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FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

Dévény, kedves Dévény. A štúristák nemzeti ünnep-
sége Dévényben 1836-ban 

Bár Dévény vára katonai szempontból nem játszott komoly szerepet az év-
századok folyamán, ám a szimbolikus politika terén annál nagyobb volt a je-
lentősége egyes közép-európai népek, így magyarok, németek és szlovákok 
számára. Nekünk, magyaroknak „Magyarország kapuját”, vagyis a Kárpát-
medence nyugati kijáratát jelentette. A Csehszlovákiából Ausztriába űzött 
(szudéta)németek számára az elveszett hazát jelképezte, ezért rendszeresen 
a Duna átellenes partján fekvő Hainburgban rendezték találkozóikat. Szlo-
vák részről ez az ősi szláv államiságot szimbolizálta, de nemzeti ébredésük 
időszakának egy másik fontos eseménye is ehhez a helyhez kapcsolódik. 
1836 áprilisában Ľudevit Štúr és követői a vár romjainál tartottak megemlé-
kezést a szláv múltról, mely esemény a szlovák nemzeti mozgalom és szim-
bolikus politika történetében a mai napig hangsúlyozott szerepet kap. Erről 
a nevezetes eseményről és annak utóéletéről írt egy kismonográfiát a neves 
szlovák történész, Vladimír Matula „Dévény, kedves Dévény” címmel.

Dévény a Morva és a Duna torkolatánál, a magyar, cseh és osztrák határ 
találkozásánál fekszik. A hely, stratégiai jelentőségénél fogva már a kez-
detektől fogva fontos hadászati szerepet töltött be, ahol az idők során volt 
római, kelta és morva fennhatóság alatt is. Az erődítményt a XIII. század-
ban kezdték el építeni, az évszázadok folyamán pedig többek között ró-
mai, osztrák, cseh, török és erdélyi csapatok is ostromolták. A vár 1809-ben 
pusztult el a franciák támadásának köszönhetően, amit azóta sem építették 
újjá. A dévényi várromnak ettől kezdve már nem volt hadászati jelentősége, 
viszont a szimbolikus politika terén fontos szerep jutott neki a XIX–XX. 
század során. Ezen belül az egyik legfontosabb esemény az az 1836-os ki-
rándulás és megemlékezés volt, amit a szlovák nemzetépítés és a szláv köl-
csönösség gondolata motivált.

A nemzeti ébredés időszakában Európa szláv népei magától értetődő 
módon fordultak a szláv kölcsönösség eszméje felé. Ez a gondolat már az 
1820-as évektől kezdett gyökeret verni a szlovák értelmiség körében, ami-
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nek fő képviselője és ideológusa Ján Kollár, pesti lelkész lett. Ez alól a di-
ákság sem jelentett kivételt, aminek hatása az 1827-ben megalakult szlovák 
önképzőkör, a Společnost Česko-slovanská (Cseh-Szláv Társaság) életében 
is jelentkezett. 

Az önképzőkörben az egyes szláv népek irodalmával és kultúrájával 
foglalkoztak, de múltjuk iránt is nagy volt az érdeklődés. Ezen belül köz-
ponti helyet kaptak a Nagymorva Birodalom történetéről szóló előadások, 
de szó volt az ehhez kapcsolódó történelmi helyekről is. Ennek köszönhető-
en a Pozsony közelében fekvő Dévény jelentősége komolyan megnőtt, ami 
számukra a nagymorva államiságot, a Cirill és Metód-féle evangélizációt, 
illetve a szláv kölcsönösség eszméjét szimbolizálta. A társaság vezéralakja, 
1834-től kezdve Ľudevít Štúr volt titkári minőségben. 

Ebben az időszakban Štúr többször is tervezett megemlékezéssel egybe-
kötött kirándulást a dévényi várhoz, de próbálkozásai nem jártak sikerrel. 
Az első ilyen jellegű programra végül 1835 szeptemberében került sor, ami-
kor liptói szlovákok Gašpar Fejérpataky-Belopotocký vezetésével a Kriváň 
csúcsát mászták meg.

A dévényi emlékkirándulásra végül 1836. április 24-én került sor, a 17 
résztvevő pedig a Cseh-Szláv Társaság soraiból került ki. A várnál tartott 
megemlékezés programját maga Štúr állította össze, aki ott a szlávságról 
és annak múltjáról beszélt. Ezt követően több szlovák hazafias vers és dal 
előadására is sor került, Gustav Grossmann a vár történelmi jelentőségéről 
tartott előadást, majd a megemlékezés résztvevői a kölcsönösség jegyében 
szláv utóneveket vettek föl maguknak. A továbbiakban ehhez hasonló nagy-
szabású akciókra többet nem már került sor, ám szlovák diákok kis csopor-
tokban ezután is gyakran látogattak a dévényi vár romjaihoz. 

A könyv tematikailag három részre osztható. A bevezető fejezetben a 
szerző a kezdetektől 1836-ig, tehát Štúrék látogatásáig vizsgálja a vár tör-
ténetét. Ennek során az erődítmény jelentőségét szimbolikus szempontból 
is megvizsgálja, ám ezt kizárólag szlovák szempontból teszi. A második 
rész az 1836. április 24-én játszódott eseményeket mutatja be az egykori 
résztvevők írásainak alapján. Itt azonban a szerző nemcsak Štúr levelezését, 
illetve az egykori résztvevő és harcostárs, Jozef Miloslav Hurban, róla szóló 
életrajzát használja, hanem a Bodjanszkij-emlékkönyv anyagát is. Ez 1838-
ban készült Juraj Borislav Záborský szerkesztésében, a Pozsonyba látogató 
neves orosz szlavista, Oszip Makszimovics Bodjanszkij számára, amiben 
az egykori résztvevőknek szóló visszaemlékezései és költeményei szere-
pelnek a dévényi megemlékezésről. Ugyanakkor ez a rész szerkezetében 
eltér a könyv másik két fejezetétől. A szerző itt ugyanis nem dolgozta fel 
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monografikusan a korabeli történéseket, hanem „mindössze” egy forráski-
advány jellegű válogatást készített az egykorú dokumentumokból, melye-
ket a szerzők életútját bemutató rövid magyarázatokkal kapcsolt össze. A 
harmadik részben az egykori dévényi esemény utóéletét tekinti át 1836 és 
2005 között. Ennek értelmezését először a kortársak művei alapján teszi, 
majd később végigveszi az ehhez kapcsolódó megemlékezéseket és más, 
szimbolikus eseményeket is. 

Bár a könyv tematikailag az 1836-os dévényi megemlékezéssel és annak 
utóéletével foglalkozik, ám Vladimír Matula műve mégis túlmutat a szlo-
vák nemzeti mozgalom szűkebb értelemben vett történetén vagy a dévényi 
vár múltján. A szerző ugyanis ennél jóval szélesebb kontextusban vizsgálja 
a történteket, így könyve nemcsak formálódó nemzeti mozgalomuknak a 
szláv kölcsönösséghez való viszonyáról szolgál információkkal, hanem a 
XIX-XX. századi szlovák identitástörténet egyik érdekes fejezetéről is.
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