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PREDMLUVA 



MIL AI\T HODŽA je jedným z týc/' mUŽOD českosloDen
ského verejného života, ktorí príliš vynikajú nad politický 
priemer, ktorí majú príliš markantnú účasi' na usporiadaní 
dnešných pomerov a ak nie je i jediným medzi činiteTmi, 
Horí určili dnešné farmy politiky, zdá sa isle v ohach od
porcov súčasnej vládnej koa/ície "najnebezpečnejším". 

Tým dané je v tábore protivnikov dnešnej vládnej sústaoy 
hesla soslabiť poziciu tohoto polillka a znechunf ho. Tomuto 
cieru maly slúžil serie útokov a intríg. 
Činný politik často nemá inej zhrane ako povýšené mlčanie 

a trpezlivosf, že inflácia úiokov znamená aj lch devalváciu, 
znehodnotenie. 

MenoDite o trnislej poliiiekej pútí dr Milana Hodžu vidíme, ako 
senzácie rozplývajú sa D nič a najfažšie bomby zmenia sa o bubliny. 

Tak ta hýva s osohnými bojmi v politike, často ale poliiicky 
vyspelá verejnosf má v boj och týchto jeden vážny záujem: 
aby totiž strannícke aleho osohné hoje neohrozily ta, na čom 
nezáleží len stranám alebo osobám, ale všetkým bez rozdieln, 
po prípade aj celému národu. Strany a politikovia vždy bud", 
vystavení útokom. To je ich záležitost. Ale keď sa do víru 
jejich zápasoo strhne aj vec celej verejnosti aleho aj vec ná
rodil, teda záujem verejný, snáď dóležitý úsek jeho politic
kých dejín: vtedy sa musí Derejnosf vynllmažiť o ta, aby 
tento spoločný a verejný záujem sa vysvobodil zo zajatia 
strllriníckych a osobných predsudkov, hneDov a rivlllit. Ča 
Sll vážne týkll nás všetkých a nielen strán a osób, ta sa musí 
priamo vytiahnuf z polotmy politických, stranníckych a oso/)
ných intríg a postaviť púd svetZo dokumentov. 

Tllk i s peštianskymi jednaniami dr Hodžu v novembri 
II decembri 1918, kioré Dlasine znamenaly náš rozchod s Maďarmi. 

• • • 
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Tu treba trochu rek a pit u lov a ť u d a los ti, k t o r é 
m o ž n o n a z va ť p o s Z e d n Ý m i p l' í p r a v a m i k r o z
chodu s Maďanni a ku splynuiiu Slovenska 
s československou stáinostou. 

Dohoda medzi čin iiel'm i slovenskými a českými v dobe 
války v Prahe a vo Viedni' ) týkala sa samozrejme nielen 
zásad, ale i pralctick.ých príprav. šlo len o io, aby prípravnlÍ 
akcia, so svojimi skromnými možnosfami, vedená bola ú/eI
ne, jednotne a systematicky. Tomuto ciel'u dobre posZúžila 
lO jari r. 1918 náVUeDEl čelného zástupcu maffié dr. Š. vo 
Viedni, menoDite Jeho konferencia s drom Hodžom, lctorý 
., dr Š. už mohol sdeliť, že jedná o složenie kaucie pre Slo
venský Týždenník. aby tento kedysi vedúci orgán slaven' 
ského demokratického ruchu zase mohol uverejňovať poli
tické články, - a že i nufnosf ďaHej akcie uznáva sa D .'ir
ších kruhoch už všeobecne. 

D,ia 1. mája došlo ku ,~robároDej mikulúšskej rezolúcii, 
ktorá, ač formálne - samozrejme - respektoDala stanaDisko 
statu quo, ,- siala sa D dobe Dálky prvým sloDenským doku
mentom státnosti československej. V tom istom smysle viedol 
od mája žurnalistickú akciu v Týždenníku Hodža. 

Asi v poloDici olctóbra podarilo sa pomocou Károlyiho DY
slobodil internovaného Šrobára, ktorý, nesputnaný aktíDnou 
vojenskou službou, onedlho na to šieZ do Prahy, takže o pre
Drate' už zasiupoDa./ SloDensko D N árodnom výbore. 

Dáa 1? októbra vyhlásil Tisza v pešiianskej snemoDni, že 
je'"Dojna prehratá" - a o pár dní na to zvali jeho doverníci 
dra lI1aniu a dra Hodžu do Pešti . .. 

Vo Viedni pra.coval vtedy dr Hodža s drom Pantůčkomna 
hlavných bodoch adminislrafívnej samo .• prfwy pre Sloven
sko: dl'a vzoru samosprávy rakúskej, ale .• 0 snahou odstrá
niť "dDojitú kol'al' správy státnej a autonomnej. Od 23. ok
tóbrame$kala DO Viedni česká delegácia, odchodiaca do 

1) V Prahe boli stále Dr. A. štefánek a F. Votruba, DO Viedni Dr. M: HodZaj 
Dr. Dérer. K. Stodola, J. Cablk, všetcia šiyria DO Dojenskej službe. Dr. HoJža 
bol na počiatku Dojny vaznený (zárovei'i s Dr. Jesenským) II potom konfino
Daný,. Cablk si odpykal pTe neja"f,.,ý válečný prečin jednoročné viizenie-(zárovelí 
so Závodským a Kackom) II potom ptišiel dr Viedne. 
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Š ' . . ' La' s ktorou. menovite i; 'drom Ra,šínam, hODoriliSlo-V8]C"Lars/\.: , - r T' ,'.r r. 
vád} (dr Hodža, dr Derer, K. Stodola) o Ce/0111 subor: ota:oA' 
_ 'takže k ceste Hodžovej _do Peští doHo až na druhy.de,,; po 
Andrássyho note, keď uhórská vláda, i s Tisz~:n, bolL uz na 
odchode. Hodža tedy sanwzrejme nehovoril so ZLaanym z m~
ďarských politikov, ale s textom Andrássyho noty - uzna
vajúcej československé a juhosloDanské nároky - cestoval 
do Martina; kam prišiel 30. októbra Dečer. 
- SloDenská N árodná Rada bola už schválila Zochov text 

deklarácie bez toho, Že by -o Andrá"yiw nole bola mala 
!ušenia. KeďHodža sdelil s členmi Rady ob,<ah Andrássyho 
noty, bolo jasné, že tento nový a rozhodujúci mom,ent m~sí 
najSf Dýrazu aj v deklarácii. Tak sDolalM. Dula pntomnych 
nenoiJ Rady na ráno d'la 31; októbra na dodatočnú schódzu, 
ktorá na návrh. Hodžov vsunula do deklarácie vetu, že Slo
vensko uznáva nooý medzinárodne-poWický stav, vzniklý 
rAndrássyho notou. 

Medzitým,ešte pred 30. októbrom, odznela (zároDeá s Vai
dovou rumunskou) slovenská revindikácia práva na samo
určenie i na uhorskom sneme: predniesoZ ju v sobotu 19., ok
tóbra 19.18 jeden z našich 1Jtedajších dvoch poslancov, F. Ju
riga. (Blaho sZúžil ako Dojenský lekár.) 
'Dáa 51. októbra odišli temer Dšetci slovenskí politickí 

'pracovnici do Prahy. Zostal vMartine)lf. Dula, v Ružomber
ku Hlinka; v Martine zostala N !trodná Rada· bez dostatoč
ného vedenia; i jej tajomník, Karol Medvecký, bydlil ďaleko 
a do Martina len dochádzal. Hrozilo teda nebezpečensfvo, že 
N árodná Rada prestane účinkova.ť, ač predsa druhý, steúw 
dóležitý diel jej úlohy teprv n:asledoval: k deklarácii ústred
nejNárodnej Rady, - mala-li mať váhu prejiwu národne} 
vóle, - bolo treba pripojiťusnesenia miesinych Rád, ktoré 
'utváraly sa po celom Slovensku, ako v tej dobe jediné uzna
né zastúpenie SloDenska. Takzostal Hodža u svojej rodiny 
v blízkych Beniciach a dochádzal do Martina úradovať. On 
sostavil hneď 2. novembra telegrafickú odpoved vláde Ká
rolyiho, ktorý sa bol ujal Dláay v Pešii a telegrafickým po-

1) Viz llašínooe "Pamiiti", I3kana 211-212. 
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zdravom lákal Slovenskú Národnú Radu k politickej súčin
nosti. fiolo ireba odpovedať i s ohl'adom na to, že nielen 
v Martine, ale na celom Slovensku vládli Maďari so svojimi 
úradníkmi a vojakmi - apredsa bolo freba hovorit s Pešťou 
už so stanoviska štMnosti československej, a to vel'mi rázne 
a rozhodne: - a tak sa aj stalo. 

Károlyi telegrafoval Slovenskej Národnej Rade toto [slo
vensk.ý preklad z francúzskej povodiny]: 

Cítíme, že hovoríme z celej duše národa maďar
ského, keď v týchto rozhodných chvíl'ach s úprimne 
precíteným i teplým slovom bratskej lásky sa obra
dame k Národnej Rade Slovenskej. Od národa slo
venského neodlúčila nás ani zášť, ani protiva záuj
mov, ale jedine len hriešna politika istej pánovitej 
triedy, ktorá rovnako škodila l'udu slovenskému, ako 
i maďarskému. Za tie urážky, ktoré l'ud slovenský 
v jeho národných citoch stihly, nie je zodpovedný 
rud maďarský, s nimi neciti sa byť solidámym, ale 
vykoná všeiko možné, aby táto hriešna trieda bola 
vyvrátená do koreňa. My trváme na tom stanovisku, 
že svlité právo sa.mourčenia prislúcha každému ná
rodu. N árodná Rada slovenská vynesie zaiste také 
uzavretie, aké za najlepšie uzná v záu.ime s[oven
slcého l'udu. Chceme však vyslovit, že podl'a nášho 
presvedčenia a viery národ slovenský a maďarský 
sú odkázaní jeden na druhého a že musíme v pokoj
nej shode a v bratskom spoluposobení hTadať kraj
šiu budúcnosf a podmienky i' zábezpeky lepšieho 
života. Prajeme Národnej Rade slovenskej zdarnú 
prácu a národu slovenskému vel'a krásnej a svobod
nej budúcnosti ... S bratským pozdravením v men" 
Národnej Rady maďarskej 

gróf Mi cha I Kár o I ,ll i, predseda. 
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Hodžova odpoveď, poslaná za Nár. Radu, mala toto znenie 
[slovenský preklad z francúzskej povodiny]: 

Pozdrav, tlunwčený pánom predsedom maďarskej 
Národnej Rady, prijál výkonný výbor slovenskej Nii-· 
rodnej Rady s ra.dosfou a úprimne ho opatuje. Dnes 
po prvý raz ozvalo sa zastupitel'sfoo maďarského ná
roda k zastupitel'sfou slovenského národa ako brai 
k bratovi. Aj naša N árodná Rada, so svoje} strany, 
prijala nové medzinárodne-právné položenie, for
mulované predsedom Wilsonom a uznané za hranič
ným zastupitel'stvom nwnarchie. Jestli maďarsivo 
osvojuje si názor maďarskej Národnej Rady o svo
bode národov, stvorí tým psychologickú podmienku 
vzájomného porozumenia, uskutočnitel'ného na me
dzinárodnom základe. Zo srdea prajeme si, aby ma
ďarský národ zaujal v spoločnosti svobodnúch niÍro
dov t; miesio, ktoré mu náleží na základe jeho kultúr
nych hodnot a výsledkov jeho denwkracie. Svobodný 
československý niÍrod chce zostať maďarskému ná
rodu dobrým súsedom a bratom. 

K a r o I A. Med v e c ký, lJ1 a tú š D u I a, 

taiomník 

* * * 

predseda 
slovenskej Národnej Rady 

Mali sme teda za svobodu Slovenska a za jeho príslušnosf 
ku Uátu československému celý rad dokumentov: mali sme 
mikulášsku májovú rezolúciu, mali sme pomerne pohotovú a 
Týždenníkom dost dobre pripravenú verejnú mienku, mali 
sme Andrássyho notu, Jurigov snemový prejav, taktiež srn" 
mali maríinskú deklaráciu, a - vrchol všetkého - teOl'e
tický i skutočný ,vznik československého štátu diía 28. ok
tóbra ~ v Prahe. V z á s a d e bolo Slovensko svobodné a tvo
ri/o súčiastku republiky. Vos k u toč n o s t i maly sa 1)eci 
ovšem podstatne inak. V é ec hác h a na M ora ve s m e 
si vládli my, ale na Slovensku vládla maďar
s k á spr á v a a m a ď a ,. s k é voj s k o. 
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Naši v Prahe učinili dvoje: poslali Dojenské oddřely, lctoré 
obsadily úzké pohraničné pásmo Slovenska od Trnavy k ži
line; šroMr, Blaho, štefánek, Dérer a Jejich družina šla 
., četníctDom na slovenskú podu a ,vyhlásila na okolí Skalice 
vládu republiky') ~ a I e cel á na š a obr n e n li s i I a o b
nášala niečo vyše tisíc vojakov a četníkov, kdežto 
Ma ďa r i m a I i voj s k o. Káralyi sjednával a sJednal s ge
nerlilom Franéhei ď Esperay známé beleh,;adské primerie, 
ktoré D § 1? dáDalo maďarsk"eJ Dláde práDO držať maďarsl,ú 
správu i na Slovensku. Ovšem, že bolo belehradské prímerie 
v tomto smere vadné: ale jednako ho Károlyi mal v rukách. 
Do Prahy poslal G. Šupku, vyJednávat o ústup našich skrom
ných oddielov s pásma Trnava-Žilina, a keď táto maďarská 
misia skončila- samozrejme - bezvýsledne, vyhlašoval 
Károlyi a zdorazňoval, že Je Pdť s Prahou vo válečnom 
stave.')' , 

12.-15. novembra šlo už o naše posledné oporné body na 
Slovensku, aj o žilinu. Tak ohrožený bol aj T. Sv. Martin, 
kde pomáhal Hodžovi v administratíDe tu i tu dr. Igor Dula 
a fozef Országh, a v ,organizovaní náradnej gardy Ivan 
Daxner. Situácia sa nedala držať. Peš{ poslala posily, v "sráž
ke medzi Turanmi-Sučanm;-Vrútkami naši podl'ahli, a 
náš generál-velitel' v Žiline s Hodžom sdelil, že musí ustúpiť. 
Hodža ce-stoval do Prahy; pODodne mal byť postavený aka 
štátny tajomník na čelo verejnej správy Slovenska (preto 
pripravoDal už vo Viedn; s Pantůčkom siatut pre sloDenský 
zemský D.ýbor) - ale vzhl'adom na kritíc~é položenie Sloven
ska Dyslala ho pražská vláda do Pešti: "jednat o ústup ma
ďarských vojsk zo SloDenska - a pripraDit likvidáciu Ma
ďarska s ČeskosloDenskom",. 

Úloha iBfe mimoriadna, i o samej oeci. i o ohláde formáll/om. 
Károlyiho'Dláda postupoDala k zachoDaniu maďarskej inte

grity s alternatíDnou taktikou: na smierliDě jednanie 'mala 

1)' Viz o tom dopis Dra Kramáfa Dru 'Bene§oDž D priloženych dokumenioch. 

2) 14. listopadu vyhlásil Dr. Kramář vo snemovni, že na Slovensko pójdu naše 
Jve divlzie italských legií. Tie ovšem boly ešte ďaleko II prisly na Slovensko 
až o Vianociach. Maďari mali ovšem' značne viac vojska než dve divlzie. 
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blJojichministl'oD radikáloD a socialistolJ, II zá:o~e,i na ?rga
nizáciu Dojenského obsadenia mala Barthu. lmmstra VOjny a 
jeho užších spolupracovníkovo 
, šl ot e d y o tú o t á z k u: bud e -li 1'11 o Ž n o, p l' i na š e J 
vojenskej malomóci, a pri techniclcých {tIŽ

kostiach diplomatických zákrokov D Paríži, 
získaf ústup maďarských vojsk zo Sloven
s k a? To jednanie bolo mimoriadne složité, ale konečne 
dna 6. deceinbra opustili maďarskí vojaci štyri patiny Slo
venska a o pár dní na to . bola žilina sídlom slovenskej Dlády. 

• • • 

Prečó hODoríme o 6. decembri? 
V tento deň uzavrel dr. Hodža - kecl' neurčité dispozície 

z Pliríža maďarská vláda snadno zaobišla - s maďarským 
ministrom Dojny, A. Barthomdohodu o dočasnej dem.arkácii, 
po ktorú maďarské vojská majú zo Slovenska ustúpit. Takl" 
sa docieUlo, že 20 dní pred prichodom italských legií mohli 
sme sa zmocnit SloDenska a tým zamedziť maďarský plebis
cit, ktorý peštianska vláda pripravovala pod svoJou spráDou 
apod SDOjOU Dojel/skoll ntOCOIl, (Viď o tom sbierkll dokumenťoo.) 
Maďarská vláda, keď už sDoje vojská musela odvolal', 

chcela HodžoDej demarkačnej dohody zneužit k inlerpretácii, 
že táto dohoda má byť základom demarkácií definitívnyeh. 
ba dokonca aj základom hraníc. O takéto zneužitie pokúsila 
sa hneď 24. decembra, keď z Paríža konečne priMa defini
tívna demarkácia. Vtedy maďarská Dláda odvoláDala sa na 
to, že sa už s Hodžom dohodla.') Toto bol ovšem pokus o 
malý podDod : šéf francúzskej misie,podplukountk Vyx, ktorý 
vtedyuž poméry znal, snadno dokázal nwďarskej vláde, že 
Hodža uzaDrel dohodu dočasnú, s DýsloDnou Dýhradou, že 
bude platná len do tej doby, kým Paríž nestanoví demar
káeíu definitivnu. Maďarská vláda teda prehrala hneď prv.'Í 
SDoj pokus d falošný 'výklad Hodžovej dohody. 

Ale - ešte razsa stal pokus so strany nwďarskej zneužit 
H odžov expedient. Učinil tak maďarský ministerský pred-

.1) Viz Neues Pester Journal II iné pešiian$ke noviny z 24. II 25. prosil/ca 1918. 
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seda Bethlen v októbri 192? - ale na jediné zavrátenie 
Hodžovo dal sa na ústup, lebo va sDojom archíve asi sám videi, že šlo 
nie o dohodu poliiickú, ale formálne o dohodu vojensko-taklickú, a 10 
ešte uýsloune dočasnú a že Hodžovo slanovisko bolo ije neotrasitel'né. 

Prestaly teda falošné inlerpretáde demarkačnej dohody 
u samých Maďarov, ktorým by štátne-politicky bolo ovšem 
záležalo na prekrútení faktov. Inak šly veci v Českosloven
sku. Z dóvodov známej politickej a osobnej animozity prišTí 
s podobnou tedenčnou intepretáciou demarkačnej dohody, ako 
25. decembra 1918 Károlyi a v októbri 192? Bethlen, - posl. 
Igor Hrušovský (v "českom Slove", febr. 192?) a ešte koncom 
r. 1928, dr S'robár ("Osvobodené Slovensko") a to ešte s absurdným 
vylíčením'Hodžovho celého jednania z kritického podzimu 1918. 

Iste patrí celý tento incident medzi tie, o ktorých sme tu 
povedali. že sa musia vyprostit z pletích a polemík, už či 
politických či osobných, a že ich treba zistiť dokumentárne. 

Dr. Hodža hovoril o tomto predmete v Republikánskom 
Klube v Bratislave, 22. decembra 1928. V tedy ešte neboly 
uverejnené dokumenty, ktoré vyšly v llI. svazku Benešo
vých Pamatí až v januári 1929. J ednako sa jeho výklad 
úplne shoduje s dokumentmi, ba ich ani nevyčerpáva. 
Z týchto dokumentov čs. ministra zahraničia, ďalej z archívu 
čs. ministerstva zahraničia, i so súdobej poliiickej literatúr.ll, 
sišla sa celá sbierka dokumentov, ktoré hádžu n a k I' i t i c k é 
dva iýždne na.'eho skutočného rozchodu s Ma
ď arm i, nad o b u od 24. n o v e m b rad o 6. de c e m b I' a 
- hodne plného svetla. 

Tieto dokumenty vyšly ,v janLfári 1929 v . "Slovenskom 
Denníku"; taktiež - v decembri 1928 - Hodžova prednáška 
a články býv. minisirov Fedora Houdka a dr. Vl. Fajnorú, 
predsedu bratislavského zemského súdu, býv. ministra. 
(Články a Hodžova prednáška majú čiastočne ráz pole

miáý, preio sú v nich reflexie i na to, čo dr. Šrobár písal 
o Hodžových stykoch s Františkom Ferdinandom a z doby 
války s býo. maďarským minisirom Kristóffym. TLÍt o 
č a s ť m a i e Ti á I u s m e odd e I i I i a pod á v a m e j u 
v t e j t o k niž k e vo zvlášinom dodatku,) 

• • • 

Prednáška Hodžova a sbierka dokladoD nemohla sa siaf 
verejnosti prístupnou poza oblast čit.atel'~v :,~lovenského 
Denníka". Je osudom slovenskej tlace, ze Jej oblast je 
malá: je osudom dennej tlače vóbec, že so západom slnea 
stáoa ~ sa neakluálnou. A tak hrozí aj historickým dokumen
tom celostátnej významnosti nebezpečenslvo, že upadnú do 
zabudnutia, Preto sa dodaiočne rozhodla redakcia "Sloven
ského Denníka" vydat i seriu dok/adov i prednášku dra 
Milana Hodžu i ďalšie úvahy, ldoré polemika vyvolala, v sa
mostatnej knihe. Čitatel' sám omluví formálné nedokonalosti, 
ktoré vysvetlí si tým, že jej obsahom je i reč fakmer ex 
abruplo prednesená a len málo doplnená a sbierka dokumen
tov sostavená presne, ale v žurnalistickom rámci, Jde tu 
ovšem v podstate o jednu z historických etap našeho národa 
a státu, prvý raz dokumentárne osvetlenú. 

Redakcia "Slovenského Denníka", 
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Dr. MILAN HODŽA V PEŠTI 

V ROKU 1918 
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roku 1918 
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, 
Uvodná poznámka. 

Dr. Hodža vo svojej bratislavskej prednáške naznačil, 
že k úplnému doloženiu všetkýeh v)·kladov O jeho jed
naniaeh v Budapešti v roku 1918 bude treba uvere.řniť do
kumenty, nachodiace sa v archíve ministerstva veeí zahra
ničných. Uverejňovanie týehto dokumentov začalo sa prá·· 
ve po tieto dni') v ráme,i veJ'kcj dokumentovej shierky, 
ktorú vydal mini stel' zahraničnveh ved dr. Edvard Beneš 
ako tretí svEizok svojho diela: '"Světová válka a naše re
voluce''. Mimo dokladov, uverejnen}ch v tomto diele, je 
eš.te celý rad viae-menej významn}'ch spisov v archíve 
ministerstva zahraničia, ktoré dalo súhlas k ich nverej
neniu. Redakcia "Slovenského Oenníka" pokladá si za po
vinnosť predložiť tieto aktá našej verejnosti s poznámka
mi, ktoré sú potrehné práve len preto, ahy medzi jednot
livými dokumentmi bola nielen vnútorná, ale i formálna 
súvislosť. Tn i tam použÍvame v dokumentovaní výkladoy 
a.ř prameňov neúradných (literatúru, memoáre), nakorko 
ieh možno pokladať za dos,: hodnoverné, ahy prispely 
k ohjasnenin ved a udalostí neznámych. {Slovenský Den
ník 16. jan. 1929.) 

I. 

Situácia Slovenska iná z Paríža, iná z Prahy, 

iná z Budapešti. 

Je treha predovšetkým zd6razniť, že hol hlhoký rozdiel 
medzi rozchodom Čiech a Moravy s Viedňou, ktorý bol 
po válečnom shrútenÍ monarchie hladký, a medzi rozcho-

1) V januári 1929. 
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dom Slovenska s Budapešfou, Maďarí,hoclvojnu rovnako 
prehrali, nechceli sa smieriť s Qsudom, ktorý im hrozil, 
a konali všetko možné vojskom i diplomaciou, aby nemu
seli vypustif ani Sedmohradsko, ani Slovensko. ani Bur-

genland. 
Diplomaticky docielila vláda Károlyiho úspech v prímerL 

o ktoré bolo jednané v Belehrade s velitefom dohodovej 
južnej armády, francúzskym generálom Franchet ď Espe
!Iq. 1J spech bol v § 17, tohoto pl'ímeria. klad stanovil; Ž,< 

maďarská státna správa zostáva v, plnej flInkeii a v plnej 
piatnosti i na tých územiach uhorského státu, ktoréhy snácI 

boly spojeneckými vojskami obsadené, ' 
Účel tohoto paragrafu bol jasný. Károlyiho vláda chcela 

previesf vorby a zároveň, bucrto zvlášť, aleho snáď " rámci 
týchto nových maďarských volieh, plebiscit. K tomu po~ 
trebovala i na obsadených územiach maďarskú ,správu. 
Veď Károlyi, ako známo, pokladal za svoj životný der 
zachrániť maďarskú integritu'. Francúzski vojenskí vyjed
návači nemohli znai túto situáciu, na ktorú hradeli vý
hradne so stanoviska vojenského a nemohli teda ani ve· 
diei, akú vefkú službu preukázali paragrafom 17. maďar-
skej integrite. 

Dr. Beneš píše o tejto veci z Paríža zo dňa 27. novembra, 
teda 14 dní po belehradskom prímerí nasledovne: "Nastal 
rozpor dosti značný mezi ministerstvem zahraničí (fran' 
couzským) a vojenským vedením a ministerstvem v'álky. 
Ministerstvo války a nejvyšší velení totiž nzavřelo armi
stice (příměří) s Károlyim prostřednictvím Francheta 
d'Esperay, ačkoliv k tomn nebylo oprávněno a způsobem, 
který právně je neudržitelným. :. Z .toho pošly chyby, .. "') 

Dr. Beneš so svojho parížskellO: stanoviska sťaval sa 
vobec proti akémukoIvek jednaniu nášmu, nech už s Vied
ňou, alebo s Budapešťou~ V tomže dopise dr. Kramářovi 
píš"e: "Prosím, omezte 'co možno nejvíc styk s 'Maďary 
a Němci.' Formálriě a oficielriě Vy byste vůbec s' nimi 

1) Dr. Beneš: "Světová válka a na~e revoluce." III. Dokumenty. Strana 

517 a nos\. 
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neměli jednat, Já osobně pokl'd I vd 
k d

' , , a a vz y za omvl ž b ~l 
a re ltovan zastup ce ve Vid' B d v' v' -' . e y 
s Károlyim jeho situaci nI 

1 
a u apesl!. Kazde Jednání 

. pOSI uJe Vím v' d 
snadno takto mluví kdvv , '" , ze nam se z e 
ovládání nám :;;de ~e1m/ ~eJs~,~ v tom, ,ale klid a sebe' 
veriska klidně a do.t ' v pIOsplva. Tedy 1 v té věci Slo~ 

, us oJne a vyhrajeme tol"') 
Taky :",ohoI byť názor na .ved s hradisk'.v • 

z Prahy vyzeraly veci' S'I k • a parlzskeho. Uz v . na ovens u pod t t '.'V 
u:;; 15" novembra kedy d TT" 'v, s a ne lllac; a t, o 

t k 
.,,' r. l'-lamar plsaI Be v . P li 

a to: "Naše posice na SI k' neSOVI z ra y 

d I
' ovens·u Je velmi I' N v' ,. 

se a 1 trochu unést pl" dV' Iv a. aSI paJll 
káli ze Slovenska b. vdnllm nav sven,lm a když Maďaři utí· 

, o sa 1 1 opustene kra' h tk 
a četníků, Nyní se však M ď v' ,Je rB on vojáku 
mají vOJ' sko a . , 'd" a art ,vzpamatovali 1< poněvádž 

munICI, J ou na nas a "Y' b' četníků a z Trna' , . oV • JIZ Je za Ilo 5 našich 
a já byl šťasten 'Z :~ht~ vyh~ah. Slováci interpelovali, 
přijdou naše vo iska. "') Jsem Je uspokojiti sdělením, že 

Na druhý deň potom dňa 16 'v mářdr. Benešovi lakt '. U' ~ .: novembra plse dr. Kra~ 
SI 

o." nas Je hroznY v'l' ,. N 
• ovcnsku Mad'av, l' " , e rOZCl em. l' d rt p em a tyraJI v rď v 
Je potřebí okamžitého zakrocveu' nAaf~eh 1 dl, ze je to úžasné, 
't I k' v L ne se vy"P ' v 
I a s a ceskoslovenská ď~' 'J ' rav! nase 
nejdůležitější, obsadit ce;~,s~I'" ek to prov' nás okamžik 
skou dráhu'· 1'1' 'm 'v, v ovens o a k, oSlcko~bohumíll-

. pl e uzasne I t' , 
nás Maďaři vyhánějí a b h )~e~ yzem, na Slovensku, když 
thom tomu zab ' '1' "3' o lize, nemame dost nloci, aby

ram L ) 

Benešov dopis zo dřIa 27 ~ 
na toto Krama'rvovo o' : llovembra bol aSI odpoveďou plsame 't" . S ' . 
všakvzhfad na sit ,. . , Sl nacle na Iovensku. Bol~li 

b 
uaclU my z ParÍža a in' P h 

ol ešte iný z Budapešti 1"" b "Y z ra y, tak 

k
, d' , . uzo ne ocakavaná v k I 

s a lVlzia bola e's't' ď' 1 k I" " ces os oven-. e a e o v taln. 
J,e pravda,že Clémenceau t d 

Franchet d'Espera' hl" po om esavuovaI generála 
návať dohody poIYti:::' ~lac ,ho, z~ neoprávneného sjed-

'. J. enes hez v tomže dopise píše 

'J Dr. Beneš, III. 518. 
'J Dr, Beneš, III, 504. 

'J Dr. Beneš, III. 506/7, 
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dr. Kramářovi, aby sme "nenlali obáv", ž,e "S~ove~sk~ nám 
'1 v'" "e čo sU stalo podpísanim prlmerla, Hle Je na-na eZl a z ~, - ,( J • k 

. t '"adnym prejndicom v žiadnom smere. e vsa 
pros o Zl k' h ' ' podpí-

d . to že Károlyi mal v ru ac sVOJ papler, 
prav a I , . " h dodal 
saný francúzskym velitefom, že tento prvy ,:spec , . 
. J'eho vláde J'eho administratíve a celeJ madarskeJ 
Jemu,' h 'd" d b d' , 'ml'ellke muoho odvahy a umo o na eJI o u ucna. vereJneJ k . I 

Tak pripravovala maďarská vláda pre, Slov~n~ o P, e-

b ' 't pod maďarskou správou a pod madarskyml bodak
ISCI . d I' 'k' t kť k' kaž mi,srubujúc si .od neho výho y po lhc e a a IC e v -

dom smere, • K' I ' 
Ilž v Paríži mal Beneš d6vod napísať, ze " aro yl, vy-

"odzoval z neho (z prímeria belehradského~ konze~ven?le ... 
t ' "") 1" cI'teI'neJ'šl'e muselo bvť zneUZlvame benepoc lve. ym '. . .'. 

lehradského prímeria v sameJ Budapcsh. 

Vojenské sily československé a maďarské. 

Situácia ,<ojcnská bola pre nás, ako už opísal dr. Kramáí', 

zatiar beznádejná. . . ' ' 
V Budapešti v Károlyiho vláde bol prvym m;n,lStro~ 

války Linder. Minister Linder predstavil s~ .- snad Z ~o: 
vodov politických - ako pacifista a pre.hlasll v B~~ap:sh 
na sch6dzi vojakov, že nechce videi vOJakov. Zatml, vs~k 
v jeho ministerstve pósobili dvaja rudia vo funkc!.! stat
nych sekretárov, ktorí armádu priamo orgamzovah. Jed
nvm Z nich bol socialista Pogány. On, ,:ko pre~~~da. rady 
v~jakov, mal v evidencii vojenské oddIele smyslama ~o
cialistického, Vedra neho sedel štefan Friedrich, ~eskorsle 
madarský ministerský predseda, jeden z hlavnych orga
nizátorov onej maďarskej reakcie, kto~á .:J.asledovala v ~u
d T roku 1919 po rumunskej okupacll, O tomto Fned-
~Phes: .. by 'valy' rakúsky dóstojník generálneho štábu 

rlC OVl plse v 'V' I ..' 
Glaise-Horstenau (Die Katastrofe, 448)" ze :,lSle svoJ;nll 
zvláštnymi vojensko"politickými cestami"~ c!ele ,ktorych 

b I ' ," Sotrval vo svoJ' om úrade velmI kratko, ale o y ne ]Usne, 

1) Dr. Beneš, lIl. 52~. 
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i táto doba mu stačila na výnos, aby piH najmladších roč
níkov maďarského vojska zostalo pod zbraňami, 

Asi v tej dobe, kedy v Belehrade Károlyi jednalo pri
merie, odišiel z úradu maďarského ministerstva války pod
plukovník Linder a na jeho miesto nastúpil podplukovník 
Bartha, Uviedol sa príznačným gestom, že složí svoju úrad
nú prísahu na maďarské kt'áTovstvo, hoci už prcdošlá mi· 
nisterská rada usnicsla sa král'ovstvo zrušiť. 

Mali Mad"al'i vojakov v jeseni Toku 1918? lste že áno, 
Mali prápory a pluky, ktoré odišly na frontu, ale sa znej, 
alebo z pol cesty hneď aj vraealy, prelože boly uzavreté 
príme]'ia i na juhu i na froute -italskej, A hneď na to 
valili sa vojaci so všetkých front a z nich pomerne najviac 
uchytilo sa Sal110Zrcjme v Pešti. Na riadnu vojnu snáď už 
tie vojská neslačily, ale na válečn)' výlet k nám haly viac 
než dosí silné, už aj' vzhradom na to, že my lnali sme na 
Slovensku 15. novembl'a 1150 a ešte 2. decembra len 4700 vojakov. 

