkadľuje úsilie slovenskej buržoázie vytlačiť maďarský kapitál 
zo Slovenska.

Rozvoj kapitalistického úverového systému na Slovensku

Jednou z hlavných prekážok kapitalistického vývinu bol nedostatok ka
pitálu. Vyrovnanie prinieslo v tejto oblasti zmenu. Okrem investícií rakús
keho kapitálu vnútorná akumulácia kapitálu sa umožnila práve v dôsledku 
uvoľnenia koloniálnych obmedzení. S týmto je spojená veľká zakladacia 
horúčka, ktorá sa medzi r. 1867 a 1873 prejavovala predovšetkým v orga
nizovaní sporiteľní.

Aj na Slovensku sa radom zakladaly úvěrné ústavy. Najprv (r. 1868) len 
vo väčších mestách, tak bratislavská Priemyselná banka, Hornouhorský 
ústav pre záložné pôžičky v Košiciach a Hornouhorská priemyselná a úvěr
ná banka v Prešove, ďalej sporiteľne v Skalici, Spišskom Podhradí a Gel
nici. Na konci šesťdesiatych rokov zakladajú aj uhorské veľkobanky filiál
ky v slovenských mestách. Tak zakladá TJverná banka Všeobecnú úvernú 
banku v Bratislave, Anglicko-uhorská banka levočskú Obchodnú a prie
myselnú banku a banskobystrický Bankový spolok.106

Novší rozmach zakladania bánk a sporiteľní prináša rok 1869 aj na Slo
vensku. V Levoči začína fungovať Spišská úvěrná a priemyselná banka a 
v Turci, Spiši, Nitre, Bratislave a Trenčíne, v menších slovenských mestách 
a poľnohospodárskych mestách týchto žúp začína svoju .činnosť 11 spori
teľní (Turčiansky Svätý Martin, Ružomberok, Topoľčany, Nové Mesto nad 
Váhom at ď.).107

Zakladacia horúčka r. 1870 a 1871 povolila a popri existujúcich úvěrných 
ústavoch vzniká iba sedem nových úvěrných ústavov na Slovensku v Ži
line, Liptovskom Svätom Mikuláši, Trenčíne, Košiciach, Banskej Štiavnici, 
Dobšinej a Ľubovni.108

Novší veľký rozmach v zakladaní úvěrných ústavov sa javí v rokoch pred 
veľkou hospodárskou krízou. Na slovenskom vidieku sa r. 1872 založilo vo 
väčších-menších mestách Nitrianskej, Bratislavskej, Šarišskej, Tekovskej* 
Oravskej, Zvolenskej, Spišskej a Gemerskej župy 17 sporiteľní, bánk alebo 
ľudových bánk. Ešte r. 1873, v prvom roku veľkej hospodárskej krízy, utvo
rilo sa 10 úvěrných ústavov v Hontianskej, Liptovskej, Nitrianskej, Zvo
lenskej a Trenčianskej župe v poľnohospodárskych a slobodných kráľov
ských mestách Krupina, Nemecká Ľupča, Ružomberok, Hlohovec, Vrbové,

106 Údaje: A Magyar szent korona országainak hitelintézetei az 1894—1909 
évekhen, Budapest 1913 (Hitelintézetek 1894—1909) a Jirkovsky, A ma- 
gyarországi pénzintézetek torténete az elsô világháború végéig, Budapest 1945, 
114, 115.

ют Hitelintézetek 1894—1909.
i°8 Tamže.

258



Bánovce, Hava, Pruské, Banská Bystrica a Brezno.109 Tieto údaje dokazujú 
— ako aj v iných častiach Uhorska — zakladaciu horúčku, ktorá neobišla 
ani menšie slovenské poľnohospodárske mestá.

V piatich rokoch medzi 1868 a 1873 sa teda na Slovensku založilo viac 
ako pol sta nových úvěrných ústavov. So stanoviska slovenskej národnost
nej otázky je neobyčajne dôležité zistiť, že tieto nové úvěrné ústavy zna
menajú expanziu prevažne maďarského kapitálu na slovenskom národnom 
trhu.

Dôležitým obchodným odvetvím veľkobánk a bezprostredne zapojeného 
zahraničného kapitálu bola stavba železníc. Dĺžka uhorských železníc sa 
medzi r. 1866 a 1874 takmer strojnásobila.110 Tento vývoj neobišiel, pri
rodzene, ani Slovensko. Anglicko-uhorská banka bola zainteresovaná na 
stavbe košicko-bohumínskej a považskej železnice, ktoré sa stavaly na slo
venskom území.111 Je len prirodzené, že sa predstavitelia slovenskej bur
žoázie, ktorí nemali dostatok kapitálu, nezúčastnili na spoločnostiach pre 
stavby železníc. Na riaditeľstvách týchto podnikov sedeli maďarskí veľko
statkári, vplyvní politici.112

Za rozmachu kapitalizmu slovenská buržoázia vystala z týchto dvoch 
dôležitých obchodných odvetví. Je teda jasné, že vnútorná akumulácia kapi
tálu, ktorá začala po vyrovnaní, bola výhodná predovšetkým pre maďar
ský kapitál. Kríza sedemdesiatych rokov sa však vážnejšie dotkla práve 
tohto rýchlejšie rastúceho maďarského kapitálu.

Kríza r. 1873, najväčšia kríza v doterajších dejinách kapitalizmu, strhla 
so Spojenými štátmi všetky štáty Európy. Trvala veľmi dlho, s depresiou, 
ktorá nasledovala po kríze, približne 5—6 rokov. Kríza priemyselnej nad
produkcie sa z Rakúska — kde zapríčinila veľký otras práve v dôsledku 
prehnanej, bezhraničnej špekulácie — rozšírila aj na Uhorsko a odohrala 
sa v najbúrlivejšej forme v oblasti úverového a peňažného obratu, kde sa 
vyvíjala najrýchlejšie. R. 1873 padlo v Uhorsku 22 bánk, z vidieckych 
úvěrných ústavov sa 10 dostalo do konkurzu, 9 sa rozhodlo likvidovať, 
3 sa rozpustily. Aj uhorské veľkobanky rad-radom likvidujú (Francúzsko- 
uhorská banka, Anglicko-uhorská banka atď.).

Táto kríza prešla, prirodzene, aj na Slovensko a predovšetkým zrútila 
odbočky veľkobánk, tak levočskú a banskobystrickú filiálku Anglicko-uhor- 
skej banky, bratislavskú odbočku Úvernej banky, Všeobecnú úvernú banku, 
ďalej bratislavskú Západouhorskú eskomptnú a úvernú banku a trenčian
sky Úvěrný ústav. V krízových rokoch likvidovalo aj niekoľko menších 
hornozemských sporiteľní. Napokon dôsledkom krízy bolo aj to, že neskor
šie, v sedemdesiatych rokoch sa utvorilo iba sedem úvěrných ústavov: 
r. 1874 breznianska sporiteľňa a r. 1877 prešovský bankový spolok. Táto

109 Tamže. Mená niektorých miest spomenieme zo zakladaní r. 1872, tak 
Nitru, Zvolen, Dolný Kubín, Pezinok, Malacky, Revúca, Prievidza, Senica atď. 

no Pac h, c. d., 54.
111 Jirkovsky, c. d., 116.
112 G. G r a t z, A dualizmus kora, Budapest 1935, I, 254, 255.
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depresia je mimoriadne nápadná, ak ju porovnáme s horúčkou zakladania 
v rokoch medzi 1868 a 1873.

Preskúmajme teraz vývin a zosilnenie slovenskej buržoázie v tejto ob
lasti koncom šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch.

Vyrovnanie urýchlilo vývin, ktorý — hoci v medziach dvojitého útlaku — 
predsa umožnil aj vnútornú akumuláciu slovenského kapitálu. V týchto 
rokoch zakladala slovenská buržoázia zväčša úvěrné družstvá, ale aj spo
riteľne. Vodcovia slovenskej buržoázie vykonali všetko, aby spopularizo
vali zakladanie sporiteľní a úvěrných družstiev. Robili to preto, aby slo
venská buržoázia dobre využila konjunktúru a mohla ísť úspešnejšie do 
boja proti expanzívnemu maďarskému kapitálu. Koncom šesťdesiatych a 
začiatkom sedemdesiatych rokov sa hospodárske úsilia slovenskej bur
žoázie v porovnaní k minulým desaťročiam zmnohonásobily. Hospodársky 
časopis slovenskej buržoázie Obzor, politické noviny Pešťbudínske vedo
mosti, Národnie noviny a popularizačný politický a literárny časopis Ná
rodní hlásnik sa pravidelne zaoberajú praktickými a politickými otázkami 
zakladania úvěrných ústavov, poukazujúc na význam týchto úvěrných ústa
vov. Túto propagandu doplňaly článkami o už existujúcich úvěrných ústa
voch. Obzor podporoval vec posilnenia slovenskej buržoázie vo vzťahu 
k úvěrným ústavom nadhodením praktických otázok týkajúcich sa peňaž
ných pôžičiek, významu sdružovania a zakladania úvěrných družstiev. 
Obzor referuje v článku aj o skalickej úvernej pokladnici.113 Pešťbudínske 
vedomosti píšu rad článkov o úvěrných družstvách, zaoberajú sa úvěrným 
družstvom v Revúcej. Veľkú časť týchto článkov napísal J. Francisci 
(bývalý liptovský župan, dôstojník slovenských slobodných oddielov v ro
koch 1848/49), čo vydal aj v osobitných sošitoch.114

Politiku slovenskej buržoázie, nabádajúcu na zakladanie úvěrných ústa
vov, charakteristicky odzrkadľujú spisy Viliama Paulinyho-Tótha, vodcu 
slovenského hnutia zo sedemdesiatych rokov. V sérii článkov v Národných 
novinách, ktoré sú adresované vymyslenému typu, príznačnému skôr pre 
meštiacku inteligenciu, pesimistickému, neveriacemu Slovákovi, kladie za 
príklad slovenskej buržoázii revúcke úvěrné družstvo, ktoré disponuje isti
nou 40.000 forintov. Ďalej píše: „A pováž, bratu Tomášů, keby našinci napr. 
v každej stolici len tri pomocnice založili, mali by sme ich iste vyše tridsať, 
a keby len tak veľadily sa ich istiny ako vo spomenutej revúckej: o tri 
roky by ten »bedársky národ«, ako ho i Ty menuješ, mal v nich vyše

113 Peňažité pôžičky, Obzor 1867, č. 36. Bratia, spolčujme sa, tamže, 1869, 
č. 2. Jako treba pokračovať pri zakladaní ,,Vzájomných pomocnic“, tamže, 1871, 
č. 10; V záležitosti spolku hospodárskeho, tamže, 1871, č. 13; Skalická pomocná 
pokladnica, tamže 1870.