Bartha vo svojom nedávnom prejave medzi iným ho
vorí, že kehy hol mal sporahlívých stotisíc vojakov, ne' 
bolo hy dnes Československa aleho hy až ne jaká dohodo 
vá armáda hola musela vyrvaf Maďarom Slovensko. Nic 
je vylúčené, ba je dokonca vdmi 'pravdepodohné, že ta
ký ch vojakov, ktod by Barthovi a jeho politickým ná
zorom boli spoTahliví v Budapešti, nebolo sto tisíc, Vermi 
pravdepodobne bolo lakých vojakov o mnoho, mnoho me
nej, To však neznamená, že neholy y Peští masy vojakov 
favičiarov, ktorýeh zástupea sedel práv" v ministerstve 
války ako dóverník v osobe Pogányovej. Maďarskí vojaei, 
praví a Taví, mohli mať medzi sebou spory sebe hlbšie, ale 
akonáhle šlo o ncjaký lúpcžný pochod alebo trehál's o vý
hoj na Slovensko, iste holi všeki jednotní, 

Klo ináč Maďarov nepoznal a kto by takéto ieh súru
čenstvo proti nám považoval za málo pravdepodobné, ten 
nech si 'yzpomenie na inváziu rudej armády wlaďarov na 
Slovensko v júni 1919, kecly značná časť vojakov a iste 
vačšina (a to vefká vačšina) d6stojníkov jakživ neboli 
hoTševikmi a kedy šovinisti a rudí splynuli prali nám 
v jeden organický celok, 
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Károlyiho vláda, hoei hovoriia o pacifizme, nevá.haÍa 
vo veci~h voiensk"ch ani dosí málo a hned' po svojom 
ustavení pril;ročily jej orgány k reorganizácii maďarskej 
armády. 'T'áto Ol'ganizácia začínala asi už uvedenÝlll Frie~ 
drichovým výnosom, ale bez ohradu na teuto výnos postu
povala tak rýchle, že už 15. decembra hlásil šéf budape
štianskej československej misie kapitán Eminger do Prahy 

toto: 
"Organisační plán maďarské vlády je postaviti do jara 

8 divisí pěchoty a 5 brigád jízdy." 
"Jedná se s M. ~Weissem, aby továrna na ostrově čepelu 

mohla začíti s výrobou Dlunice. '" 
.,V okresu Székés Fehérvár musí každý muž od 21. do 

23: roku narukovat. Muži od 25. do 30. roku se asentují."') 
Z Pal'Íža Beneš písal, aby sa s Károlyim vůbec nejed

nalo. "Je třeba uklidnit naše lidi a Slováky, aby viděli, že 
jsme se zastali hned našich práv, a že jsme to vyhráli na 
celé čáře." Ovšem, tiež hneď dokladá, že je "dán hned roz
kaz~ aby všecko nlaďarské vojsko odešlo z úzenlÍ sloven
ského." Ako je dnes už známo, došly tieto rozkazy do Bu
dapešti vo forme nedostatočnej. Vojensky potom nemohli 
sme spoliehať na nikoho. Zo dúa 27. novcmbra píše Beneš 
z ParÍža: "Zde mění plány (vojenské) den co den. Slíbili 
nejdříve < divisi naši a francouzskou, pak slíbili, že pošlou 
divisi z Uher k nám, nyní zase říkají, že bude nutuo na
před do Ukrajiny a my abychom své území svým vojskem 
ochránili." (Strana 518!III.) ° našich oddieloch vojenských, ktoré potom prišly na 
Slovensko, píše dr Beneš zo dúa 27. novembra (str. 518), že 
,.začnou přijíždět hěhem nejkratší doby, nejdříve ty z Italie:' 

Muselo sa ovšem na ne čakať do Vianoc. 
Medzitým akreditovala československá vláda dr Hodžu 

ako svojho zástupcu v Budapešti, takže dr Hodža začal 
jednat v smysle svojho zmocnenia o IÍstupe maďarských 
vojsk zo Slovenska a zároveú o likvidácii medzl českoslo
venskom a Maďarskom. 

~----------

1) Archív ministerstva vecÍ zahl'aničných. 
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II. 

Otázka: jednať či nejednať? 

K otázke, máme-li či nemáme-li jednat o likvidácii a 
o naliehavých modalitách svojho stát ne-politického rozcho
du s Rakúšanmi a Maďarmi,staval sa teda ináč Paríž s dr 
Benešom II ináč Praha. Dr Beneš považoval už za chyhu 
ustanovenie zmocnených vyslancov vo Viedni rCTusar) a 
v Budapešti. Toto svoje stanovisko prejednával ovšem dr 
Beneš až koncom novembra, keď pražská vláda svojich 
splnomocnených vyslancov vo Viedni a v Budapešti už bola 
akreditovala. Vo svojom dopise zo dňa 29. novembra ide 
dr Beneš tak ďaleko, že dáva v úvahu odvolanie Tusara 
z Viedne a nášho splnomocneného vyslanca z Budapešti.') 
Podotýka ovšem, že kehy odvolanie stretlo sa s ťažkosťami .. , 
aby sa funkcia oboch vyslancov zmenila na neoficielnú. 
:,Nevím" - píše dr Beneš - "jak se to dá upravit, .řá Vám 
jen sděluji specielní stanovisko, které by odpovídalo si
tuaci zdejší" (v Paříži). 

Rovnako dotklive poukazuje dr Beneš na to, že so stano
viska jeho v ParÍži, nemaly hy vystupovat do popredia Ná
rodné výhory a Národné rady, pretože hy odporcovia mo
hli tejto zdanlivej dvojakej kol'aje zneužit. Píše dňa 9. no
vembra: "Všichni ti, kdo zde v Paříži) chtěli ještě zachovat 
Rakousko-Uhersko, a dynastii a zejména Maďary, roztru
šovali zde zprávy o tom, že naši doma nejsou ve shodě 
s námi zde, dále, že Národní výbor v Praze hyl vzat za vlá
du, která stojí proti nám."') 

Niet najmenšej pochybnosti, že vo veci likvidaéných jed
naní medzi dr Benešom a medzi činitdmi domácimi nedo
šlo, ale ani nemohlo dojst k shode. Sám Beneš vo svojej 
korespondencii ďr Kralnářovi to uznáva: l,Vím, že nám se 
zde snadno takto mluví, když nejsme v tom" a skutočne, 
hez jednania s Viedúou a s Budapešťou neholy prechody 

íl Beneš III. 519, 526. 

') Dr. Beneš III. 499. 
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zo vztahov státoprávnych do vztah ov medzinárodnýeh proste 
myslitel'né. Neboly myslitefn&' s Viedňou, tým mene.i s Bu
dapešfou, pretože Maďari udržiavali na Slovensku svoJe 
vojská a posielali tam nové. 

Tielo vojská mohly hyť zo Slovenska odstránené hudto 
prevahou zhraní, aleho jednaním. Prevahu zhraní sme ne
maIi, naopak vel'kú prevahu zbraní mali Maďarl, naša ital
ská legia hola ešte ďalcko a ani ona nehola tak silná ako 
síce nie ešte sriadené, ale značne četné vojenské oddiele 
mad·arské. Z týehto dóvodov zn clo poverenie dr Hodžu če
skoslovenskou vládou výslovne tak, aby v Budapešti jed
nal' o likvidácii, rovnako ako Tusar vo Viedui, ale zárovei\ 
a sná,]' predovšetkým, aby vymáhal ústup maďarských 
\'0 jsk zo Slovenska. 

Ani na funkeiu Národných výborov a Národných rád ne
mohlo sa tu doma hl'adieť tak skepticky, ako uvádza dr 
Beneš .. Zneužívalo-li sa ich na ag-itácie odporeov, dialo sa 
tak neprávom, pretože pražský Národný výhor iste zacho· 
Vtlsal naprostú solidaritu a kongruenci u s akciou zahranič'
nou, a že bol 28. októbeI' v Prahe jeho vcrkou státotvornou 
zásluhou, to iste nij-ako nemožno popierať. 

Rovnakonemohla prekážať Národná rada slovenská 
v Turč. Sv. Martine. Naopak mohla tiež diplomaticky a tiež 
pre Paríž len prospieť, pretože vykonala za Slovensko 
právo sebaurčenia v smysle československého státu. Meno
vite práve v styk och s Maďarmi mohla tiež diplomatickv 
len prispieť, pretože o mnoho silnejšie posobilo na Maď~
rov, keď na stanovisko československej státnosti bezpod
lllienečne stavul sa Sloyák~ aleho dokonca slovenský orgán, 
ktorý pre výkon sebaurčovacieho práva nemohol byť ne
uznávaný, než keby také stanoviská boly prehlasované len 
našou diplomaciou v Paríži bez súhry slovenskej. Je známé, 
ako silne pósobil na Budapešť rozhodný tón a pevné česko
slovenské stanovisko telegramu dr Hodžu, ktorým sloven
ská martinská Národná rada dňa 2. novembra odpovedala 
na f:'ozdravný telegram Károlyiho zrovna nastolene.i vlády. 
Kcd sa Károlyi ujal vlády v Blldapešti, nazval svoiu vládu 
,.rudovou" a poslal nemaďarským Národným rad&m tele-
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grafické. pozdravy, ktorých neznatefnou tendenciou bolo, 
udržať k Radám vzfahy státoprávne a nie medzinárodné. Dr. 
Hodža, ktorý v tej dobe, až do bitvy pri Turanoch (14. no
vembra), kde naši boli porazení, pracoval pn Národnej 
racle v Turč. Sv. Martine, odpovedal Károlyimu telegra
mom, podpísaným M. Dulom, ktmý znel takto: 

"Výkonný výbor slovenskej Národnej Rady s úprimnou 
l'adosfou prijal skrze Vás vyjadrené pozdravenie maďar" 
skej Národnej Rady a týmto dáva úprimnú odvetu. Dnes 
zastupitefstvo maďarského národa prerieklo prvý raz k za
stllpitel'stvu slovenského národa ako brat k bratovi. Naša 
Národná Rada so svojej strany prijala v plnej miere vVil· 
sonom osnované a zahranlčnýnl zastupiterom monarchie
!lznané nové medzinárodné právne ustanovenia. Jestli ma~ 
ďarský národ príjll1e mienlcu maďal'skej Národne.i rady 
o osvobodení náro-dav, utvorí tým pS)TcholoA'ické pOdlllien
lcy obapolného porozumenia národ ov na základe ll1edziná-' 
l'odnom. Srdečne si prajeme, aby maďarský národ vo spol
ku svobodných národov z?_ujal to miesto, kloré mu patl'Í 
poMa jeho kultúrnej ceny a podra jeho demokratických 
ctností. Svobodný ceskoslovenský národ praje si hyť súse
dam a bratom maďarského národa." 

Stanovisko, že tiež Národné Rady, ktmé prehlásily seba
určenie, sú mluvčími syojich národov, vyplývalo z vtedaj
šej situácie tak samozrejlue, že v rálllci svo,jej Národnej 
Rady pracovali a s maďarskou vládou znova jednali tiež 
sedrnohradskí a banátskí Rumuni. Prvé jedname bolo už 
tl. a 12. novembra v Arade, potom hovoril s maďarskými 
vládnymi činitel'mi koncom novembra Maniu a Va.ida. 
Dra prall1eňa, ktmého informačnú presnosf v tomto prípa
de a v tomto okamžikn nemožno kontrolovať, hovoril dr. 
Vajda i s býv. arcivojvodom Jozefom Habslmrgom. Hovo
riI-li s ním, tak to bola taktika, klorá sa pohybovala na 
Iínii tej reálnej politiky, ktorú v Uhrách tiež z nemaďar
ských vodcov musel sledovať každý, nechcel-li sa vzdai 
zasahovania do politických aktualít, ktoré vždy maly svoje 
vlivy na národný verejný život l\iemaďarov. [Češi boli od 
rakúskeho politického života oddeleni nie len historiou, ale 
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aJ živou autonomiou, čoho u Nemad"arov v Uhorsku nebolo.J 
Situácia Rumunov bola ovšem s hradiska vojenského ne
pomerne výhodnejšia Ilež situácia Slovenska, vzdialeného 
vo svojich južných výbežkoch od Budapešti na niekoYko 
kllometrov a ohroženého až do prvcho týždňa decembra!l 

III. 

Situácia V Budapešti: súčinnosť naša s Juho

slo\ anmi a s Rumunmi, - Mackensen. 

Dňa 23. novembra prišiel do Budapešti dr. Hodža. Jeho 
prvé zprávy, poslané do Prahy, znejú takto o') 

Č. 41. 3. 1918. Budapešť, 26. listopadu 1918. 

Situační zpráva z Maďarska. 

Ministerstvo zahr,aničních záležitostí 

v Praze. 
1. 

Příchod vedoucích francouzských důstojníků do Buda
pešti odkládá se ze dne ku dni. Aby náš kontakt s nimi 
včas a bezpečně hyl zaručen, vyslal jsem p. majora dra Po
řízka a p. por. dra Duška do Subotice, resp. do Nového 
Sadu, aby tam prostřednictvím srbskÝch velitelství na
vázali styky, a aby se o disposieích fr;'ncouzských vojsk 
všeobecně informovali. 

~. 

Dů věrná zpráva o součinnosti maďarsko-německé proti 
našt>mu vojsku na slovenském západě poslaná byla bez
odkladně kurýrem p. majoru Pořízkovi za účelem sdělení 
na přísl ušném místě. 

. 1) Glais.e-Horstenau zaznamenáva: "Seomohradsko a Banát boly 'pokryté 
Sl;ťOU ~IlTestnych národných rád, ktoré pripravovaly všade aj sriad'ovanie 
naro~ych gard. Len ,.na ~ko ~a konaly nezávazné rozhovory s Jászim, 
hluvnym poradcům KarolYlho vo veciach národ,lOstných, taktiež rozhovor 
Vaidov s arcivojvodom Jozefom bol bezvýznamný". ("Die Katastrofe" 38:6). 

2) Archív čs. ministerstva vecí zahraničných. 
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3. 
O Mackcnsenově armádě má zdejší uhersko-rumunský 

vyslanec spoleblivé zprávy, že obsadila v Sedmihradech 
území saské mezi Brašovenl tl Sibíněm. Němci .Ťsou dle 
zprávy této pevně odhodlán i protivit se pok;,SI' o jejich 
odzbro ŤeúÍ. Na celéln obsazeném území provadí r-ekvlslce 
se vší ]Jl'utalitou, zej-nléna proti obyvatelstvu_ 1~Un1l1nskélllu. 
Úřady saské a mad"arské pracu,jí s německým vojskem 
v plné shodě. 

4. 
Zdejšího plllomocníka uhersko-rumullského, p. dra Erdé' 

lviho a diplomatického jednatele jihoslovanského, p. dra 
JÚul'ko PetrovÍče, pozval jselll na společnou konferenci a 
navrhl jsem ve věcech společně se nás týkajících společn)' 
postup. Oba páni vyslovili se ve smyslu tohoto návrhu. 
Dohodli jsme se, že již demarše u francouzského velitele 
bude společná, při čemž si ovšem každý z nás vyhražuje 
pI'izvukovati také své vlastní zájmy. Pan Petrovič, nejsa 
plno1110cníkem, žádá v tOlnže směru zmocnění od své vlády, 
jež doufá míti v rukou ve středu. 

Náš zdejší stvk s uherskými Rumuny jest prostřed
nictvím p. plnon;ocnika Erdély"iho dostatečně zaručen; není 
tudiž zatím nutno jmenovati našeho -zvláštního jednatele 
k uherským Rumuniim. Bude-li jmenován zást,upce k vládě 
v Bukurešti, prosím o sdělení. 

Dr. Hodža v. r. 

K číslu 41-3-1918. 

Dodatek kn zprávě situačnÍ. 

V Budapešti, 26. listopadu 1918. 

:Mad'arská vláda organisuje propagandu proti nemaďar
ským národům doma i v cizině (zahrani~í) ve velkén~ slohu . 
Do švýcar vyslána expedice spisovatelu a katohckeho du
dlOvenstva, hromadně kolem 40 osob. 

Zde v kruzích dosti věrohodúých sc proslýchá, že Káro
I vi nabízí Ententě odškodné obnosem do 20 miliard korun 
.. podmínkou, že mírová konference přistoupí na integritu 
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Uher. Nepřistoupí-li, pak hrozí aliancí, po případě také 
stLtoprávním svazkem s Německým Rakouskem a s Ně-
11let":kou říšÍ. 

Zemsk Ý výhor pro propagandu tiskne dnes spousty le
táků s tendencí holševickou ve všech maďarských .iazycích. 
Letáky mají hýti .spouštčny z létadel na slovenské, rnmun
sk<!, rU13Ínské Cl srhské kraje ... 

7. ilOd. 10 min. večer. 
Dnes v úterý, v 6 hod. 30 min. večer přijel do Pešti první 

transpurt fI'i.lllCOUzského vojska a to zatínl 17 důstojníků 
pod vedením podplukovníka Vyxe, jako členol;é vojenské 
komise pro Pešť, a kolem 50 mužů. 

Od nás vyslán jeden důstojník, aby se II velitele hlásiL 
Náš důvěrník, který hyl na nádraží přítomen, sděluje, 

že hyli Francouzi př'ijati zdejší komisí pod vedením mini
stra. 

Přijetí hylo nápadně chladné se strany FranCOUZI!, 
jejichž velitel odmítl každé slavnostní vítání. 

Jeho rozmluva s Barthou trvala 10 vteřin. H. 

IV. 

Maďari sa klaňaj~ Dohode. - "Musíme sa zmocniť 
Slovenska!". - Dr. Beneš: "Zde rozhoduje fait 

accom pIi!". 

Ako zo zpráv, dosiaf uverejnených, vidieť, u.ial sa dr. 
Hodža svojho úradu 23. novembra a hned' rozoslal členov 
svoJeJ vojenskej komisie k velitefstvám južnej armády, 
ahy tam vstúpili do styku buďto s dohodovým velením. 
alcbo s tou dohodovou vojenskou misiou, ktor& mala dójsť 
do Budapešti. 

Táto dispozícia hola odóvodnená tým predpokladom, že 
bolo záhodno informovať dohodovú misiu v našom smysl" 
jlrv, než príde do Budapešti, kde maďarská vláda a mad'n r
ská generalita zaiste vykoná všetko, aby informovala fran
cúzskych dóstojníkov so svojho hfadiska. Ked' Károlyi jed-
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nal s francúzskym velitefolll, g'enerálom Franchet ďEspe
,.av v Belehrade, 13. uovembra, získal nielen jeho súhlas 
k ·onomu povážlivému paragrafu 17. o maďarske.i štátnej 
správe na okupovaných územiaeh, ale nadviazal s ním a 
s jeho spolupracovníkmi aj styky osohué. Pri te.jto prí
ležiiosti neopomenul Károlyi zd61'aznif, že bol vždy na
klonený Vefkej Dohode, že ho aj vojna y júli 1914 p1'e
kvapila na politiekej "štúdijnej" cesie y Paríži. 

Súdobá žurnalistika hudapeštianska poukazovala so zrej
nlDU tendenci ou tiež k tomu, že i <Károlyiov ministcr 
vnútra, Theodor Batthány, bol už za vojny frankofilom 
a minister vyučovania Lovászy, že sa už pred preVl'at0111 
prchlásiI v snemovni za priatefa Vefkej Dohody. 

Ticto a podobné momenty boly výstrahou, aby českoslo
venská delcgácia ne8poliehala slepo na to, že sympatia 
fraucúzskych d6stojníkov musí byť hezpečne , nami, ale 
aby sama pečovala o správne, presné tl rýchle inÍOl'illOVanie 
dohodovej yojenskej misie. 

Francúzsk:a. mlSSla nemaže odvolať 

maďarské vojská. 

.Hned' prvý styk Hodžovej vojenskej misie s francúzsky
mi dóstojníkmi potvrdil, že od nich nemožno očakávaf dis
pozícií, akých Sllle naliehave pot1'ebovali. Budapeštiauska 
dohodová misia nemohla nariadiť uznanie našich vojakov 
na Slovensku za vojská spojenecké, ani nemohla p1'imať 
maďarskú vládu k odvolaniu maďarských vojsk zo Slo
venska. 

Toto holo jasné už v druhý a tretí deň pobytu našej de
legácie v Budapešti, rešp. našich delegovaných d6stojníkov 
v Subotici tl v Beleh1'ade. 

Situácia bola teda táto: 
1. Na Slovensku 80 stanoviska bezpečnosti zmMok a ša

rapi\tenie maďarských četníkova vojakov. 
2. V Budapešti pocit vefkého diplomatického úspechu 

z paragrafu 17., príp1'avy na vo!'by, a v ich rámci alebo 
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mimo tento rámec, plebiscit na Slm'cnsku pod vládou ma
d'arRkých administratí vnych úradníkov a maďarských čet
níkov a vojakov. 

3. Naše legie ešte v Halii. Naše domáce vojsko dostúpilo 
na Slovensku čísla 4700 až 2. decemhra, v nOl'emhri ho hola 
"šle menej. Naproti tomu v BudapeštJ: rešp. na okolí Buda
pešti celé vel'ké oddielc, ktoré sa už na frontu nedostaly 
D sa vracaly, a llliulO toho nesL~jaden)-;eh vojenských od
di~I()\T vermi značný počet. 

4. Naliehavá niltIwsť, zmocniť sa Slovenska politickou a 
brannou mocou. 

Vedomie toto halo samozrejmé nielen v ·Budapešti a 
v Prahe, ale mal ho tiež dr. Beneš v Paríži. Píše zodňa 
29. llOvembra dr. Kramářovi: "Prosím Vás, hleďte via facti 
bez rámusu tyto krajiny obsadit, jakmile přijde naše voj' 
sko. Zde rozhoduje fait accompli, provedený bez hluku, 
ho.jc a ovládnutí situace. Právo nám nyní k tomu dali. 
O tomto tudíž nedávat do veřejnosti nic."') 

Ovšem dr. Beneš musel predpokladať, že to, čo bolo naria
clené v Paríži, hneď sa uplatní aj v Budapešti. Písal: "Dán 
hned rozkaz, aby všechno maďarské vojsko odešlo z úze
mí slovenského ... ". "Bylo telegrafováno, aby Maďaři hned 
vyklidili území následující: Karpaty, řeka Morava, Preš
purk, Dunaj až k Ipole Cl k Rimavské Soboti', od Rimav
ské Sohoty ke vtoku do Beregu a odtud po Ungu až ke 
Karpatům ... To zatím není prejudic pro jednání mírové, 
to jP. jen, co spojenci uznávají za naprost.o ineontestable 
svým teleg-ramem. odtud Maďaři musí pryč a to my hned 
ml1s1m"e ohsadit. "2) 

Zaiste najvyššou požiadavkou tej chvíle bolo Slovensko 
ohsadif, pretože v tomto prípade rozhodoval fmt accompli 
viae, než v akomkol'vck inom prípade Ivorenia uášho štátu. 
Ovšem, "akonáhle príde naše prvé vojsko", ktoré ovšem 
eiHe zatým. bolo vdmi ďaleko. Dr. Beneš tu tiež uvádza 
'Vo.Tu demarkačnú líniu a dodáva, že to "nic .je prejudic pre 

1) Dl'. Beneš III. 523, 5~4. 

2) DI'. Beneš lIL 524. 
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Tednani~- mierové", čo je sanlozrejmé~ pretože žiadna vo
Jenská demarkačuá línia nemóže hyť prejudicom pre jed
nania mierové. Preto nehola a nemohla hyť pre.Ťlldicom pre 
naše hranice ani tá demarkácia. ktorú robil s Barthom dr. " 
Hodža. tým menej. že dcmarkáeia táto obsahovala výslov
nú a podpísanú výhradu, že hude platná len dotia!', kým 
nebude Budapešti oznámená demarkácia dohodového veli
terstva z Paríža. (Tá demarkačná línia totiž, ó ktorej t.u 
hovod dr. Beneš, bola v Budapešti vláde hlásená, odovzda
ná a uložená až 24. decemhra. Fochova nota, ldorou naše 
vojská na Slovensku boly uznané za vojská spo.ienecké, 
prišla síce 1. decembra, ale neobsahovala, .jako z dokumelJ
tov vidiet, žiadnej demarkácie.) 

Hodža začína vyjednávať. 

Taká teda bola situácia, v Horej sa dr. Hodža mal roz
hodnúf. To bolo dilemma: buďto nechať plánom maďarskej 
vlády, až príliš zrejmým, a ani nie príliš skrývaným, '101'

ný priebeh; alebo jednat s maďarskou vládou. Dr. Hodža 
rozhodol sa jednať a keď potom tiež zo svojich rozhovorov 
s francúzskou dohodovou misiou videI, že ona bez inštruk, 
cií n~móže nám pomáhať, v jednaní sotrval až do dňa, kedy 
holo možno zaistiť Slovensko vojensky. 

Zprávy dra Hodžu o jednaní s Vyxom, s Károlyim a Já' 
szim dávajú súhrnný obraz jeho jednania, a to obyčajne 
jednania z niekol'kých viac dní. Medzi týmito zprávami je 
tiež protinávrh dra Hodžu, ktorý mal slúžiť a ktorý potom 
tíež skutočne slúžil za základ jednanía jeho a členov Slo
venskej Národnej Rady s maďarskou vládou. Tento proti
návrh je preto dóležitý, že' S\'ojím stanoviskoI1l a svo' 
jím obsahom znamenal zároveň naprosté odmietnutíe toho 
póvodného elaborátu, klorý hol navrhnutý vládou maďar' 
skon a ktorÝ neoficielne chcela vláda maďarská použit na 
jednaciu bá~u. (Povážlivýmomylom sa potom stalo, že 
návrh J ásziho, rE'Šp. jeho spolupracovníkov, hol níekde po
važovaný za návrh alebo za stanovisko dra flodžu a jeho 
spolupracovníkov.) 
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Dokumenty k tOllluto sú: 

S Károlyim ... 

1. 

Československé vyslanectví. 
Zpráva dra Hodži. 

Situační zpráva z Maďarska.') 

Dn,:s ve středu, představil jsem se úředně ministerské
~tlLI pred;"edo:: a, o~da~ jsem pověřovací list. Károlyi vy
slov.! sve potesem, ze Ja hudu zastupovati československou 
rcpllhbl,m. v, P;.šti,v !)ak vyslovil naději, že se sporné otázkv 
HleZI JltU~H l'eSl p.r:atelsky. Konstatoval jscnl: že y otázc~ 
sl~vens.k: pO,z;,r~'JI zl~pšení sibace, poněvadž mad'arská 
vlada JIZ nezada od Slováků uznání uherské . t '1 

. 'j' . k 'v ~ ln eg rl y a 
sllvelem.y Ja o podlmnku predání státní mOCI' n'l' , . 1 I" v (. uzenu 
s ovens (cm ceskoslovenske' NIa'rodnl' R' a I' T 'S M 

• v. J. C (e v Ul'C. v. ar-
trne. Budou-lI poskytnuty zárub, že n'ím mad'arska' l'd 'I' r' k ,,' c va a 
p~'e( tl pOv 1!IC ou a vojenskou moc na Slovensku bez zad-
luch myslcnek, pak jsem ochoten působiti v tom smčru 
aby I.nartinská l\Tárodní Rada v této věci s mad'arskou Ylá~ 
dou Jednala. Bude-li jednou řešen" otázka sl k' k , • ., . <- (. ,,(. ovens a, pa 
TUC nes~~JI ~ cestě tomu, abycholll nlluvili o upravení styki't 
hospodarskych a obchodně-politických ., < h 

t "t' l\1 cl' . , Jez ,e mo ou 
11 _von l pro a ary vehni příznivě. 

S Jászlm ... 

2. 

S minisfreIll Jászim me'l ' Jsem vcera rozmluvu osloven,. 
ské otázce. 

,Projevil jsem, že jednání ve slovenské otázce není mož
ne, pokud nm~ars~á vláda trvá na tom, abychom ohledně 
Slovenska uznavalI uherskou integritu a suverenitu. 

1) Archív ministerstva vecí zahraniěných. 
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Po dlo'uhé rozluluvě se Hlnč Jászi přiznal, že musí re
spektovati naše stanovisko, z drnhé strany ale těžko je 
maďarské vládě veřejně se zříci nherské integrity. 

Navrhl jsem mu ve formě krátkého memoranda řešeni 
celé slovenské otázky. 

Memorandum přikládám. 
Po rozmluvě s Károlyim přijal Jász.i moje memorandum 

za základ vyjednávání, ovšem s jistými výhradami, které 
ale netanguj-í ani naše státoprávní stanovisko, ani prak
tické předání politické a vojenské moei do rukou sloven
ské Národní Rady v Tmč. Sv. Martinč. 

Příležitost tuto použil jsem na to, aby pro Slovensko 
utvořen by I na nějakou dobu stav snesitelný. 

Pozval jsem do Pešti předsedu Dulu a některé členy 
Národní Rady martinské, kteří přes potíže železniční mo
hou do Pešti cestovati . 

Dr. Rum,m, Makovický Peter a Vladimír, dr. Bazovský, 
dr_ Fajnor, Vilém Paulíny, tito pánové budou zítra (ve 
čtvrtek, dne 29. t. m.) s vládou mluviti. 
Paralelně zahájí se také jednání s Rumuny. Dr. Maniu 

dlí ode dneška zde, přijal můj návrh, aby též Rumuni 
mluvili s vládou. Dnes již jednal s ministrem Jászim. 

Mezi úmluvami maďarsko-slovenskými a maďarsko
l'uluunskými. učiněn junctinl. 

Slovenská otázka a její řešení musí býti maďarským ve
"ejným míněním přijaty jako podmínka snesitelného po
měru československo-maďarského v budoucností. Usiluji 
o to, aby mezi Maďary proniklo vědomí, že jsou odkázáni 
na slušný poměr k náÍll a Jihoslovaniim. Hodlám tím do 
jisté míry paralysovati tendence rakousko-n 'ruce': é '-1 1 ~;l:
ské. Rumuni jsou se mnou. Dnes navázal jsem styk se srb
ským majorem Bodi, členem zdejší francouzské komiSe. 
Budeme ve stálém styku. 

3. 

Průběhem dnešního jednání maď. vlády s francouzskou 
komisí žádá se se strany maďarské, aby Srbové dováželi 



do Uher potravní články, zej-nléna vepřové maso a tuky. 
Proti tomu nabízí maďarská vláda uhlí. Toto uhlí doufá 
maďarská vláda dostati teprve z Německa, aneho snad od 
nás. Posloužil jsem informací, že mad'arská vláda nemá' 
v otázce uhelné volnou ruku a že její nahídku třeha po
kládati za pokus falešného hráče. 

4. 

Francouzové žádají na maďarské vládě, aby 1\1ackensc
nova armáda hyla odzbrojena a internována. ]V(aďaři vyc 
hýhají se řešení .této otázky. Poukazoval jsem na nehez
pečí, že vláda maďarská kooperuje s rakouskými Němci a 
že její shovívavost vůči Mackensenově arnládě může se 
vysvětliti pouze zadní myšlénkou kooperace s Mackense
nern. Není vyloučeno, že mezi lnaďarskou vládou a mezi 
l\hekensenem je jisté dorozumění a že Mackensen hodlá 
uplatniti svou vojenskou sílu nejdříve v Uhrách a u nás, 
a pak také suad v Německu, ve smyslu monarchistickém. . 

5. 

Maďarská vláda představuje· Fl'ancouzům uherskou si
tuaci v takovém světle, žc nehudou-li respektovati uherské 
nároky, pak vláda se neudrží a co po ní bude následovati, 
t<:> je anarchie a bolševismus. 

Ohjasnil jsem situaci, že maďarská vláda udělá si holše
vismus jak a kdy chce, že její výhrůžky patří do staré 
ználné armatury maďarské taktiky. 

J ednanie S francúzskou ffilSSlOU. 

6. 

Dne·s v nOCI ID<.ím rozmluvu s velitelem zdejší francouz
ské komise, podplk. Vyxem. Projednávám s ním celý ma
teriál, týkající se věcí našich, včetně posledni instrukce, 
rovněž věcí Uherska. 
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t. 
Pan major Pořízek a dr. Dušek dlí v Bělehradě, kdež se 

hlásí u generála Henrys. 

8. 

Srbskému majoru Bodimu navrhl jsem transakce uhlím 
a s jejich zásobami, mají vepře, tuky, kukni'ió a slámu. 
Potřebují dříví, petrolej Cl uhlí. Toto poslední ne hned. 
Prosím o sdělení, zda .i im můžeme něco poskytnouti. 

9. 

Od Poláků byla dvoučlenná komise již minulou neděli 
dole a našla styk s Franchet ďEsperay. 

Zakončeno v 9. hod. 45 mill. večer. 

V Budapešti, dne 28. listopadu 1918. 

Dr. Hod ž a v. r. 

Ministerstvri zahraničních záležitostí 

2 přílohy. 

č. j. 89-1918.') 

(Došlo.) 

v Praze. 

československý zmocněnec; v Budapešti, č. 89, dne 29. Xl. 
1918 posílá situ;ční,jzprávu ohledně výkladu pří,;,ěří,. uza
vřeného mezi francouzským velitelem a hrah. KarolYlm. 

1) Archív čs. min. zahl'. 
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Neoficielný návrh Károlyiho vlády o prechodnej 

úprave pomeru Maďarska ku Slovensku.') 

Návrh KároŽ'fi/w vlády na prechodné riešenie slovenskej otázky 
D nODembri 1918 2) 

"Vláda mad'al'skej l'udovej republiky pristúpila na na. 
sledovné ujednallie so Slovenskou Národnou Radou. síd
hacou v Turč. Sv. Martine. za tým účelom, aby v daucj 
siiuácii do llzavretia mieru, ktorý bude povoJaný k de
finitívnenlu rozhodnutiu, bola zaručená verejná hezpeč:. 
nosl, právna istota a nerušenosť hospor1árskeho život-a. 

"Pripojená luapa a súpis označujú podrobne územie, na 
ktoré sa vzťahuje táto dohoda. 

"Na tOUlto úzelnÍ prinálcží v správe úplné imperium Slo
venskej Národnej Rade. Treba zaručit maďarským a ino
jazyčnýnl 11lcnšinám, ž,ijúcinl na tomto 1ízcmí, lniestne 
Hlltonolnné práva. 

;,Slovenská Národllá Rada prevezme všetkých úradnÍ
kov a zanlcstllancov mUllicipií a obci, ktorÍ vyhOVUjlÍ 
z jazykového stanoviska a možno ích bez narušenia služ
by ponechat, jestli v prcdošlej p6solmosti neukázali, pre
kročením úradných pD,-inností také chovanie, ktoré by 
nerobilo žiaducným ich ponechanie v postavenÍ. 