114 Vzájomné pomocnice, PV 1868, č. 5—10; Zase vzájomné pomocnice, PV 
1869, č. 8; Vzájomné pomocnice vo Veľkej Revúcej, PV 1868, č. 3. Porovnaj ešte 
O pomocnici veľkorevúckej, Národní Hlásnik 1869, č. 1; Vzájomné pomocnice. 
Zvláštny odtlačok článkov ujavnených v PV.
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1,200.000 zl. svojského kapitálu. Nelamentujme teda, že sme chudobní be
dári, lež vyznajme si pravdu, že sa nám ustávať a robiť nechce.“115

Viliam Pauliny-Tóth podáva v týchto listoch hospodársky a kultúrny 
program zosilnenia slovenského národného hnutia, slovenskej buržoázie. 
Nebude bez zaujímavosti, ak prezrieme tento hospodársky program predo
všetkým na poli úvěrných ústavov. Viliam Pauliny-Tóth videl hlavné úlohy 
hospodárskej činnosti slovenskej buržoázie v zakladaní hospodárskych spol
kov, úvěrných družstiev, spoločných sýpok, sporiteľní, družstiev pre nákup 
rolí, poisťovní -a slovenskej národnej banky.116 Širším rozborom týchto otá
zok sa zaoberá XVII. a XVIII. list uvedenej série článkov. V úvode pouka
zuje Pauliny na dôležitosť sdružovania a zakladania spolkov. Z rozličných 
poľnohospodárskych, priemyselných a obchodných spolkov prešiel na dôle
žitosť zakladania úvěrných družstiev. „Hor" sa, priatelia — nabáda slo
venskú buržoáziu — dajte sa do roboty, aby v každej väčšej obci rástly 
úvěrné družstvá ako huby. Treba k tomu iba vôle a chuti. Podobnú úlohu 
ako úvěrné družstvá majú spoločné sýpky, do ktorých nenosia zakladatelia 
peniaze, ale obilie a tak nepožičiavajú peniaze, ale obilie.“117

Pre väčšie mestá — rozvíja v ďalšom liste Pauliny — treba postaviť 
sporiteľne. Doterajšia propaganda nebola úspešná pre zakladanie podob
ných podnikov. Článok chce presvedčiť slovenskú buržoáziu — príkladom 
turčianskosvätomartinskej sporiteľne, ktorú sama založila — že aj v men
ších mestách možno so ziskom založiť takéto sporiteľne. V článku Pauliny 
ponúka významnú pomoc martinskej sporiteľne novým slovenským spori
teľniam v otázkach súvisiacich so založením. Napokon poukazuje list na 
dôležitosť založenia slovenskej poisťovacej spoločnosti a slovenskej národ
nej banky a poznamenáva: „... no, ku takýmto podujatiam vyhľadáva sa 
už taká sila peňazí, ktorú my našimi chatrnými prostriedkami — bezpro
stredne sohnať voskrz nie sme v stave; avšak iste v stave by sme boli 
i takéto spolky pozakladať, keby sme v každej väčšej obci mali vzájomnú 
pokladnicu a v každom vidieku sporiteľňu, — lebo každá pcmocnica by 
k umožneniu tohto podujatia prispieť mohla podpísaním aspoň 4—5, každá 
sporiteľňa 8—10 účastín“.118

Konjunktúra a úsilia vodcov slovenskej buržoázie malý úspech. Vo väč- 
ších-menších mestách a obciach Slovenska založili do augusta 1870 dvanásť 
úvěrných družstiev. Tak v Revúcej, Kláštore, Hornej Jaseňovej, Tisovci, 
Slovenskej Ľupči, Mošovciach, Slovenskom Právne, Dolnom Kubíne, Čadci, 
Hlbokom, Malom a Veľkom Stanislave, Blatnici.119 Delegáti týchto úvěr
ných družstiev sa 23. augusta 1870 sišli v Turč. Sv. Martine. Svolať schôdz
ku navrhol Francisei. V svojom článku v Národných novinách poukázal

no Uverejňuje Fr. B o k e s, V. Pauliny-Tóth, Listy k slov. Tomášovi, Lipt. 
Sv. Mikuláš 1942, 43.

ne Tamže, XIII. list, 76. 
m Tamže, XVII. list, 87. 
ns Tamže, XVHI. list, 96.
ид Výsledok porady o vzájomných pomocniciach, NH1 1870, č. 9 a Sloven

ský Kompass 1911, Turč. Sv. Martin 1912.
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na to, že Slováci už vidia význam týchto úvěrných družstiev, ale majú 
značné ťažkosti, pokiaľ ide o ich vedenie. Francisci vysvetľuje, že slovenské 
úvěrné ústavy sú od seba izolované, neskúsené. Nevyužívajú vzájomne 
svoje skúsenosti. Na schôdzke navrhuje prejednať tieto otázky: 1. spoločný 
orgán; 2. založenie spoločného časopisu; 3. keďže môže byť spoločné vede
nie, mohly by vydávať spoločné tlačivá, čo by veľmi zlacnelo manipulá
ciu.120

Táto schôdzka znamenala nepochybne stmelenie slovenských hospodár
skych síl, ktoré bolo potrebné najmä preto, že cudzí kapitál sa na sloven
skom národnom trhu vždy viacej rozširoval. Dokazuje to zápisnica schôdzky 
a k nej pripojený komentár. Štvrtý bod prijatých rezolúcií znie takto: 
„Účastníci vyslovujú želanie v tom smere, aby každý doteraz založený a 
neskoršie založiť sa majúci úverový ústav bol sjednotený za tým cieľom, 
aby sa na našich Horniakoch dvíhala úroveň priemyselného a hospodár
skeho života.“ Popritom porada zvolila Francisciho za ústredného usmer- 
ňovateľa úverového družstva, ktorý mal za úlohu poskytovať pomoc v ťaž
kostiach jednotlivým úvěrným družstvám a podať vhodné stanovy minister
stvu, aby povolilo založiť novšie úvěrné družstvá, resp. aby tieto stanovy 
vyslovily potreby slovenskej buržoázie. Ďalej sa rozhodli o spoločnom ve
dení a o tom, aby prijali Národní hlásnik za úradný časopis úvěrných 
družstiev. Všimnime si tu ešte ďalší dôležitý faktor tohto spojenia: v prí
pade potreby si môžu jednotlivé úvěrné družstvá cez ústredie vypomáhať 
peniazmi, prebytočný, neinvestovaný kapitál môžu umiestiť vzájomne je
den u druhého.121 Nejde tu teda o nič iné, ako o to, že vodcovia slovenskej 
buržoázie spojili viaceré menšie úvěrné ústavy a takto z viacerých men
ších úvěrných družstiev spravili silnejší úvěrný ústav. Pre toto sídlila cen
trála v Turč. Sv. Martine, kde od r. 1868 — o čom ešte nižšie pohovoríme — 
bola činná Slovenská sporiteľňa.

Podľa rezolúcie r. 1870 Národní hlásnik sa zaoberal otázkami úvěrných 
družstiev. Rozpovedal, aké úlohy treba riešiť pri zakladaní jednotlivých 
sporiteľní (schválenie, začatie činnosti atď.), odpovedal na rozličné otázky, 
„poučoval“ obyvateľstvo, prirodzene, podľa záujmov slovenskej buržoázie, 
o ráze úvěrných družstiev a nie naposledy oboznamoval slovenskú bur
žoáziu o potrebných opatreniach v súvislosti s jednotlivými príslušnými 
zákonmi.122

Táto organizovaná propaganda a činnosť dosiahly na začiatku sedemde
siatych rokov nové výsledky. Do r. 1876 sa utvorilo 24 nových úvěrných 
družstiev. V sedemdesiatych rokoch sa teda počet slovenských úvěrných 
družstiev strojnásobil. V tomto čase založili viac takých úvěrných druž-

120 j. Franci s c i, „Národná Knižnica“ a vzájomná pomocnica, NN 1870 
12. augusta.