!lNa celom území impel'Ía zaručuje Slovenská Národná 
Rada enklávanl a lnenšinúm tie salné politické ti osobné 
práva~ ktoré zaručuje luad'arská rudová vláda inorečovýnl 
občanom na úzelnÍ jej posohnosti v UŽŠOlU slnysle, ahy 
hola daná úplná sloboda IÝmto k prejaveniu m·íenkv 
k organizovaniu a k sdružova:niu sao . 

1) Overený prostredllíkmi - jedným bývalým íu'adníkom Jásziho 
ministerstva, - V tejto veci do p u s t i ly s a Š rob á rOD e Pam ti t i 
pOD á ž Z i o é h o - p r e s u nu: vety z ncnficielnélw návrhu Károlyiho 
vlády, Hodžolll oYšem úplne odmieumtélw, llvádzajú ako JJOdŽOYH do
hodu s Károlyiho vládou! Podobný presun iný: Károlyi adresuje 'vo 
svojich pamatiach ndakú pDznámku slovenským l\uJolll, ktorí s nim 
hovorili v októbri 1918; Šrobál' ooraci.a tMo poznámkn proti Hodiovi. 

2) Slovenský Denník, ročník XII., číslo 92. zo dila 19íI-V. 1929. strana 2. 
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Vec celého školstva preJlma Slovenská Národná Rada. 
B~'de dbaf toho, aby sa bral zreter na práva žíadva, aby 
sa- zaručil nerušený beh vyučovania. -

"štátne financie a iné odvetvia štátnej správy zostanú 
y dosavádnych rámcoch, tak ale, že voč! nemaďarsk)·m 
siránkam treba užívat malerinskej reči dotyčných a úrad
né listiny, doručované stránkam, majú byť vydávané v ma
!erÍnskej rečí dotýčných - ďalej budú urobené kroky na 
žiadosť Slovenskej Národnej Rady k výmene úradníkov 
a zamestnancov, ktorÍ stali sa nenávidenými pre politickú 
propagandu. 

"Súdnictvo občianske. trestné a správne zostane v do
terajšÍch rámcoch, kým Sloven'lká Národná Rada, alebo 
orgán, ktorý prevezme okruh jeho pósobnosli, nepostaví 
orgány pravosúdia. 

"V súdnictve občianskolU, tres!nom a'právnom je jazy
kom styku súdov so slránkarrti (pojednávanía, výsluchu 
svedkov atď.)' vždy jazyk slovensk). Dokumenty týchlo 
sudcovských aktov, ktoré majú podpÍsať stránky, lrelJa 
spísať v reči slovenskej. Predoslretie k vy.ššíepm fóru hu
de sa día! s úradným maďarským prekladom. 
, "Každé vydanie súdu, ktoré má byť sdelené stránkam, 

má sa vydávat v materinskom jazykustránok 
"Personál súdov má byť sostavený dra možnosti tak, aby 

holo možné pojednávaníe v slovenskej reči, kým sa to prc
vedie, maž,u byť vedené vecÍ, prejednávané s nútenou 
účasťou advokátov, aj v reči maďarskej. 

"Frí presa.dzovanÍ sudcov a sudcovského personálu, ďa, 
lej personálu štátnych zastupit,,]'stíev, bude brať maďar
ské mínisterstvo spravedlnosti zreteI na návrhy Sloven
skej Národnej Rady a odkloní sa od týclrto návrhov len 
v prÍpadoch bezpodmienečne od6vodnenýclr. 

"Do doby utvorenia maďarskej Iudovej republiky vy
nesené iákony a vydané nariadenia, zostanú v platnosti 
na území slovenského ímpería, nako],ko platnosť týchto 
neprerušuje sa touto dohodou alebo vyplývajúc z jej du
cha na dobu jej platností. 

"V každej otázke, pri rozhodovaní ktorej treba brať za 
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základ pomel' materinského jazyka obyvatel'stva, sú pre& 
bežne smcrodajné posledne ústené úradné štatishcké 

údaje. 
"Slovenská Nái'odná Rada alebo na jej miesto prichá

dzajúci org'án prevedie dl'a možnosti čo najsk6r, s pribra
ním samosprávnych sbol'oV a pri dozore iýchto, zistenie 
nových štatistických dát, ktoré potom treba brať za Zá-
klad. . 

"V každej spornej otázko, dotknntej v tejto dohode,ale· 
ho' Horá by sa aj ináč vyskytla medzi maďarskou vládoll 
a Slovenskou Národnou Radou, rozhoduj" ll-členová ko· 
misia, do ktarej vysielajú maďarská rudová vláda a Slo· 
vonská Národriá Rada po piatich člonoeh, HorÍ volia pred· 
sedu. Keby sa nevedeli dohodnúť o osobe preclsedu, dele. 
guje predsedu stály smierč·i súd v Haagu. 

"Na ochranu m,aďarskfch a iných neslovenských lllen

šín~ žijúcich na územ! slovenského impel'ia, vysiela sa -ma~ 
ďurský vláduy komisár, ktorý bude pojítkom medzi ma· 
um'skou vládou a Slovenskou Národnou Radou .v kažclej 
veei, ktorá tvorí obsah (e jto dohody a má u Slovenske.j 
Národnej Rady právo navrhovania. Taktiež Slovenská Nii· 
l'Odná 'Rada vyšle k maďarskej l'udove.i vláde povereníkn 
s i,ýmto saulýrll 'právom púsobností. 

;,K pripraveniu všetkých odborných otázok, ktoré hy sa 
mohly vyskytnúť, bude utvorená miešaná odborná komi· 
sia, ktmá urobí v prÍpade shody spoločné predostretie lna· 
ďarskej vláde a Slovenskej Národnej Rade.· v prípade roz· 
dielnych názorov podá zvlášť odóvodnen)' návrh komisií 
predtým uvedenej." 

Na tento návrh, osnovaný so stanoviska lnaďal:skej su
verenity, podal Hodža protinávrh so stanoviska českoslo· 
venskej suverenity. Originál tohoto I-lodžovho protiná. 
YI.Jm, písaného známou rukou známeho vtcdajšieho úrad
ulka na vtedajšom našom ós: vyslancctve v Pe-šti, je uscho
vaný. [Rozhovor s členmi maďarskej vlády viedol sa po
tom mi základe týcht,o návrh ov. Dr .. Hodža a členovia Slo· 
venskej Národnej Rady hájili sainozrejme stanovisko Ho· 
džových protinávrhov.] 
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Hodžove protinávrhy na základ k jednaniu 

s Károlyim. 1
) 

1. 

Pod předsednictvím Matouše Duly stávají;Í _ SIOVel\ská 
Národní Rada, co politické zastnpitelstvo Slováku v Uhrach, 
prohlašuje jako již v prokhma;i, ch;e ~O. hj,na t:l~ uve
řejněné, učinila, že stojí na statopravllnu zuklade cesko
,lovenské republiky. 

~'faďarská vláda béře toto na vědomÍ. 

2. 

Proniknuta přánÍJll, hy bezpodluínečně právo sebeurčení 
národů ve společnénl dorozuluční se up]:tnilo, a .tí~ dal, se 
podklad budoucím konektním poměrum mezma~od~,m. 
předává mad'arská vláda, co se týče úzen~í Uher, Slova~{y 
obydleného, plnou moc státní, vládní a vOjenskou Y p.rvem 
ho;ln uvedeného Slovenské Národní Radě. 

3. 

Pod, územím Uher, Slováky obydleném, vyrozumívá se 
ono území, které v sobě pojí následující administrační 
ol'°'anisace: 

~. Stolice Trenčínská, Nitranská, Tekovská, Turčanská, 
Oravská. Liptovská, Spišská, šarišská, Zvolenská. . 

2. Město Prešporok, stolice Prešporská, s vý jimkou :s~l,ó: 
kozu mčsto Stiavnica, část Hontianské stolice, proshraJlcl 
se se~rerně od čáry Hontnádašš-Magusmajtény, f;tolice No
vohr'ldská s výji;nkou dílu, ležícího .iižně od čáry Ďarmo· 
ty--Lučen~c (šalgo) Tarján, část stolice Gcmcrské, ležící 
s~verně od línie Rinlavská Subotica-Jolsva-Rož-ňava, část 
stolice Abauj, rozprostírající se severne od linie Sepesi
Nao'Vida-H~rvátszadány, město Košice, části stolice Zem· 

b~ TT l cv l d plínské a Užhorodské, severně od linie ,,"ozma-:z 101'0 , 

ležící, výlučně části východní od linie Užhorod-Szmna. 

1) Archíy ČS, minister"tva vecí zahraničných. 
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4. 

Slovenská Národní Rada přejímá plnou moc vládní i vo
jenskou na vlastní zodpovědnost. Pm-inna je postarati se 
o takové prostředky k ndržování veřejné bezpečnosti, 
ktmé u vědomí své zodpovědnosti ku cíli vedoucí uzná. 
Veškeří státní a samosprávní železniční, poštovní, tele

grafní a telefonní úředníci II zřízenci, pokud ::služebním 
zájmům vyhovují a na svém místě chtějí zůstatI, stojí Slo' 
venské Národní Radě k disposici. 

Maďarská vojska, národní, a lidová stráž opustí sloven
ské území bez zbraní: pokud doplňovací velitelství .isou na 
území slovenskéUl, zůstanou i tvto Slovenské Národní Ha-
dě k disposici. . 

5. 

úhrn všech rozpočtových výdajů, povstalých na' sloven
ském území, jakož i poměrný podíl vyživovacích prostřed
ků a hospodářských výrobků poukáže maďarská vláda Slo
venské Národní Radě až potud, pokud v ohledě tom patřič
né společné ustanovení nevstoupí v platnost. 

K likvidaci těchto poukazů povolána jest společná komi
se, sestávající ve stejném poměru z pověřenců maďarské 
a slovenské Národní Rady, která se stanoviska svého úče
ln bude zasedati částečně v Budapešti, částečně v Preš
pu1'ku. 

6. 

Ohledně ochrany těch morálních, společenských a ho
spodářských zájmů, které vláda mad'arská i národní výbor 
slovenský za společné uzná, docílí se na základě stejných 
kroků obapolného dohodnutí. 

7. 

V bodě III. uvedené území zůstane bezpodmínečně v moci 
Národního Výborn slovenského. Konečné stanovení zem
sk ých hranic provedl) všeobecná mírová konference: 
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8. 

Menšinám maďarsko-jazyčným, bydlícím hromadně na 
území v HI. bodu uvedeném, zaručuje Slovenská Národní 
Rada těchto samých práv jazykových, jaké zaručí vláda 
n1itďarská slovenským menšinám, zůstávaj úcÍIn pod její 
správou. 

9. 

Maďarská vláda vydá Slovenské Národní Radě veškeré 
předměty musejní a knihovní k disposici, ktoré byly ~~
jetkem rozpuštěné Slovenské Matice, jakož i fond sto tlS[(' 
zlatých i s připočtením úroků od roku 1874 počita.ie, který 
maďarská vláda v roce 1874 co jmění Slovenské Matice 
zabavila. 
Podobně poukáže maďarská vláda Slov. Národní Radě 

veškeré zabavené kulturní fondy, jichž zjištění spadá do 
pravomoci společné komise, v bodu VI. označené. 
Odbočky zemských centrálních úvěrních sdružení, kte

ré co místní úvěrné sdružení po území ve III. bodu na
značeném, se nalézají, předá vláda maďarská s .iich akti
vou a pasivou Slovenskému centrálnímu hospodářskému a 
obchodnímu sdružení. 

Francúzsky podplukovník "nemá inštrukcií" a je 

proti nám: Dr. Hodža žiada, aby mu sprostredkoval 

notu k dohodovému veliteTstvu. 

Čes k o s lov c n s k é v y s I a n c c t v o v Bud a l' e š t i_') 

'1. 

Z rozmluvy s francouzským plukovníkem Vyxem mám 
do jem, že velitelství východních armád, resp. gen. Henrys 
vydai instrukce výhradně. v duchu konvence příměří,') a 

1) Archív čs. ministerstva vecí zahraničných. 

2, Ktoré v Belehl'ade uzavrel Franchet ď Esperay sKárolyim a dIa ktorých 
má i na územiach, spojencami obsadených, zostl'lť maďarská štátna správa. 
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že instrukce tyto dosud rep,novány nchyly. Vyx pokládá 
vstup našich vojsk na slovenské úzen1Í za nešťastný 1?od
nik kterÝ se přfč,í úmluvě o příměH. Doporuču.Ťe vOJska 
od;olat: Podléhá maďarským informacím, že naše vojsko 
li vádí nepořádek, provádí agitaci a že dopouští se loupeže. 

Bvl konsternován, když jsem mu vyložil vznik a pří
bm; jejich postupu a zejmé,:a fakt, že naše vojenské od, 
dílv bvly také úředně zvány, přes to uvádí, žc se jedná 
o POkl;S neoprávnčné okupace a. přizvukuJe, že nánl pokus 
tento na mirové. konfel-'enci ulůže nesmÍniě ~koditi. Je to 
ovšem jellO osobní" názor. Sdělil jsem s ním, že ve Versail
les jsou v této ,rěci infol'I110váni a že Rtala se intervence 
u 'Franéheta, aby bod 17. a) úmluvy byl interpretován 
y našem smyslu. Vyx myslí, že interpretace lal:o stěží bude 
možna, poněvadž v přímčří vyjednáno bylo výslovně geogr. 
1J zenií Uher. 

Vysvčtlil jsem mll, že takové jedHání protiví se diplo. 
matickým aktům Enlenty a zejména také stanovisku váleč
né rady ve Versailles. Dopustil konečně, že nové instrukce 
mohou hýti ještě dány, ale doposud dány nebyly. Byla 
řeč o Mackensenově arnl<:ldč, jejíž tendence Vyxe zatÍ1n 
výhradně zajímají. Posky!! jsem mu v této věci informace, 
jež přijal s po vděkem a označil je jako cenné. 

Touto cestou dovedl jsem konečně získati jeho důvěru 
také pro interprelace politické. 

Požádal jsem ho, aby poslední naši notu o uznání našich 
YO.Ťsk na Slovensku jako vojsk dohodových sprostředko
val IJenl'ysovi a Franchetovi svou chiffrou. 

Podotkl,' že naše vojska na Slovensku ncho.Ťovala dosud 
v řadách Ententy a nemohou býti tedy pokládána za voj
ska spojenecká. 

UpozOl'nil jsem, že to může býti pouze jeho osobní ná
zor, poněvadž jsme členem Ententy a vojska (naše)' na 
Slovensku jsou zrovna tak spojenecká,jako československé legie. 

Uznal důvod a notn naši ochotně sprostředkoval. Mám 
dojem, že je mužem naprosto přímým a Spolehlivým nade 
všechnu pochy hnost, ale podléhá nepřímým informacím, 
jež paralysuji. 
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M. Dula a členoviaRady v Pešti. 

2. 

Za účelem jednání s vládou přijeli sem včera tl visovaní 
, o I -h členové Národní Rady Slovenské. Jednání ma pru Je , 

jaký potřebuji. Vláda_ dělá potíže a slaví _zása~ní n~r~ky. 
jež se prolivÍ zásadám o sebeurčení. Doufam, ze mne J,ed
nání poskytne vzácný dokument neschopnosh uherskeho 
režimuřesiti národní problém: k čemuž pracuJI. 

Ohšírný referát o jednání zítra. 

Skončeno v 9 hod. 10 lllin.' večer dne 29.1istopadu 1918. 

Dr. Hodža v. r. 

" .. ,. zamyšIam preťahovať .. " 

Zahruničnrmu mini'stcl'stvu 
v 1'raz('. 

O b s a hd ech i fr o ya n é č á s ti z p r á v yd r. Hod ž i.') 

1. Aby od mojí činnosti byla přílišná pozornost odvráeen~. 
2, Zamýšlím protahovati jednání delší dobu. Matenal 

pQŠ!lI do Prahy. 

V. 

Jednať? nejednat? 

Ako už bolo videi z dopis,ov dr Beneša dr Kramářovi, bol 
dr Beneš proti akémnkoIvek jednaniu československému 
s Viedňon a Budapešfou. Zo dňa 29, novembra poslal dl' 
Beneš dr. Kramářovi tento dopis o') 

"Vážený :příteli. Jednal jsem dnes opěto otázceS,lov~ků; 
Maďarů a Němců v Rakousku. Zde rozhodně neuznaJ' pravm 
existenci ani Němců ani Maďarů. Jejieh stanovisko je: jed-

1) Archív čs. ministerstva vecí zahral1ičných. 

') Dr. Beneš, Hl, 525, 526. 
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náme s nimi jen jako s lokálními autoritami ve věcech vo
jenských pro provedení armistice (tedy jako na př. v Rusku 
lokální sověty atd.), ale nikoli jako S antoritou státní. Ne
uznají je, aby měli snazší posici proti nám na konferenci· 
míru. 

Dnes jsem ml uvil s Pichoncm o věCI. Radí, ahychom i my 
totéž stanovisko zachovali. My jsme Spojenci, musíme to 
proto udělat. Proto je nutno, myslím, skončit za těchto okál
ností jakékoli oficielní jednání s Němci a Maďary, nesnižo. 
vat se k nim jednak, jednak jim tím nedodával důležitosti. 

Vím ovšem, že jsou sousedy a že nějak jednat nulno. 
Proto jednání musí hýti neoficielní. Prosím Vás, pane dok
tore, uvažte laskav, zdali je možno prostě odvolat dra Sto
dolu:) nechat mu úřad, ale ať ho nevykonáva, ať čeká 
v Praze, neho zatím pracuje na Slovensku. Je to velmi 
divné, když Maďaři toto dělají, a náš zástupce oficielně de
legovaný, tam zůstává, nota bene Slovák Nemyslíte, že to 
je možno? 

Stejně tak s Němci. Vím ovšem, že máme ve Vídni půl 
milionu lidí. Ale delegování Tusarovo, stalo se, myslím, 
předčasně, hez dohody s námi (zahraničním ministerstvem) 
a rozhodně dle zvyku a předpisu mezinárodního práva je 
neregulérní. I my máme zájem neuznávat Vídeň. Článek 
v "Národních Listech", v tomto smyslu inspirovaný, hyl hy 
dobrý. A dle toho pak jednat. Není-li možno odvolat Tu
saru, je nutno nč-jak to změnit v neoHcielní. NevlIn, jak se 
to dá upravit, já vám jen sděluji principielní stanovisko, 
které hy odpovídalo situaci zdejší. Prosím Vás, pane dokto
re, uvažte o včci a sdělte mi, co v těchto věcech hy se dalo 
dělat. A držte, prosím, naše lidi, ahy nedělali nepromyšlené 
věci, zejména v tpchto mezinárodních věce~h. Prosím, stejně 
opatrně i ve věcech polských a jihoslovanských. 

Prosím Vás, sdělte mi své stanovisko, i co vté věci hyste 
pokládal za nejlepší udělat. 

Zdraví Vás srdečně Vám oddaný." (Dr. Beneš.) 

1) V Pešti už bol Dr. Hodža. čo Beneš ešte nevede1. 
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V Budapešti medzitým zd6vodov už uvedených dr Hodža 
hol nielen československou vládou pražskou akreditovaný, 
ale tiež v smysle svojho akreditívu .jednal. Jednal predo
všetkÝm s francúzskou misiou, žiadajúc od nej ústup ma
ďarských vojsk zo Slovenska, jednal ďalej s maďarskou 
vládou, ahy, ako z jeho šifrovanej zprávy v archíve mini
sterstva veci zahraničných vysvitá, získal čas, dokiar do
hodové veliterstvá nenariadia, aby maďarské vojská opu
ótily Slovensko. J cho zpráva zo dňa 30. novembra ,,!,ie 
takto: 

Práca U francúzskej mISIe: uznať naše vojsko 

na Slovensku! 

Zpráva Dr. Hoc!žu českoslov. ministerstvu 
zahraničia!) 

Č.93. 

Československé vyslanedvo v Budapešti. 
Ministerstvu zahraničních záležitostí 

Praha. 
1. 

Můj poměr k podplukovníku Vyxovi utváří se konečně 
přátelsky, jak po stránce politické, tak osohní. 

Dnes mčl jsem příležitost informovati jej o slovenské 
politické situaci, o národnostní otázce io příčinách, proč 
jsou nároky naše na spojení Slovenska s čechami oprávně-
ny historicky a národnostně. . 

Po další rozmluvě se přiznal, že o věcech našich již slyšel 
také před vojnou, ač nemá o nich jasné představy. 
Řekl mi, že je Alsasan. Pák bylo Imadno objasniti stav 

věcí. 

2. 

Dnes předal mně podplukovník Vyx odpověd generála 
Henryse na notu v otázce uznání našich vojsk na Slovenskll 
operujících. 

1) Archív čs. ministerstva vcd zahraničných. 
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Zní: otázka tato nepatří do mého resortu a předložil jsem 
ji tudíž velícímu generálu za účelem rozhodnutí od váleč
né rady ve Versailles. Vzhledem k této odpovědi prosím 
o okanlžité telegrafické zakročení na m.Ísiě jmenovaném. 

žádoucno by hylo postaviti žádost v tom směru, ahy Slo
vensko uznáno hylo za součást československého státu fak
ticky a aby rozhodnutí toto jako disposice okupační armá
dyve formě rozkaiu sděleno hylo s maďarskou vládou. 
Zároveň musil hy hýti dán maďarské vládě rozkaz, aby 

ze Slovenska odvolala veškerou ozhrojenou moc. 
Jestli by takové řešení vzhledem ku 17. bodu příměří ne

bylo možné, doporučuji, jako suhsidiární žádost, ahyveškeré 
vojsko našeho státu, legie i trupy na Slovensku uznány hyly 

. jako část okupační armády. . 

3. 

Dovoluji si upozorniti, že v krátké době, snad 4. až 14. 
prosince vyprší příměří. 

Prodloužení jeho musí nám hýti příležitostí k tomu, aby
chom nároky naše ve smyslu předcházejících bodů uplat
nili v takové f ,rmě, aby nároky tyto byly podmínkou prolongace. 

Prosím o informace, resp. instrukce v otázce této, zda vlá
d!! v tomto smyslu zakročí. 

4. 

Podplukovník Vyx má zprávu, že v Mackensenově armá
dě propukl holševismus. 

Vojáci prý organisují vojenské rady a důst01níkům ne
salutují. Vyx pokládá toto za potíž vzhledem k odzbrojení, 
jež nebude snad ani možné, ''YPovl-li vojska veliteli poslušnost. 

Upozornil jsem ho, že jak uherská vláda, tak Mackensen 
by udělali bolševismns kdy a jak chtějí. 

5. 
O jednání s vládou maďarskou podá informace předseda 

p. Dula, jenž v neděli cestuje do Prahy. 
Skončeno v 8 hod. 20 min. večer. 
Budapešť, dne 30. listopadu 1918. Dr. Hodža m. p. 
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Praha proti Hodžovým jednaniam. 

V Prahe snáď už bolo známé dňa 1. decembra stanovisko 
dr Beneša proti našim zmocnencom vo Viedni a v Budape
šti, pretože bolo posielané z Paríža 27., 28. a 29. novemhra, 
pretože šly kurýrom. Snáď boly známé tiež prvé referáty 
dr. Hodžu o budapcštiallskej situácii, nle iste neboly tam 
ešte známé jeho zprávy z 29. a 30. novembra, pretože nešly 
kurýrom. Celkom určite však boly v Prahe známé referáty 
maďarských novín budapešťských, ktoré boly i Prahe sde
l'ované maďarskou tlačovou kancelátiou tiež telegraficky. 
V Prahe teda mohol byť vzbudený dojem, že dr Hodža vo 
svojich jednaniach prekročil svoju právomoc. Bola-li situá
cia posudzovaná podl'a silne tendenčných zpráv maďarskej 
tlače, iste že zprávy tieto, snáď spolu so zásadnými prejav
mi dr. Beneša proti akémukol'vek jednaniu, viedly k tomu, 
aby československá vláda a klub slovenských poslancov 
vydaly prejavy proti jednaniu dr. Hodžu v Budapešti. Oba 
prejavy boly učinené 1. decemhra. Vláda prehlásila, že 
nikto nebolsplnomocnený jednať s maďarskou vládou 
o akýchkorvek otázkach či politických, hospodárskych ale
ho vojenských.') 

Klub slovenskfch poslancov národného shromaždenia 
v Prahe prehlásil podob ne, že nildo nie je oprávuený jednat 
s maďarskou vládou bez poverenia československej vlády.') 

Ako vidiet, bolo prehlásenie klubu slovenských poslancov 
stylizované nejasne, pretože dr Hodža československou vlá
dou poverený boL Úradné komuniképražskejvlády, že ni
kto nebol splnomocnený jednat s maďarskou vládou 
v akýchkorvek otázkach, neodpovedalo skutočnému stavu 
vecí, pretože dr Hodža bol nielen splnomocnený, ale podTa 
všetkých formalít poverovacích listín akreditovaný, aby 
jednal s maďarskou vládou o likvidácii, ď alej aby jednal 
s maďarskou vládou a zároveň s dohodovou vojenskou mi
siou o ústupe maďarských vojsk zo Slovenska. Dr Hodža 

4' 

') Dr. Beneš, III. 526. 

') Dr. Beneš, III. 526. 
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doslal 1. decembra telegram od dr. Kramářa, v ktorom ho 
jednako .prosía vyzýva", aby každého ďalšieho jednania nechal. 
.~fc~zitým .uply~ul o.d príchod;, dr. Hodžu do Budapešti 

tyzden, ktory podla prrprav maďarského ministerstva vojny 
mohol byť tiež hojne použitý k vysielaniu ešte ďalších ma
ďarských vojenských oddielov na Slovensko než bez toho 
tam dirigované boly. ' 

Maďarské noviny o Hodžových jednaniach. 

Budapeštianske listy hovoria o docielení dohody dr Hodžu 
a J~ho spolupracovníkov v jednaní s maďarskou vládou: 

. Z~rav~ tleto bo~y nielen tendenčné, ale naprosto vymysle
n,;" .Prrebehom Jednania nesbližovaly sa stanoviská. Keď 
pam J?ula, .~ajnor, R.uman, Paulíny, Bazovský, Makovieký 
~lo .PestI prlsh, preh!asil im dr Hodža, že ich pozval preto, 
ze Jedname potrebuJe z d6vodov taktických. Referáty v po
dob~om smysle boly dr. Hodžom podané do Prahy. Proti 
zpra;yam budapeštianskych listovo docielenej dohode vydal 
Matus Dul~ formálne dementi s dátumom 1. decembra, któré 
bolo uvereJnené v turčianskosvatomartinských Národných 
Novinách" v čísle zo dňa 3. decembra 191.8. Zn~lo takto: 

Dulovo dementi. 

Budapešť, 1. decembra. 
Predseda Matúš Dula a členovia Slovenskej Národnej 

R.ad~: dr. L'. Bazovský, dr V. Fajnor, dr J. Kohut, P. Mako
vICky; dr. ]. Ruman, pokonávali sa s vládou, čibybez zada
~iU zasad:,ého ~tan~viska nemohly byť na tento priechodný 
cas .usporradane otazky administratívne, vojenské, stravo
vaCle, bezpečnostné, súdobnícke a hlavne školské. 

Rozhovory tieto pripravené boly bezzávazným pokonáva
ním min. Jásziho a posl. dr. Mil. Hodžu. 

Obom stranám išlo o to, aby do uzavretia mieru udržuný 
moholyobyť poriadok; a?y premožené boly zčiastky pohr';. 
my, zClastky ukrutnosti ~ezodpovedných maďarských legií 
a aby se nezasekla premavka a administrácia. 
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Všetkyehýry maďarských novÍn o pokonaní sú falošné. 
Ku konečnému riešeniu nedošlo, hlavne pre neúprimnosf 

niektorýeh peštianskych pánovo 
Výsledok bezzávazných rozhovorov bude predložený plé' 

nu Slovenskej Národnej Rady a peštianskej vlády. 

VI. 

KOlka vojakov mali Maďari? 

Mali Maďari na podzim 1918 pozoruhodnejšie 

vojenské sily nežli my? 

Asi vš etc i kronikári a memoiristi tej doby súhlasne po
lvrdzujú, že do Budapešti nahrnulo sa hneď po skončení 
vojny mnoho vojakov. Tiež v tom sa shodujú zprávy z tej 
doby, že vrátivšÍm sa vojakom sa nž nechcelo hojovať. 
Ovšem, bojovat cTalej na bojištiach. Bývalý vládny komi' 
sár Národnej gardy, ktorý sám sa v tejto veci prehlasnje 
za príslušného svedka, rovnako hovorí o tom, že vojaci 
chceli potom najradšej domov, ahy sa tam mohli vyporia
dat "s notárom a krčmárom", ale pripúšťa: "Vojaci, ktorÍ 
opustili frontu, chceli sa vrátiť domov, mnohí snáď s tou 
vierou, že doma hránia hranice. "1) 

Samozrejme chcela už maďarská Národná rada a potom 
hneď tiež revolučná vláda Károlyiovo vojsko organizovať 
a zpevnif jeho celky. Už maďarská Národná rada postavila 
požiadavku, aby uhorské vojská zo zahraničia hneď boly 
povolané domov. "Odhodlaním naším bolo, že povedieme 
d'alej dielo sbierania síl, organizácie, hlavne organizácie 

vojska.') 
30. októbra, teda ešte pred hromadným návratom vojsk 

z front, mal generál Lukačič v Budapešti 70-80 tisíc riacl· 

nyeh vojakov.') 

1) "CH év multán". (Po piatich rokoch,) článok Ladislava Fényc--sa, 

stl', 13-2. 
2) Carami, Forrongó Magyarot'szág, stl'. 30. 

3) Gararni, strana 31. 
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Prvý minister vojny y kabinete Károlyiho plukovník 
Linder ukázal sa neschopným reorganizovaf armádu. Po
volal teda Károlyi na jeho miesto plukovníka Barthu. 
Hovorí-li tento pán va svojich pamatiach v tejto veci. do 
ktorej 0:1 sáu: bezpr,o~tredne zasahoval, objektívuu pra~du, 
tak by Jeho mformac1a mohla byť pre vtedajšiu vojenskú 
si tuáeiu v Budapešti do sf príznačnou. On píše o') 

"V rozklade, vačšinou tiež hez zbraní valily sa vojská 
dom,ov. Jedna časf d~stojníckeho sboru yojská opustila a 
ponahTala sa do vlastI. Len v samej Budapešti bolo asi 40 
tisíc aspirantov .. .'~ 

"Vláda vuzavr~la ~elehradské prímerie, ktoré ponechalo 
pod zbranou mekolko divízií. Vzdor tomu bola uzavrená 
kapitulácia a vláda vzala na seba ten smiesVny za',,' k v 't . . azo,ze 
ID ernuJe tnstotisícoyú nemeckú armádu MackensenOYll.') 

"Keď som videI tieto veci, rozhodol som sa, že sa yobec 
ne~udem zaoheraf dispozíciami prímeria, že vO.iská pone
cham pod zhraňami, kádry že priyediem domov a že pri
pravím obranu hraníc. 12. nov. odvolal som nariadenie 
o. k~pitulá.cii a nariadil som narukovanie, rešp. podržanie 
ptaÍlch naJmladších ročníkov.') S nem. armádou uzavrel som 
dohodn o jej doprave domov, proti čomu mi ona ponechala 
denne 400 vagonov uhlia, z ktorých som vynaložil 150 va
gonov n~ d.opravu ""emeckých vojakov. Ďalej som sa roz
hodol snad1ť celkovu novú ozhrojenú or~anizáclU. To holo 
~ri~denie .al~~mných !ormácií a dosiojn[ckych plukov, tá 
1sta orgamzac1a, letoru neskoršie sriadil v Nemecku Noske 

1) Neues \Viener JuuJ'nal, 1., 8. a 22. júla. 

• 2) ~ o z II á li k a: ~amozreJn::. nič mad'arská vláda neinternovala, je 
dme Mackensena a Je!lo na]UZSle okolie. Jeho armáda do ,1 . k" .-. fl pra'1 a Sd 
po oJn: 1 S,O, s;oJJrrU ve (ými nákladmi /.prvu cez žilinu a potom. lmrí 
sme SPOSOblh ustup maďarského vojska za Slovenska. cez Viedeň. 

v ~ S) Táto. infornláoia sa shoduje 50 zpráv,ou dóstojníka gener<ÍineJ1o 
~tabu ?lals '-HorEte-nau "Die Katqstrofc" str. 448, len s tým roz'dielolll. 
ze Glmse- Horstenau pripisuje. tMo dispozídu Barthovmu státnemu- se. 
kretárovi Fridrichovi. 
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a pomoc.ou ktorej porazil "Spartaka". Samozrejme mohol 
som robiť dispozície tíeto len na svoju vlastnúzodpoved
nosť, musel súm ich dokonca pred vládou tajit, veď vláda 
tá stála v znamení odzbrojenia". Naše vojsko malo v tej 
dohe na starosti aj nemecké kraje v česku a na Morave. 
Na Slovensku mohli sme s verkým napnutím síl držať 2. de' 
cembra 4.700, potom niečo viac vojakov. Koncom decemhra 
pribudli italskí legionári. V celku, ako vidno, boli Maďari 
mnohonásobne silnejší než my. A ich položenie proti 
nám bolo ešte o torko výhodnejšie. že ani s Rumunskom, 
ani so Srbmi sa ani nemyslelo na boj, len s nami a k tomu 
ešte veJ'ká čepelská muničná továreň Em. Weissa pracovala 
tak, jako sa maďarskej vláde rúbilo. 

Chcela Károlyiova vláda plebiscit 

alebo nové volby? 

V Károlyiho vláde boly tri politické skupiny_ Na.imenšia 
skupina chcela získať jednanímso Slovákmi a Rumunmi 
pokojný priechod do nových medzinárodných poriadkov. 
Sám Károlyi ovšem robil všetko zo zorného uhla zachova
nia integrity. Drnhá politická skupina, asi najsilne.išia, ve
dená Báthyányim a Lovászym, stavala sa vobec proti akým
korvek vážnym ústupkom v náš prospech. Oba títo púliti
kovia prehlasovali sa už pred koncom vojny ako priatelia 
Verkej Dohody a mysleli, že im to Verká Dohoda hude 
honorovať. Konečne hola skupina krajne neústupná a vý
bojná proti nám. Jej ohniskom bolo ministerstvo vújny. 
V celku počítala vláda Károlyiho celkom určite s novými 
vorbami. Soeiálny demokrat Garami píše:' ) 

. " .... Preto sme predovšetkým rozhodli, že spravíme po
kus, previesť vorhy na území celej zeme (celého bývalého 
Uhorska). Dozvedel-li sa o tomto hudapeštiansky zástupea 
dohody podplukovník Vyx úradne, či cestúu inou, na to sn 
už nepamatám, ale viem, že zanedlho dostali sme od neho 

1) Garami. F'orrongó Magy"ll'OrsLág, str. 87. 
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notu, klorou protestoval proti prevedeniu volieb takýmto 
spósobom.') 

Nato mnohí z členov vlády zaujali to stanovisko, aby 
sme vorby vypísali na celé Uhorsko, ako demonstráciu, že 
nic sme ochotní uznaf v ohl'ade politickom ten stav, ktorý 
bol vytvorený vojskom okolitých štátov, avšak vypísané 
vol'by aby sme previedli len tam, kde by to technicky bolo 
možné, totiž na územiach neobsadených. Táto propozícia 
mala tiež svoji ch odporcov, ktorí dovodili, žeby vífazná 
dohoda takýto postup teraz nž mohla považovat za provokáciu.: .' 

Nic je ovšem tajnosfou, že títo odporcovia tvorili mizivú 
menšinu. Hrozily teda Slovensku hneď od nastúpenia Ká
rolyiho vlády maďarské vol'by, pod maďarskou správou a 
pod maďal'skými vojakmi a četníkmi, - to jest: Mad'ari 
chceli usporiadaf násilný plebiscit v smysle svo.iej inte
grity, proti Československu. Z toho hy nám iste holy mohly 
vzniknúf vel'mi po vážlivé nesnádze. 

Je zrejmé teda, že v novembri a začiatkom decembra 1918 
Slo\-ensko bolo ohrožené aj maďarskou vojenskou presilou 
aj nebezpečím maďarského násilného plebiscitu. ' 

VII. 

Hodža sotrváva. 

Dňa 2. decembra dozvedelo sa o prehlásení českosloven
skej vlády jednak československé vyslanec!vo v Budapešti 
a jednak maďarská vláda. Dr Jászi navštívil dr Hodžn a 
sdelil, že po prehlásení pražskej vlády musí postavif otáz
ku, jestli by ďalšÍe jednanie malo význam a menovite, jestli 
dr I!odža toto prehlásenie považuje za svo.ie odvolanie, 
vzhladom k tomu, že poverovacími listinami formálne po
verený bol. Dr Hodža prehlásil, že komnniké pražskej vlá
dy nie je odvolaním, že sotrváva na svojom mieste a ďalšie 
jednan:ia že len odkladá až do nových instrukcií, ktoré si 
od svojej vlády vyžiadal. 

1) O note teýtv Íste vedeli zástnpcovÍa československý, rumunský aj 
srbský. 
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2. a 3.decembra viedol dr Hodža s maďarskými vládnymi 
činitel'mihovory neoficielné. 

VIII. 

Konečne nota od vrchného velenia Dohody!

ale bez demarkácie. 

3. decembra v noci zavolal podplukovník Vyx, šéf doho· 
dovej misie, dr Hodžu do svojho ~radu v hoteli Hungaria a 
sdelil mu, žepráve dostal od vrchného velenia Vefkej Do
hody žiadanú dispozíciu, ku ktorej mu úprimne hlahopr.ajc; 
Dispozícia táto uznáva naše vojská na Slovensku za vOjska 
spojenecké a nariaďuje súčasne ústup vojsk maďarských 
zo Slovenska. Nota obsahovala tieto dispozície: 
československý stát byl spojenci uznán. Jeho vojsko 

uznali spojenci jako vojsko spojenecké. Stát- českosloven
ský má tudíž právo, obsadit území slove,nské, už i, p:o!o'!,e 
jako strana spojenecká a válčící má podll na provadem pr!
měří, z něhož vyplývá oknpace území bývalé rakousko
uherské monarchie. Důsledkem toho vyzývá se (mis en de
mande) uherská vláda, aby bez odkladu odvolala své vo-
jenské oddíly ze slovenského území. C . . C C , 

O note tejto podáva dr. Hadža zprávu do Prahy dna 
4. decembra 1918 a dodáva k nej tieto poznámky:') 

"Upozornil jsem podplukovníka Vyxe, že disposice tato 
neurčuje demarkační čáru. 
Poněvadž on sám ve smčru tomto mým návrhům vyhověti 

nemůže, žádal jsem, by ohledně hranice obsazení vyžádal 
další instrukce z Paříže resp. z Versailles. C . 

Prosím o telegrafjckou intervenci u pařížské vlády a 
II versailleské rady, aby instrukce dána byla ve Csmyslu na
iiich žádostí. 

Ihned po sMlenÍ Vyxově mluvil jsem se státním sekretá
řem zahraničních záležitostí Diner-Dénešem. C Upozornil 
jsem na zbytečné kontroverse, jež mohly by vzniknallt, 

1) Archív čs. ministerstva zahranÍčia. 
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pak-li by maďarská vláda vzhledem ku 17. bodu prrmen 
trvala na tom, aby na slovenském území zůstala maďarská 
administrace. 

Diner-Déneš 
veřejná správa 
rukou. 

zasazuje se v nlinisterské radě za to bv 
bez mad'arského protestu přešla do na'šich 

Ohledně otázek hospodářských a premávkových navrhuji 
likvidační komise. 

Prosím po této stránce podrobné instrukce. 

Dr. Hodža." 

Následkom nedostatku demarkácie nevykolláva 

maďarská vláda príkaz dohodovej noty. 

Proti Fochovej note podala Károlyiho vláda obšírny pro
test. Uvádza síce, že je proti rozkazu dohody bezmocná a 
preto že sa mu podrobí a že o tom podá zprávu "v najkrat
šej dobe", ale zároveň žiada, ahysa "české vojenské od
diele zdržaly "výbojného obsadenia státu", "hranice ktoré
ho sú od tisíc rokov nesporné" ~ a konečne a hlavne žiada, 
aby na rozhodovanie v sporoch o prímerie vyslaná bola 
"miešaná komisia.~· 

Zkrátka Károlyiho vláda vzdor hladkým vetám protestu 
v skutočnosti nech cela vyhovief dispozicií dohody, aby 
maďarské vojská zo Slovenska odvolala. Zámienku k ume
lému odkladaniu parížskeho rozkazu hradala a našla v jed
nom formálnom, ale vlastne i podstatnom nedostatku Fo
chovej noty; to jest v tom, že nota neobsahovala demarkač
nú čiaru, po ktorú sa vojskámajú odvolať. Nota ukladaJa 
ústup 2lO "slovenského územia", takého však ani politicky, 
ani zemepisne nebolo. šlo tedy o demarkačnú čiarna oto, 
aby bola rýchle. 

žiadal tedy dr. Hodža demarkačnú líniu hneď prostred
níctvom šéfa dohodovej vojenskej misie. Zároveň však, 
alebohneď na to žiada:l to isté aj prostredníctvom pražské
ho ministerstva zahraničného, od dra. Beneša. Dáva mu zá
roveň aj návrh, ktorým územímsa má.čiara.niesť. Dotyčný 
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telegram bol odoslaný z Prahy 6. decembra, musel ho tedy 
z Budapešti poslať dr. Hodža najpozdejšie 5., ale pravde· 
podobnejšie hneď 4. decemhra. 

Dr. Hodža urguje vojenskú demarkačnú čiaru 

u dr. Benda;') 

Ž i a cl a 1 i n i u B I' a t i s I a v a-K o már II o-Č o p. 

Československé vyslanectvo v Budapešti. 
Č. 126-2. 

M. le Ministrc tchécoslovaque Beneš 
Paris. 

Od československého vyslanectví v Budapešti ministru 
zahraničí v Paříži. 

šéf zdejší francouzské mise Vyx projevil velitelstvu 
východní armády svůj názor, že oprávnění našich vojsk na 
okupaci Slovenska narušuje příměří. Rozkaz ovšem plné 
respektuje a nedělá překážky, o demarkační čáru jest spor 
meú mnou a Maďary. Vyx žádalo demarkací instrukce, 
prosím, zakročit, abychom mohli obsadit Prešpurk, Galantu, 
Érsekujvár, Komárno, Levice, Ipolšág, Ďarmoty, šalgotar
.ján, Lučenec, Rimasobotu, Rožňavu, Košice a .jejich jižní 
slovenské okolí Toketerebes, čáp, Ungvár. 

Dr. Hodža. 

Zahraniční komise národního výboru 
v Praze. 

Dává se na vědomí s tím, že telegram odeslán byl radio
.vou stanicí přes Soluň. 

6. XII. 1918. 
Z. r. (podpis nečitelný). 

Medzitým došly do Prahy a do Budapešti zprávy o ukru!
nostiach 'maďarskýchvojakov a četníkov na Slo.vensku a 
v(jbec o opatreniach maďarskej administratívy, kto'té .. hez-

1) Archív čs. ministerstva zahraničia, 
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pečne svedčily o tom, že maďarská vláda terorom pripra
vuje sa na niečo. Z týchto početných zpráv je tu len malá 
ukážka. 

Ukrutnosti maďarského vojska na Sloyensku I. ') 

Dodatok k zpráve 5. decembra. 
1. Predsedníctvo Slov. Národnej Rady sdel'uje pod číslom 

536-1918 dňa 5. XII. 1918. V žiline a na okolí sa desllé veci 
stávajú. Z pancierového vlaku striel'ajú lUl -okolo idúcÍch 
mužova ženy; v turzovskej doline na Kysuciach pustošia, 
kňazi z Turzovky museli utekať pred nimi na Moravu. Vo 
Vysokej zastrelili tamo.išieho predsedu Národného výboru 
kupca Polanského pred jeho vlastným domom. Rakovskébo 
kaplána Kostolného vyviedli pod bodákmi s rukami na 
dubte sviazanými a železným tažítkom obtaženými, žili
nou. V Novej žiline striel'ali do pasažierov a usmrtili Jozcfa 
Hančíka z Rovného atažko poranili 2 dievčatá idúce do fa
briky, i chlapca z Rovného. 

V Tekove nie je to lepšie. Tam násilne berú našich šuha
jov do Levíc a ženú ich proti Čechom. Kto im povie, že ne
mnsia ísi, toho áreštujú. V Leviciach majú početných slo
venských rudí áreštovaných, ktorých bijú po hlave a ne
opísate]'ne trýzni a a hladom moria. Menovite Jozefa Lauka 
z Jalnej_ Tohoto len preto, leho roznášal naše plakáty a 
niesol list našej Rady k slúžnemu. 

Vo Vrútkach súnemožné pomery. Tam železničiari sek
vestrujú zásielky uhlia, menovite z nariadenia Orsz. Szén
bizotságu zabavili 25 vagonov uhlia pre Uh. paplereň v Ru
žomberku, ktorá už aj stojí a sú výhrady na vel'ké škody. 
Košicko-hohumínska železnica všetok svoj materiál odváža 
do Iglova. L'udí svojích alarmovala k úteku. 

2. Protokol, spísaný s p. Jánom Lucinom, rorníkom v La
dzanoch, v stolici Hontianskej, ktorý sa u vyslanectva 
hlásil, podáva o atrocitách maďarského vojska v Nitre na
sledujúce: 

1) Archív čs. ministerstva vecí zahraničných. 
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D ' 6 decembra t. r. večer prišiel do nádr'ažia nitrmn-na . _ , . . 
skeho vlak z Fraštáku, ktorým holi privezení "rane~, vo~acl 
Maďari a Česi. Maďari boli vo vozoch os~hnych,. Ce Sl 
v obyčajnom nákladnom. Pri vjazde do stamce boh Jlh
ďari hneď z vlaku vynesení a do nemocmee dopravelll; 
českí ranení však dlhšiu dobu v krutej zime ~:JOnechan} 
bez pomoci. Nikto sa o nich nestaraL Nato traJa ranem; 
ktorí sa jako tak mohli pohybovaf, vyliezli z vozu ~ boh 
potom dopravení tiež d~ ~emocnic,e .. O . tažko ranenych sa 
však nikto nestaral. Kecl' llZ po dlhseJdobe som sa nemohol 
dívai na zachádzanie tak nerudské, vyzdvihol som :a po
moci niekol'kých maďarských vojakov ranených cechov 
do nosítok, aby som ich tak vyprostil z trýzne zimy,hladu 
a žízne. 
Keď nato maďarskí vojaci ieh odnášali. chovali sa pria

mo nefudsky. Jeden z Maďarov, ktorý sa k vlaku vrátil. 
chvastal sa, že už jednému z ranených, ktorých qdmíšal, 
prerazil cestou ruku. 

Pretože medzitým prišiel vlak, ktorým som mal cesto,:ať 
do stanice, musel som od ďalšieho pomáhania ranenym 
čechom upustiť a odcestovaf a neviem, čo sa s nimi d'alej 

stalo. ď 
Kým som ešte na nádraží bol, ranení če~i bo~i m~ ar

skými vojakmi o peniaze a preciozy o?kra~am. a Jeden 
z Maďarov poznamenal, žeby bolo najlepsle vsetkych zablť. 
Povedal tiež, že jeden z ranených má prsteň, ten však ne
možno mu z prsta strhnúť a bolo by záhodno prst ~drezaf. 

3. P. Anton Daubner píše 4. decembra 1918 z Prlevldz~: 
.Z Ganzovej továrne prepustili 6 robotníkov len preto, ze 
~ú Česi. Keď títo prišli do Nitry, tam ich chytili, po d:och 
retiazkou sviazali a do Komárna odvliekli: Hlavy malt po" 
prebíjané. Svedkovia: Ján Baniak, Viliam Oboňa." . 

[Podobných zpráv zo všetkých strán ~lovenska, ~ost":,va: 
úrad našeho československého plnomocmka v Pestl kazdy 
deň mnoho, ústnych i písomných, od miestnych Rád i jed
notlivcov.] 
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Ukrutnosti maďarského vojska na Slovensku IP) 

Zaslané dr. štěpánkovi v Prahe. 

127-1918. Dňa 7. decembra 1918. 

j. Strelecký pl uk č. 11 na ceste do domova bol prepad" 
nutý 8. novembra 1918 na stanici v Komárne maďarským 
vojskom, ačkoTvek už nemal zbrane. 37 mrtvých. Koman
danta Mrázeka tiež zastrelili, mrtvolu hodili do Dunaja. 
Asi 50 českých vojakov chytili a strčili do vazenia v ko
márňanskom hrade. 

2. Vo VeTkých Turanoch áreštovali dvoch synov učiteTa 
na odpočinku, Kolomana Bazovského, 16. novembra 1918 
odvliekli ich do Košíc, kde s nimi neTudsky zachádzali. 

3. Kurýra slovenského Jozefa Lauku dal slúžnyv Garam
szentkereszte chytiť. 

4. 16. novembra 1918 maďarské vojsko v Turanoch chy
tilo železničného strážnika Mateja Chilo Zaťko, zbili ho do 
krvi,vyzliekli skoro do naha a odvliekli do vazenia do 
Košic>. 

5. Pustošenie maďarského vojska v žiline: Maďarské 
vojsko, ktoré vtiahlo do Žiliny 15. novembra 1918,·núti 
obyvaterov s nasadcnými bajonetmi, aby slovenské zásta
vy strhalo. Byt Tomáša Ružičku, predsedu slov. Národného 
Výboru, demolovali. Na našich parlamentárov, ktorí šli 
naproti maďarskému vojsku, vystrelili asi 30 výstrelov, 
ačkorvek mali so sebou hielu zástavu. Obvvatefov, ktorí 
nosili slovenské kokardy, stále inzultovali'- kokardy dolu 
trhali a do blata šliapali. Podohne v Budatíne. 28. novem
bra 1918 maď. vojsko strieralo do pokojného obyvaterstva, 
jedného na smrť, viacerých ťažko zranili. 2. decemhra 1918 
bez príč:iny zastrelili jednéhodrotára a 4 sedliacke dievc 
čatá, ktoré sa zo žilinského jarmoku domov poberaly. 

6. Na trDii Miškovec-Munkáč-Lavočne maďarskí vojaci 
páchajú stále nesl ýchané brutality proti československým 
vojakom, vracajúcim sa z Haliče a z Bukoviny. NásiÍím 

1) Archív čs. ministerstva vecí zahraničných. 
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im berú plášte, obuv atď. Jestli sa niekto bránil, tak ho 
na Ťsul'ovejším spósobom trýznili a na živote ohrožovali. 
Po~'učíkovi Karlovi Hančelovi vzali všetky privátne veci 
a obnos 1200 korún. - Bohumil Šmíd, prokurista Zemskej 
priemyselnej hanky v Budapešti, udáva 24. novembra 1918: 
"Na mojej ceste 19. novemhra do Munkáča, hol som sved
kom neslýchaných prípadov. Na každej stanici sekerami tl 

puškami ozbrojení vojaci maďarskí vrhali sa s výkrikmi; 
Kde sú česi? na železničné vozne. Keď našli vojaka, ktory 
nevedel maďarsky, tak ho zbili a obkradli, takže mnohí 
museli polonahí v ceste ďalej pokračovai. '25. novembra na 
tej istej čiare stotníka Korvoča, nadporučíka Adámka a 
poručíka Slivku vyrabovali a odobrali im asi 1'5.000 korún 
pri v átneho majetku. 

7. Oravských ohyvatefov Tomáša Kabáča, Martina Kru
p", lánu Drevoniaka, Martina Hrkra, Jána a Mate,ia Staza 
držia v Košiciach va vazení. 

8. V obci Selčany 15. novembra 1918 maďarské vojsko 
zastrelilo dcéru občana Michala španku, jeho samého ťaž
ko ranili, 17. novembra 1918 početných ohyvatefov od
v liekli do Verkých Topolčian, kde ich bili a trýznili. 

9. ]ozef Kostolný, kaplán z Trenčianskej Rakovej, bol 
dňa 24. novemhra 1918 na stanici v čadci zatknutý, pri tom 
zbitý a skopaný a do žandárskeho vazenia hodený, tam 
5 dní pri hlade a smade nechaný. Podobný prípad sa stal 
s občanom Rybárikom. 

10. Dra zprávy pána Blhoša, potvrdenej svedectvom pána 
Labaya v Ružomberku, na Vrútkach po vtrhnutí maďarské
ho vojska jeden zaostalý český vojak bol chyrený a bez 
slova prebodnutý. 

H. Dra prípisu Slovenskej Národnej Rady v Turč. Sv. 
Martine Č. 501 zajatých českých vojakov v Košiciach for· 
málne mnčia a zachádzajú s nimi vermi surov". Situáciu 
ich obťažuje i okolnost, že nemajú dostatočného odevli. 
A tak od zímy vefmitrpia. Zájatý je medzi nimi na pl'. 
i nadporučík Jaroslav Jareš z Prahy. 

12. Lúpeže maďarského vojska sú na dennom poriadku, 
Tak na pl'. 20. novembra 1918 na stanici v Brezne tamojšia 
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Slovenská národná garda áreštovala dvoch maďarských vo
jakov, ktorÍ mali pri sebe hrúzu nasbieraných vecí, medzi 
in ým zlaté a stl'ieborné kostolné náčinic, ako IDonštrancie_, 
kalichy a tornu podobné veci. Zo Seliec z rÍmsko-katolíc
kchó kostola tiež zmizly kostolné riady. 

Nemožno vyčkať demarkáciu z Paríža: 

Dr. Hodža uzaviera demarkáciu dočasnú, aby 

maďarské vojská opustily aspoň vačšiu časť 

územia slovenského. 

NcdllJo Sll vedieť, kedy príde do Budapešti nová parlZ' 
ska dispozícia O definitívnej demarkácii. Pretože bez dc
markácie ústup maďarského vojska zo Slovenska sa ovšem 
vóbec nedal očakávať, uzavrel Hodža dohodu o demarkácii 
dočasnej, ktorá by bola platná, kým definitívna demar
kácia nebude z Parížauložená. Zároveň ovšem urgoval od 
dra Beneša tMo definitívu a dal k ncj návrhy. . . 

Dr. Hodža uzaviera dohodu o dočasnej 
dem a r k ač n e j č i are. 

Úracl pluomocného vyslanca Československej republiky 
v Budapešti. 

Bureau du Plénipotentiaire de la république Tchéco
slovaquc á Budapest. 

(Opis dopisu dr. Hodžu šéfovi dohodovej vojenskej misie.) 

Č.126. Budapešť, dne 6. XII. 1918. 

Pane plukovníku, 

pokládám si za čest, Vám oznámiti, že se vyslanec dr. 
Milan Hodža a uherský ministr války dr. Vojtěch Bartha 
shodli dle daných instrukcí na prozatímní čáře demarkač' 
ní, která může býti československým vojskem okupačním 
obsazena. 
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Tato čára začíná u obce Dévény, jde obcí Bazin, Kissen
Hicz podle řeky Sifak obcí Pered, pJ.ímou čarou až k Ér
sekujváru, dále .podle řeky Zsitva obcemi Verebély, Garaz
kovácei. Bát, Hontnémeti, Litva, Lest, Losonci, přímou čá
rou až k obci Szolnok, dále údolím řeky Gblnicz až k mě
SilI Margitfalva, údolím řeky Hornádu podle jižní hranice 
komitátu Sáros až k hrauici komitátu Zemplén, přímo 
k Toketerebes, město Gálszécz pojímaje, dále přímo od To
keterehes, přes ohee Szohrancz, vrchol hory Vihorlat, mě
stem Homonou, údolím řeky Lahorcz až k hranici uhersko
polské. 

Tato čára demarkační je platná pouze do té dohy, než doj
dou nové instrukce demarkační čáry se týkající z Paříže. 

Dr. Milan Hodža m. p. 
Dr. Vojtěch Bartha m. p.') 

Dr. Hodža žiada priamo od Dr. Beneša definitívnu 

demarkáciu Bratisla va-Komárno-Čop-Užhorod 

Úřad plnomocného vyslance Československé republiky 

Č . j 2f 1 18 v Budapešti . . J. )- 9 . 

Pane ministře! 
Dovoluji si prositi Vás o zakročení u paÍ'Ížské vlády, 

resp. u válečné rady ve Versaillích, v záležitosti demar
kační čáry pro obsazení Slovenska. 

Jakmile včera sdělil se mnou šéf zdejší francouzské 
vojenské misse, podpl. Vyx, naše uznání jako části vojsk 
okupačních, upozornil jsem, že bez určení demarkační 

1). V prejave z 9. januára 1929., _llverejnenom v niektorých pe-štian
skych novinách, a va faksimile 8. scpiembl'a 1.929 v "Slovákovi" Bartha 
popiera, že by bol s HodIum uz,avrel túto ním dastnorUČlle podph:mú 
dohodu. Toto 'popieranie je Hovna tak fantastické absurdum, oko jeho 
d'alšie tvrdenie,' že Bodža označil ak-o slovenský požiadavok "jedno mi
nisterstvo, tri župansh'á a slovenské komando ... " VtedajM madar ~ký 
šiM'ny sekreiál' J. Diner-D{'-nes -DZ1laČU.Ťt' tBkéiu t .. roenia Barthvve /11 

lož, ostatne vraj II p. Barthu nie neobvyklú. (Slov. Denník z 27. Sf:>pt. 

1929.) 
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cary mohou opět vzniknouti zbytečnékontrDverse. Sou
hlasil a vyžádal si instrukce. J\lůj návrh tudiž je, abyste 
Vy, pane ministře, ráčil podniknouti kroky. Rozhodně musí 
býti hned námi obsazen Prešpurk, pak dráha s Galanton 
a Novými Zámky, Komárno a břeh Dunaje k řece Ipel, 
pak Ipelské Šahy (Ipolyság), Balážoyy Darmoty (Balássa 
Gyarmat), Lučenec, šalgotarjan, Rimavská Sobota {Rima
szombat), Revúce, ;(Nagyriice), Rožňava, s pruhem k jihu, 
Košice (Kassa) a jižně Košic přímá čára k Čápu a UžhorDdu.') 

S výrazem hluboké úcty oddaný: 

Dr. Hodža Y. r. 

Hodžov referát o demarkácii. 

Panu ministrovi 
zahraničních záležitostí Československé republiky 

v Paříži. 

O r. Hod ž čl pod á vaz p r á v u o do č a sne jde m a r -
kácii Zahraničnej komisii v Prahe. 

93-5-1918. 

Zpráva sitnační. 

Zahranič:ní komisi Národního Výboru 
v Praze. 

S provedením včerejší ordre ohledně ústnpu maďarských 
vojsk byly v Pešti potíže. Mám dojem, že maďarská vláda, 
ač vyslovila ochotu bezodkladně nařídit ústup, usilovala 
získat časn a provedení ordre zatím zamezit. 

Jednou záminkou bylo, že v žilině hlídá maďarské voj
sko, 3000 vojínů z Mackensenovy armády, .řež nemohou 
zůstat bez dohledu. V jednání s podpl. Vyxem poukázal 
jsem na disposici příměří, dle kterého internování a dohled 
německých vojínll jest úkolem Maďarska. žádal jsem 
okamžitý transport Němců na maďarské území. Podpl. 
Vyx dal rozkaz v tomto smyslu. 

l} Archív min. zahraničia. 
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Druhou záminkou bylo, že ordre neobsahovala demar
kační čáru. Na tento nedostatek upozornil jsem podpl. 
Vyxe hned, jakmile mi ordre sdělil. Žádal jsem, aby bez
odkladně vyžádal z Versailles instrukce, co se ihned stalo. 
Zároveú vyslovil podpl. Vyx svémn velitelství svůj osobní 
n5zor, že oprávněním našich vojsk na okupaci Slovenska 
nerušeno jest příměří. Vysvětlil jsem mu znovu, že v dohl' 
přlměří Slovensko právnicky již nepatřilo k Uhrám, on 
ovšem nechce slyšd o politice a poukazuje k tomu, že hyl 
komandován za účelem, aby litera byla respektována. 
Předpokládám, že jeho osohní názor a poznámka na věci 
nezmění. Přes to, poslal jsem ministru Benei'ovi prostřed
nictvím Vyxe telegrafickou zprávu, v níž referoval jsem 
o Vyxově poznámce a žádal jsem zakročiti v našem smyslu. 
Zároveň jsein u p. ministra Beneše žádal o zakročení, aby 
demarkační čára určena byla podle našich plánů: P reš
purk, Komárno atd., až po čáp a Užhorod. 

Uznal jsem za nutné, aby maďarské vládě nehyla dána 
mGžnost průtahu' ani do této definitivní instrukce a aby 
zajištěn byl okamžitý ústup maďarských vojsk. Z tohoto 
důvodu jsem ve srozumění s Vyxem vyjednal zatímní de
markaci s maď. ministrem války, pouze aby bezodklad
nému rozkazu na maďarský ústup nic nepřekáželo. Za
tínlllí demarkace pro tyto dva, tři dny určili jsme vzhle
dem na již místními veliteli už u Prešpurku vzájemně 
určené demarkace a pak bez Košic a okolí, poněvadž 
v otázce této maďarská vláda byla by získala průtah poli
tickou diskusí, v níž by mne Vyx naprosto nepodporoval. 
Demarkace obsažena jest v překladě dopisu, jejž jsme 
s ministrem Barthou předali Vyxovi. 

V Budapešti, dne 6. prosince 1918. Dr. Milan I-Ioclža \'. r. 

* 
Maďarský minister vojny zdráhal ~a síce vykonať i tMo 

dočasnú dohodu, ačkofvek ju podpísal. Konečne ale 6. de
cemhra večer daný bol rozkaz, aby maďarské vO.řská zo 
Slovenska ustúpily až k dočasnej čiare. Dňa 7. decembra 
mali sme slohodnú Žilinu a o pár dní sme mali slohodnú 
štvor-patinovú vačšinu dnešného Slovenska. 
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IX. 

Hodžov návrh na obsadenie Slovenského Východu. 

československá likvidační komise v Budapešti. 

Budapešť, 19. prosillce 1918. 

:Ministerstvu věcí zahraničnlt:h 
v Praze. 

Obsazení slovenského východu po Užhorod jeví se 
z ohledu politického jako neodkladná nutnost. Košice zatím 
nedostaneme bez velmi značných posil a obětí, jakákoliv 
by byla demarkace, poněvadž macrarská vláda a veřejnost 
setrvává v reniienci prot.i ná111 i Entente~ pokud nehudl.:" 
provedena okupaee důkladně a na celé č,áře. Nejpalčivější 
politický zájem odkazuje nás však nyní na opuštěné kraje 
východně a jihovýchodně Prešova. Moji důvěrníci ze sto
ILce Zemplínské sdělnjí, že lid jest s námi, atrocity a terrol' 
provádí se však Maďary v míře stupňované. Naši lidé, jež 
v Hnmenném zamezili prohlášení zvláštní slovenské repnb
Jiky, json zavíráni a týráni. Nebezpečí ve směru politickém 
a společenském jest tedy eminentni. Dopornčuji tedy čím 
dřívější diversi od Prešova ke Giraltovcům a pak do do
liny řeky Topole do Hnmenného (Homonna), Vranného (Va
ranno), Michalovce (Nagymihály), po případě dále k jihu 
do Sečovec (Gálszécz) a Trebišova (Tokytcrehes). Obsazením 
těchto míst, na něž stačí poměrně skromné síly, měli by
chom naši věc na výcbodě zatínl dostatečně zajištěnou fl 

Košice utratily by Lllnohé výhody své vynčjší strategické posicc. 

Dr. Hodža vyjednáva s podkarpatskou Ludovou 

Radou: máme obsadit' Podkarpatskú Rus. 

Obsazení východn směrem k Sobranci důležilo jest také 
vzhledem k otázce rusínské. Podařilo se nám navázat styk 
s představiteli "rnsínské národní rady" ze stolice Užhorod
ské, Berežské, Ugočské a M8rmarošské. Po delším hovoru 
s nimi sestaven zápis, jejž přikládám pro Prahu. Po' ob,jas-
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nění politické sitnace projevili nám členové Rady, počtem 
22, že rozhodně žádají odluku od maďarského státu a připo
.jení buďto (a raději) k Ukrajině, anebo nebylo-li by to 
možné, pak ke státu československému. Zatím ale plně žádají' 
obsaditi své kraje vojskem Ententy, pod wlením francouz
sko-anlerickým, anebo anglickÝI11 [t- 111užstvem llašini~ pří
padně srbským. Obsazení toto jest, dle jich žádosti, nej
n'aléhavější' nutll6stl, poněvadž luaďarský režim řádí II nich 
příšerně. ProsÍIne lllinisterstvo věcí zahraničních o inter~ 

vcnci a disposici: zároveň -podal jse111 žádost Rusínů pro
střednictvím zdejší hanc. komise vrchnímu velitelství vý
chodní Armády. 

Dr. Hodža v. r. 
x. 

Záverečná nota Dr. Hodžu Károlyimu po ústupe 

maďarských vojsk zo Slovenska. I) 

Budapešť, 3. januára 1919. 

Rozhovory s maďarokou vládou narazily na překážky, 
jež touto dobou nemohn odstraniti. V té době to liž, kdy 
rozmluvy o přechodných opatřeních zde nerušeně trvaly, 
podnikla maďarská vláda, jak jsem se věrohodně dověděl, 
jc,dnak v politice zalll'aniblÍ, jednak v politice vnitřní ta
kové i}odněty, ktoré se nikterak nesrovnávají s duchem 
výměny názorů UleZl panem ministrem ]ászilll a mnou. 
Východiskem mých rozmluv po stránce politické bylo slo
žiti základny příštích politických, zejména hospodářsko
politických vztahl I. Maďarská zahraniční politika orienlo
yala se 111czi Hnl jednak v jednáních se z.abraničními. mis
semi, jednak v zahraničně-politických projevech maďar
ského předsedy vlády dle směrnic, které naprosto nepo
čítají s intimnějším přátelským poměrem, který by pří· 
padně mohl vzniknouti mezi státem maďarským a státem 
československým. Posledně dal tomuto zahraničně-politic

kénlu smčl'u výraz úřední pro.Ťev maďarského minister-

1) Opis zo súkrolllného archívu rE. B.) 
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ského předsedy. Maďarský min. předseda uvedl.totiž Pol
sko a Italii jako ony státy, s nimiž pokládá Maďarsko vy
tvoření přátelského vztahu za svůj zájem. Směrnice tato 
staví se proti mé snaze dvojím hrotem. Předně v tom smy
slu, že podle toho nezdá se tedy býti maďarským zaJmem 
utvořiti dobrý hospodářský a politický poměr se státem 
československým. Za druhé pak a hlavně stavím se s diffi
cultací proti té skutečnosti, že maďarská zahraniční poli
tika obrací se ke dvěma dohodovým státům, ježto sblíženi 
s těmito státy uvádí politiku Károlyiho do takového osvět
lení, jako kdyby chtěla vraziti klín mezi jednotlivé doho
dové státy, jež, jak ználno, jsou vzájemně k sobě vázány 
celým řetězem politických a hospodářských svazků. 

Nemám práva kritisovati maďarskou zahraniční politi
ku, ale je přímo politickou nemožností připravovati vážná 
dohodování s vládou státu, který by mohl rušivěji zasa
hovati do stávajících vztahů v dohodové struktuře. 