121 Výsledok porady o vzájomných pomocniciach, NH1 1870, č. 9.
122 Čo treba znať a robiť pri zakladaní vzájomných pomocnic, NH1 1873, 

č. 2. Otázka ku vzájomným pomocniciam, tamže. O povahách vzájomných po
mocnic, NH1 1873, č. 3. Na čo majú vzájomné pomocnice pamätať, NH1 1876, 
č. 11.
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stiev, ktoré existujú aj v XX. stor., ba niekoľko z nich sa začiatkom XX. 
stor. premenilo na sporiteľne. Tak sa tisovské úvěrné družstvo, založené 
r. 1870, premenilo r. 1896 na sporiteľňu, breznianske, založené r. 1872, sa 
r. 1910 premenilo na úvernú banku úč. spol.123 Ale aj tie úvěrné družstvá, 
ktoré sa nepremenily na sporiteľne, ako skalické (1870), peštianske (1872), 
kisstaniszlavské (1873), szemcsejské (1873), klášterské (1874), mošovské 
(1876), silněly, bohatly. Ostatné družstvá sa časom buď zrušily, alebo sa 
staly maďarskými podnikmi.

Pozrime si teraz niektoré význačnejšie úvěrné družstvá. Najväčšie bolo 
revúcke úvěrné družstvo, ktoré začalo svoju činnosť r. 1861 s kapitálom 51 
forintov. Koncom r. 1868 bol jeho peňažný obrat už 17.679 forintov, ktorý 
vzrástol ku koncu ďalšieho roku na 44.567 forintov, r. 1877 už na 887.474 
forintov.124 Skalické úvěrné družstvo, ktoré požičalo na zmenky r. 1871 
9.298 Kčs a malo ročný obrat 24.230 Kčs, poskytlo r. 1880 37.858 Kčs pô
žičiek a ročný obrat sa viac ako zosemnásobil na 176.096 Kčs. Súčasne 
stúpol počet členov so 178 na 430, počet akcionárov s 232 na 670.125

Poznamenávame, že okrem úvěrných družstiev boly ešte spoločné sypárne 
ako im podobné menšie podniky. Na Slovensku bolo 13 takýchto sypární, 
ktoré — ako sme to videli v článkoch Paulinyho-Tótha — sa tiež zaoberaly 
pôžičkami.126

Slovenská buržoázia nezakladala iba úvěrné družstvá a sypárne, ale dala 
sa aj do väčšieho finančného podnikania. R. 1868 sa utvorila martinská 
sporiteľňa s nominálnym účastinným kapitálom 30.000, v skutočnosti 
15.000 forintov. Koncom r. 1869 mala sporiteľňa za sebou už obrat vo 
výške 200.000 forintov.127 Medzi r. 1872 a 1878 je tento vývoj ešte nápad
nější.128

1872 1878
Vklady 366.493
Hypotekárne pôžičky 257.198
Záložné pôžičky 20.326
Zmenkové pôžičky 124.962
Pôžičky spolu 402.486

forintov 720.096 forintov
forintov 462.908 forintov
forintov 2.302 forintov
forintov 298.663 forintov
forintov 763.873 forintov

123 Slovenský Kompass 6,57. Š. J a n š á k, c. d., 87. Tu treba poznamenať, 
že medzi uvedenými úvěrnými družstvami nevystupujú dolnozemské sloven
ské družstvá. Týmito sa v práci nezaoberáme.

124 Š. J a n š á k, c. d., 86. O pomocnici Veľkorevúckej, NH1 1869, č. 1. "Overné 
ústavy našské roku 1877, Obzor 1878, č. 6.

125 Š. J a n š á k, c. d., 133. Vzhľadom na to, že práca vyšla za prvej Česko
slovenskej republiky, udáva Janšák vývin skalického úvěrného družstva v pre
rátaní na československé koruny. Pretože sme zvedaví na zosilnenie družstva, 
neprepočítali sme československú korunu na súčasnú menu.

i23 Š. Janšák, c. d., 87.
127 Fr. B o k e s, V. Pauliny-Tóth, Listy k slov. Tomášovi, 92.
128 Compass 1874, 142 a to isté Compass 1880, 389. Porovnaj v súvislosti 

s týmto Slovenský Kompass 1911, 72. Nech je tu ešte niekoľko údajov o obrate 
slovenských úvěrných ústavov z r. 1871.
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Dolnokubínska sporiteľňa 
Prievidzská sporiteľňa 
Žilinské úvemé družstvo 
Breznianske úvěrné družstvo

Ročný príjem 
769.185 forintov 
684.658 forintov 
752.554 (obrat) 
56.736 (obrat)

Údaje: Lieh a r d, Úvěrné ústavy našské roku 1877, Obzor 1878, č. 6—7.

Okrem martinskej sporiteľne sa v sedemdesiatych rokoch utvorilo viac 
slovenských úvěrných ústavov, tak krupinská sporiteľňa, úč. spol. (1873) 
a ružomberská Úvěrná banka, úč. spol. (1879).129 Tu treba poznamenať, že 
vo viacerých sporiteľniach sa pravdepodobne zúčastnil aj slovenský kapitál. 
Ide o tieto banky: breznianska (1873), nemeckoľupčianska (1873), nitrian- 
skožabokrecká (1873), trenčianska (1867) a revúcka (1872) sporiteľňa.130

Uvedené údaje ukazujú, že popri maďarskom kapitále síce oveľa skrom
nejšie, ale pomerne predsa (spomeňme na šesťdesiate roky) hodne vykro
čila slovenská buržoázia na ceste kapitalistického vývinu.

Na poli úverníctva je rozdiel medzi maďarským a slovenským kapitálom 
veľmi veľký. Toto sa medziiným odzrkadľuje v porovnaní počtu maďar
ských a slovenských sporiteľní. Oveľa slabší slovenský kapitál zakladá 
úverné družstvá, ale — ako sme videli — v hojnom počte. Slabosť sloven
ského kapitálu vysvetľuje úsilie slovenskej buržoázie — predovšetkým pod 
vedením Paulinyho, Licharda, Francisciho — založiť úverné ústavy a za
istiť ich centrálne vedenie. Ako sme videli, tieto úsilia malý určitý úspech.

Uvedené poukazuje ešte i na ďalší významný fakt. Kríza r. 1873 sa ma
ďarského kapitálu, ktorý sa cez rakúsky kapitál užšie primkol ku kapi
talizmu, citeľnejšie dotkla ako nevyvinutejšieho slovenského. Ako sme 
videli, nejedna maďarská banka a sporiteľňa na Slovensku padla. Súčasne 
sa v rokoch krízy utvořily slovenské úverné ústavy. Je teda nesporné, že 
uprostred sedemdesiatych rokov sa pomer slovenského a maďarského kapi
tálu na Slovensku do určitej miery posunul v prospech slovenského kapi
tálu. Preto sa v týchto rokoch zosilňuje utlačovateľská politika maďar
skej vládnúcej triedy, ktorá usiluje o zatláčanie silnejúcej slovenskej bur
žoázie. Do týchto rokov spadá zatvorenie Matice slovenskej a troch slo
venských gymnázií. Pri preberaní politických hnutí sa týmito nekvalifiko- 
vateľnými činmi budeme širšie zaoberať.

Súčasne s hospodárskymi úsiliami a zosilnením slovenskej buržoázie sa 
popri politickom zápase začal boj o slovenský trh medzi slovenskou a ma
ďarskou buržoáziou. Pozrime si niekoľko príkladov z oblasti úvěrných 
ústavov.

Ako sa usiluje slovenská buržoázia získať národný trh proti cudziemu 
kapitálu? Aj zakladanie úvěrných ústavov samo osebe tomu slúži. Prečo 
zakladá skalická slovenská buržoázia úverné družstvo? Proti židovskému 
kapitálu, ktorý dáva slovenskej buržoázii pôžičky na úžernícke úroky. Slo-

129 Slovenský Kompass 18, 45.
iso Compass (Leonhardt) 1880, 316—17; 323; 363; 370—1; 388—9. Compass 

(Leonhardt) 1874, 148—9.
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venská buržoázia chce miesto pre židov zaistiť pre seba úverový obchod.131 
Keď Viliam Pauliny-Tóth nabáda slovenskú buržoáziu zakladať sporiteľne, 
uvádza takéto príklady: „Ja napr. keď som v Skalici býval, nahováral som 
dajedných mešťanov k založeniu sporiteľne — no neišlo to, — tí, čo chuť 
k tomu mali, k tomu nemali dostatočnej odhodlanosti, lebo dajedni z nich 
počúvali na pánov, osočujúcich moju dobre mienenú radu tým, že pansla- 
vistická sporiteľňa bude; a tí, čo chuti nemali, ako to obyčajne býva, ľahko 
vykrútili. Teraz založili im v Skalici prešporskí „gescheftsmanni“ sporiteľňu, 
z ktorej skalickí páni mešťania dosť málo, alebo nič nemajú. Presvedčoval 
som dajedných priateľov v Nitrianskom Považí, aby rezko zaujali sa myš
lienky založenia sporiteľne v Novom Meste; no váhali — a založenie spo
riteľne predchytili im Židia. — To isté stane sa i po našich ostatných 
mestečkách, ak sami páni mešťania rýchle nepričinia sa ku veci, ktorá 
nie je naskrze žiadne bosorstvo.“132

To isté sledovala porada, ktorú svolal r. 1870 Francisci, kde sa zúčastnili 
zástupcovia úvěrných družstiev. Slovenská buržoázia sledovala spojením 
malých podnikov úspešnejší boj proti silnejšiemu maďarskému kapitálu, 
ako aj to, s čím sme sa už vyššie stretli — že slovenská buržoázia zakla
dala úvěrné družstvá tam, kde už bola sporiteľňa založená maďarským 
kapitálom.