Ve směru vnitřně-politickém nakupi!a se se strany ma
(farské vlády celá kumulace opatření a omeškání, jež jsou 
pro mne pHrllo výstrahou, že moje l'ozlulu,-y s paneUl mi~ 
nistrem Jászim asi sotva naleznou sankci rozhodujících 
č.initelů maďarské výkonné vládní moci. Jsa veden přá
ním, abych mad'arsÚ vládě podle svých si! usnadnil si
tuaci, navrhl jsem 3. prosince takovou dočasuou obsazo
vací čáru. která velmi daleko sahajíc, honorovala citlivost 
mad'arsk.§ho veřejného mínění. Stanovení této čáry stalo 
se s tou podstatnou výhradou, že čára tato může zůstati 
v platnosti přirozeně jen dotud, dokud vrchní velitelství 
dohody neprohlásí demarkaci. Naproti tomu je skutečno
stí, že když 24. prosince demarkace dohodového vrchního 
velitelství byla vyhlášena, uvedly proti ní orgány maďar
ské vlády tu námitku, že její stanovení je bezpředmětné 
a že se strany maďarské vlády s přijetím nemůže počítati, 
protože maďarská vláda pokládá pro sebe za jedině zá
vaznou onu čáru, kterou jsme si my dočasně stanovili. Po
siup tento, vzhledem na mou odpovědnost nejenom vůči 
pražské vládě, ale také vůči veliteli dohody, přímo hraničí 
s neloyálností. J eštč však před tím porušena byla způw-

bem nanejvýš urážlivým také ona dohoda, k níž došlo 
mezi minÍJstrem války Barthou a mnou. Poclle této dohody 
měly maďarské truppy dne 3. prosince ustoupiti od Ga
lanty a Nových Zámků na 9, resp. na 11 km směrem k ji
hu. Je naproti tomu skutečností, že 11. prosince maďarské 
truppy zastavily československé truppy u Velkého Madže
tn, přinutily je k bitvě, ba je skntečností, že i dnes, dne 
3. ledna nalézají se Galanta a Nové Zámky ještě vždy 
v ozbrojeném odporu. Takovéto křiklavé a vědomé poru
šení parcielních úmluv, k nimž došlo mezi maďarskon 
vládou a mnou, nutí mne k svrchované opatrnosti. Pokud 
maďarská vláda nedovede získati platnost nejen ve velkém 
veřejném mínění, ale ani u svých vlastních orgánů slov
nímu znění úmluv ani jejich duchu, musí maďarská vlá
cla a musím také já velmi svědomitě uvážiti, zda je ve 
věcech rozhodujícího dosahu plodná výměna názorů vůbec 
možna. V tomto přehledu omezil jsem se sarnozřejil1ě jen 
na nejkřiklavější a snad ani ne na nejpodstatnější rušivé 
momenty, protože již ty dávají dosti důvodů k mé zdržen
livosti. Ani nemnsím zvlášf zdůrazňovat, že k těmto uve
deným momentům pojí se celá řada dalších, jim na vlas 
podobných. 

Dr. Hodža. 
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II. 

PREDNÁŠKA 

MINISTRA DR. MILANA HODŽU 

V BRATISLAVE 

vo dvorane »Zemedelského Muzea« 

dI'ía 22. decembra 1928 

(Vyšlo v .,Slovenskom Denníku", ročník XI., číslo 294. za 
dňa 23. XII. 1928, strana 2; číslo 295. zo dňa 28. XII. 1928, str. 
2-3; číslo 296. za dňa 29. XII. 1928, str . .1-3 a číslo 297. za 
dňa 30. XII. 1928, str. 2. - Dopinky v [ I "ložené boly do 

textu po jej uverejneni v .,Slovenskom Denníku". 



Z reči Dr. M. Hodžu, prednesenej 

dňa 22. decembra 1928 v Republikánskom Klube. 

Pánovia moji! Nás .i'a iu málo, Hmi sme pl'ežili, v činnej 
politike 'preŽ<ili 10 rokov pl'ed vojnou. Nás je tak málo, ŽB 

títo účastníci aleho svedkovia tejto dohy BÚ v dnešne.r na~ej 
spnločnosti 'slovenskej už v mizivej menši",e, pl'etože ani naši 
priatelia Česi, ktmí d.nes na Slovensku ,sú a Ho'l'Í sa už akli
matizovali a sú už tiež SIovákmi, Mli naša mládež, nemažu 
vedeť, čo tn vlastne na Slo'l'ensku bo~o. Kehy sme ich lIlechali 
v istých poohyhnostiach tápat, tak hy sme už i dnešnému 
polwleniu z,atemnili jeden veImi dóležitý úsek naše.i národue
politiekej histmie. 

V tomto smysle poviem dnes niekorko poznámok na Šro· 
bárove výklady o mne, nakorko nie sú l'ázn čiste osohného, 
ale všeohecne politického. 

Jednanie O demarkáciu . 

. . . Tel'az niečo o tej demarkácii v Budapešti. Povedal 
som, že životným eidam Kústóffyho v druhej polovici jeho 
politiekej pósohnosti hola l'ehahilitácia. životným cieJ'om 
Károlyiho halo zaehl'ániť Maďarsku integritu. 

Károlyi nezačal svoj taktický manéver s Dohodou teprv 
r. j 918: Károlyi hol to druhé želiezko maďarskej politiky 
už od rokn 1914. 

Károlyi "druhým želiezkbm maďarskej politiky". 

Odkedy hol maďarský stát, vždy mali Maďari taktiku 
pracovat' dvoma želiezkami. Keď jeden hrat bol turkofil. 
druhý hol schwal'z-gelh, tl'etÍ hol Rákóezyán. 
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Maďarská politická povaha je vóbec niečo zavujímavé~o. 
Vavro Šrobál' píše na jednom mieste o mne, .ze .Ta mam 
maďarskú školu politickú, že peknými slovarm chce?, od
baviť všetko a toto že je rys maďarského politika. [Srohá,. 
má divoké predstavy o politike, myslí-li, že reči mažu na
hradiť fažkú prácu, idúcu na zdravie.] Podobne i to, čo si 
myslí a čo hovorí o Maďaroch, je vefký, priamo fatálny 
omyl. Je známo, že nikde sa tak neukáznene nerozpráva, 
ako sa rozpráva v maďarskom parlamentne. Ale u Maďarm' 
je verká súdružnosf. A v tom je ich politický úkladný rys. 
Maďari móžu byi v tých najrozmanitejších politických tá
boroch, ale vo svojom podvedomí sú spojení pocitom neroz
hornej solidarily. Košuthovec, neodvislý, demokrat, po
kl'okár, reakcionár, a eel-ý ,.populus hungaricus" si vždy 
I'Ozumel, akoby na základe iustinktivnej derby práce. 

Preto vdmi spokoj ne a Hudne išiel Károlyi v lete 1914 
pred vypuknutím vojny do zahraničía. Keď bol Kramář 
v Pešti a keď sme ho upozornili na skvelé prípravy ku Ká
rolyiho návšteve, ktoré sa robily v Petrohrade v lete 1914. 
len integrálny rusofil Kramář sa dal uniesť k vel'mi ostrej 
výpovedi proti vládnym kruhom v Petrohrade. KárolYlho 
našla vojna v Paríži. 

Károlvi tedy osnoval svoju politickú existenci u na tom, 
že on z~chrá';i Maďarsko. To pokladal za svoje poslanie. 

Koniec októbra 1918 stihol už Károlyiho v čele maďarskej 
prevratovej vlády. Skoro súčasne zabili Tiszu a tretieho 
novembra uzavrelo sa prímerie rakúskej armády s Italmi 
vo Villa Giusti pri Padove. Bola stanovená demarkačná 
linia pre italské vojsko, ale nebola stanovená žiadna de
markačná čiara pre Československo. Podotýkam, že vtedy 
ešte ani pre Srbsko, ani pre Rumnnsko nebola demarkačná 
linia stanovená. 

Takéto medzery prímeria, ujednaného vo Villa Giusti, 
posadily Károlyiho na koňa. Siedmeho novembra šiel 
Károlyi do Belehradu. Sišiel sa tam s Franchet ďEsperay, 

velitel'om južnej armády. Sedenmásty paragraf prímeria, 
ktoré uzavrel Károlyi s francúzskym velitel'om znel asi 
takto: - Aj v tom prípade, že hy spojenecké mocnosti 
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okupovaly nieldorú čiastku Uhorska, zostane na týchto 
územiach vo svojích plných dosavádnych právach jedine 
maďarská státna administratíva. 

S týmto sa vrátili Károlyi a Jászi do Pešti. NiekoTko dní 
predtým mala Praha zaujímavého hosťa. To hol pán GéZCl 
Supka, ktorého tam vyslala budapeštianska vláda, aby pro
testoval proti vpádu československého vojska na Slovensko, 
preiože vraj toto územie je samozrejme územím uhorským. 

Maďari odhodlaní držať Slovensko i zbraňou. 

Ako vidieť, situácia 1're nás Slovákov nebola práve sl'ub
ná. Rozchod Česka a Moravy s Viedňou bol vel'mi jedno
duchý. Vo Viedni si povedali: "Wir haben den Krieg verlo· 
l'en. "Tas konnen ,vír machen" a viac-menej ngemtitlich" sa 
rozišli [s dodatočnými papierovými výhradami, ktoré nikio 
nebral vážne. ani sama Viedeň]. S Maďarmi to 11ebolo tak 
I'ahké. 13010 jasné. a Károlyi to vyhlásil, že Maďari chcú 
držai Slovensko zhraňou. 

Tým, že V. Šrobár bol členom Nár. výboru v Prahe, bola 
dokumentovaná príslušnosť Slovenska k státn českosloven
skému: to ale neznamenalo, že už máme Slovensko v kapse, 
Preto išli četníci na slovenské územie a naši vyhlásili repu
hliku v Skalici a na pohraničí. Keď sa Supka Géza vrátil 
do Peští, vyhlásil g'róf Károlyi nápadne vo všetkých novi
nách' že Maďarsko s Československom je vo válečnom 

stave. (Viď súdobé "Národní Listy".) Fakt je, že ten válečný 
stav sa na Slovensku prejavoval vdmi citel'ne. Nás 14. no
vembra porazili llledzi Sučannú a Turanmi, v žiline nás 
lamojší komandant jednoducho vyzval, že nesmieme nazpat 
do Tmč. Sv. Martina, kde srne do tej doby pracovali u Nár. 
Rady. Ten válečný stav na Slovensku necítili priamo len 
tí naši kolegovia, Horí boli už v Prahe. Toto bolo jasné. 
Viedeií si Čechy a Moravu dala vziať, ale Pešf si Slovensko 
nedala vziať. 

Bolo teda vel'kou otázkon, ako sa bude odohrávať nas 
vel'ký rozchod s Maďarmi po 900 rokoch. Na papieri to 
máme, ale to nestačÍ, československý stát právne existuje, 
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ani to nestačí, nám preto nie, že na Slovensku nlánle maďal'· 
ských žandárovo máme maďarskú. arnládu a máme najsuro
vejší režim maďarskej soldatesky. To, čo sa spravilo 28. okt. 
v Prahe, to sme museli vykonať i my Slováci na Slovensku. 
Preto s vermi správnYlll úmyslOlll spravili kolegovia z Prahy 
pokus a išli do Skalice a všade tam, kam sa mohli dostaf. 
Na našej strane holo ale vtedy len 1150 vojakov a četníkov 
a Pešf sa hemžila vojakmi, pretože celé divízie sa vracaly 
z bojišfa, aj divízie v plnej. zhroji " pomerne v dohrom 
stave, leho kým holy prišly na frontu, holo už uzavreté pri
merie. V historických dokumentoch z tej dohy čítam, že 
tam mali tri divízie, ale iste ich bolo vinc. A nlimo toho 
haly maďarské posádky na celom Slovensku, v Bratislave, 
v Nových Zámkoch, v Lučenci, v Košiciach: tam holo všacle 
dosl maďarských vojakov a výzhroje. Dr. Kramář vtedy 
"ko ministerský predseda vyhlásil 14. aleho 15. novemhra, 
že naše dve divízie pó jdu a ohsadia Slovensko. Bolo len 
otázkou, kedy príjdu z Halie. 

Čo to mala hvť? Mala to hvť československo-maďarská 
voj]1a? My, ktOl:í sme o tom p~'emýšrali, sme hoh toho ná
hradu, že hy to hola vojna krvavá. My sme znali Maďarov. 

Vvslanie do Pešti. 
" 

Ja som prišiel z Turč. Sv. Martina 15. novembra do Prahy 
s tým, že llláln pl'evziať ako státlly tajomník v ministerstv~ 
vnútra správu Slovenska. To mi holo sdelené už svojho 
času do Viedne, preto som tam s nebožtíkom Pantůčkom 
pracoval na elahoráte administratívnej samosprávy' pre 
Slovensko. V Prahe mi však dr. Kramář oznámil, že, v Buda
pešti sa utvára situácia vcl'mi podozrive a že treha vykonaf 
dve ve ci : u maďarskej vlády, respektíve u šéfa dohodovej 
misie vojenskej, aby maďarské vojsko bolo odvolané zo 
Slovenska a za druhé pripraviť likvidáciu financií a admi
nistratívy s maďarskou vládou. Priznávalu sa, že v prvom 
okamžiku som nebol nadšený tým. čo odo mňa žiadal Kra
mář. Vyvinul sa rozhovor - naraz Kranlář spravil nejakú 
poznámku, z ktorej som mal pocit, že si myslí, že sa hojím 
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ísť do Pešti. Priznávam sa, že keby som bol mal pocit házne. 
že hy som sa bol k tomu priznal. Konečne háť sa v takých 
pomeroch, v akých som bol vtedy ja, jeden z najviac nená
videných rudí uprostred válečnej vravy, kde Károlyi chce! 
ukázai, žc je hodný verkého mena Károlyiovcov, že chce 
zachrániť integritu :Maďarska ... Priznávanl sa, nemal som 
ani štipku pocitu bázne ísi kamkorvek. Jev tom mnoho 
osvohodzenskej a válečnej psychologie, že v tých dobách 
nikto z nás sa nehál, ani tí, ktorí neboli válečnými hrdi
nami, ale keď sme sa octli v takej historickej dobe pred 
takými iažkými úkolmi, postavili srne sa k ním s plným roz
hodnutím. Jestliže som hradel na svoj úkol v Pešti skepticky, 
to bolo preto, že čo sa nedalo spravii mečom, to som ja, 
úbohý človek, mal spraviť jazvkom? 

Na druhý deň som išiel do Pešti. Mal som 4 dóstojníkov 
sehou - vojenskú misiu. Ja som bol šéf likvidácie a ahy 
som mal právomoc jednaf o záležitostiach vojenských, tak 
pro forma išli so mnou 4 déistojníci, ku ktorým sa potom 
pripojil jeden francúzsky komandant. 

Šrohár píše, že kcď som odchodil, k mójmu odchodu sa 
pripínaly vefké nádeje. Teraz by som mal buď vylíčiť 
všetko, čo som v Budapešti robil, alebo hovorie o tom, čo 
Vavro Šrohár o moj'ej peštianskej misii napísal. 1'0 hy ale 
trvalo vel'mi dlho a ja sa ohmedzím len na hlavné veci, ani 
nebudeln dnes reagovať na Šrobál'ove útoky osobného rázu~ 
leb o to sem nepatrí. Moje jednanie v Pešti holo oficielněho. 
diplomatického rázu, to znamená, že o každom zákroku, 
o všetkom bol poslaný okamžite referát huď písomný alebo 
telefonický, alcho telegraficky šifrovaný. Následkom toho 
úplné, celkové vylíčenie všetkého toho, čo bolo v Budapešti, 
musím i ja ponechat ministerstvu vecí zahraničných, ktoré 
na každý pád neopomenie va vhodnom čase uverejni ( 
v?'etky úraclné dokumenty. Nemóžem predbiehať týmto do
kumentom.') Ovšem, že na základe týchto dokumentov, ktoré 
v lninisterstve zahraničia sú, už vyšla vel'ká čas ť v známost 

1) O mesiac po Hodžo"ej prednáške boly uycrejnené a sů repl·ů.1.ll~ 

kované v prvej kapitole tejto knihy. 
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v poloúradnej knižke, ktorej obsah znám, takže v tomto 
rámci som ochotný hovoriť a hudem hovoriť. 

Uvidíme i to, prečo som dosiar mlča!. Mlčanie je niekedy 
u politika úžasná vee. Ja som bol v Budapešti, pracoval som 
tam, ale to, čo som tam robil, samo sebou nemohlo hyť 
dostatočne známe v Prahe. V Prahe vznikla vtedy celá pa
nika a ja neváham povedať, že u niektorýeh ťudí mohla hyf 
aj úprimná, pretože sa dozvedeli také detaily, ktoré mohly 
iste spósobif zmatok. Viem, čo holo v ministerskej rade, viem, 
čo bolo v poslaneckom klube slovenskom. Mne sa Zahrad
ník, Vrbenský tým neta.řili, viem, čo sa o tom hovorilo 
II Kramářa. Ja o tom nebudem havorií, to sa vyváži tým, 
čo poviem k veci samej. Vede! som, že z toho, čo som spravil 
v Pešti, spravili milí priatelia kus blata a to holo hodené 
na mĎa. Ako hovorím, aktívny politik musí vediei mlčať, 
keď je toho treba, čo hy to bolo aké nepríjemné. Ja som 
mlčal z týchto pl'íčin: Ešte v r. 1918, [24. prosinca[ zneužiJa 
maďarská vláda mojej úmluvy o dočasnej a výlučne stra
tegickej demarkácii. Pl'edsiavila ju i v Pariži tak, ako by 
takáto demal'kačná čim'a mohla slúžif za podklad k stano-

o v'"eniu hraníc. Naši zástnpcovia iste snadno odrazili maďar~ 
ský pokus, už aj peeto, že moja smluva obsahovala v dru
hom odstavci výslovnú výhradu, že je dočasná demarkácia 
platná len, kým nebude maďarskej vláde uložená vrchným 
veliteťstvom Dohody z Pal'íža demarkácia definitívna. Túto 
doložku zástupca maďal'skej vlády zamlčal: preto hovorím. 
že mójbo jednania v Pešti maďarská vláda zneužila. A keď 
zneužila raz, mohla zneužiť i pri inej príležitosti. Preto som 
uznal za správné, mlčať aj o demal'kácii aj o jej obsahu, aj 
o príčinách, pre ktoré som ju uzavl'el, aj o tom, ako som 
výhod občasnej demarkácie docielil. Zkrátka 1'0 všeobecne
politickom záujme som mlčal, ačkoťvek som v záujme osob
nom mohol aj kedykorvek predtým odmietnu ť kritiky 
a hovorii, tak, ako hovorím dnes. 

[Keď sa maďarská vláda presvedčiJa, ze mojej úmluvy 
nemožno používať v diskúsii o československo-maďarsk ých 
hraniciach, ztíchla a mlčala i ona, ešte i vledy, keď vzplanul 
v Pešli hoj o revíziu hraníc. A tu sa stal jeden z týeh prí-
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padov, ktoré tak smutne charakterizujú na~~ politic~ú 
morálku. Vzdala sa výkladu zneužívať polItIcky IDOJU 

peštiansku smluvu maďarská vláda, - ale nevzdal sa j~j 
bujarý československý opozičník. Ako známo, často sa US1-

lovne hfadajú z určitých končÍn déikazy o tom, aký viem 
byť v otázkach zahranično-pohtických "netaktný" a "ne
schopný" aj Šrobár O tom píše - a tak i tenkrát vyvstalo 
proti mne "české Slovo" s úvahou, že SOIl1 sa v 1'.1918 s ma
ďarskou vládou dohodol na takých demarkačných pred
pokladoch, z ktorých sa mohlo vm,i vyvodzovať, že som 
chcel dat státu celkom iné hranice, než sme de fakto dostali. 
Ja som i na to mlča!, ale pochopiiefne nemlčal 'ministerský 
predseda Belhlen, ktorý si z toho konstruoval zbraň 1'0 svo· 
jej kampani za revíziu hraníc. Mudroval tak, že za revíziu 
hraníc hovorí aj to, že Maďari sa kedysi dohodU s .iedným 
Slovákom' na iných hraniciach. Práve som dlel v ParÍži, keď 
Bethlen hovoril v tomto smysle v Pešti, - tak, že som 
prostredníctvom parížskej žurnalistiky, teda s fóra naj
vhodnejšieho, Bethlena i s jeho mudl'ovaním zavráti!. Kecl' 
sa vec takto dostala do verejnej diskusie, nemlčalo už ani 
naše ministerstvo vecí zahraničných a tak vyšla a.i o pe
štianskom jednaní knižka s autentickým vylíčením.] 

Vavro Šrobár tvrdí, že som v Pešti hovoril vždy ako Slo
vák za Národnú Radu a nie ako čechoslovák. Hrubý omyl. 
~Jal sonI ~Jettres des créances", overovaciu listinu, ňou som 
bol akreditovaný ako zmocnenec československej republiky. 
čokoťvek som konal, holo samozrejme konané 80 stano
viska československého i so všetkými výhradami českoslo
venskej státnosti. 

Situácia - politická i vojenská - v Pešti: 

maďarský plebiscit. 

Keď som prišiel do Pešti, bola situácia takáto: My sme 
vtedy na Slovensku nemali viac vojakov, ako 2 až 3 tisíce. 
V Budapešti sme našli nielen už známe tri divízie, ale dva 
razy to1'ko. Medzi vojakmi boly nepokoje, vojaci chceli ísi 
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domov alebo do válečnej práce. Predstavie si ozbrojené 
divízie v Pešti. Tí, ktorí mali nejaký majetok, chceli lsf 
domov, ale tí, ktorí nevedeli do čoho domov prid n, Iudia 
bez vlastne,j majetkovej podstaty, vítali válku. vítali to, 
keď sa písalo, že pojdu zabrať Slovensko. Kcď Károlyi 
utvaril vládu, zval si za ll1inistra vojenstva pána Lindera, 
ktorý, ako novopečený minister voJny zavolal si vo:isko na 
námestie a k nemu prehovoril: "Nechcem vidief vojakov, 
choďte domov!" Samozre Jme bol odstránen Ý a na Jeho 
miesto prišiel Bartha, typ vo svojej útočnosti nenasytného 
Ihaďarského imperialistn. 

Že naša vojenská misia pracovala skvele, dokazuje to, že 
som každého dňa mal zprávu, aké vojenské transporty iš[y 
z Budapešti. Od teJ doby nemožem najsť jedného dostoj
uíka, ktorý mi bol vtedy pridelený: nevedel ani dobre 
česky ani slovensky, hovoril nemecky a bol verný a spo
Iahlivý a na výkony tohoto vojaka-dostojníka nikdy ne
zabudnem. Bol, myslím, v stotníckom mngu, a všetky jeho 
zprávy boly na sto procent pravdivé, takže som po druhej, 
tretej kontrole sa mohol na neho bezpečne spoIahnúť. Roz
umie sa, že som sa neuspokojil s kontrolou toho, čo odcho
dilo z Pešti, ale že som mal svojich doverníkov i na sloven
skom území, Hod nám hlásili, že cestou mnoho Iudí ušlo. 
Priemerne asi jedna štn·tina, až jedna tretina Iudí zo vše
tkých, ktorÍ boli poslaní, cestou zmizla. Zostalo ešte vždy 
viac než dosť. KoIko vojska mali Maďari v Pešti v jesení 
1918? [V Prahe vtedy nikto neznal vO,jenskú sitnáciu v Buda
pešti. I moje zprávy boly všeobecné a málo podrobné: ja 
a moja vojenská misia sm,e len vedeli, že sú Maďari vo
jensky mnoho-mnohonásobne silnejší než my. šéf vtedajšej 
maďarskej vojenskej správy (podplukovník bývalý mini
sier vojny Alhert Bartha) v "Neues Wiener Journal" z 1., 
8. a 22. júla 1928) priznáva sa pozdejšie takto: "V rozklade, 
vačšinou tiež bez zhraní, valily sa vojská domov. Jedna 
časf dostojníckeho sboru vojská opustila a ponáhIala sa do 
vlasti. Len v samej Budapešti holo asi 40.000 dosto.iníkov a 
dostojníckych aspirantovo Vláda uzavre!a belehradské prí
merie, ktoré ponechalo pod zhraňou niekoIko divÍzií. Vzdor 
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tomu bola uzavrená kapitulácia a vláda vzala na seba ten 
smiešnv závazok. že iniernuje tristotisícovú armádu Ma
ckense;lOvu." (P~známka: SamQzrejme nič maďarská vláda 
nein(el'llovala, ,jedine Mackensena a jeho najužšie okolie. 
Jeho armáda dopravila sa pokojne i so s,ojími veťkými ná' 
kladmi zprvu cez žilinu a potom, keď sme sposohili ústup 
maďarského vojska zo Slovenska, cez Viedeň.) Keď som 
v,del tieto veci, - píše ďalej Bartha - rozhodol som sa, 
že ~a y6hec nehudelll zaoberať dispoZícianli prímeria, že 
vojská ponechám pod zbraniami, kádry že privediem do
mOY, a že pripravím ohranu hraníc. Dňa 12, novembra od
yolal som nariadenie o kapiiulácii a llariadil sanl naeukova
ni,,- n·sp. podržanie piatich najmladších ročníkov. (Poznám
ka: Táto informácia shoduje sa so zprávou dostojníka ge
nerálneho štábu Glaise-Horstenaua "Die Katastrofe" str, 
448 len s tým rozdielom, že Glaise-Horsteuau pripisuje 
tút~ dispozíciu Barthovmu státnemu selcretárovi Fridri
chovi.) S nemeckou armádou uzavrel som dohodu o jej do
prave domov, proti čomu mi ona ponechala denne 400 va
gonov uhlia, z ktorých som vynaložil 150 vagonov na do
pravu nemeckých vojakov. Ďalej som sa rozhodol .srladIí 
celkovú novú ozbrojenú organizáciu. To bolo snademe 
alarmných formácií a d6stojníckych plukov, tá istá organi
zÁcia, ktorú pozdejšie sriadil v Nemecku Noslce a pomoc0u. 
ktorej porazil "Spartaka". Samozrejme mohol som roh,t 
dispozície tieto len na svoju v!astnú zodpovednosť, musel 
som ich dokonca pred vládou tajif, veď vláda tá stála v zna
mení odzbrojenia."] 

Ako som povedal, Károlyi mal v kapse sedemnásty para
graf hele hradského prímeria, podIa letorého mal právo 1'0-
držať, i na územiach eventuelne obsadených, maďarskú ad-
lllinistratívu. . 

Franchet ďEsperay bol ovšem desallovaný, ale fakt je, že 
Károlyi to mal v kapse a že to pozdvihlo bojovnú náladu 
jeho Iudí, mohal Clemenceau proti tomu telegraficky pro
testovať, ako chce!. Situácia hola tá: válečný stav, sedem
násty paragraf, asi 100.000 vojakov v Budapešti s Barthom 
na čele, ktorý hol vel'mi tuhý organizMor, bezohIadný vo-
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jak, a kone~ne menovanie emisárov do slovenských žúp. 
Vledy som uz vedel o tom, že Maďari pripravovali plebiscit 
na slovenskom územÍ. Veď k voli tomuto si vymohli § 17. 
\- belehradskom prímerí, aby tam mohli previesf pod ma
(farskými hodákmi plebiscit. Boli vymenovaní dokonca už 
i župní kornisári. Ieh mená nli boly nápaclne neznáme ač 
mne ináč mená úradníckeho sboru holy známe dohre. OvŠem 
soznam týchto komisárov som nedostal z ministerstva 
vnútra, ani nie z národnostných menšín, ale dostal som ho 
z ministerstva vojny. Teda: i ten plehiscit hol rohený v mi
nisterstve vojny. Balo isíé, že to holi vojaci, tí páni nezná
mych mien, ktoTÍ mali hyť poslaní za civilných administrá
torov; oni by asi holi fnngovali, ako komisári, de faefo by 
to hola vojenská diktalúra, ktorá hy hola nariadila plehiscit 
na Slovensku pod maďarskými hodákmi. Toto hola pripra
n;né v Bndapešti koncom novemhra.') 

Žiadost' odvolat' zo Slovenska maďarské vojská. 

V smysle svojej misie zakročil som n maďarskej vlád y 
s požiada'Vkou odvolania maďarských trúp zo Sl~vensk~. 
NaprotI tomu maďarská vláda prišla s protipožiadavkoll 
oovolania československého vojska zo Slovenska. Sllpka 
Géza hol so svojou požiadavkou v Prahc odmietnutÝ a na 
požiadavku moju hola po stavená požiadavka maďarská: 
preč s československým vojskom a potom hudeme hovoriť. 

Nato nasledovala moja ďalšia intervenci a n podplukovníka 
Vyxa, šéfa vojenskej misie dohodovej. Podpluko~ník prišiel 
prá 'oe deň predtým, než som ho hol po prvý raz navštívil. 
Vyx sa omlúval, že nie je dostatočne informovaný. 

Odpnstite, - hovorí mi, - ja nemám žiadny rozkaz, ahy 
som odvolal maďarské trupy a najlepšie hy ste spravili ak 
by ste išli 80 svojimi československými vojakmi do~ov. 

Bola to ťažká siiuácia vysvetfovať mu, čo všetko sa za 
vojny stalo a ja som mu nemohol mať ~a zlé, že politickú 

. 1) Viz <O t~m IDedzi dokllmentmi odstavec z kr,ihy hýv. soc. dem. mi-
1l1stra Garamlho. 
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situácíu,nezná, prctože on hol vždy v trupách. Dozvedel som 
sa pozdejšie, že je rodom Alsasan a vysvetlil som mu, ČO 
je to Alsasko-Lotrinsko, prečo bude patriť zase k Francii 
a podTa tejto analogie sa mi podarilo, že si urobil určitú 
predstavu o tom, aký je pomel' Maďarska k Slovensku. 

Nasledovaly moje urgencie telegraficky Fochovi, mini
strovi vecí zahraničných Benešovi. Urgoval som, aby bol 
daný Vyxovi priamý rozkaz, aby hájil stanovisko dohodo
vých vojsk v tom, že československé vojská sú válčiacou 
súčia;stkou Dohody aj na Slovenskn a preto ahy maďarske j 
vláde hol uložený ústup maďarskych vojsk. (Viď doklady 
v priložených dokument och.) Keď som nemal podporu vo
jenskej misie dohodovcj a keď som mal protipožiadavku 
maďarskej vlády a k tomu štyroch vojakov, tak som siahol 
k druhej čiastke mojej misie, s ktorou SOll hol poslaný do 
Budapešti a ktorú som beztak tiež musel vyplnii: šiel som 
zahájiť vyjednávanie o likvidáciu s maďarskou vládou. 
Máj návrh znel: vyjednávať o likvidácii. Na toto prišly 
protinávrhy, a to z ministerstva menšín, na čele ktorého 
bol Jászi. ale so vzťahom na všetky obory verejnej správy. 
Bol to celý komplex návrhov dopodrobna vypracovaných, 
ktarý vyznieval asi tak, že sa slanoví na prechodnú dobu 
až do mierovej konferencie kondo111inium na území Slo
venska za určitých podmienok. Nasledovaly zároveň ich 
návrhy na ingerencie maďarskej vlády. Na to som odpove
dal, že dám svoje protinávrhy. 

Táto odpoveď im nevyhovovala, poneváč odo mňa žiadali 
mčité závazky, že akonáhle začnem jednat, že českoslo
veú.ské vojsko ustúpi zo Slovenska. Tieto záruky som im 
nedal, nemohol dať s podotknutím, že musím nechať in 
suspeuso vojenské otázky, poneváč my sme súčiastkou vál
čiaceho vojska dohodového a československé vo.jsko ne
podlicha preto mne, ale podlieha Focho"i. Odkázal som, 
aby sa dohodli s Fochom. Vyhlásil som, že som ochotnÝ 
meclzi tým jednat o likvidácii. . -

M edzi tým nové a nové bataillony odvážaly sa na Slo
vensko. Každý večer dostával som cez Viedeň telegrafické 
zprávy, ako strierajú rudí na okolí Lučenca, Nitry, v Tren· 
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cme, v Kremnici, po celom Slovensku. (Doklady viď v pri" 
ložených dokumentoch; p. v.) Dostával som zprávy, že noví 
administratívni kOlnisári sú hlásení, a že idú zaujhnať 
svoje nliesta na Slovensku. Priznávam sa, že som mal tcn 
pocit, že jestli v tieto dni ja vykíznem, každý mo.j chybný 
krok bude niečo, čo sa ITlenuje "irréparahle", nie v tOTn 
slllysle, že ulaj lninister zahraničia 80 DUlOU nehude spo
kojnÝl ale v tOIU smysle, že vážne ohrožím vývoj vecí našich ... 

Treba "fait accompli" zmocnit' sa Slovenska 

za každú cenu. 

Stále som mal pred očami 28. október v Prahe a 4 pluky, 
proti ktorým náš národný výbor v Prahe musel zakročiť. 
Dnes tieto detailné veci už sú všeobecne známe. Dva z týchto 
plukov boly rumunské a do týchto dvoch rnmunských plu
kov poslal Maniu zvláštnych poslov z Viedne s rozkazom, 
aby v danom kritickom páde, jestli by išlo o ne.jaké roz
pory medzi nove sa tvoriacimi stáhni a medzi rakúskymi 
vojenskými rozkazmi, aby rumunskí dóstojníci sa neexpo
novali za monarchiu, ale aby podporovali nove sa tvoriace 
státy. Takýto rozkaz dostali dvaja rumunskí dóstojnÍci, 
nachodiaci sa u dvoch rumunských plukov v Prahe, z kto' 
rých jeden bol príbuzný Julia Maniu. Keď sme v Prahe 
mohli etablovať svoj československý stát, tak sa musí stať 
i na Slovensku. Toto mi tkvelo pred očami v Budapešti.') 
[šlo .Q "fait accompli", a šlo tedy o to, kto taký fait accom
pii stvorí: my, - t,; Maďari. Maďarský plebiscit na Slo
vensku bolo treba zamedziť za každú cenu, - veď práv-

1) Maďarská vláda chceIa vorbami na Slovensku shm'iť "fait acc.DIllpli" 
pre mierovú konferenciu: proti tomu usiloval dr Hodža o fait accompli 
československé. O volebn)řeh úmyslům píše člen Káro~yiJlO vlády, SD

ciálny demokrat GRrami, že boly pevné. Tým pevnejš.í bol iste t'lký 
úmysel u šovinistických členav vlády. Arnošt Gm'mni ,(FolTongó řth

gyarorszÁ.g, sil'. 81.) píše: "." rprct'O sme predovšetkým rŮ'zhodli. že spra
víme pokus previesť vorby na území celej zeme (celého bfvalého Uhol'
ska). Dozvedel-lj \5a o tomto budapeštil8nský zástupca dohody plukovník 
Vyx úradne, či cestou iuou, na to sa už nepanúitám, ale viem, že lanedlho 
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nieky bolo Slovensko už naše a to som vedel, že keď sa 
my neujmeme moci na Slovensku, že tam pojd~ Maď~ri 
l'obiť plebiscit. Pochyhoval som tiež, či ne jaký dIplomatIc· 
ký zákrok po prevedení plebiscitu pod maďarskými ho· 
t!.~kmi Maďarov dostane zo Slovenska preč. 
Keďby malo dójsf k maďarskej válke s nami, ~o by b,ol~ 

fažká válka. Ja som vtedy ešte nemohol vedieť, ze Madarl 
po niekoťkých mesiacoch hudú vstave postaviť 200.000 
skvele vyzbrojených vojakov. [Počítal som len s tým, čo sa 
siane, jestli maďarská vláda aleho maďarskí generáli zmoc
nia sa Slovenska tými silami, ktorých k tomu cieťu mali na
dostač - a ktoré heztoho musely byť nejak zamestnávané, 
aby sa neohrátily proti vlastnému vedeniu ... l Tým pev
nejšie odovodnený bol moj náhrad, že je lUOjOU povinno· 
sťou vykonat všetko, aby Maďari Slovensko opustili. Cítil 
SOlU svoju zodpovednosť k vláde, ale ešte viac zodpoved
nosti prcd svojím vlastným svedomím a - chcete-Ii pred 
hisioriou. Bolo to ťažké. Potreboval som získať čas, bol 
som odhodlaný, že to získam, nerobil SOlU z toho tajnost. 
Rozhodol som sa, že budem jednat. Na základe mo.jich proh' 
návrhov, daných ovšem SQ stanoviska českoslovellske~ stá~
nosti a nie, ako Šrohár píše, so stanoviska SlovenskeJ Na
rodncj Rady, len s jej použitím, sdelil som s Jászim, že 
chcem jednať. 