Príklad Paulinyho-Tótha ukazuje už aj druhú stranu tohto boja, keď 
hovorí o tom, že maďarské vládnúce triedy označily sporiteľne začínajúce 
so slovenským kapitálom za „panslavistické“ podniky. Takto sa chce ma
ďarská buržoázia striasť slovenskej konkurencie. Okrem obviňovania sa, 
prirodzene, aj štátny aparát obrátil proti slovenskej buržoázii a jej úsi
liam. Koncom r. 1869 žiada Hurban povolenie založiť sypárne a sporiteľne 
v Hlbokom.133 Nitrianska župa sa v svojom návrhu obáva činnosti hlboc- 
kého spolku s ohľadom na Hurbanovu osobu, lebo veď je aj r. 1870, tak 
ako r. 1848—49, nepriateľom maďarského národa. Tento spolok — hovorí 
hlásenie — „bude pod Hurbanovým predsedníctvom zárodkom časom oveľa 
nebezpečnejšieho spolku pre našu vlasť.. .“.31 Ministerstvo vnútra si osvo
jilo toto stanovisko a odovzdáva stanovy spolku ministerstvu poľnohospo
dárstva, priemyslu a obchodu, potom sa postavilo na stanovisko tohto mini
sterstva a žiadalo doplniť stanovy.135 Takto sa potom ťahalo potvrdenie 
stanov sypárne a sporiteľničného spolku, ktoré založil Hurban.

Dôverné hlásenie z r. 1880 upozorňuje vládu na slovenský hospodársky 
podnik na Myjave. „Na Myjave sú dva vkladné obchodné spolky, z ktorých 
jeden je takého výrazného panslavistického rázu a je pre maďarský duch 
taký nebezpečný, že nemožno trpieť jeho existenciu.. ,“136 Vláda schvá

li Š. J a n š á k, c. d., 124. Rozpráva o tom, ako utvoril Lichard skalické úvěr
né družstvo.

132 pr. B o k e s, Pauliny-Tóth, Listy k slov. Tomášovi, 92.
133 Ministerstvo vnútra 1869 — R — 4 — 7394, Kraj. archív, Budapešť.
134 Tamže, 1870 — R — 4 — č. 843, Kraj. archív, Budapešť, 31. januára 1870.
135 Tamže, 1870 — R — 4 — 843, Kraj. archív, Budapešť, 3. apríla 1870.
136 Predsedn. Ministerstva vnútra 1880: 2729 (jún), Kraj. archív, Budapešť.
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Tuje toto dôverné hlásenie, ktoré sa zaoberá činnosťou „panslávov“ v Nit
rianskej župe.

Od tohto času je tento hospodársky boj popri politickom zápase jedným 
zo stálych a významných činiteľov slovensko-maďarských protikladov.

Slovenská buržoázia sa nezúčastnila — ako sme videli — na špekuláciách 
pri stavbe železníc. To, pravda, neznamená, že sa nezaujímala a nepovažo
vala za významnú výstavbu železničnej siete na Slovensku. Slovenská bur
žoázia sa veľa zaoberala v sedemdesiatych rokoch touto otázkou, čo je tiež 
organickou časťou hospodárskych úsilí, ktoré směrovaly na získanie a roz
šírenie slovenského trhu. Videli sme už, že slovenská buržoázia sledovala 
predovšetkým v Lichardovom časopise s veľkým záujmom stavbu železníc 
za absolutizmu. V sedemdesiatych rokoch pokračuje Obzor v týchto sna
hách Slovenských novín. Zaoberá sa stavbou železnice Nové Zámky—Tren
čín, ďalej železničnou linkou v Gemerskej župe a na Považí.137

Rozhodnejšie zastupuje záujmy slovenskej buržoázie aj pri stavbách že
lezníc Viliam Pauliny-Tóth. Vo svojej reči v poslaneckej snemovni dňa 
30. mája 1870 navrhuje výstavbu železničnej linky smerom Zvolen—Ban
ská Bystrica miesto Šalgótarján—Kremnica—Vrútky.138 Pauliny-Tóth po
dal návrh zákona poslaneckej snemovni na výstavbu železničnej siete kra
jiny. Navrhuje výstavbu piatich hlavných liniek:

1. Adriatická dráha, ktorá má za úlohu slúčiť spoje, schádzajúce sa zo 
zahraničia v Bohumíne a sprostredkovať ich cez Trenčín, Nitru, Komárno, 
Pápá a Záhreb k uhorsko-chorvátskemu morskému pobrežiu.

2. Carihradsko-solunská dráha, ktorá by svojou severnou vetvou spro
stredkovala bezprostrednú prepravu zo severnej časti Uhorska cez Bohu
mín, Zvolen, Balašské Ďarmoty, Pešť, Ujvidék a Belehrad do Carihradu. 
Táto dráha by mala aj západnú vetvu (na Hodonín, Vetlo, Nitru a Levice).

3. Pontsko-adriatická dráha, ktorá by sa v Sibini pripojila k sedmohrad- 
skej rumunskej železničnej linke a sprostredkovala by produkty západnej 
Európy cez Veľký Bečkerek, Požegu, Sisek, Karlovice cez Adriatické more 
k Čiernemu moru.

4. Jasovsko-hodonínska dráha, ktorá by smerovala na západ cez Banskú 
Bystricu, Dés, Miškovec, Jelšavu, Kremnicu—Opatovce, Skalicu a Hodonín. 
Táto železnica by teda bola súčasťou linky Odesa—Jassy—Brno—Frank
furt.

5. Bratislavsko-przemyšlovská linka, ktorá by cez Trnavu, Novú Baňu, 
Banskú Bystricu, Bardejov, Duklu tvorila organickú časť železnice Prze- 
myšl, Kijev, Viedeň, Strassburg.139

Tieto návrhy chcely zapojiť Uhorsko do európskej železničnej siete tak,
137 Novozámecko-trenčianska železnica. Obzor 1870, č. 14. Zákon o gemer

ských železniciach. Tamže, 23, 24 č. Najvyššia stanica považskej železnice, tam
že, 1872, č. 28. Ani regulácia rieky Váh sa nevyhne pozornosti slovenskej bur
žoázie. (Oprava rieky Váhu. Tamže, 1873, č. 2.)

138 Denník poslaneckej snemovne 1869—1872. VIII. 295—299. N. N. 1870, 
37—38. č.

139 Spisy poslaneckej snemovne 1869—1872 XI, 409, 412.
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aby aj Slovensko dostalo významné linky. Z plánovaných piatich železnič
ných liniek by štyri viedly cez Slovensko. Pri vyhotovení plánu myslel 
Pauliny-Tóth predovšetkým na ústrednú úlohu stredného Slovenska (Tur
čianska župa) a na význam západného Slovenska. Paulinyho plán poukazuje 
ešte na inú skutočnosť. Slovenská buržoázia sa chce zapojiť do hospodár
skeho života Uhorska a takto si získať národný trh (pravda, tak, aby na 
Slovensku bola ona pánom!). Slovenská buržoázia si teda bola na čistom 
s hospodárskymi výhodami, ktoré poskytuje väčšia oblasť. Aj kapitalis
tický vývin, ktorý začal po r. 1867, poukazoval na výhodnosť hospodár
skeho života Uhorska ako celku pre slovenskú buržoáziu, lebo — ako sme 
videli — umožnil aj akumuláciu slovenského kapitálu.

Kapitalistický vývin poľnohospodárstva 
na Slovensku.

Po vyrovnaní sa nedostatok kapitálu v uhorskom poľnohospodárstve tro
cha zmenšil. Toto sa, prirodzene, vzťahovalo aj na slovenské poľnohospo
dárstvo. Čo bolo toho príčinou? Začala sa akumulácia kapitálu medzi veľ
kostatkármi a strednými statkármi, ktorí spolupracovali so zahraničným 
a uhorským kapitálom.

V riaditeľstvách slovenských bánk a sporiteľní bolo veľa hornouhor- 
skýcTTstatkárov. Tak v nitrianskom Obchodnom a úvernom ústave Rudolf 
Ocskay, v turčianskom Obchodnom a úvernom ústave E. Radványi, A. 
Justh, Martin Ruttkay, Martin Benicky, Ivan Rakovszky, Ferdinand Révay, 
v spišskej Priemyselnej a úvernej banke župan gróf Albín Csáky, v pre
šovskom Sporiteľničnom a úvernom spolku Ľudovít Desewffy a predsedom 
prešovskej sporiteľne bol Félix Szinnyei.140 Aj na veľmi výnosných obcho
doch pri stavbe železníc sa hornouhorskí statkári zúčastnili. Na košicko- 
bohumínskéj železničnej spoločnosti sa zúčastnil gróf Anton Forgách a 
Jozef Justh, na prešovsko-tarnowskej železničnej spoločnosti gróf Gedeón 
Ráday, na Uhorskom severovýchodnom železničnom podniku gróf Koloman 
Forgách, na považskej železničnej spoločnosti gróf František Erdôdy, De
zider Mednyánszky, gróf Eduard Teleky, gróf Jozef Zichy a na Prvom 
uhorsko-haličskom železničnom podniku gróf Aladár Andrássy, gróf Anton 
Stáray.141

Druhou príčinou zlepšenia nedostatku kapitálu bolo zlepšenie úverových 
pomerov. Toto sa týkalo len aristokratov a horných vrstiev stredných 
statkárov. Stav hypotekárnych pôžičiek Uhorského pozemkového úvěrného 
Ústavu vzrástol vo veľmi značnej miere. Nové banky, ako Uhorská hypo
tečná banka sa z veľkej; časti zaoberaly úverovaním veľkostatku. Aj ra
kúsky kapitál sa zapojil do úverovania veľkostatku, tak aj hypotekárne 
oddelenie Rakúsko-uhorskej; banky a Bodencreditanstalt. Aj sporiteľne vy
bavovaly veľkorysé hypotekárne obchody. Videli sme už, že hypotekárny

140 Compass 1870, 333; 1874, 53, 81, 109.
141 Compass 1870, 370; 1874, 181, 196, 206; 1880, 512.
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obrat martinskej slovenskej sporiteľne vzrástol za šest rokov medzi r. 
1872—1879 z 257.198 forintov na 462.908 forintov.