Jednať! 

Teraz ale bola samozrejmá otázka maďarskej vlády, čj 
mám sehou dostatočné odborné sily, aby som toto jednanie 
mohol viest in merito. Viem, že v tom bol úskok, keď ma· 

dostali sme od neho notu, ktorou profe.stovul proti prevedeniu volieb 
takýmto sp6sobolU. Na to mnohí z členov vlády Laujali stanovisko, ab]' 
sme' voTby vypísali na celé Uhorsko, ako demoll8fráciu, že, ni~ smf' 
ochotní uznat v ohrade politickam ten stav, ktol'Ý bol vyi-vol'eny vOJskom 
okoIitých štátov, avšak VypiSaTI2 "orby aby Sllle previedli len tam, kde 
by tn technicky bolo možll~, totiž na územiach neobsadených. Táto pro
pozícia mala tiež svojicb odporcov, ktorí dovodili. žehy víťazná dohodCI 
takýto postup teraz už mohla považovať za provokáciu .. 
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ďarská vláda na mne žiadala, aby som ,jednal o podrobno' 
,iíach, Mal som však len dve možnosti, Buď poviem, že ne
Hlóžmn a tak mám prerušené jednanie a o dva iýždne bude 
na Slovensku prevedený plebiscit. To sa predsa dá rýchle 
spravii a vedel som, že by na Slovensku bola vláda solda
tesky tak zúrivá, že by o jej kontrole vůbec iažko bolo ho 
vorii. Tak som si zvolil svojich pomocníkovo Dula, Faj
nor, Ruman, Bazovský, Peter Makovioký, Viliam Paulíny. 
Týchto pán ov som pozval jednak pr'eto, aby som mal nie
koho z rudí, ktorí ovládajú veci po stránke právnc.i. ,jednak 
preto, že sam vedel, že hývajú pozdíž dráhy Košice-Vrútky. 
Na tejto dráhe bola totiž možná doprava. Ešte i tu nemohal 
sam zaručii, kedy vlak príde. Preto som si ad mad'arskej 
vlády vymienil pre účastníkav zvláštny vlak. 

Svajím hasfam sam atvarene povedal, aký ciel' má celé 
jednanie a tak sme jednali, ani to všetci s porozumením 
vzali na známost a potam sme havoriIi, deň, dva dni, my
slím ešte dlhšie. Vytýkalo sa mi a vytýka mi aj Šrobár, že 
sme hovarili a veciach, ktaré maly byť pavažavané už i v tej 
dabe len za záležitosti suverenity Českoslavenska. 

Áno, ja som hovoril o všetkom. Šrobár mi vylýka, že som 
hovaril a županoch. Kehy mi boli pavedali, havorme a ce
stárach, tak sam bol achotný jednať a cestárach, keby holi 
chceli a výhyhkároch, hol sam ochatný a výhybkárach a 
a všetkom, leba som hol rád, že máme a čom hovorii, že 
máme o čom jednat, kým nehudeme mať na Slovensku 
svaje vajsko. 

J est1iže niekto sa dotýka niektorého z tých pánov, ktorí 
holi so mnou, prosím, aby holo všetka adresované sem na 
mňa, leha ja sam zadpovedný. Ja som ich povalaL Ja som 
ich potrehaval na ta, aby bala a čom havoriť', hovarii, havariť. 
Čítam, že jeden z nich, za severnéha Slavenska _ na pí

sal a tamto jednaní, že sa cítil ponížený. Bal by som rád, 
keby tento. pán bal tu, a kehy sedel medzi nami. Tak by 
som sa ho spýtal: milý priateru, ty si myslíš, že si bal pa
nížený za tie dva dni, kým si musel s nami sediei, a zabú
daš, že dva miliony našich rudí, a celý nárad po tarka sto
ročí bol ponížený a že našau povinnosťou bola učinif 
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všetko~ aby práve to poniženie rai prestalo ... J a viem, ,to 
tak býva pa každej voj ne, že sú rudia, ktorí na vš~tka hla: 
deli z lóže a potom robia, aka čo by ani boli vyhrah svetovu 
vajnu. A jestli mUSla kanaí i ani fažkú prácu. tak sú p~nížení. . ,1) 

Jeden detail: s minislrom Barthom sam pal dna havorlJ 
o jednom našom priatefovi, ktorý je tu prítomný, o Feda
rovi Houdekavi. Zastával som stanovisko, že česko slaven -
ské vojska nésmie zo Slovenska, poneváč i kehy sme to 
chceli my, tak nemůžeme, leho s naším vojska11l disponUJe 
Foch. Bal som ochotný, spraviť jednu koncesin, že pažia
dam Facha, ahy velitefom vajska na Slovensku hol Fedor 
Haudek. Fedar Haudek bal palom u Šrabára válečným re
ferentam. Mne tatiž pl'cd očami tkvela, ako Fedor Haudek 
va Viedni chodil k nám a že bol "štram" vojak. S naJvaz-
nejšan tvárou som sa hádalo tom. , 

Po tom všetkam sa vyvinula vefmi čulá karespondencm 
medzi Prabou a Budapešťau. V Prahe čítali úžasné veCI, 
čo a tom písala maďarská tlač: :,jedna~ie . so Slovensko~ 
Náradnou Radau v najlepšam pnebehu , "Je naprosto. Iste, 
že sa dohodneme. že československé vojsko adtiahne za 
Slovenska" atď, [Samazrejme nebolo nič dojednané, ,:,:ni len 
nie pre nejakú "preliminárnu dohodu", o akej ,níva srob~r, 
To ncbala úmyslom. Matúš Dula telegrafoval a tom do Nar. 
Navín 1. decemhra: "Budapešť, 1. decembra. Predseda. Ma
túš Dula a členovia Slovenskej Národnej Rady: Dr. L ude
víl Bazovský, Dl' Vladimír Fajnor, Dl'. J. Ka~út, P. Mak~
vický, Dr J. Ruman 29. a 30. navembra pokonavah sa s vla: 
don, či by bez zadania zásadnéha stanoviska, nen:ohly b7t 
na tento priechodný čas usporiadané otázky admmlstrahv
n" vojenské, stravovacie, bezpečnostné, súdohnícke a hlav
ne' škalské. Rozhavory tieto pripravené haly bezzávazným 
pokonávaním ministra Jásziho a poslanca Milana H':,džu; 
Oham stranám išlo o to, ahy do uzavretm mleru udrzany 
mohal byť poriadak; aby premožené baly z čiastky pohra-

1) Na túto čiastku Hod;'oyej l'cči oz:'al sa súkromným do?isO'1~l Dr 
Hodžovi P. Makovický. Jeho dopis je d6kazorm, že Dr. šmLar CltO'i':ll 

Makovického poznámky úplne nesprávne. 
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my, z čiastky ukrutnosti nezodpovedných maďarských legií 
a aby nezasekla premávka v administrácii. Všetky chýry 
mn(Jarských novÍn o pokonaní sú falošné. Ku konečnému 
riešeniu nedošlo, hlavne pre neúprimnosť niektorých pe
štianskych pánovo Výsledok bezzávaznÝch rozhovor ov hude 
prodložený plenu Slovenskej Národne{Radv a peštianskej 

d "j " "lá e. 

Obavy a "obavy". 

To sa rozumie samo sebou, že madarské noviny nehudú 
písať niečo iného. Niektorým maďarským novinám som 
z pochopitefných dóvodov i ja sám toleroval zprávy, aj 
keď si ieh samy upravovaly dfa svojej potrehy, nedemen
toval som nič. Jedenkrát Káralyi [ormáJne dementoval, 
poneváč sme si to vyžiadali, ale toto dementi nemalo žiad
neho významu. Maďarská tlač samozrejme niesla sa sme
l"om ohromného diplomatického víťazstva, že sú Slováci 
ochotní sa dohodnúť. V Prahe na základe toho jednak medzi 
tými, ktorí sa vážne obávali, jednak u tých, ktOl'í sa schvál
ne a radi ohávali o dra Hodžn, vznikla ohromná panika. 
Konečne prvého a druhého decemhra sa odohraly dve 

udalosti. Jedna obsahovala formálne désaveu mňa ako vy
slanca. "Prosím a žiada11l vás," telegrafovala mi Praha, 
"ahy ste svojho jednania nechali." Na to som telefonoval, 
že situácia je iná a že si podržiavam vol'nosť jednania i na 
ďalej. Pánovia moji, ja som neposlúchol príkazu svojej 
vrchnosti, ani keď ma formálne, v podstate ovšem naprosto 
nesprávne desavovala vláda i so slovenským kluhom. (Vir!' 
doklady v priložených dokumentoch.) Práve v ten istý 
deň navštívil ma Jászi. Povedal som mu, že teraz .ie situácia 
nepriaznivá, následkom čoho si vyžiadam nové instrukcie. 
Ale pre mňa interne to znamenalo, že v tejto partii vy_ 
držím do konea. To désaveu holo dobré. Mne ln takticky 
dohre prišlo, poneváč maďarská vláda z toho videla, že vcc 
nejde tak rahko, ako si to maďarská verejnosť predstavovala .. 
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Fochova nota - ale bez demarkácie. 

Konečne prišla Fochova nota. Konečne sa dostavil vý
sledok urg'ellcií posielaných do ParÍža a do Prahy a prišiel 
príkaz, k vóli ktarému som jednania viedol a fahal: prišla 
Fochova telegrafická nota, ahy maďarské vojská ustúpily 
z územia slovenského. 
Konečne tedy prišlo rozhodllutie, Fochov telegram, kto

rého ohsah bol: stanovisko vyslanca československého je 
Rprávné, československé vojsko bolo uznané, i to, ktoré je 
na území Slovenska, za dohodové a spoluválčiace ... sderte 
príkaz s nhorskou "ládou, ahy okamžite evakuovala Hle 
territoire slovaque" - slovenské územie. (Viď v prilože
ných dokumentoch.) 

"Tedy _. túžohne ačakávaný príkaz Paríža hol tu, - ale: 
čo je to "slovenské úzen1ic"? 

Mám konečne príkaz v rnkách, ale čo je to "territoire 
slovaque"? Tí v Paríži, čo Fochovu notn stylizovali, mali 
pred očami historické individuality. Jestli to boli Francúzi, 
snáď mysleli na analogiu Alsaska, jestli Česi, tedy asi my
sleli snáď na Česko aleho na Moravu: zkrátka mali pred 
očami historické individuality. Nemožno od týchto pánov 
žiadať, aby si boli vedO'll1Í toho, že neexistovalo vo verejn~
právnom smysle presné vYl11edzenie "slovenského územia··. 
Kecl' Vyx slávnostnc odovzdal Fochovu notu vláde maďar" 
skej, v'tedy vláda samozrejmc, povedala: n"cxisiu.ie "úze
mie Slovenska". Na to zase Vyx prišiel ku mne: Vy mi ho" 
voríte o Slovensku a podra vás je to územná súčiastka 
Československa - a lnaďarská vláda hovorÍ, že neexistuje 
"územie Slovenska ". To bolo druhé dilemma. 

Urguje sa demarkácia. 

Telegrafoval som (viď dokument) hneď do l'arÍža, aby 
nám dali demarkačnú líniu, na ktorú majú maďarské voj
ská zo "slovenského územía" ustúpiť - ale korko dní to 
mMe trvať? 

žiadal som Vyxa, ahy telegrafovalo nový príkaz, s ozua-

91 



čením strategickej čiary. On jako yojak tomu rozume!, 
a zle vytýkal, prcčo nehol poslaný hneď príkaz konkrétny. 
Ako stratég sám potrehoval dcmarkačnú líniu ... a násled
kom toho, vcTmi vážne zakročil, aby behom 48 hodín bola 
označená strategická línia, ktorú n~ry s VyxOIll na mape 
sami sme si spravili asi dra čiary Dunaj-Lučenec-čop, 
on so stanoviska nášho. To bolo 2. alcbo 3. decembra. 

J a poslal som dr. Benešovi zvláštny telegram, aby z Pa
ríža dal poslať do Pešti dcmarkáciu asi vo smysle terajších 
hraníc. (Viď dokumenty!) 

Medzi tým jednal Bartha s Mackensenom. To je ale ka
pitola zvláštna. 

Mackensen mal svoje nemecké trupy v Sedmohradsku. 
Celá čiara zo Sedmohradska cez Pešť, Lučenec, Vrútky a 
žilinu: to hola prechodná čiara pre Mackensenove náklady. 
Tou posielala Mackensenova armáda domov koberce kla
víre, ohilie, - zkrátka všetkú tú válečnú korisť ktor~ bolo 
možno do hladujúceho Nemecka dopravovať. ' 

Bartha - respektive jeho úrad - rokoval s Mackense
nom a hneď na to vyhlásil, že príkaz dohodového vojska 
a .jeho splnenie je v naprostej protive s dohodou, ktorú on 
má s Mackensenom, následkom čoho dáva do úvahy ma· 
ďarskej vláde, či možno prevziať zodpovednosť za uznanie 
Fochovej noty, on že ju neberie a v tom páde, jestli by ma
ďarská vláda ináč rozhodla, že si "zachováva vol'nosť 
akcie". (Sdelenic vtedajšieho člena vlády.) 

Poslúchnuť Prahu a nechat' Slovensko či ne-
poslúchnuť a žiadať ústup maďarských vojsk? -

Dočasná demarkácia. 

Vzdor nasmu telegrafovaniu, Paríž neposielala demar
kačnú čiaru. Bol som postavený pred nehezpečenstvo, že 
maďarské vojsko zostane ďalej na Slovensku a ja z tejto 
teoreticky tak prekrásnej noly Fochovej nebudem mať nič. 
Zase som hol pred dilemmatom: Mám poslúchnui príkaz 
svoje j pražske j vrchnosti, preruši i všetko, ísi preč a ne-
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chat Pešl a nestarai sa o to, či si Maďari ohsadia Slovensko 
a či si tam osnujú "plebiscit". Osolme hy mi 10 bolo bývalo 
vel'mi pohodlné, sadnúf na vlak a v Prahe povedať: My sme to 
diplomaticky síce vyhrali, ale Maďari sú ešle stále na Slovensk ... 
Keď na tretí deň ešte neprišla deUlal'kačná ČiiJTa, tak 80111 

Vyxovi poveda!, že nezostáva nič iného, ako spri1viťdemar
kačnú línin dočasnú. do týchčias, kým nepríde z Paríža definitívna. 

Vyx S radosiou súhlasi!. Vypracovali sme dočasnú demar
káciu, ako základ jednania. Zahájil som nové .iednanie. 
Maďarská vláda ncchccla ovšem o provizoriu ani počui. 
Konečne po dvoch dňoch ministr i pod nátlakom mojim a 
Vyxoyým vyhlásili demarkáciu za záležitosf rýdze strate' 
gickú a presunujú ceJú vec na Bar/hu, ktorý síce na rozkaz 
Károlyiho jedna!, i podpísal, ale hneď po podpise, ako 
uvidíme, podal protest proti celej úmluve. Konečne 6. de: 
cembra som podpísal dočasnú demarkačnú líniu, v ktore] 
bola prcvedená dohoda medzi vyslancom československej 
republiky a Barthom, že maďarské vojská hneď ustú~ia na 
kompromislle dojednanú líniu, na sever od Bratislavy 
s krivkou na Nové Zámky. Čo sa dalo v tom momente vy· 
mačkat, som vymačkal a bol som rád, že mám podpis ma
ďarske,j vlády, podJ'a ktmého Maďari aspoň z veJ'ke.i vačši
nv nášho kra ja zmizllú. To som si pokladal za úlohu. [Ma' 
ď~l'ské vorby' a mad'arský krvavý plebiscit na rozhodujúcej 
čiastke Slovenska staly sa nemožnými. (Na zbývajúcll 
čiastku Slovenska sa už dalo chvífu počkal. Tá ,;chvíra" 
trvala ovšem dlho, leho italskí legionári prišli mi Slovensko 
až k Vianociam.) I 

Druhý II úmluvy znel, že táto líni a je dočasného rázu a 
je platná do toho dňa, kým nehude oznámená definitívna 
demarkačná čial'a. 

Kritiky, ktoré sa vzfahujú na túlo dcmarkáciu, spočívajú 
na dvoch omyloch. Niektorí sa na zdali, že je to hranica. 
alebo aspoň predhežný náčrtok hudúcej hranice. Nič také
hoto samozrejme nebolo, ale proste čiara, na ktorú cudzie 
vOJsko malo ustúpii až do tých čias, kým príde podrohná 
dispozícia z Paríža od dohodového vclitefstva. [Dr Šrobár 
t1ež uvádza vojcnskú deluarkáciu ako "hranice'" - je úžas, 
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písať o vcciach starkou neznalosfou.] Druhý omyl spočíval 
na tom, že si moji milí kritikovia jakoby vóbec neboli 
všim!i, že toto bolo uzavreté výslovne len do tých čias, do
kial' neprÍšla definitívna strategická línia. 

Na ticto kritiky som nič nedal. Ja som vedel, ako vyze
ra]a súčasná deJnarkačná Hnia rumunská, ktorá v praVOU1 

drieku presekla Sedmohrad8ko okolo Maroša. a politicky 
to nič neznamenalo. 

Žiada sa demH.rkácia definitívna. 

V ten istý deň, keď 80m sa dohodul 8 Bm·thom, išiel moj 
klegram cez Prahu Benešovi do Paríža, v ktorom mu holu 
toto sdelené a v ktorom 80m žiadal, ahy s urýchlením dal 
poslať maďarskej vládc definitívnu demarkáciu. TMo de
finitívnu demarkáciu som našemu luinisil'ovi zahraničia 
wH'Thnul nasledovne: asi dnešná hranÍca. s Komárnom, 
Šahy, Ida s Lučencom, Čopom atd'. (Vid' dokumenty.) 

Tu hy som mal reagovať na to, čo napísaI Šrohár, že SOlll 

dával celé pásma Slovenska Maďarom. Mvslím že na také
to invektívy vohec ani nehodno reagovat-: Buďem ale polc
mizovat s vojakmi. 

Trocha polemiky o vojenskej situácii 

a o demarkácii. 

V spisoch vojenského archívu republiky Československej 
čítam, ako úsudok vrchného velitel'stva našej hl'anne.ř moci, 
poznámku, že stanovením tejto dočasnej demarkačnej línie 
"spósohil československý zmocnellec našej výprave vel'kú 
škodu." Ale - vtejto islej knižke úradného vydania našich 
archívov sú zároveň výkazy, korko československých vo
jakov sme mali vtedy na Slovensku. Druhého decemhra 
sme mali pccholy 4.470 mužov, jazdcov 42, zákopníkov 160, 
strojných Pllšiek 48, diel 4, lietadlá -, a jedon pancierový 
vlak. Toto halo druhého decemhra. Dajme tomu, že po dru
ham decembri každý druhý deň hy hol prišiel .ředen prápor 

94 

na Slovensko, tak hy sme do 18. decemhra, keď velite~
stvo tú domnelú "škodn" konstatovalo, holi mali o 8.pr:
porov viac. Legie boly ešte v Itálii a začaly teprv prtcha
dzaf do čiech. 
Maďari nám ale sypali hataillon za baiaillonom, plnk za 

plukom, 50-100 tisíc vojakov chodilo po Bu~apešti náro
čive túžobne drancovat, s iúhou vtrhnúf na Slovensko. 

J; som videI našich českých vojakov pri pr.ác:i a vž~ycky 
im všetci budeme vďační za ieh obetavosť. N,eco takeho sa 
v dejinách ešie nestalo, aby jedna vetev národa tak ne
zi,tne sa išla obetovat za druhú. V tom, čoho hy som s~ bol 
dopustil proti českým vojakom, keby som. nebol, Zl skal 
a"poň dočasnú demarkáciu, v tom by som VideI ;eImI ne
pekný Mok proti tým 4000 vojakom. Tak hovont, a~o ho
vorí naše velítdstvo, hy holo správne len v tom prtpade, 
kehy sme holi malí aspoň len 40.000 vojakov na Slovensku 
a nie 4000, a ešte vtedy hy to holo vdmi riskantné, ahy sa 
za takýchto mocenských pomerov pripustila srážka. 

Ešte i za tejto demarkácie došlo k srážkam a mnoho de
si atak rudí pri nich popadalo. Predstavte ~i ale, že hy ~me 
boli nemali ani tejto línie, tejto demarkaclC. My mu~,m~ 
byť spokojní s tou hrdinskosťou, kto:ú. na ,Slovenskn ces~, 
a slovenskí vojaci dokázali. Bez mOJeJ docasneJ dema rka
cie by bolo došlo ku srážkam, v ktorých hy -naši českí vo
JacI holi prinášali úžasné a to zbytočné obete. 

Ako sme sa zmocnili Žiliny? 

Sama úradná knižka toho istého Vojenského Archívu 
píše na inom micstc: "Ohsadenie Slovenska. príd;, do. rý,; 
chlejšieho tempa, akonáhle prídu z Itálie vOJenske posily. 
Ale tieto posily prišly už v poslednom týždni decemhra a 
práve do tých čias holo treba si vypomoct dočasnou demar
káciou. V lej istej knižke sa píše tiež, že dňa 7. decembra 
prišly dva prápory a ubytovaly sa v barákoch u Žilin? a 
. takto sme sa zmocnili šťastnc opar Žiliny ... " píše VOJen
~ký Archív. Nie, milý pane, "takto" Bme sa Žiliny opať ne' 
zmocnili. Zmocnili sme sa jej tak, že som dočasnou demar-
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káciou prinútil maďarskú vládu, aby aJ zo Žiliny odvolala 
svoju irojiisícovú posádku. 

Ešte ani tým nebola hisioria dokončená. Mal som sÍce 
úmluvll s Bm·thom, ale Bartha (či jeho úradný zástupea?) 
vyhlásil, že síee podpísal úmluvu, ale že hovoril s dDverníc 
kOlll l\.rackensenovýnl~ čl na základe tohoto rozhovoru, že 
od tejto úmluvy ustupuje tl jestli by sa jej vláda predsa 
držala, zase že si "zachováva yol'nosf akcie'", (Sdelenie čle-
na vtedajšej vlády a jeho úradníkov.) , 

V žiline bolo vtedy 3000 vojakov. To bola ozbrojená stráž 
tých nákladov, ktoré Maekensenova armáda vozila si do 
Nemeeka. Jestliže prišiel do Žiliny jeden prápor 2. pešieho 
pluku, čo by bol ten prápor robil stými 3000 ozbrojenými 
vojakllli v žiline? Prečo Sllle dostali žilinu do svo.iich rúk 
práve 7. decembra? 
Prečo nie už 5. deeembra? Prečo nic až 8. deecmbra? 

Prečo práve 7. decembra? Preio, že sme dočasnú demarká
eiu, t. j. moju demarkáciu, o klorú sa torko I'udí otieralo 
a ešte otiera, podpísali 6. decembra. Preto po zlomení tvrdo
šijného odporu maďarského ministerstva vojny, bola Žilina 7. de
cembra vyprázdnená apr~to v tep deň bola zas naša, nž navždy. 
Tak mohol vtiahnuť do Ziliny Srohár v čele slovenskej vlády. 

Musela byť Pešf a muselo byť všetko to, čo som tam 
robil, aby mohol Šrobál' byť o pár dní na to v žiline. 

Smc povinní dve v·~ci svojínl súčastnÍko~L11: vykonat vše
tko i za riziko svojej osobnej bezpečnosti, i na vlastnú 
zodpovednosť. To je jedna naša povinnosť. Druhá naša po
vinnosť je povedať pravdu. 

O definitívnej demarkácii čÍtam dve vet'zic. Jednu ver
ziu čítam v knihe vojenského archívu a druhá v .iednom 
poloúradnom historickolll dielci. bra vojenského archívu 
by Beneš bol poslal túto novú dcmarkačnú líniu priamo 
našemu vojenskému veliterstvu. Na tomto je snáď osnova
ná poznámka o mne, že som ja spravil medzi tým už inú 
dočasnú demarkáciu. Neviern, či minister zahraničia, aleho 
či Foch poslal niekomu nejakú demarkačnú čiaru na Slo
vensku pred 24. decemhrom. Z toho, čo píše Šrobár, musím 
predpokladať, že áno. 
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Ale to by nemalo žiadneho významu, poneváč nejde o to, 
čo halo sdelené s naším veliterstvolll, alc rozhodujúce bolo 
to. 6 dan v hol príkaz veliteI'stvu maďarskému, resp. ma
d'c~rskej vÍáde, ktorá jedinc mohla odvolai maďarské vOjská; 

V Budapešti hola definitÍYna demarkačná línia sdelena 
presnc 24. decemhra. 

Z toho. čo čítam v úradnom vylíčení, hy na sledovala 
druhá Y~rzia, to jest, že Iri týždne musel hojovať Beueš 
o novú dcmarkáciu. Jetu tedy akýsi rozpor, ale v podstate 
hezvýznamný, leho, ako som už povedal, rozho?uje ,to, 
kedv ju dostala maďarská vláda. Pri značných madarskych 
voj~nských silách sme sa do tých či"s nemohli ~os~af aUl 
do Bratislavy, ani do Košíc, " ja som hol veru rad, .ze son; 
zamedzil aby nám maďarské vojská napevno obsad dl' cele , , 
Slovensko. 

Riziko. 

Vano Šrobár hovoril, že tu sa jednalo o tri dni a f~ za 
ten čas sa nemohlo nič stať. To je ovšem zas podstatny sro: 
bárov omyl. Nešlo o tri dni, ale šlo o to, že sme nemohh 
vedeť, dokedy budeme musicť čakať na definitívnu demar
káciu a na italské legie. To prišlo až 24, decembra. Tedy 
nešlo o tri dni, ale o 3-4 týždne. Kto zná administratívne 
metody maďarské, vie dohrc, že od konca novembra do 24. 
deeemi>ra mohli Maďari spravií nie jeden, ale dva, tri ple
hiscity a mohli nám narohi ť úžasné škody. 

Šrohár píše o d omnelom dialogu, letorý sa mal odohrať 
medzi nÍnl a mnou v žiline. 

Toho by som ja chce! videť, aby niekto so mnou tak ho
voril, ako ten dialog predpokladá! Vano Šrobár ale o. ma· 
jam jednaní v Pešti pozna'll1cnáva, že to, čo. son: robIl, s~ 
protiví llašej tradícii priamosti a. ln~avneJ ,z.asa~ovostI 
našej zahraničnej politiky. Tým aSI, dav~ POC:~Iť, .ze ta:" 
ten Hodža tých Maďarov klamal. Punovm mOJI, Vlem, ze 
mad'arská politika klamala nás toťko, ale ju som ani vo 
chvíli tak kritickej neodplácal klam klamom. Jednoducho 
som chce! získať čas. Vedel som, že riskujem v každom 
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páde, ale buďto riskujem seha alebo riskujen}, že maďar
ské vojsko hude plieniť na Slovensku. 
Maďari museli ustúpiť, tedy som Slovensko rizika zhavil. 

Zostalo mi riziko osohilé, že mi totiž kolegovia z opozície 
i zneopozície hlldú nadávať, leho som nezachoval určité 
formy. Istc že mi je dnes snadnejšie snášať nadávky tohoto 
cll'uhu~ než hy sa mi snášala výčitka, že som v Pešii hol a že 
som nevládal Maďarov s ich vojskom donMif k ústupu. Bez 
tohoto ústupu hy Slovcnsko l"ahko holo mohlo pochodiť tak 
".ko BUl"g'enland. A.i my hy sme holi Slovensko dostali mož
no po podiJÍsaní trianonského mieru, ale ako hy sme to 
svoje Slovensko holi dostali? Ani nie snáď tak na území, 
ako na .ieho živom a mrtvom materiále hodn" skrátené; 

Vojenský archív lni hovarí, že som yojenskú operáciu po~ 
škodil tým, že naše vojská nemohly poza dočasnú demar
káciu napredovať. Ten pán, ktorý to písal, hy mal mysleť 
na to, "ko hy som ich bol poškodil v tom pá pa de, kehy holo 
muselo našich 4700 vojakov viesf tuhé hoje proti stom tisÍ
cov dobre ozhrojených Maďarov. Diplomati zase hovoria, 
že som im spravil "potíže". Beriem na známosť. Ja som tam 
'pr'Lvil potíže tým, že sa im Maďari neprávom odvolávali 
na mojn demarkáciu, letmá predsa výslovne bola dočasná. 
Ale k mojej dočasnej demarkácii hy neholo došlo, kehy vo 
Fochovejnote z 1. decemhra hola hývala už obsažená demarkácia, 
ako to v takýchto pripadoch má hyť a keďhy tam nehol hýval 
ledaholo nadhodený a neurčitý výraz o "slovenskom území". 

Z tohoto nedostátku plynula nutnosť mojej dočasnej de
markácie, Bola to "potíž?" Snáď. Ale aké potíže by som hol 
sposohil tým, keby na mierovej konferencii holo bývalo 
treba ohhajovať také Slovensko, ktoré hy holo hývalo 
v dohe konferencie ohsadené maďarským vojskom. Aleho, 
ak by sme za cenn krvavcj války holi Slovensko získali, aj 
tak hy hola zostala diplomatická potíž, keďhy totiž Maďari 
holi za ten čas previedli pripravený užplehiscit v smysle 
maďarskej integrity. To by iste holy vážnejšie potíže, než 
dvojaká demarkácia. 

Ja ďakujem tým, ktorí mi tam pomáhali. My sme vyko
nali dielo dohré. Dokumenty o .tomto jednaní som odovzdal 
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Matúšovi DnlclVl, a on ich odovzdal v Prahe, či .r;'inistrovi 
pre správu Slovenska neviem, ani ma to neza~J~m.a; (Do
kumenty sú v archíve ministerstva zahraničia. V Id. pr~loh~.) 

Asi tak nesprávne, ako teraz Šrohár, líčilo vlam hIstorm 
demarkacie české Slovo. Tohoto, ako sum už spomenul, po
nžil maď. min. preds. Bethlen. Na základe tohoto na~,;os~o 
nesprávneho a osohne' proti mne zahroteného ýyhcen~a 
zkonstruoval si Bethleu precedenčný podklad na t~, ze 
mad'arsko-českoslov. hranica, aká by vyplývala z HodzoveJ 
demarkačnej linie, hy mohla byť docela iná. Te.ito lege.rrdy 
použil milý pán .Bethlen, - jemu sa ovšem nečuduJer:r' 
Teda predovšetkým už z tohoto 'duvodu ~usím sa ohradIl 
proti zkrucovanin celej historie s demarkaclOu. .' 

Ale mám ešte iný dovod. Pred niekofkými rokml .~e~en 
náš kolega, ktmý bol aj vo vláde, z t~r~jšieho qpozlCneho 
tábora, v neurčitých, akoby len nahodI~ych p;epvoc.h, na
túž.al na to, že snáď budeme jednoho dna chcIeť revidovat 
svoje slovensko-maďarské hranice. 

Samozrejme ozvaly sa proti tomn hlasy a táto historia 

zostala bez pokračovania. 
Keby sme my udržiavali legendu o tom, že jedna st~ate

gická dočasná linia muže mať i politický význam, dah ~>: 
sme zbraň aj pánn Bethlenovi, ale vohec, každ~mu, kt? snad 
pomýšfa na zmenu dunajských hramc VOCI. Madarsk~. 
Dajule-si na t(::>"pozor. V tejto veci musíme bY,.,ť nesrUlerne opa;r~J. 

Nepoviem o tejto veci ani slo,::~' preto~~, s~to Vysv~tIUJ~ 
potum docela ináč a i ten naJuslachbleJsI umy sel, aj for 
málne sebe opatrnejší zkrMi sa u našich sús;,dov duce
la mac. Ani sa tedy tejto otázky nedotykam, .. len 
poukaznjem na to, že od trianonského ~ieru, nem~zeme 
meniť slovensko-maďarské hranice, pretoze ked Madarom 
dnes dáme jeden štvoročný kilometer, to hudú pokladaí z~ 
precedent, aby žiada!i o ďalšie. Z tohoto dovodu ,,:usela byť 
odmietnntá o tejto veci každá diskusm a Ja mUSIm ~rosIť, 
ahy sme sa vyvarovali, specielne my Slováci, i l;,n nepkon 
zmienkou alebo svevofným vymýšfaním nespravnych. ko: 
mcntárov vzbudiť zdanie, že my sami chceme dal neJaky 
podklad prc zmenu hraníc. 
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Podívajte sa, čo sa stalo s Kristáffyho knih on, Túha, do
kázai ex post vlastné, sebe nemožnejšie ntkvelé domnienky, 
vi;dla ~rist~ffyho k tomn, že napísal svoju knihu, a táto 
zlakala Srobara k tomu, aby na jej až smiešne absurdných 
výmysl och., osn?val .určité svoje domnienky. Vidíte, že to 
bolo podmkame mlerne rcčeno nešťastné ktoré so _ 
vráti~ aj preto, že by mohol prísi ešte ni~kto tretí, r;:t~ 
by es~e zas~ na základe Šrobárove j knihy vyvodil zcel~ 
nespravne dosledky. 

. Šrohár ovše,lli o n:Ilve hOVOl'í~ že SOin 'F Budapešti na pod
Zl';' 1918 dokazal meco ako nedostatočnosi či neschopnosť. 
]\.:amev hovonf o .politickej neschopnosti - .ia sa uspokojím 
tym, ze proh Jeho prvostupňového výroku o mojej ne
sC}lOpnosit vapeluJ;=m a musím sa pýtať, ked' som tedy do
kazal v Pe~h taku neschopnosť, prečo som bol zase poslaný 
do Bud.apes,h od augusta 1919, v dobe rumunske.i okupácie 
a bleleJ hruzovlády ako šéf diplomatiekej misie? Keď som 
bo! nesc,hopný v~edy mojím zahraničným posobením, prečo 
l~."a prave v teJ dobe šéf vlády nie raz žiadal, aby som 
lSlel trvale do zahraničnej služby? 