Pozrime si vzrast stavu hypotekárnych pôžičiek v niektorých horno
uhorských bankách, resp. sporiteľniach.142

1872 1875
Bratislavská prvá sporiteľňa 3,647.064 4,426.416
Zvolenská sporiteľňa 820.562 1,063.901
Štiavnická sporiteľňa 360.328 474.692
Trnavská sporiteľňa 732.461 1,004.409
Hornouhorská prvá priemyselná a úvemá banka v Prešove 109.458 147.685
Spišská úverná banka a Ústredná sporiteľňa v Levoči 130.313 152.131

Stúpaly zmenkové pôžičky väčších, ale aj menších sporiteľní. Veľká čast 
týchto pôžičkových transakcií sa týkala oblasti poľnohospodárstva.143

1872 1875
Hlohovecká sporiteľňa 105.845 181.090
Humenská sporiteľňa 403.253 466.814
Kremnická sporiteľňa 114.977 158.791
Ružomberská sporiteľňa 135.322 157.066
Revúcka sporiteľňa 35.685 75.699
Trenčianska sporiteľňa 252.139 322.602

V súvislosti s uvedeným treba zdôrazniť dve veci. Zlepšenie sa v podstate 
týkalo veľkostatku a najvyšších vrstiev stredného statku, ale súčasne veľmi 
zaťažilo malých statkárov. Zatiaľ čo veľkostatok dostal od väčších bánk 
a sporiteľní dlhodobý úver na pomerne nízke úroky, mohli si malí statkári 
obstarať úver od úžerníkov alebo malých sporiteľní len vo forme krátko
dobých zmenkových pôžičiek. Ešte horšia bola situácia pracujúceho roľ
níctva. Ľudové banky a úvěrné družstvá (aj slovenské bohaté roľníctvo 
utvorilo takéto ustanovizne v peknom počte) iba hlásaly, že chcú uspokojiť 
úverové potreby drobných a malých statkov, čochvíľa však vysvitol ich 
ziskuchtivý, úžernícky charakter. „Družstvá sa čoskoro odtrhly od spolo
čenskej vrstvy, ktorej záujmom malý slúžiť a přidaly sa k zámožnej meš
tiackej vrstve. Ich hlavným cieľom sa stalo vyplácanie čím väčších divi
dend; poberaly 12—14 % úrokóv.“144 Toto sa v plnom znení vzťahuje aj 
na slovenské družstvá a ľudové banky.

Môžeme teda konštatovať, že kapitalistický úverový systém podporoval 
úpadok nižších roľníckych vrstiev a rozklad roľníctva. Ak si pracujúci

142 Compass 1874 a 1877.
143 Tamže. Pri uvedených údajoch treba vziať do úvahy, že r. 1872 je zpred 

krízy, r. 1875 po kríze. Tým sa dá vysvetliť, že v prípade viacerých sporiteľní 
je vzrast málo významný, u niektorých je badateľný pokles aj v tomto odvetví 
(tieto sme neuviedli).

144 Jirkovsky, c. d., 186—7. Cituje Pach, c. d., 62. Treba tu ešte pozna
menať, že vyššie uvedené údaje o kapitalistickom vývine poľnohospodárstva po
užívajú na slovenské pomery myšlienkový chod citovaného diela súdruha Pacha.
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roFníci vzali pôžičku od sporiteľní, ľudových bánk, úvernýcl družstiev, 
bol ich majetoček nenávratne stratený. Súčasne však podporo 'al kapita
listický úverový systém kapitalizovanie veľkostatkov.

Ďalšie zlepšenie nedostatku kapitálu prinieslo rozšírenie poľnohospodár
skych trhových možností. Vývinom západoeuropského trhu vzrástol predo
všetkým zahraničný trh (Rakúsko, Nemecko) uhorského poľnohospodár
stva (v to počítajúc úradnejšie slovenské župy). Voľný obchod medzi zá
padnými krajinami a monarchiou umožnil uhorskému veľkostatku využiť 
konjunktúru. Vnútorný trh Uhorska sa v koloniálnych medziach vyvíjal 
len pomaíy, ale rozkladom roľníctva stále vzrastal.

Rozklad slovenského roľníctva pokračuje v tomto čase v značnej miere 
podobne ako rozklad maďarského roľníctva. „Cím viacej vniká tovarová 
výroba do poľnohospodárstva, čím viacej sa v dôsledku toho zostruje medzí 
roľníkmi súťaž, boj o pôdu, o hospodársku samostatnosť, tým silnejšie 
sa musí uplatniť zákon, ktorý vedie k vytláčaniu stredného a chudobného 
roľníctva roľníckou buržoáziou.“145 „Nielen že sa staré roľníctvo » dife
rencuješ ale sa aj úplne rozpadne, prestane existovať, vytlačia ho celkom 
nové typy dedinského obyvateľstva, a to také typy, ktoré tvoria základ 
spoločnosti, stavanej na panujúcom tovarovom hospodárstve a na kapita
listickej výrobe. Tieto typy sú dedinská buržoázia a dedinský proletariát, 
trieda poľnohospodárskych tovarových producentov a poľnohospodárskych 
námezdných robotníkov.“146 Ktorí činitelia okrem tovarovej výroby zaprí
činili postup rozkladu roľníctva? 1. Naturálne hospodáriaci maloroľník ne
vie v súťaži tovarovej výroby konkurovať s veľkostatkom, stredným stat
kom a kulaekým hospodárstvom, disponujúcimi vyvinutejšou poľnohospo
dárskou technikou. 2. Maloroľnícky majetok sa zvýšením populácie rozdro
buje a nevie uživiť roľnícku rodinu. V dôsledku toho si chce roľník zado
vážiť ďalšiu pôdu, čomu však prekáža veľkostatok, resp. práve preto sú 
ceny pozemkov veľmi vysoké. Toľko peňazí však maloroľník nemá, uchá
dza sa teda o úver. Videli sme už, aké vysoké sú úroky týchto pôžičiek. 
Výsledok je jasný: miesto novej pôdy stratí maloroľník aj tú trochu ma
jetku, čo má. 3. Dane po vyrovnaní stále vzrastaly a znamenaly vždy 
väčšiu ťarchu pre roľníctvo v rozklade, disponujúce stále menším majet
kom. 4. Napokon oddeľovania pasienkov a komasácie, ktoré nepřestaly ani 
po vyrovnaní, ďalej podporovaly tento proces.

V akom stave bol rozklad slovenského roľníctva v slovenských župách? 
Pozrime si v súvislosti s týmto niekoľko príkladov. Aristíd Szmrecsányi píše 
pri oboznamovaní s poľnohospodárstvom Liptovskej župy takto: „Iba vďaka 
nezištnému lipnutiu našich malých roľníkov na majetku ostáva pôda nie
len v ich rukách, ale ešte aj vzrastá, a to na úkor stredného statku. Roľ
nícky majetok je vo väčšine liptovského kraja taký drahý, že iba roľník 
ho môže považovať za výhodný na kúpu. Praktický žid ho nekúpi. — Viem 
iba o jedinom prípade, a to v poľnohospodárskej obci Vrbica, že z menších 
roľníckych hospodárstiev vznikol väčší statok o približne 150 kat. jutrách.

145 Lenin, c. d., 57.
146 Tamže, 165.
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Naproti tomu sa veľmi často stáva, že roľníci rozkúpia, rozdrobia väčší 
statok. — Naši drobní roľníci by boli popri svojej pilnosti a spořivosti ešte 
zámožnejší, keby ich tri veci nekazily: neobyčajné rozdrobenie majetku, 
pijanstvo a súdy.“147 Tieto riadky poukazujú na niekoľko faktov, na 
rozdrobenie malých majetkov a vytvorenie kulactva. Táto vrstva na žiaľ 
uhorského aristokrata silnie na úkor stredného majetku a džentry. To je 
síce pravda, ale nemôžeme súhlasiť s tým, že z maloroľníckych majetkov 
vzniká menej kulackých hospodárstiev. Práve toto je príznačné, ako to 
uvádza aj Szmrecsányi. Napokon nám treba poznamenať, že malým stat
károm — podľa vtedajšieho zvyku — myslí chudobného roľníka, ktorého 
majetok sa drobí, ale aj kulaka, ktorý kupuje majetok. O situácii v Orav
skej župe píše Mikuláš Kubinyi, právny zástupca oravského panstva: 
„Zmenené právne a majetkové pomery takmer nič nezměnily na roľníc
kom majetku, azda okrem toho, že zrušením zákona o zákaze rozdrobenia 
majetku sa rozkúskovaly i aj tuk drobné pozemky ešte viac“14:S Pre práv
neho zástupcu oravského panstva toto, prirodzene, neznamená zvláštnu 
zmenu, najviac ak novšie lacné pracovné sily. Aj týchto niekoľko riadkov 
odzrkadľuje situáciu slovenských žúp a rozklad slovenského roľníctva, čo 
ešte stupňuje neúrodná oblasť, z ktorej zaostalé poľnohospodárske obrá
banie získa ešte menej ako v úrodnějších župách.

O slovenskej kulackej vrstve v Zvolenskej župe píše Béla Griinwald: „Čo 
sa týka poľnohospodárstva, badajú bohatí gazdovia rozhodný pokrok aj 
v roľníckych kruhoch. Hospodária intenzívnejšie, hnoja pôdu, orú hlbšie, 
obrábajú starostlivejšie, produkujú krmivo, ba niekde obstarávajú aj men
šie hospodárske stroje.“149 Toto všetko môžu robiť, lebo bohatnú, a je pri
rodzené, že chudobní roľníci nemôžu s nimi súťažiť, čo je prameňom ďal
šieho diferencovania, rozpadu roľníctva.

Pisateľ monografie Spišskej župy je spokojný s majetkovými pomermi 
v župe, keď medziiným konštatuje, že „zriedkavejšie dochádza k rozdeleniu 
roľníckeho majetku na menej ako osminu usadlosti“. Pravda, štatistika 
to nedokazuje a aj osmina usadlosti odzrkadľuje drobenie majetku a roz
klad roľníctva.150

Rozklad slovenského roľníctva ukazuje popri niekoľkých vyššie uvede
ných údajov rozpad majetkov v župách so slovenskou väčšinou a čistý prí
jem majetkových katastrov.

Uvedené údaje medziiným ukazujú, že v týchto slovenských župách je 
veľká väčšina majetkov menšia ako 15 jutár. Sú však medzi týmito župami 
také, ako Tekov, Liptov, Trenčín, Zvolen a Nitra, kde je väčšina majetkov 
menšia ako 5 jutár. Slovenskú kulackú vrstvu predstavuje pomerne väčší 
počet majetkov v rozsahu do 30—100 jutár.

Aj tabuľka vykazujúca katastrálny čistý príjem statkov osvetľuje roz
klad slovenského roľníctva, a to, že čisté príjmy z majetku slovenského

147 Aristíd Szmrecsányi, Liptómegye. Megyei monografiák, I. 47.
148 A. Kubinyi, Árvamegye. Tamže, 206.
149 Béla Griinwald, Zólyom megye. Tamže.
15° Šváby Frigyes, Szepes megye. Tamže 143.
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Počet majetkov
8 čistým katastrál
nym príjmom v 
hodnote rakús
kych zlatých

50 50
100

100
200

200
500

500
1.000

1:000
3.0,0

3.000
5.000

5.000
10.000

10.000 
a výše

Súhrn katastrálnych 
čistých príjmov ma
jetkov v hodnote ra
kúskych zlatých

1. Orava 16.953 89 42 35 15 12 2 1 1 298.780
2. Tekov 19.892 3.407 1 459 454 126 118 18 13 2 1,319.806
3. Liptov 14.698 677 335 121 52 26 8 7 4 425.099
4. Nitra 64.191 6.353 3.139 1.644 986 595 167 64 8 3,552.752
5. Šariš 19.247 3.210 294 252 107 60 12 4 — 624.044
6. Spiš 26.691 925 261 156 46 35 14 9 4 740.940
7. Trenčín 44.390 1.343 526 353 138 96 7 1 — 1,060.480
8. Turiec 7 608 815 154 55 19 15 4 1 2 299.989
9. Zvolen 17658 2.394 1.397 832 516 49 11 9 7 611.098

Počet
pozemkových

vlastníkov

5
a

nižšie

5
15

15
30

30
50

50
100

100
200

200
500

500
1.000

1.000
3.000

3.000
5.000

5.000
10.000

10.000 
a vyše

Orava 17.150 4.330 8 926 3.246 444 70 42 32 23 25 9 1 2
Tekov 25.498 15.741 6.275 2.346 553 210 110 127 61 52 7 3 —
Liptov 15.946 11.326 3.486 590 194 163 62 64 25 28 2 4 2
Šariš 23.186 7.687 9.558 3.921 985 277 245 236 172 86 17 2 —
Spiš 28.141 23.472 9 634 3.832 577 278 90 117 64 52 12 10 3
Trenčín 46.854 29 280 13.541 2.566 488 274 262 226 133 72 11 1 —
Turiec 8.673 4.636 2.448 905 442 125 40 35 15 21 4 2 1
Zvolen 22.873 14.325 4.292 2 332 1.147 516 108 63 22 27 6 8 7
Nitra 77.147 48.926 16,524 6.605 2.529 1.167 731 357 157 112 28 9 2

chudobného roľníctva, ktoré ešte disponovalo pôdou, v rozhodujúcej väč
šine majetkov nedosiahly ani 50 rakúskych zlatých. Táto štatistika uka
zuje slovenskú kulackú vrstvu; slovenský kulacký majetok musíme hľa
dať medzi statkami disponujúcimi čistým príjmom do 200—500 zlatých.163

Vodcovia slovenskej buržoázie, slovenská buržoázna inteligencia podpo
rovala,. usilovala sa so svojimi návrhmi posilniť vzrastajúcu kulackú vrstvu, 
aby vývinom, zosilnením buržoáznych prvkov slovenskej dediny vzrastala, 
rozširovala sa báza slovenskej buržoázie. Najmä Lichardov Obzor pova
žoval toto za dôležitú úlohu. Propagoval utvorenie takých hospodárskych 
spolkov, ktoré by malý za cieľ kupovať poľnohospodárske stroje. „Na su
sednej Morave — píše Lichard — spojí sa 8, 10, 12 gazdov a postarajú sa 
o mláťačky a vejačky; inde zas kupujú na úver takéto stroje a požičiavajú 
ich lacno (!) ostatným gazdom. Prečo by sa to nedalo aj u nás uskutoč
niť?“164

151 Magyar statisztikai évkonyv (MSÉ) II. ročn. 1873, Budapest 1874, 130— 
132; IV. Veľkostatok, poľnohospodárstvo, chov dobytka. Rozdelenie veľkostatku 
podľa rozsahu, katastrálneho čistého príjmu a povahy majetku.

152 Tamže, 134—136.
153 Tu treba poznamenať, že majetky do 30—100 jutár a v hodnote do 300— 

500 rakúskych zlatých neboly všetky slovenské kulacké majetky, ale zčásti aj 
zvyšky zemanských majetkov (Predovšetkým v Zvolenskej a Turčianskej župe).

154 Spolkové alebo obecné mlátidlá. Obzor 1877, č. 20. Porovnaj ešte v sú
vislosti s týmto Spolky k zakúpeniu strojov gazdovských, Obzor 1880, č. 13;
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Návrh utvoriť hospodárske krúžky slúžil aj na posilnenie dedinských 
buržoáznych živlov. „Hospodárske besiedky sú menšie miestne spolky, ktoré 
zakladajú v obciach a mestečkách na to, aby sa pokrokoví gazdovia mohli 
vzájomne dohodnúť o správnom hospodárení. Takýmto hospodárskym be
siedkam môžu zahraniční gazdovia ďakovať za radostný rozkvet svojho 
pôdohospodárstva; prečo by nemohly týmto podobné spolky prinášať aj 
u nás podobné dobré výsledky. Preto myslíme, že dáme vhodný novoročný 
darčok slovenským gazdom, ak uverejníme návrh stanov takejto hospodár
skej besiedky/'155

Rozklad slovenského roľníctva, vzostup počtu slovenských bezzemkov 
ukazuje porovnanie údajov sčítania ľudu z r. 1869 a 1880.

Dosť značný bol pokles počtu statkárov v uvedených župách medzi r. 
1869 a 1880:

Župy
Počet majiteľov pôdy

Župy
Počet majiteľov pôdy

1869 1880 1869 1880

1. Orava 16.055 12.105 6. Spiš 20.333 12.050
2. Tekov 13.457 11.586 7. Trenčín 40.252 21.652
3. Liptov 12.550 6.535 8. Turiec 5.360 3.310
4. Nitra 42.467 27.467 9. Zvolen 10.581 8.158
5. Šariš 20.450 13.373

Pokles počtu majiteľov pôdy (medzi ktorými súčasná štatistika uvádza 
aj drobných roľníkov) na jednej strane, yzrast počtu slovenských náden
níkov a bezzemkov na druhej strane ukazujú veľký postup rozkladu sloven
ského roľníctva.

Župy
Počet nádenníkov

Župy
Počet nádenníkov

1869 1880 1869 1880

1. Orava 2.544 4.757 6. Spiš 11.529 16.698
2. Tekov 8.137 11.936 7. Trenčín 17.209 23.391
3. Liptov 5.491 11.324 8. Turiec 6.577 4.665
4. Nitra
5. Šariš

36.058
17.040

42.469
19.204

9. Zvolen 7.172 9.444

155 L i c h a r d, Novoročný darčok náš. Návrh stanov pre „Besiedky hospo
dárske“. Obzor 1878, č. 1.

156 Porovnanie úradných údajov obidvoch sčítaní ľudu.
157 Tamže. Sčítanie ľudu z r. 1880 berie osobitne ženských a mužských ná

denníkov, osobitne poľnohospodárskych robotníkov, želiarov a tých nádenníkov, 
ktorých ani poľnohospodárstvo, ani priemysel nezaměstnávaly. Sčítaním týchto 
kategórií vyšiel údaj z r. 1880.
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Táto statistika však nepodáva úplný obraz o slovenských agrárnych pro- 
letároch. K tomuto číslu treba prirátať, že drobní roľníci pod 5 jutár, kto
rých počet, ako sme videli, je hodne veľký, vykonávajú nádennícku prácu 
či už v župe, ale z väčšej časti v úrodnějších oblastiach Dolnej zeme čí 
v Zadunajskú. Ani takto ešte obraz nie je správny. S obrábaním zeme sa 
podľa štatistiky r. 1880 zaoberaly aj ženy a členovia rodiny. Je pravda, že 
nižšie uvedené údaje sa vzťahujú na celé hospodárstvo (aj na stredné 
a kulacké majetky), ale ich väčšiu časť tvoria predsa len členovia rodín 
bezzemkov a drobných roľníkov.