Bolo l:ám z. inej strany vytýkané, všetkým, ktorí sme 
praco~ah v~ V Jedni a v Budapešti, že vobec sme sa púšťali 
~o ak~h,okolvek diplomatického jednania vo Viedni a v Pe
stJ. (VId dokumenty.) To je vec diskusie. Ale i to sa znameni
tým českým fuďom vytýkalo, že spravili 28. oktáber hovo
I'i:o' sa" že to neznamenalo vlastne nič, len špacírku po 
Vac!avaku. Dnes mkto nepochybuje, že bolo vefmi múdre 
že naši v českí Judia sa 28. okt. nikoho nepýtali a aj via fact; 
~skut.ocmh ceskoslovenský stát v Prahe. Keby boli tiež 
ca,kahna to, že to :šetko dá sám osud a vývoj vccí, bola by 
by,'ala chyba. Ked by som ja bol spoliehal v Pešti len na 
doJ?rotivosť osudu, bol by som sa dopnstil v podstate podoly 
neJ chyby, ako tí v Prahe, keby neboli spravili 28. oktáber. 
Tak ako bolo potrebné spraviť 28. oktáber tak bol tl. . . d ,o re Ja 
prLpravlť 12 .. ecember, deň príchodu slovenskei dočasnej 
vlády do Žiliny. . 

, Šrobár p:edstav;rje vee tak, že ,som jednal v Pešti s ma
d arskou vladon vyslovne menom Slovenskej rady. Teda nic 
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ako čechoslovák, ale ako Slovák, a proste ako exponent 
Slovenskej Národnej Rady. Už som toto absurdum vyvrátil. 
[Jednal som samozrejme ako úradne poverený zmocnenec 
československej vlády; ovšem som použil aj Slovenskej Ná
rodnej Rady, kiorá ale, ako známo, deklaráciou 30.oktáhra 
a potom mojím telegramom Károlyimu 1. novembra verej
ne a bezpodn1Íenečne a definitívne sa postavila na stanoVI
sko českos!ovenskej státnosti.] Z tohoto ale vyvodzuje Vavro 
Šrobár, že z tohoto mojho jednania vznikly na Slovensku 
autonomisti; ja som teda dfa neho otcom autonomizmu na 
Slovenskn. Ale sú zase l'udia, ktmí Vavrovi Šrobárovi vytý
kajú, že on svojou politikou sposobil na Slovensku autono
mizmus. Keby holo len trochu pravdy na tom, že som ja 
robil autonomizmus, bol by som ho musel robi f so zpatnou 
platnosťou na pár sto rokov. Náš zvláštuy svo.iráz vznikol 
tým faktom, že my sme boli pod maďarskou suverenitou, 
kdežto Čes i boli pod viedenskou. Tu vznikly rozne psycho
logické predpoklady. To .ie fakt. Úlohou našou bolo, aby 
sme s týmto historickým predpokladom nášho vývinu po
čítali. Preto ovšem ja som bol tej mienky, že naša verejná 
'práva a naša stát11a politika musí priliehať k tej skutoč
nosti, že sme holi 900 rokov oddelení, že máme iné možnosti 
knltúrneho vývinu, a že nemožno zásady a metody histori
ckých zemí slepo uplatňovať na Slovensku. 

V tomto smysle som bol a i dnes som toh.o názoru, že 
administratívnou samosprávou musíme vyhovovat tejto 
historickej potrebe. Zásady a metody českého národa, ktorý 
bol na vrcholkoch svojej morálnej a politickej výkonnosti, 
nemožno udomáeniť hneď u nás, kde sme tej samostatnosti 
nemaU a kde SUlC 'žili životom nepomerne pomale.tším, než 
Morava a česko. Kto takéto historické složky zvláštneho 
svojrázu vo verejnej správe nerespektuje, musí stroskotat. 

Kto píše o súvise s uhorskými dejinami, musí ich znať. 
Kto len trochu znal Jásziho a jeho terminologiu, ten sa pa
matá na to, že rád používal výrazu "imperinm". Jaký to 
zmatok, ak pripisuje Šrobár ešte i tento pojem mne, tak. 
ako aj iné Jásziho námety. 

To, čo sa dialo u nás a v súvise so Slovenskom ·od 30. okt. 
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do konca decembra 1918, to bol taký nesmierne krásny úsek 
v dejinách nášho národa, že by sme o ňom mali havorii 
skoro s určitou pietou. Veď my po 900 rok och z tmy, z ne
šfastia a depresie sme sa konečne dostali na slnko slobody! 
I keby tí Tudia, ktorí vtedy pracovali, sa boli dopúšfa 1 
chýb, sme-li oprávncní hodii po nich kameňom? Kto z nás 
chybu nespraví? Ponechajme ale úsudok tým, klorí prídu 
po nás. Ponechajme kritiku iným, ale ovšem dajme im kri
ticky prísny materiál, zkrátka povedzme svojmu národu 
o svojej dobe prísnu pravdu. To, čo naša generácia utvorila 
po tom úžasnom útisku, to čo nami bolo vykonaué, je úcty
hodné. Boli sme postaveni pred veTké úlohy a obstáli sme. 
Povedzme si pravdu o skutočných chybách, ale nevy
mýšl'ajme poklesky, ktorých nebolo. Móžu sa l'udia mať 
neradi osóbne, ale nesmie žiadon z nás z osobne.i antipatie 
alebo sympatie robii záujem verejný. 

Rozumel by som tomu, keby niekto nenávidel, pre sku
točné chyby, ale nechcem rozumef, že by sa komukol'vek 
smely prišívai výmysly preto, že niekto niekoho nemá rád, 

Hovoríme-li sami o svojej práci y tejto pre Slovensko 
historickej dobe, hovorme pravdu. lnak ale pracujme. Ná
rod necaká od nás prejavy osobnej zášti, ale prác:u. 
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III. 

DOPIS 
DRA VLADIMíRA FAJNORA 

DROVIVAVROVI ŠROBÁROVI 

zo dňa 26. decembra roku 1928. 

(Vyšlo v "Slovenskom Denníku", ročník Xl., 
. dňa 28. XII. 1928, straua 1.) 

číslo 295. zo 



Milý priateTu, 

Qzývam sa pod dojmom tvojcj knihy "Osvobodené Sloven
sko". Dojem tento je skfučujúci. Jakýže aj maže byť, kecl 
elovenský človck s tvo.iou minulosťou "napíše" knihu o 
bezmála 500 stranách tak nekriticky a tak tendenčne? 

Zvolil si si formu memoárov. Tým ovšem unikáš povin
nosti historika, hyť prísne ohjektívnym. Vykupuješ 
si právo, prejavovaf o -udalostiach a o Tuďoch svůj osúbný 
názor. Nemožeš sa ale sprostit vel'kého závazku: "Nepru
mluvíš proti hlížnímu svému křivého svědectví!" (II. Moj

žišova 20, 16.) 
Pokial' sa dotýkaš osohy a práce Hodžovej, zastane Sll 

Hodža sám. Ja prehovorím len za seha a za zosnulých už 
priatel'ov, hafka Matúša Dulu a Janka Rumana. Tí sa už 
nemažu sanIÍ bránit. Robím t.ú - ovšem bez poverenii11 

leho som s nimi nerozprával - nepriamo i v záujme ostat
ných, ktorých Hodža zavolal koncom novemhra 1918 do 

Pešti. 
Pozval nás jako československý vyslanec. Mám za to, že 

holo našou povinnosťou, ísC na takéto pozvanie kamkol'vek 
na svete. Išli sme teda hez váhania, keď aj s vedomím 
osohného nehezpečia. Bolo to 1'1'e nás všetkých - nenávi
dených panslávov, vlastiz1'adcov - iste menej lákavé, než 
slnií sa v P1'ahe a vohec medzi hratmi čechmi v Júčoch ho
rúceho nadšenia pre Slovákova pre Slovensko. 

Naše vyslanedvo halo v tom čase U1uiestené v hoteli 
Astoria. Zvučné označenie na hudove a schodišti "Plénipo
tentiaire de la Répub1ique Tchécoslovaque", s preclchádza
júcim textom slovenským a nasledujúcim maďarským, do
dávalo nám hrdosti a sehadovery. 
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Vylíčenie priebehu porád na našom vyslanedve (29. no. 
"embra) a potom y maďarskom ministerstve na Budíne 
(30. novembra) je podané v spomienkach V. Paulinyho 
(str. 300 a nasl. Ivoje.j knihy) a v zápiskách Petra M,,"ko. 
Yiekého (str. 300 a nasI. lamtiež). Obe sa v celku navzi
jo~ d~plňu.jú. Ja som si nm'obil poznámok. debaty mňa 
,·ycerpavaly. (Str. 312 hore. 324, hore atď.). Mám však vc
ci v pamati približne tak, jako ieh opisuje Pauliny, či ,ú 
zápisky P. Makovického autenJieké, neviem, al~ pripú
';fam.') Podolýkam len, že sú v nich niektoré vÝrazy. ktoré 
ne?dťovedajú ani mentalite, ani dikcii sloven~kej: ~ni si
LuacI~. Na prí~lad "invázia" českého vojska~ ,J-Ionfoglalás'\ 
hralllea na llllesto provizorná čiara a pod. Vkfzly sa do 
Makoviekého poznámok _. počuté isle z maďarskfeh úst. 
len v kvapnom tempe práce a udalo stí. P. Makm;ieký ne: 
mohol tušif, že z tfchto výrazO'\r, iste nevhodne zai,~ače
nýeh, ktoré on ostalne neldadie do úst ani Hodžovi ani 
ostatným Slovákom (str. 301, hod 4), hudeš chcef dokazo
vať povrehnejším čitaterom svojej knihy, že "Hodža stál 
v týchto otázka ch na ,tanovisku maďarskcj vlády!" (Str, 
~02, asi uprostred Ivojej poznámky.) _. Naproti' tvo,jmu 
tenoru zisťujem zo samej knihy toto: 

Nás volal čs. vyslanec a pret~ 8me šli. (Str. 300, odst. s. 
shora a iné.) Nie ,je teda pravda, čo tvrdíš, že sme sa my 
obrátili na mad'arskú vládu o pomoc atd'. (Str. 325, ods!. 3. 
shora, "fakt, že v kritickej dohe ... ") 

Všetci účastníci sveděia, že nešlo o robenie paktu s ma· 
,farskou vládou, ale len o získanie času nastúpením a pre· 
fahovaním vyjednávačiek, až príde naše vojsko (str. 301). 
hod 1. dole,301, hod 4., 310, "dr. Hodža naznačil ... "do 
konc.a strany). Nie je teda pravda, čo tvrdíš ty na str. 318 
pred *), že by nás hola mad'. vláda ohralne získala ahv 
sme vyjednávali s ňou hez čechova proti čechom!" 'Tot~ 
hoje nehorázne tvrdenie je vyvrátené ešle na mnohýcll 
miestach hojej knihy samcj, na príklad str. 300, konec sta. 

1) P. Makovický konštatuje y dopise dr. Hndw"vi, že šwhár nesp;á;n€ 
použiJ .ieho zápisu. 
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ti 65, 310, dole, 312, konec stati 66, musia maďarské návrh)' 
predložiť československej vláde v Prahe. (Str. 309, konec 
tvojich vlastných poznámok) . 
Čo sa týka mojej osohy, nemal som ani potnchy, kým 

som neprečÍ/al ho jn knihu, žeby hol niekto O mne, resp. 
o účasb:iíkoch oných porád použil výrazu "siedmi zločinci". 
(Str. 323, dole.) Ba ani výčilky mí nikdy nikto neurohil. 
Možno preto, leho som v tie časy nebol v Prahe a potom 
sme malí všetci iné starost.i. Nehol som členom Nár. 8hro, 
maždenia a nekrudné pomery na Zvolenskn mňa držaly 
doma. Ale o takom výraze, ako "sjedmi zločinci", hych sa 
iste bol d:ozvedel aspoň od Paulinyho. Tvoje tvrdenic 
o "siedmich zločincoeh" sa tedá zrodilo len teraz v tvojej 
fantázii~ Veď si sa dozvedeI o priehehu parád od Dulu II 

Bazovského hneď 2. decemhra 1918 zich referátov {str. 346 
až· 347) a potom z ankety u predsedu. vlády 4. decemhra 
1918. (Str. 351. dole.) Tieto referáty očividne každému sta .. 
čily a uspokojily nielen dra Kramářa, ale i teba. Ináč hy 
si mňa nehol mohol kandiclovaf v róznych soznamoch, spí. 
saných v týchto dňoch (str. 354. dole) za župana (str. 356. 
dole) na čelo župy Zvolenskej (str. 358, bod 15), do mini' 
stersIva financií r(bod 2), obchodu (hod 5), spravedlnosti čilI 
"súdohníctva" (bod 8). Nehol hy si mňa mohol menovat v 
žiline dňa 2. januára 1919 deb-dom čís. 9-1919 prvým žu
panom zvolenským, nebol hy si mĎa mohol doporučif vo 
fE'hruári 1919 vteda,jšiemu ministrovi spravedlnosti dr. Sou
kupovi k menovaniu prezidentom súdnej tabule v Brati· 
slave. Ani prichválii v septemb,.i 1920 k menovaniu mini· 

. strom unifikácie. Nebol bys' tiež mohol so mnou udržovat 
priaterské styky, ktol'é svedčilyo tvojej úde a dovere ku 
mne. Nebol bys' mňa pozval lanského roku v lete o svojich 
&esfdesiatinácÍl na svoj veľkostatok v Dolnej Krupej atď, 

Keby som bol poču], že sa niekto odvažuje hovarii 
a účastníkoch oných porád, teda aj o mne, a1m o "siedmich 
zločincoch", hol hy som sa s ním bez meškania vyporiadal. 
fl to v tých revolučných dohách buďto po hralsky alebo 
snáď aj l'evolučne. 

Neomlúva fa, že kniha kypí hriešnou zaujatosťou, kecl" 
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len z ďaleka hovoríš o Hodžovi. To fa ohviňuje. Svoju za
ujatosť prenášaš potom na každého. koho vidíš s Hodžom 
v jakejkofvek súčinnosti. Hneváš sa na Hodžu a nenávidíš 
ho. Preto sa dopúšťaš tak ahsúrdného nevkusu, že na prí
klad nadpíšeš palcovými literami svoju 26. kapitolu: "Dr. 
Hodža medzi poslednými 7áchranc<tmi mon<trchie", (Stra
r.a 88!) "Man merkt die Ahsicht und ... " Toto nie sú me
moáry, to je pokus o zostudeniel 

Nezazlievaj mi teda, keď tvoj výšplech o tých "siedmich 
zločincoch" nellložem brať vážne. Reagovať som ale naň 
museL Ináč hy mi nekritická časť československej vere.j
nosti mohla vytýkať, že som si ho nechal prischnúť. Nútiš 
mňa, ahy som s rútosťon konstatoval, že hoja nenávistná 
zaujatosť yoči určitým osohám je silnejšia, než tvoja láska 
k pravde. 

V Bratisla ve, v deií štefana mučedlníka 1928. 

Tvoj úprilnný 
VLADO FAJNOR. 

fOIi 

IV. 

ODPOVEĎ 

DRA VAVRA ŠROBÁRA 

DROVI VLADIMÍROVI FAJNOROVI 

zo dňa 29. decembra roku 1928 

(Vyšlo v "Slovenskom Denníku", ročník XII., číslo 1a, lG 

dňa 1. 1. j 929, strana 3.) 



Milý priateTu, 

vermi s, Ra pohoršil na mojich "Pamatiach", jednak pre 
Hodžu, jednak pre seba. Hodžu i Ty, ale i ja na tento čas 
nechám stranou . 

. Tvoje rozhorčenie skrslo· z výrazu: "SiedmÍ zločinci": 
ktorého som použil v knihe o siedmiéh, Hodžom do Pešle 
povolaných Slovák och, aby lu s členmi maďarskej vlády 
vyjednávali. 

Ale hneváš sa zbytočne, lchototo v úvodzovkách sa na
chodiace pomenovanie, doni esli do Prahy pánov(a alebo 
jedon z pánov, keď zavítali do Slovenského klubu poslan-
cov. Vec sa prihodila takto: ' 
Keď sa zjavili členovi a pešfskej deputácie v klube, spy

lovali sme sa ieh medzi iným, že korko ieh bolo? A jedou 
z uich žartovne odveti!: "Heten voltunk, mint a gonoszok". 
A tak teda prischlo im meno, ovsem položartovné, polo
vážné: "siedmi zločinci'". 

Vám šiestim nikto, prirodzene, nikdy žiadnej výčitky 
nerobil, leho celá zodpovednosf padala na Hodžu, ktorý si 
Vás bez vedomia vlády pozval do Pešti. A sám midotvrdzu
ješ, že som proti Tebe nikdy Íličoho nepodnikal, nikdy 
som sa o Tebe zle nevyslovil, ba dra možnosti vždy a vša
de som'!'a 'hral do oéhrany. Vidíš leda, 'a sám to potvrdzu
ješ, že lnen-o "siedmi zločinci" nemalo pre žiadneho z Vás 
absolútne žiadnej škody, už či morálnej, či hospodárskej, 
či politickej .... A čo ďalej dedukuješ z tohoto nespráv
ucho "rozhorčenia", týmto samým faktom odpadá. Píšeš: 
,.Svoju zaujatost prenášaš potom na každého, koho vidíš 
s Hodžom v akejkoTvek súčinnosti". Keby tento Tvoj vý· 
rok bol pravdivým, neholo hy bývalo ani medzi uami toh" 
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srdečného, úprimného, stáleho priatefstva, ač si bol s Ho- . 
c1Ž01ll ·"v súčinnosti"'. Nikdy si to na mne ani v najmenšom~ 
nsobne, za celých desat rokov nepocítil. Ale pravý opak je 
skutočnosfou. 

či som Hodžovi krivdil alebo nie, to už je vecou sku
ločnej kritiky historickej, ktorá bude sa niekedy s doku
mentmi knihy zaoberaf. Objektivnost chybuje i Tebe, 
lebo tón Tvojho dopisu je neobvykle podráždený, miesta
lni až urážlivý. 

Imputuješ mi, že som naplnený nenávistnou zaujato
sfou. Kto prečíta knihu s pokojnou mysfou, pochybujem, 
že Ti dá za pravdu. Je y nej reč i o mojich dávnych ne
priatefoch, s ktorými som viedol zápasy a boje a v knihe 
im neupieram zásluh, a snažím sa byť objektivny i voči 
nlll. 

Nie som predpojatý voči osobám. ani nie proti Hodžovi, 
ale ide mi o niečo viac, ako sú jednotlivé osoby. Budeš-li 
pozorne čítai knihu, nájdeš to tam iste. 

Prijmi milj priatefský pozdrav. 

Dr. V. Šl'O b á r. 

V Bratislave, dňa 29. decembra 1928. 

* 

K tomuto dopisu poznamenávame, že v knihe dra Šro
bára znie patričná časf o siedmich zločincoch takto: "Účast
níci peštianskych vyjednávaní museli snášaf v Prahe trpké 
výčitky i od členov vlády i od slovenských poslancovo 
V Slovenskom klube dostali meno "siedmi zločinci". 

tl2 

V. 

FEDOR HOUDEK: 

OSVOBODENIE SLOVENSKA 

(Podstatne vyšlo v "Slovcnskom Denníkll", ročník XII., 
čís. 14. zo dňa 17. L 1929, str. 2; čís. 15. zo dňa 18. 1. 1929, 
str. 1-2; čís. 16. zo dňa 19. 1. 1929, str. 1-2 a čís. 17. zo 
dlía 20. I. 1929, str. 1-2. _. Autorom dodatočnc rozšírené.) 
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1. 

Sjednotenie českoslov. politického programu. 

Slovensko za války a prevrat. 

Politická činnost za pripojenie Slovenska k ceským ze' 
miam započala sa najprv v Rusku r. 1914 hneď v prvé me
siace války, vo Francii. a vo Spoj. Státoch amer. r. 1915. 
spoločnou vól'ou Slovákova Čechov. Ale fažište snahy tej 
v zahraničí prenieslo sa do ParÍŽa na Národnú Radu čs. 
jej ustavením vo februári r. 1916. Zástupcom Slováko\' 
\' nej bol dr. Milan R. štefánik. On naliehal založit poli
tické ústredie pre celú zahraničnú akciu. (Beneš 1. 114). 
Ale vyžadovalo dlhej, vytrvalej propagandy prof. Masa
ryka, dr. štefánika, dr. Beneša a iných, menovite tiež na
šich dobrých priatel'ov: E. Denis, Gauvain, de Quirielle, 
Sauerwein, Dubosq; Seton \Vatson, H. \Vickham Steed, II. 
M. Hyndman; G. Stuparich, A. Terre; Mil'jukov, Lavrov, 
Jastrebov, šachmatov, Kariejev; A. Bonard, M. Muret; G. 
D. Herron, atď., v dohodových státoch na západe, v Ru
sku, Amerike, kým sa dostavily prvé výsledky koncom 
roku 1917: uznanie samostatného čs. vojska Franciou a 
neskoršie aj druhými vel'mocami Dohody. Rusko tak uro
bilo už prv. Naše čs. vojsko v Rusku, Francii a pozdejšie 
aj v Itálii, stalo sa základňou, na ktore j jedine mohla sa 
postupne budovať úspešná diplomatická čmnosť. Program 
v zahraničí pracujúcich čechoslovákov dost rýchle kon
centroval sa v túžbe vydobyt samostatný československý 
stát. Vel'moci však ešte počiatkom roku 1918 nemaly v pro
grame rozbitie Rakúsko-Uhorskej monarchie, pripúšťaly 
naJv!ac možnosť antonomného vývinu jej národom. Ná-
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rodná Rada čs. značnejších diplomatických úspechov do
cielila až v druhe.j polovici roku j 91 8. 

Vojensky Dohoda až do leta r. 1918 bola vlastne buď na 
ústupe alebo aspoň v defenzíve, hoci občas miestami aj 
vífazila. Taktizovanie Dohody s odlúčením Rakúsko-Uhor
skej monarchie od Nemecka zvláštnym mierom, vojenské 
neúspechy Dohody, udalosti v Rusku, zdeptané Srbsko a 
Rumunsko, neurčité sfuby Dohody, o našej štatne.i samo
statnosti československej, vojenská diktatúra v monarchii, 
prísna cenzúra, perzekúcie v Čechách, odsúdenie na snlrť 
dr. Kramářa a dr. Rašína, zastrelenie niekorkých čechov, 
prispievaly k tomu, že politická orientácia v ěeských ze
miach i na Slovensku dlho zostávala nevyjasnená. V če
chách prvé nábehy k aktivite urobili českí spisovatelia 
svojím prejavom v máji 1917 a prehlásením Svazu českých 
poslancova osobitným radikálnejším prehlásením dvoch 
českých státoprávne-pokrokových poslancov pri zahájení 
rakúskeho parlamentu 30. mája 1917, ale politické strany 
české pevnejšie stanovisko zaujaly až koncom roku 1917, 
"Trojkrárovou deklaráciou" v januári 1918 a vere.inou "ná
rodnou prísahou" 13. apríla 1918. Nová orientácia proti
rakúska a za samostatný čs. stát dozrela ustavením Národ
ného Výboru čs. v Prahe 13 .. júla 1918. Predsednídvo jeho 
pozostávalo: dr. K. Kramář, Ant. Švehla, V. Klofáč, dr. A. 
Soukup. Od tejto doby pracuje sa doma už programove 
na výluke českých zemí a Slovenska z monarchie a na ich 
spojení. 

Na Slovenskn po vypuknutí války zavládla politická 
mlkvosf. Perzekúcia a žalárovanie mnohých Slovákov' 
M. Hodža, dr. M. šimko, dr. P. Fábry, J. Mayer, F. Hru
šovský, far. Kovalčík, dr. J. Jesenský, Š. Roháček, J. Cablk, 
D. Viest, Maršan atď. a početných rofníkov, remeselníkov 
a robotníkav, výninločné zákony a nariadenia, odrádzaly 
na čas politicky verejne vystupovaf. Dr. M. Krno bol hneď 
internovaný v Debrecíne. "Slovenský Denník" v Pešti, je
diný časopis národný, denne vychádzajúci, pre jeho čs. 

tendenciu vláda zakázala. Perzekúcie neprestaly ani ne
skoršie, lebo Maďari v zárodku udusili každý vof ne.iší pre-
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Jav; dbalipečlive o to, ahy Slováci proti vláde nevystupo
vali ani jednotlive ani massove. Spomenienl aspoň uvaznc
nie staručkého farára Jozefa Kačku, ktorého postavili pred 
vojenský súd, bo farníkov svojich prehováral, aby ne
bojovali proti Slovanom. české noviny boly z Uhor
ska vykázané, za istý čas roku 191;-18 pripustili "Vídeň
ský Denník" a "Moravsko-slezské Noviny". Západné hra
nice Slovpuska pozdlž Moravy a Sliczska strážili financi, 
žandári i honvédi, vlaky zo Slovenska do českých zemí 
poclliehaly prísnej kontrole pohraniénej stráže, aby sa če
lilo sty kom československým i týmto sp6sobom. A. štefá
Ilek a Fr. Votruba v Prahe slúžili osvobodzovacej akcií 
slovenskej v redakcii "Nár. Listov" a "Venkova"; písali aj 
do iných časopisov. Oni posielali ohčas na Slovensko infor
mácie. V. Šrobár s F. Houdkom koncom apríla r. 191? došli do 
P:vahy a Šrobár pri úprave chy,sta.ne.j deklarácie Svazu 
českých poslancov horlive sa primlúval, aby znej zmien
ka o Slovák och nevystala. K stanovisku tomuto z českých 
politikov naklonil sa zvlášte A. Švehla. V tom istom smysle 
pracoval medzi čc.s. poslancami Milan l-!odža vo Viedni. V clil
sledku deklarácie českých poslancov v máji 1917, a tiež 
vzhfadom na agitačné úspechy našich zahraničných pra
covníkov, gr. štefan Tisza chcel vynútiť od slovenských 
politikov protestný prejav, ale tí odopreli ísť v auguste 
r. 1917 do PeštÍ na audienciu. Uhitý duch národa ocl zimy 
1.91'7-18 kliesnil si cesty ako mohol, poriadaním nezvykle 
početných divadelných predstavení po mestách i dedinách. 
F. Houdek uverejnil v pražskej revui "Naše Doba" dlhšiu 
zemepisnú stúdiu o Slovensku, určenú pre zahraničnú 
akciu našu. Myšlienka státnej .jednoty českoslnvenskej do
ma začala svoje korene púšťaf roku 1918 záslnhou Šrobá
ra a HoMu. Spolupráca Hodžu, Kornela Stodolu, dr. Ivana 
Dérera s českými poslancami vo Viedni, kam prišli občas 
pre orÍentádu i viacerí Slováci~ a návšteva Šrobárova 
v Prahe sveděí o prípravách k politickej akcii na Sloven
sku. Redaktori "Robotníckych Novín" E. Lehocký a J. 
Pocisk udržiavali zase styk s českým soc. dem. poslancom 
1". Tomáškom. 
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Na jar odohral sa posledný politický zápas v evanjelic
kej cirkvi v Uhorsku. Pri vorbe generálneho Inspektora 
\' preddunajskom distrikte kandidátom slovenským hol dr. 
J. Vanovič. Zo slovenských cirkví 130 zaslalo ;listr. kon
ventu slovenské zápisnice o vorbe, - ale konvent ich ne
prijal, hlasy ticto zrušil. pretože holy v reči slovenskej. 
Takto vyzerala v praksi v apríli 1918 spravedlnosť maďar
ská! 

Prvým verejným signálom o započatej politickej čin
nosti na Slovensku bolo rudové shromaždenie j. mája 
v Lipt. Sv. Mikuláši. Aprílové demoJistrácie slovenských 
robotníkov za všeobecné volebné' právo posmelilo mikuláš
skych robotník ov, organizovaných v soc. dem. strane, oslá
"it aj 1. máj, svolali teda shromaždenie. Predsedal J. Ku
senda, rečnil najprv J. Mar.šalko a potom Šrobár, ktorého 
si pozvali za hlavného rečníka. Na shromaždenie dostavili 
sa početní robotníci,okoliH rorníci aj tamejší meštania. Šro
bál' vyložil Wilsonovc prejavy a právo sebaurčenia, načo 
schválená hola známa rezolúcia, vypracovaná Šrobárom, 
red. K. Huškom a inž. J. Burjanom. V rezolúcii sa žiada 
všeobecné volehné právo, rovnosť ohčanov bez ohradu na 
národnost, svohoda tlače a slova, S-hodinová práca, spra

. vedlivý mier, ktorý podive rieši zahraničné i vnútorné po
litické otázky. Najpodstatnejším .jej hodom však je žiadosť 
o sehaurčení "uhorskej vetvy československého kmeňa". 
Maďarské úrady nepovšimly si hned významn rezolúcie, 
až keď české a zahraničné časopisy začaly ju hodnotiť a 
pripisovať jej vefkú d6ležitosť, vtedy sa spamatovaly aj 
ministersivá y Pešti. 

Rezolúcia poslúžila našej zahraničnej akcii výdatne, 
pretože sa mohla už dovolávat aj verejného prejavu slo
venského, súhlasu Slovákov doma so zahraničným progra
mom československým. 

Zatým nasledovala výprava slovenská na májové divadel
ne slávnosti pražské: Šrobár, Hviezdoslav, sL štef. Burja
nová, Ruža Houdková, Orga Janošková, Vilma Makovická, 
OTga Pálková. Slávnosti na pamať 50-ročného jubilea Ná
rodného divadla staly sa politickou manifestáciOU. friŠli 
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na ne i Juhoslovania, Poliaci, Italona. ~ Díla 24. mája 
mala Slovenská národná strana schódzu v Turč. Sv. Marti
ne, od 'začiatku roku urg'ovanú viacerými členmi, alc mc
novite dr. E. Stodolom. Séhódzi predostreli ]\1. Hodža, dr. L'. 
Medvecký a dr. L. Bazovský pisomné zprávy o politickej 
situácii. Prítomní: dr. E. Slodola. Andrej Hlmka, Vlad. Ma
kovický, Ján Ružiak, dl'. V. Šrohár, Andrej Devečka, Miloš 
Lacko, dr. M. BeHa, Jur. Janoška,Ján Vojtaššák, Ján Ohuch, 
dr. Dušan Halaša, Anton Hromada, štefan MnoheI, Otto 
škrovina, K. A. Medvecký, Jozef škultéty, dr. Miloš Šim
ko, Viliam Paulíny, Gustáv Izák, Cyril Kresák, dr. L'ud. 
Šimko, dr. Igor Dula, Aurel Styk - pod predsedníctvom 
M. Dulu, vyslovili sa jednohlasnc za spojenie sa s čechmi 
a za samostatný stát, pozostávajúci zo Slovenska a čes
kých zemÍ. Za toto rozhodnutie zaujali sa zvlášť vrele 
Hlinka a Šrobár. Zvolená komisia dostala poverenie vy
pracovat rezolúciu na základe návrhov dra Emila Stodolu, 
Šrobára, Hodžu a Medveckého a usnesenie schódze mal 
v Prahe tlumočiť Dula. Na poradu táto prísť mohli len tí, 
ktorí nesl úžili pri vojsku, vačšina mladších členov roztra
tená hola po róznych frontách. Ale že na československé 
stanovisko postavila sa i politická strana a že po májovej 
rezolúcii mikulášskej už otvorene vyriekla jasný cier po
litickÝch snáh slovenských, hoci pre cenzúru nedalo sa to 
publii;:ovať, je iste cenným dokladom smý,rania Slovákov 
zjara r. 1918. 
Hneď začiatkom mája začalo sa vyšetrovať pre miku

lášsku rezolúciu, k čomu pripojilo sa i vyšehovanie pre 
májovú návštevu Prahy. Mnohí boli preháňanÍ po súdoch, 
redakcia "Robotníckych NovÍn" pre uverejnenie rezolúcie. 
Šrohára v polovici augusta zatkli a internovali v Cegléde, 
odkiar vysvohodil sa až 12. okt. Takto nedohrovoIne za čas 
nemohol zasahovať do politických udalostí. 

V prvých mesiacoch roku začali sa shierať peniaze pre 
nádejné evanj. slovenské gymnázium na Brezovej, ale my
javský slúžny Filherger koncom mája celú sbierku skon, 
fiskoval, aby presvedčil Slovákov, akú knltúrnu svobod u 
požívajú v Uhrách. 
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Na 23.-2:;. júla chystaly sa oslavy najvačšieho žijúceho 
básnika slovenského Pavla Országha-Hviezdoslava, v 001-
nom Kubíne. Slávnosti iieto nebolv však uskutočnené. 

"Muzeálna Slovenská Spoločnosf" a "živena", prvý raz 
za vojny, svolaly svoje valné shromaždenia na '2.7. augusta 
do Turč. Sv. Martina. lch členovia boli všetci horliví a po
vedomí Slováci a Slovenky. Vláda z obavy, že dÓ.ide k po
dobným prejavom, ako v Prahc pri divadelných slávno
sti ach, shromaždenia zakázala 26. augusta. Ale valné shro
maždenie Spolku sv. Vojtech a v Trnave 11. septembra ne
stihol ten osud, tam obavy vystaly. 

Gráf M. Károlyi začiatkom septembra chcel sa informovať 
o žiadostiach Rumuno,', Chorvátov a Slovákovo Pozvaný M. 
Dula, doprevádzaný dr. E. Stodolom a Vl. Makovickým, sišieI 
sa s ním v Pešti na byte poslanca dr. A. Erdélyiho. Uká
zala sa vel'ká priepasť medzi názorom slovenským a ma
ďarským; ostatne schódza mala ráz čiste informatívnv. -
Potom 19. októbra došlo k prejavu poslanca Ferd. Ju'rigu, 
ktorý podl'a písomného želania M. Dulu v intenciách tvo
riacej sa Slovenskej Národnej Rady v parlamente žiadal 
pre Slovák ov sebaurčovacie právo, ohradil sa proti tomu, 
aby uhorský snem usnášal sa menom Slovákov bez súhla
su Slovenskej Národnej Rady a usnesenie také vyhlásil 
vopred za neplatné a tiež, že Slováci na mierove.i konfe
rencii chcú sami seba zastupovat. Všemocný gr. Šl. Tisza 
žiadosti slovenské označil "krajciarovou komediou", -
bkoda, že nedožil sa ich uskutočnenia. 