Župy

V poľnohospodárstve 
pracujúci

Župy

V poľnohospodárstve 
pracujúci

ženy príslušníci
rodiny

ženy príslušníci
rodiny

1. Orava 11.374 5.616 6. Spiš 7.653 5.633
2. Tekov 6.915 6.730 7. Trenčín 23.981 9.630
3. Liptov 5.874 3.688 8. Turiec 3.207 1.209
4. Nitra 15.994 14.700 9. Zvolen 3.705 3.232
5. Šariš 11.530 6.821

Na základe uvedeného možno zistiť, že aj v slovenských župách vznikla 
obrovská rezervná armáda, ktorú polokoloniálne pomery ešte zväčšujú. Le
ninove slová sa vzťahujú aj na slovenské poľnohospodárstvo: „Vytvorenie^ 
rezervnej armády nezamestnaných je všeobecne príznačné pre kapitaliz
mus.159 Použitie ženskej; a detskej práce vyvoláva vzrast rezervnej armády 
najmä vtedy, keď za letných poľnohospodárskych prác sa pociťuje dočasný 
nedostatok robotníkov/* „Len čo sa jarné práce skončily — píše súčasná 
župná monografia o obyvateľoch obcí Oravskej župy — začína sťahovanie 
ľudu. Vtedy vidíme vo väčších-menších skupinách so dňa na deň miernych, 
bledolícich mládencov a dievčatá, ba často aj 12—14-ročné deti, pod vede
ním svetaskúseného, ráznejšie vyzerajúceho, za vojaka neodvedeného star
šieho mužského a skúsenej, vážnej matróny, ako idú, s ľahkým batohom 
na chrbte, rýchlym krokom, hvízdajúc si, spievajúc, žartujúc na Ružombe
rok, odkiaľ potom, čo sa v horkých slzách odobrali od sprevádzajúcich, 
letia »pamým vozom«, chudáci, do »zasľúbenej zeme«, ak, pravda, nemusia 
ísť celú cestu peši! Na jeseň potom v oveľa menších skupinách, hrbiac sa 
pod ťažkým batohom, vracajú sa s doráňanými nohami, a v opálených, 
unavených hrdinoch sotva poznávame milé, veselé deti.**160 Predstaviteľ 
uhorskej vládnúcej triedy Kubinyi kreslí idylický obraz o slovenskej chu
dobnej mládeži a deťoch, idúcich na vandrovku, ale aj v tomto opise sa 
nám zjavuje nesmierna bieda a ťažké podmienky, za ktorých táto mládež 
žila a pracovala.

158 Z údajov sčítania ľudu r. 1881.
159 V. I. L e n i n, c. d., 318, cituje P a c h v c. d., 71.
160 Kubinyi, c. d., 205.

18 Historický časopis I., č. 2. 273



Uvedený citát hovoří o vandrovnej práci detí. Aj dospělí, chudobní ná
denníci slovenských žúp a drobní roľníci sa z jari vybrali a putovali na 
sezónne práce do úrodnějších oblastí Uhorska na Dolnú zem. Slovenské 
župy nevedely zamestnať obrovské masy bezzemkov. „Bolo by omylom do
mnievať sa — hovorí Lenin — že toto prúdenie sa dá výlučne vyvodzovať 
z toho, že putujú z husto obývaných do redšie obývaných krajov... sťa
hovanie robotníkov... nevyjadruje iba to úsilie obyvateľstva, aby sa rov
nomernejšie rozdelilo na niektorom danom území, ale aj úsilie robotníkov, 
aby sa sťahovali tam, kde im je lepšie“161 Toto presne platí aj pre sloven
ských vandrovných robotníkov. Zlepšená doprava a železničný pásmový 
systém umožnily, aby sa na panstvá dostaly lacné pracovné sily zo vzdia
lenejších častí krajiny a aby sa proti požiadavkám za vyššie nádennícke 
mzdy použilo medziiným slovenských vandrovných robotníkov, ktorí prijali 
aj menšie mzdy, lebo by boli ostali bez práce alebo by boli mohli dostať 
len nižšie mzdy v slovenských župách.

Aké životné možnosti mali ešte slovenskí bezzemkovia a drobní roľníci? 
Mohli pracovať pri stavbe železníc, pri regulácii riek. Tieto práce boly 
spojené s ťažkým vykorisťovaním, vydaním robotníkov napospas zamestná
vateľovi. Z príležitosti týchto prác sa zrodilo sebavedomie agrárnych pro- 
letárov tým, že pochodili krajinu, pracovali v rozličných krajoch, ich obzor 
sa rozširoval a dostali sa do styku so skutočnými robotníkmi.162

V slovenských župách sa už v týchto rokoch začalo vysťahovanie, ktoré 
neskôr nadobudlo veľmi veľké rozmery. Aj vysťahovanie bolo jedným z pro
striedkov, ktorým si slovenskí bezzemkovia a drobní roľníci uľahčovali 
ťažké položenie. Aj už citované župné monografie sa zaoberajú otázkou 
vysťahovalectva, referujú o jeho vzrastajúcej tendencii. „Sklon k vysťa
hovalectvu je ostatne nákazlivý ako choroba a v novšom čase — žiaľ — 
začína aj u nás nadobúdať väčšie rozmery. Vysťahovalci sú obyčajne mladí 
zadlžení gazdovia, ktorí, keď zarobia sumu potrebnú na zaplatenie dlžôb, 
vracajú sa k domácim kozubom/'163 Zčásti podobné je stanovisko Fri- 
gyesa Svábyho, autora monografie Spišskej župy, ktorý považuje toto vy
sťahovanie, príznačné pre časť panujúcej triedy, za správne a priaznivé: 
slovenský ľud „tam, kde jeho obživa, je nemožná, odpomôže si vysťahova
ním do Ameriky, odkiaľ vo väčšine prípadov sa vracia, ešte k tomu s pe
niazmi ... Ale okrem peňazí si prináša aj skúsenosti, širší rozhľad... 
Pre toto všetko sa vysťahovalectvo ... nemá obmedzovať ako zlo, ale je 
prirodzeným dôsledkom tunajších hospodárskych pomerov, v dôsledku kto
rých časť obyvateľstva, ktorá tu nenachádza prácu, zárobok, hľadá si inde 
možnosť zárobku a pretože sa časom skoro všetci vrátia, možno celý prúd 
považovať za priaznivý a nie škodlivý".64

Biedne položenie slovenského chudobného roľníctva a agrárnych prole- 
tárov môžeme ešte odhadnúť podľa dvoch faktov: podľa používania poľno-

161 v. i. Lenin, c. d., 231.
162 Pach, c. d., 69, 70.
i03 Kubinyi, c. d., 206.
164 p. Šváb y, c. d., 146.
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hospodárskych strojov a podľa životných podmienok slovenského roľníctva* 
V sedemdesiatych rokoch bola agrotechnika v slovenských župách v po
rovnaní k ostatným územiam Uhorska, k Dolnej zemi alebo Zadunajský 
na veľmi nízkom stupni. Najnázornejšie sa to javí na štatistike počtu seja-^ 
čiek, kosačiek, mláťačiek a iných strojov poháňaných parou a koňmi.165

Na parnú silu vyrobené

Fluhy Sejačky Kosačky Mláfačky 
a žacie 
stroje

Iné Spolu

1. Orava — — — — — —
2. Tekov — — — 22 6 28
3. Liptov — — — 1 — 1
4. Nitra — — — 79 26 105
5. Šariš — _ — 5 2 7
6. Spiš — — — 2 1 3
7. Trenčín — — — 3 1 4
8. Turiec — — — 3 1 4
9. Zvolen — — — 2

koľko jutár ornej pôdy pripadá parný stroj.

1 3

1. Orava — 6. Spiš 68.682.4
2. Tekov 6.331.2 7. Trenčín 62.583.5
3. Liptov 63.993.0 8. Turiec 13.071.0
4. Nitra
5. Šariš

4.252.1 9. Zvolen
34.187.3

25.953.T

Zvlášť nápadné je, že v deviatich slovenských župách obývaných z väč
šej časti Slovákmi niet ani jediného parného pluhu, parou poháňanej se
jačky, kosačky a žacieho stroja, ba aj mláťačiek je veľmi málo. Ešte viac 
odhaľuje to, že z deviatich žúp v šiestich, na Orave, v Liptove, Šariši, Tren
číne, Turci a vo Zvolene používajú prevažne drevené pluhy. Napriek tomu 
uvedené údaje poukazujú aj na to, že v slovenskom poľnohospodárstve 
používajú — hoci vo veľmi malom počte — poľnohospodárske stroje, čo 
ukazuje na kapitalistický vývin poľnohospodárstva. Životné podmienky slo
venského chudobného roľníctva a agrárneho proletariátu — ako vidieť zo 
spomenutého — boly neobyčajne zlé, všeobecne horšie ako v priemerných 
maďarských župách. Životné pomery slovenského chudobného roľníctva 
a agrárneho proletariátu charakterizujú bytové pomery nehodné človeka 
a nedostatočná strava bez kalórií a bielkovín. Nebude bez záujmu, ak si 
prezrieme potravinovú štatistiku žúp so slovenskou väčšinou. Uvidíme 
veľmi vážny obraz, ak si všimneme ročné množstvo chleba, zemiakov, syra, 
masti a mäsa, pripadajúce na 1 obyvateľa deviatich žúp so slovenskou

les m. S. É. 1873, 156—9.
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väčšinou. Prevažná väčšina obyvateľstva pozostáva z roľníkov a nádenní
kov, údaje ukazujú teda životné podmienky slovenských agrárnych pro- 
letárov a chudobných roľníkov.166 

(Množstvá sú udané v kilogramoch.)

Župy

(

žitný
rážný

1 h 1 i e b

jač
menný
ovsený

kuku
ričný

zemiaky syr mäso slanina
masť

1. Orava 9.64 142.06 — 217.62 61.68 8.25 7.68
2. Trenčín 42.03 108.71 — 211.05 — 14.87 14.80
3. Liptov 27.01 59.34 — 206.07 65.34 9.02 7.91
4. Zvolen 122.17 31.51 6.81 149.02 50.06 24.06 15.12
5. Turiec 90.92 69.18 — 217.05 36.24 21.72 8.94
6. Nitra 89.97 64.56 — 151.44 33.70 25.48 17.22
7. Šariš 73.21 79.14 — — 40.85 *— 14.40
8. Tekov 102.35 50.35 — 141.73 35.74 31.49 22.41
9. Spiš 73.28 71.92 — 104.87 38.01 — 25.98
Priemer 70.06 75.19 0.75 176.71 43.48 22.22 14.92

Obraz bude úplný, ak porovnáme priemer žúp s maďarskou, nemeckou, 
rumunskou a slovenskou väčšinou.167

v kg maďarské slovenské rumunské nemecké

Žitný a ražný chlieb 108.80 70.66 70.18 95.01
Jačmenný a ovsený chlieb 10.30 75.19 5.01 19.05
Kukuričný chlieb 22.11 60.75 69.92 19.06
Zemiaky 103.56 176.71 99.44 121.29
Syr, mlieko 41.24 40.11 43.48 28.62
Mäso, klobásy 38.46 22.22 26.52 42.31
Slanina, masť 31.15 14.92 24.88 28.45

Na základe týchto údajov môžeme zistiť, že z deviätibh žúp iba jedna 
prekračuje maďarský priemer v spotrebe žitného chleba. V spotrebe jač
menného, ovseného chleba vedú slovenské župy! V spotrebe mäsa, klobás, 
slaniny a masti ani jediná župa so slovenskou väčšinou nedosahuje ma
ďarský priemer, v spotrebe zemiakov sú na prvom mieste znova slovenské 
dediny. Jedine v spotrebe mlieka a syra prekračujú štyri slovenské župy 
maďarský priemer.

Doteraz popísané faktory vysvetľujú, že v porovnaní k päťdesiatym a

166 Karl Kel e t i, Die Ernährung statistik der Bevolkerung Ungarns, Buda
pešť 1887, 164.

167 Tamže, 165.
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šesťdesiatym rokom v podstatne menšom počte, ale predsa len vybuchujú 
slovenské roľnícke hnutia aj v sedemdesiatych rokoch. V Šarišskej župe 
želiari plavečského a plavnického panstva „už po niekoľko rokov sa zdrá
hali plniť svoje smluvné práce, ktoré sú povinní vykonávať majiteľovi za 
užívanie majerských polí“. Pre toto sa panstvo, resp. nájomca aj súdil 
so želiarmi, „ktorí boli rozsudkom zaviazaní vykonať povinnú prácu a vyr 
meniť zameškanú prácu za hotové peniaze. Tento rozsudok schválilo aj 
ministerstvo vnútra“. Ale hlavný slúžny darmo vyzýval želiarov. Preto 
začali s exekúciou,, najprv proti plavečským želiarom Jánovi a Pavlovi 
Koščovi. Bratia Koščovci sa obrátili na Jána Prochászku, bývalého pisára 
na okresnom súde:, ktorý pochádzal z Čiech a teraz sa zaoberal hospodáre
ním v Ľubovni, keď sa bol predtým zúčastnil na poľskej revolúcii r. 1863. 
Prochászka im aj! pomohol, čestne zakročil v ich veci. Po návrate z Pešti 
Prochászka vyhlásil, že „do panskej roboty neslobodno chodiť, lebo slo
boda želiarov je už platná šesť rokov, iba páni ju taja“. Prochászka po-* 
vedal pri tejto príležitosti želiarom aj to, že „keby ich niekto nútil do 
panskej roboty, aby mu dali zaucho“. Vtedy sa rozhodlo, že želiari už na 
robotu nepôjdu. „Podobné rušenia pokoja“ sa rozšířily aj na susedné obce. 
Keď slúžny rozposlal nový obežník želiarom, Prochászka po prečítaní po
vedal: „Počkaj, šibeničník, však ja ťa naučím, nebudeš viac obežníky rozo
sielať.“ Neskoršie slúžny prišiel osobne do Plavča, ale želiari sa pred ním 
objavili iba po druhej výzve pod Prochászkovým vedením. Pri tejto príle
žitosti slúžny napomenul želiarov a chcel začať s vyšetrovaním. Nato dav 
začal reptať, „že ich už dávno oslobodili, ale župná vrchnosť to tají a že oni 
viac nebudú pre panstvo robiť“. K tomuto Prochászka dodal, že „mám 
v rukách spisy vzťahujúce sa na oslobodenie a preto títo ľudia nie sú po
vinní robotovat“. Potom pohrozil slúžnemu: „Ak som ja štváč, tak ty si 
naničhodník.“ Napokon sa vec dostala pred kúriu, kde Prochászka dostal 
päť rokov, Pavol a Ján Košč, kuriálni želiari, dva roky, resp. poldruha 
roka, Michal Palamon, tiež kuriálny želiar, štyri mesiace.168

R. 1875 v Giraltovciach desať želiarov odoprelo plniť služobnosti z ma
jerských usadlostí v prospech nájomcu Emanuela Sonnenscheina. Keď vy
písali exekučnú dražbu, obžalovaní sa na základe „predbežného dohovoru“ 
vzpierali pokračovaniu, „otvorene vyhlasujúc, že ju nedovolia previesť“. 
Kúria odsúdila obžalovaných na mesiac do väzenia.169

Uvedené údaje ukazujú, že takéto malé a bezvýznamné roľnícke hnutia 
orgány násilia vládnúcej triedy udusily.

Na základe prieskumu slovenského poľnohospodárstva môžeme tvrdiť, 
že po r. 1867 sa kapitalizmus vyvíjal ďalej pruskou cestou. Po vyrovnaní

168 Uhorská kúria ako najvyššia súdna stolica 1872 — 341. Okrem uvede
ných bolo v procese obžalovaných ešte 16 slovenských kuriálnych želiarov a 
vnútropanských gazdov, ktorí dostali menšie tresty. S touto vecou krátko obo
znamuje Gyula Mérei, Adalékok a mezôgazdaság kapitalista fejlôdéséhez, Szá- 
zadok 1950, I—IV, 275. Porov. tiež Kapitoly z uh. dejín, 306.

169 Uhorská kráľovská kúria ako najvyššia súdna stolica. 1876, č. 5568. Pozri 
ešte Mérei, c. d„ tamže.
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sa nedostatok kapitálu vo veľkej miere zmiernil, čo však prinieslo aj na 
Slovensku zlepšenie iba veľkostatku a časti stredných statkárov. Spojenie 
s úverovým životom znamenalo pre slovenské roľníctvo rozklad, zproleta- 
rizovanie.

Vývin vnútorného trhu a tovarová výroba vplývaly tiež na rozklad roľ
níctva. V slovenských župách bolo drobenie usadlostí veľmi značné a v dô
sledku diferenciácie roľníctva sa vytvorila aj slovenská kulacká vrstva. 
S týmto procesom šla aj obrovská rezervná armáda, ktorá používaním 
ženskej a detskej práce stále vzrastala. Obrovskej vrstve agrárnych pro
letář o v a trpasličích vlastníkov (ktorých drobná, neúrodná pôda nevládala 
vyživiť) neostávala iná možnosť obživy, ako sťahovať sa do úrodnějších 
žúp krajiny, účasť na stavbe železníc a vysťahovanie z krajiny.

Napokon musíme konštatovať, že rozhodná väčšina slovenského ľudu 
(70,4 %) sa zaoberala poľnohospodárstvom. A situácia tohto slovenského 
roľníctva, jeho hospodárske pomery boly horšie ako u maďarského roľ
níctva. Kým bol napr. pomer ornej pôdy k celkovej ploche na Dolnej zemi 
65 % a v Zadunajskú 51,5 %, zatiaľ na Slovensku bol iba 34 %. Tým sa 
dá vysvetliť, že kým na Dolnej zemi pripadlo na 100 hektárov hospodár
sky obrábateľnej pôdy 27,4 % roľníkov, na Slovensku ich bolo podstatne 
viac, 38,4 %.

Ak vezmeme do úvahy tieto údaje, porozumieme Stalinovu poučku, ktorá 
sa vzťahuje aj na slovenskú národnostnú otázku: „Treba posudzovať ná
rodnostnú otázku ako otázku v podstate roľnícku — ... Je celkom správne, 
že národnostnú otázku neslobodno stotožňovať s otázkou roľníckou, lebo 
okrem roľníckych otázok národnostná otázka zahrnuje aj otázku národnej 
kultúry národného štátu atď. A je nesporné aj to, že základ národnostnej 
otázky, jej vnútornú podstatu tvorí jednako otázka roľnícka. Práve tým 
sa tiež vysvetľuje, že roľníctvo tvorí hlavnú armádu národného hnutia, 
že bez roľníckej armády nie je a nemôže byť mohutné národné hnutie. 
To práve máme na mysli, keď hovoríme, že národnostná otázka je v pod
state otázkou roľníckou.“170

Pokračovanie

170 J. V. Stalin, Marxizmus a národnostná a koloniálna otázka, Bratislava 
1952. Tu treba znova poznamenať, že som slovenské poľnohospodárstvo preberal 
na základe univerzálnej poznámky P. Zsigmonda Pacha, že tvrdenia vzťahujúce 
sa na celú krajinu podoprel špeciálnymi údajmi o slovenskom vývine.
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