Bratislavský župan a vládny komisár Ďuro Szmrecsány 
v druhej polovici októbra jazdil autom po západnom Slo
vensku a nahováral Slovákov všemoznymi dóvodmi 
k osvedčeniu proti československej jednote, - no žiadne 
vérejné shI'omaždenie povolit nechce!. Ale tam už vedeli, 
že o krátky čas zvolená bude Slovenská Národná Rada, 
preto všade sa mu dostalo odmietnutia. 

M. Hodža od augusta celý september a októbeI' písomne 
viac ráz, vždy s vačšou uetrpezlivosfou, urguje M. Dulu, aby 
svolal všetky slovenské politické strany na poradu, kde by sa 
nstavila Slovenská Národná Rada zich zástupcovo Pouka-
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zoval na to, že politika slovenská nemóže ostať v tých po
hnutých časoch bez takého orgánu, ktoré by riadilo celý 
postup a verejnou deklaráciou zaujalo pevné stanovisko 
k udalostiam. Slovenská Nár. Rada musí byť v uepretrži
tom spojení s našimi l'uďmi v Prahe, Viedni i v Pešti, kde 
o;a situácia stále rýchle mení. Dáva mu tiež pokyny a rady, 
ako treba Slovenskú Národnú Radu sostavit. Dula koneč
ne v polovici októbra osolme viac dní cestuje po Sloven
sku v záujme Slovenskej Národnej· Rady a ~5. októbra 
svoláva výbor Slovenskej národnej strany, ale tiež zástup' 
cov Slov. soc. demokratickej a Slov. fudoveJ strany do 
Turč. Sv. Martina na 30. októbra. Už dva dni predtým ma
ďarská vláda poslala do Martina 300 vojakov válečne 
ozbrojených, so strojnými puškami, aby snemovanie za
strašila. Ale nepomohlo to. Do Martina došli ~ástupcovia 
všetkých politických odtieukov, a ustavili sn v Slovenskú 
Národnú Radu. Prijatá dcklarácia obsahuje usnesenie: 
Slovenský národ je čiastka. rečove i kultúrno-historicky 
jednotného československého národa. Na všctkych ku1túr
nych bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho mobily 
7námym na ce10m svete, mala účast i slovenská vetev. Pre 
tento československý národ žiadame i my neobmedzené 
samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti atď. 
Deklnrácia znamenala zrejmý odklon od Uhorska, osvojila 
si mikulášsku májovú rezoÍúciu i martinské usnesenie 
Slov. národnej strany od 24. mája. Cel é S loven s k o 
se h v á I i I o p o s tup s voj i e h vod c o V. I cl e a č e s
koslovenská zvífazila na celej čiare, vnikla 
do stde všetkých Slovákovo I kde JU dotial' 
ne z n a r i. d o s t a los a jej nad š e n é h o tl vít a n i a. 
Z I á m a I ~ p u t á m a ď a r s k é, s poj i I a n á rod p l' e d 
stá roč i a II i II á s i 1 II e r o z cl voj e n ý. Stá i n a i cl e a 
maďarská utrpela rozhodnú porážku. 

Slovenskú' deklaráciu hneď zaniesli do Prahy dr.' Ivan 
Dérer, Fedor Houdek a JozefHanzalík. Často spomínaná 
"klauznla" je číry výmyser. Ani plenum Slovenskej Ná
rodnej Rady, ani jej výkonný výbor neusniesly sa na ne· 
jakých dodatkoch k dekláracii. 
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~ Suáhy za československú jednotu však nevznikly len za 
svetovej vojny. Ako nás násilná mad'arizácia viac a viae 
hubila, jako nás mad"arská vláda sozvyšovanou energiou 
utlačovala politicky. kultúrne, hospodársky, soclálne, tak 
rástla a šírila sa myšlienka úzkeho somknutia Slovákoy 
"c. cechmi. čásopisy "Slovenské Listy", "Hlas", "Slovenský 
Týždenník", "Slovenský Denník", "Slovensk Ý Obzor", 
"Prúdy" atd". boly hlásateImi tejlo myšlienky od 90-ich 
rokov min. storočia. Už pred vojnou vnikla ona i do pro
gramu Slovenskej národnej strany, kde čítame: S bratmi 
čech mi viaže nás pafstoročná literárna reč aspoločná kul
túra, na vybudovaníktorej spolupracovali v minulosti tak 
Slováci ako česi: žiadame si najužšieho kultúrneho a ho
spodárskeho spojenia s nimi, aby im i nám prešlo v ne
zvratné vedomie, že· to, čo je české, je i slovenské a na
opak. - Kultúrne sme jedno, máme jednu literatúru, písa
nú dvoma spisovnými jazykmi, to je naše kredo. Najužšia 
československá vzájomnost je naším prog~amom. 

1 československé pracovné schodzky v Lnhačoviciach 
v posledných rokoch pred vojnon, maly za účel kliesniť 
cestu novej .orientácii politickej. Maďarská vláda tieto 
šchodze sledovala špionmi. - Literárna činnost Karla Kálala 
i Stan. Klímu slúžila liež vzájomnosti československej. -
Pražský spolok "českoslovanská Jednota" (úrady nedovo
lily pomenovanie "československá"!j podporoval odbornú 
výchovu slovenskej mládeže na školách i v podnikoch. 
Začiatkom roku 1914 "Prúdy" usporiadaly anketu o čes

koslovenskej otázke. Svedčí o tom, že Slováci a.ř cesi hra
dali cesty, ako ju prakticky vyriešif vzájomne. Dvojité 
číslo "Prúdov." s anketou vyšlo v lete, ale pre válečné po
mery sa rozposla1o až po prevrate. 

S ve t o v á v á I k ap r o g l' a II čes k o s loven s k ý 

zcelil.a,prehíhila a uskutočnila. . 
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II. 

Slovenská Národná Rada. 

po deklarácii. 

Slovensko 

Slovenská Národná Rada deklaráciu z 30. októbra rozšírild 
hneď po celoll Slovensku jednak ako leták, plakát, jednak 
slovenskými časopismi. Ked" sa o deklarácii dozvedeli v Pe
šti, gróf Káralyi, predseda Mad"arskej Národnej Rady, po
slal pozdravný telegram Slov. Národnej Rade, v ktorom 
uznávat že sebaurčovacie právo patrí každému národu. 

Postup armády gen. Francheta v Srhsku, rozklad rak.
uhorskej armády na italskom fronte, Andrássyho nota Spo
jeným Státom, prevrat v Pešti, vyvolaly zmatok v celej 
administrative Uhorska. Do toho zapadla slovenská delda
rácia. Ona medzi Slovák:mi vzhudila razom povedomie, 
nadšenie, povzbudila k odporu proti pólitickým utlačova
terom, na druhej strane ochromila úradnídvo státne a sto
ličné. Náhla svohoda, vymanenie sa zpod dusiaceho tlaku, 
prejavilo sa u rudu miestami vzplanutím vášnÍ. Vyhlado
vaný a nedostatočne ošatený, zmučený štyrročnou vojnou, 
dal tomu výraz syojím spósohom, ako vedel: siahol po zá
sohách potravín a šatstva u tých, ktorí ani za války v ni
čom netrpeli, ha zhohatli, vzkypel hllevom proti tým, ktorí 
ho otročili za války ešte viac než pred ňou. Na viacerých 
miestaeh od ohnali notárov, slúžllych, žandárov, ako pred
staviteIov moci, ktorá ich za dlhé doby gniavila. Vrh ol 
sa na obchody, hlavne židovské, veď. obchod bol hlavlle 
v židovských rukách. Len kde bolo trocha slovenskej inte
ligencie, národu verných, osvedčených pracovníkov, tam 
zvačša počúvnul na ich slová a zdržal sa rahovačiek, kto
ré ostatne boly closledkom poklesu autority maďarského 
státu a administratívy. Ale mnohí notári a slúžni sami po
utekali, ohávajúc sa pomsty. 

Deklarácia slovenská po celom Slovensku, i tam, kde 
národ politicky driemal, našla mohutnú ozvenu. Na všetky 
strany zakladajú sa miestne Národné Rady alebo Národné 
Výhory, niekde aj okresné, stoličné. Tieto ujímajú sa ad-
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ministratívnej ]?ráce namiestoodišlých notárov, slúžnych, 
. miestami administratívni úradníci sami odovzdávajú svoju 
úradnú moc do rúk Národných Rád. Ony poriadok hTadia 
udržať sorganizovaním občianskych stráží. Martinskú de
klaráciu schvaTujú všade: Národné Rady, obecné výbory, 
stoličný nár. výbor liptovský, predstavenstvá obcí, niektoré 
mestské zastupitefsivá, róznc korporácie a vere.iné shro
maždenia. Často celé zástupy prísahajú na ňu a vernost 
československému státn. L'ud instinktívne vycítil, že nad· 
išla doba, keď m6že politické jarmo svrhnúť so seba. N e
ozval sa ani jediný protest medzi Slovák mi 
pro t i dek I a r á c i i, pro ti č s. dát u, všetci išli za 
heslom, vydaným Slovenskou Národnou Radou. 

Nepokoje, kloré'v lej dobe nastaly, krvavé srážky, VY' 
volané maďarónmi a židovskou mládežou, malv za nás!e
dok, že hned' v prvé dni novembra z mnohých strán Slo
venska došlo Národnému Výboru čs. v Prahe hodne žia
dostí o pomoc. Napochy/re sosbierané neveTké oddiele čes
kých vojakov a četníkov, ku ktorým hned' hlásía sa i slo
venskí dobrovoTníci, prekročujú hranice a po s/upne ob
sadzujú prímoravský kraj západného Slovenska Trenčín 
a okolie, Čadcu, Žilinu, Vrútky a Turě. Sv. Marti~. Na žia
dosf predsedu Matúša Dulu, Milan Hodža pracoval od 
31. októbra v Slovenskej Národnej Rade. Do Martina cho
dieva! i Beníc. Na pozdravný telegram, došlý Slov. Nár. 
Rade ,od K~rolyiho v mene Mad'arskej Národne.i Rady od
poveď naplsal on. V odpovedi zd6razníl odlúčenie sa Slo
venska od Uhorska. Slovenskej Národnej Rade dochádzalo 
mnoho dotazov od miestnych Národných Rád, od obcí, od 
jednotlivcov, čo majú robii, aká je situácia, žiaciali pomoc, 
aprovizáciu, rady. Hodžovi záležalo menovi/e, aby sa útvo
ri!a národná garda, jako opora Národných Rád. Vefkou 
starostou p1'e Slovenskú Národnú Radn boly Vrútky, s po
četným nespoTahlivým železničným personálom. Ked' clo 
;liliny došlo dňa 12. novembra čs. vojsko, Hodža hned' 
udržiaval styk medzi jeho veliteTstvom a Slov. Nár. Radou 
a staralsa i o aprovizáciu nášho vojska. 

Všetky úrady administratívne, dopravné, berné, vojen-
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ské, na Slovenskn nad'alej spravované boly z Pešti, odkiaT 
dostávaly pokyny, úpravu, rozkazy. Slov. Národná Rada 
ne mala výkonnej moci, nemohla tomu zabránit. Za Národ
n Ý Výbor čs. v Prahe postavilo sa hned' státisícové obyva
tefstvo mes!a, početné národne cítiace úradnídvo vo vše
tkých úradoch, takže po odstránení prvých prekážok, Ná
J'odný Výbor čs. hned' disponoval centrálnymi úradmi 
v Prahe, Brne a po vačších mestách českých. Turč. Sv. 
Martin, malé mestečko, nemohlo poskytnúf fakú oporu 
Slov. Národnej Rade, úradníctvo bolo všade úplne poma
cl'arčené, k!oré po niekoTkodňovom zmatku povzbudzova
né z Pešti, nielen proti Slov. Národnej Rade, ale vačšmi 
proti čs. státn, prejavovalo otvorene alebo skryte odpor 
Nemali sme týchto úradníkov ani kým zameniť, ani kým 
aspoň kontrolovať. Na organizovanie účinnejšieho branné
ho vystúpenia nemohla Slov. Nár. Rada pomýšfať, leb o 
nemali sme k tomu slovensky cítiacich d6stojníkov a pod
d6stojníkov až na niekoTkých, ktorí sa prihlásili do národ
ných gárd a ohčianske.i stráže. Ale nebolo ani vo.ienských 
zásoh, munície, zhraní a Slov. Nár. Rada nedisponovala ani 
peniazmi na to. Všetky úrady posielaly svoje prebytky, 
J'ýchle do centrál peštianskych a siahnuť na ne sa nedalo. 

Slovenská Národná Rada mala predsa veľký morálny 
význam, pretože nou oživlo Slovensko, šírila všade ducha, 
vzpruženie, nedala poklesnúť mysliam, ani kecl' nadišly zlé 

časy ... 

III. 

Prevrat V Pešti. - Belehradské prímerie. 

Maďarom nepodarí sa udusiť slovenský odboj. 

Prevrat v Budapešti stal sa v dňoch 26.-31. októbra 1918. 
Povalil Wekerlovu vládu i deň trvavšiu vládu grófa Ha
dika a nastolil vládu gr. Michala Károlyiho, predsedu "Ma
gyar Nemze-ti Tanács"-u. Nový n1Ín. PTedseda utvoril mi
nisterstvo 31. oklóhra, v den, kecl' Slovenská Národná Ra
da pnblikovala svoju deklaráciu. Na večer maďarskí vo-
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jaci zastrelili g'r. štefana Tiszu, toho najzúrivejšieho ne
priatefa Slovákovo Kabinet bol nasledovne sostavený: Ká
rolyi min. predseda a financie, gr. Teodor Bathyány vnú
torné diela, Béla Linder válka, Ernest Garami obchod, 
Barnabáš Buza zemedelstvo, Martin Lovászy kult a vy
učovanie, František Nagy zásobovanie, žikmund Kúnfi soc. 
pečlivosť, dr. Oskár Jászi bez torby, prc národnostnú 
otázku. Starí státnici a politikovi a maďarskí holi odstavení; 
ich reakcionárske presvedčenie muselo sa ukryC pred du
ševnými prúdmi, aké zavládly Europou. 

Károlyi a Jászi vedeli dohre už od prielomu hulharského 
frontu, že umlčaná a neriešená otázka nemaďarských ná_ 
rodov hrozí vel'kým nebezpečím Uhorsku. Károlyi ešte ako 
opozičný poslanec poukazoval na to vláde v októhrových 
schódzkach parlamentu, ale Wekcrle, Tisza, Apponyi, An
drássy sa mu vysmicvali a zazlievali, že Maďar sa odváži 
zastávať národnosti a zaujali nesmieritefné stanovisko 
proti národom nemaďarským. Jászi už pred válkou, z Ma
ďarov snáď jediný, vážne zaoheral sa tou otázkou. Teraz 
oha holi vo vláde. Ukázalo sa vo vyjednávaní s Rumunmi 
j 80 Slovákmi,- že aj oni ~,národnostiHrn'" chcú dať čo naj
menej. V novembri nariadil minister školstva, ahy v stát
nych l'udových školách v prvých dvoch ročníkoch vyučo
valo sa v reči vačšiny detí, ale v tretej a štvrtej triede 
zostala maďarčina 'eyučovacÍm jazykom. V stredných ško
lách nemaďarskému jazyku ohyvatefstva malo sa vYUčo
vať jednu hodinu týždenne! Károlyi kričal do sveta, že 
Maďari chcú hyť spravodlivík národnostiam, - ale doma 
tak vyzerala jeho spravodlivosť! A keď v školskej veci bol 
taký skúpy, ako to vyzeralo v iných? Politickou zásadou 
maďarskou vždy holo, dohrovofne nič neposkytovať národ
nostiam a dať im len to, čo museli, na,jmenej dl'a možnosti 
a len v kritickej dohe. V roku 1849 sl'uhovali len keď už 
ích revolúcia stála pred Világošom, - a roku 1918 podolme, 
keď krajina rozpadávala sa na prirodzené časti. Pred 70 
]'okmi Maďarov zachránil li Sloválmv oklamal král' František 
Jozef I. - roku 1918 všetka nádej národností v spravodli
vosť maďarskú už vymizla. 
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Ešte v predprevratových čas och bolo u maďarského mi
nisterstva vnútra zvláštne policajné oddelenie pre národ
nostnú otázku. Jeho účelom bolo sledovať pohyby národ
llostné, udávať jednotlivcov, zakročovať, špionovať, -na
vrhovať konfiskáciu časopisov. Na čele oddelenia stál Peter 
Jekel a pracovali tam dr Vodička, Huszár, Duliškievič, 
Gero, Pecháň, Čečotka, Havlíček atď. Oddelenie toto prešlo 
do ministerstva Jásziho a každý porozumie, na koho svere
né hy zostaly záujmy Slovákov, - kehy holi verili sladkým 
slovám peštianskym! Možné, že oni pracovali v drievejších 
intenciách teraz i hez vedomia J ásziho. - Oddelenie toto 
malo pred vojnou a počas vojny všetkých politicky čih
ných Slovákov v presnej evidencii. 

Prímerie Dohody s Rakúsko-Uhorskou monarchiou uza
vrcté v Padue 3. novemhra demarkačnú čiaru určilo len 
dfa záujmov italských. Dohodovej armáde východnej, ve
denej generálom Franchet ďEsperayna Balkáne, nič ne
hránilo postupovať na Pešf a Viedeň. 31. októhra Belehrad 
už bol zase v srhskej moci. Preto sa Károlyi ponáhTal 
do Belehradu a 7. novembra podpísal prímerie vzfahujúce 
sa na Uhorsko, ale žiadal, že prímerie stane sa platným, 
len keď Dohoda zaručí integritu krajiny. V podmienkach 
si vvmienili Maďari, že administratíva ostane aj na ohsa~ 
den~m území Uhorska v rukách peštianskej vlády. Clé
menceau 10. novemhra telegrafoval Franchetovi, že s Ma' 
ďarmi má vyjednávat len o vojenských veciach. Tým od
padla záruka integrity ako aj zaručenie maďarske,j admi
nistrácie v celej krajine. V mene vlády potom definitívne 
podpísal smluvu 13. novembra minister Linder. 

Prímerie helehradské určilo demarkačnú čim'u v Uhrách: 
vrchný tok VeT. Samoša, Bystrica, Maros Vásárhely, ústie 
rieky Maruše do Tisy, Subotica, Baja, Piitikostoly (mestá 
tieto maďarské vojsko opustí), tok Drávy až po hranicu 
chorvatsko-slavonskú. Východný koniec tejto čiary pone
chával viac ako polovicu územia, ktoré potom na mierovej 
konferenci i Rumuni dostali, na maďarskej strane. Hrariice 
J uhoslávie zase určené boly jnžnejšie, než táto demarkačná . 
čiara. Podl'a prímeria Maďari mohli si nechať vojsko: 
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6 divízií peších, 2 divízie jazdy a sily policajného rázu 
va zbrani. 

Károlyi hneď po návrate z Belehradu zamení ministra 
války Lindera, pacifistu, bojovným Albertom Barthom. 
Ten d{ sa do organizovania vojska a kOlllisár Fényes sria
ďuje národnú gardu, ktorá však ozbrojená a platená bola 
ako vojsko. Tak chceli zaobísf ustanovenic prÍmeria "o silách 
policajného rázn". Už 10. novembra vláda nariadi mobilí
záciu ročníkov 1896-1900. No nariadenie hneď nemá úspe
chu, p1'eto o niekoTko dní vyšlo nové podobné nariadenie 
súčasne s hrozbou trestu, kto ho nepočúvne. A Bartha už 
aj posLela na Slovensko brachiálnu moc, "námorníkov" 
v čele s Heltaym, pancierové vlaky, delostrelcov, oddiele 
národnej gardy. Nielen na západné a severné Slovensko, 
ale i do roznych iných b·ajov. Peštianski cionisti, Horí ce~ 
válku sedeli po kanceláriach, ozbrojení v tlupách, ako 
trestné oddicle rozlezú sa po Slovensku, nadchnutí obranou 
maďarskej vlasti, vršiť sa za svoji ch súkmenovcov. 
československé vojsko a četníctvo, došlé počiatkom no

vembra na Slovensko udržiavaf poriadok a chrániť Slová
kov proti maďarským násilnostiam, neholo ani početné, ani 
dosl vyzhrojené a vystrojené, vystupovalo len v malých 
rozhatených oddieloch, bez záloh a bez jednotného vede
nia. Posily dochádzaly zdíhave, neriadne. Preto musel sa 
dostavil neúspech. , 
Maďari snažili sa zastav;ť postup nášho vojska. Podarí 

sa im zmocniť Trnavy 13. novembra v noci a Jíreniknú 
k Senici. Až 25. novembra osvobodí sa Trnava znova. Na 
Trenčín, obsadený nami 10. novemhra Maďari si netrúfajú 
ani od juhu ani od severn. Za to čs. skupina, ktorá .iahlun
kovským priesmykom ohsadí čadcu, Žilinu, Vrútky a po
stupuje ďalej k Ružomberku, po srážkepredvoja u Tú
rian 15. novembra, po ohsadení Turč. Sv. Martina 14. no, 
vembra maďarským vojskom ktoré došlo od Zvolena a náš 
predvoj obchváti, ustúpila k hraniciam sliezskym. Vrútky 
a žilina zase sú v maďarskej moci 15. novemhra, kÝm ich 
čs. vojsko neosvobodí 7. decembra a Martin 1 1. dec~mb!'a. 

Trehárs sa na Slovensku bojovalo, hoci maďarské ozhro-
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jené oddiele, vojenské i gardové, stíhaly národné prejavy 
a zvlášť osvedčenia za čs. štát, ač z Pešti vyrojily sa celé 
roje agitátorov na naše kraje s tlačivami a maďarské časo
pisy zaplavovaly slovenské mestá, ačpráve knieža primas 
Cscrnoch, práve tak ako ev. hiskup RaHay, pastierskymi 
listami vlíval chceli na kňazov a ohodroval menovite ma
ďarónskych farárov, ha Raffay chránený maďarským voj
skom mal drzosl pásf agitoval do samého Turč. Sv. Mar
tina (28. novembra), ťud všade odolal nástrahám, lákaniu. 
Slovenské časopisy úradníci z poštových vagónov vyhadzo
valí v celých halíkoch, ahy nedošly na miesto určenia a 
aby tak Slováci nevedeli, čo sa robí. Nepomáhalo nič, sria
ďuje sa viac a viac Národných Rád, častejšie sú verejné 
shromaždenia, ktoré všetky hlásia sa k Slovenske.i Národ
nej Rade a k československému státu. Muky pretrpel Tud 
zvlášť vo východných stoliciach, kde celá slovenská inteli
gencia pozostávala z niekoťkých katolíckych a cvanjelie
kych kňazov, roztrúsených po dcdinách ďaleko od seha. 
Maďarónski učitelia a kňazi, úradníci, vrhli sa naň, chceli, 
aby sa vercjne vyslovil proti čs. státu, ale on radšej mlčal 
a prosil pomoc od Slovenskej Národnej Rady! Nebolo ináč 
ani v južných stoliciach. Ako čarovn)'m prútikom dotknnté 
oživovaly i kraje národne neprebudené. 

Mad'arská vláda 13. novemhra v Arade hradela sa poko
nal s Rumunmi. Minister Jászi predložil im návrh o dočas' 
nom usporiadaní rumnnskej otázky, kým ich nerieši mie
rová konferencia. Rumunský Národný Výhor však návrh 
neprijal a hneď ostrým manifestom "Všetkým národom 
sveta" deklaroval prvý raz otVOl'ene, že Rumuni neehcú 
sotrvať nad'alej vo svazku Uhorska. Potom na národnom 
shromaždení 1. decembra v Alba Julii vyriekli spojenie 
svoje s rumunským kráfovstvom. Predsa od polovice no
vembra Rumunská Národná Rada mala svojho delegáta dr. 
Jána Erdélyiho u peštianskej vlády a 28. novembra prišiel 
do Pešti tiež dr. Julius Maniu v zastúpcní Rumunského Ná
rodného Výboru s viacerými delegátmi, vyjednávať s mini

strom J ászim. 
Jászi v polovici novembra hradal styk so Slovenskou Ná-
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rodnon Radou, formuloval už i návrhy. šlo menovite o vy; 
riešenie otázky slovenských a maďarských národných gárd, 
Povereník Slovenskej Národnej Rady, dr. Pavel Fábry ro
k", al o tom s maďarskou vládou a zvlášť s velitefom maď. 
gardy Fényesom. No vcc prefahoval a viedol vyjednávanie 
tak, aby skončily nerozhodne. Priebeh vyjednávania ozná
mil Fábry i v Prahe osolme. 

IV. 

porský zásah. - V ýchodné Slovensko jednotné so 

Západným Slovenskom. - Spišskí Nemci pridajú 

sa k Slovákom. 

Nielen Maďari napadli Slovensko, ale od severa i Poliaci. 
V Krakovských politických bnhoch začaly sa propagovať 
nároky na Tešínsko, severný kraj Trenčianske.Ť, Oravy a 
Spiša. Na území tom totiž Tnd hovorí prechodným nárečím 
česko-pofským a slovensko-pofským. V Sliezskn na severe 
sú aj Poliaci. Toto si vzali za dóvod. A porské ozbrojené 
sily vnikly jednak do českého Sliezska, jednak na Sloven
sko. Už '6. novembra obsadily Suchú Horu v Orave, potom 
Jablonku a okolie, neskoršie vnikly do Horného Spiša. 
A za nimi hneď tiahli .agitátori, ktorí snažili sa nakloniť 
obyvateIstvo PoTsku predajom lacného petroléja a soli, 
ktorých bol vtedy vefký nedostatok. 

Slovenský pohyb vyvolal u pomaďarčenej nemeckej in
teligencie spišskej vefký strach. Od severu tisli sa Poliaci, 
Slováci začali dvíhať hlavy z jarma politického, písalo a 
hovorilo sa o pripojení 16 stolíc Slovenska k českosloven
skému státu, to predsa nebolo nič lákavého pre odrodilých 
Nemcov, stojacich v službách maďarizácie. Preio mestá, 
ktorých správa bola v ich rukách, začaly pracovať za in
tegritu Uhorska li vyslovovaly sa proti čs. státu. Na sloven
ské obyvateIstvo stolíc však mestá nemaly žiadneho vlivu, 
medzi ním rozšírila sa už zpráva o Slovenskej Národnej 
Rade a jej rezolúcii, šlo za ňou a žiadalosi čs. stát. Nemci 

no 

a maďaróni, keď zvedeli o Vyxovej note a cločasnej de
markačnej čiare ujednanej medzi Hodžom a Barthom, a 
keď začalo čs. vojsko približovať sa k Spišu, vyslali depu' 
táciu 11. decembra k Liptovskému Národnému Výboru a 
vyhlásili, že sa pripojujú k Slovenskej Národne.Ť Rade, 
ktorej to i telegraficky oznámili. Osvedčili sa tiež, že čs. 
vojsko príjmu v Spiši priatefsky. 

Redaktor protislovenskej "Našej Zástavy" a "Eperjesi 
Lapok" Vikt~r Dvorcsák, spolu s farárom Liptaim, založil 
4. novembra v Prešove "Východoslovenskú Národnú Radli". 
Hneď rozposlali vyzvanie "Víchodním Slovjakoin" a začali 
agitoval za integritu krajiny proti Slovenske.Ť Národnej 
Rade martinskej a proti čs. snahám, vyhlasujúc, že vý
chodní Slováci nepatria k západným. Medzi odrodilými 
úradníkmi. kňazmi, učitefmi a statkármi našli dosl' spolu
pracovník~v, ale fud nedal nič na ich slová. Dvorcsák začal 
vyjednával' s Jászim, aby maďarská vláda uznala jeho Ná
rodnú Radu za predstavitefku Slovákov, ale 'minister infor
movan ý, kto je Dvorcsák, a že za ním nesto ja Slováci, odbyl 
ho. Dvorcsák, aby svo.jej Rade dodal vačšej váhy, začal 
potom agitovať po dedinách a na 24. novembra svolal shro
maždenie do Prešova. Ale dožil sa blamáže, lebo po vef
kých rečiach proti "aspiráciam českým", prítomní slovenskí 
rofníci a remeselníci vyvolali "Sláva Slovensku!" "Dolu 
s Uhorskom!" "Nechceme ísi s Maďarmi!" a opustili shro
maždenie. Nepomohly ani početné rozdávané letáky. Po 
šarišských dedinách začaly sa vyvesoval' slovenské a české 
ziistavy a so škál strhali maďarské nápisy. . . . 

Po nezdaroch s Východoslovenskou Národ. Radou, kecl 
medzi šarišským fudom zrejme prejavila sa a zakorenila 
československá orientácia, Dvorcsák s prešovským pravo
lárom dr Karolom Bulissom usniesli sa 4. decembra v Ko
šiciach založiť "samostatnú slovenskú republiku", pomocou 
ktorej chccli Slovákov odviesť od čs. státu, keď to už ináč 
nešlo. Prezidentstvo republiky navrhli Dulovi a Hodžovi a 
ministerstvá viacerým slovenským politi kom. Ovšem do
stalo sa im zavrátenia. Nedali sa tým mýlit. Dvorcsák zase 
zašiel 6. decembra i s deputáciou z východných stolíc do 
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Pešti protestovať proti obsadeniu slovenských stolíc česko
slovenským vojskom. Bulissa vypracoval memoranduln, 
v ktorom žiadal maďarskú vládu, aby "slovenske.i rudovlá
de" odovzdala administráciu slovenských stolic, memoran
dur'! zaniesol 9. decembra J ászimu a seba navrhol za kon
zula "slovenskej republiky", delegovaného u maďarskej 
vlády. žiadal tiež, aby "slovenskú republiku" schválila bež 
maďarská vláda. Úsilia tido však skončily bez akéhokorvek 
úspechu, hoci j j. deeemhra v Košieiaeh skutočne vy
hlásili "slovenskú republiku". Keď sa Hodžu maďarskí žur
nalisti dotázali na samostatnú "slovenskú republiku", po
vedal im, že s akeiou Slováci nemajú nič spoločného, ináč 
z mnohých obcí Spiša a Šariša došly Slovenske.i Národnej 
Rade sú'hlasy s jej deklaráciou a tiež Uhorská Nemeeká Ná
rodná Rada z poverenia spišských Nemcov sa už vyjadrila, 
žc spišskí Nemci vďačne včlenia sa do čs. republiky, lebo 
svoje národné a hospodárske záujmy im ona zabezpečí. 
Maďarská ministerská rada 13. decembra sa tiez zaoherala 
s prohlémom samostatnej repnbliky slovenskej. Myšlienku 
vzala s radosťou v známosť, jestli ju uzná mierová konfe
rencia. Ale Dohoda uznala len československý stát, rozkaz 
Fochov bol jasný, preto z obavy, že jestli vláda odobrí 
akciu Bulissovu, dostane sa do konflikhl s vojenskou mi
si ou dohodovou, radšej nešla do nového dobrodružstva. 

Ruských Národnýeh Rád založilo sa niekol'ko, ktoré vše
tky vystupovaly menom všetkých Podkarpatských Rusov: 
Užhorodská bola úplne v rukách maďúónskych, v Muka
čevskej sa uplatňovaly aj vlivy ukrajinské. V L'ubovílÍ 
8. novembra ustavená Ruská Národná Rada a 19. novembra 
rozšírená v Prešove za predsedníeiva Antona Beskida, býv. 
poslanca, chránila skutočnc záujmy rudu, Táto žiadala 
sebaurčovacie právo pre Rusav a protestovala proti tomu, 
aby oni zastali v spoločnolll svazku s Maďarmi. Svoju re
zoiúeiu poslala i Slovenskej Národne,j Rade v Martine a bola 
s ňou v stá lom spojení, Jej delegát na mierovej konferencii, 
Beskid, v do hode s americkými Uhrorusmi, bol za pripoje
nie Podkarpatskej Rusi k československej republike a ieh 
stanovisko potom aj zvíťazilo, 
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V tie časy vel'mi pekne reprezentoval sa Liptov. Hned: 
po deklarácii 1. novembra síde sa na stoličnom dome v Mi
kuláši shromaždenie, kam dostaví sa i župan a podžupan a 
mnohí z mesta i okolia, Vyvolený bol 25-členný Liptovský 
Národný Výbor, ktorého činnosť však siahala i na východné 
Slovensko, Menom stolice shromaždenie pridalo sa k de
klarácii, Na 3, novembra svolané vefkě shromaždenie v Rli
žomberku osvedčilo sa za deklaráciu. 15. novembra. bolo 
shromaždenie spolku liptovských evanjelických učiterov, 
podriadili sa Slovenskej Národúej Rade, Keď už zase ceLl 
trať košicko-bohumínskej dráhy bola obsadená maď. voj
skom, shromaždenie asi 10.000 rudí v Ružomberku 17. nov, 
demonstrovalo za deklarácin a A, Hlinka prítomných vo
jakova civilov sprísahal na čs, stát; protestovalo proti ma
ďarskému vojsku a vzalo na vedomie utvoreúie sa česko
slovenskej vlády, tiež s radosiou prijalo menovanie jedno
tlivých ministrovo Na 27. novembra svolal A, Hlinka sloven
ské katolícke kňazstvo s celého Slovenska do Ružómber
ka a početne navštívená sch6dza vyslovila sa za čs, stát a 
poslala čs. vláde p()zdravný telegram, Mnohí kňazi, ktorÍ 
nemohli prísť, vopred písomne prejavili súhlas s usnesením 
sch6dze. 28. novembra uzavrel Liptov. Sv, Mikuláš, že mie
sto dosavádneho úradného jazyka maďarského zavedie slo
venčinu a žiadal to isté i pre stoliou, 8, decembl'a bolo v Mi
kuláši shl'omaždenÍe svolané Liptovským V ýbol'Om, na
ktoré dostavily sa vefké zástupy, i deputáeie z východných 
stolíc, zo Zvolenskej atď. Východní Slováci protestovali 
proti Východoslovenskej Národnej Rade, neuznali ,iu. Asi 
2300 vojakov, vačšinou bez zbrane, složilo prísahu Sloven
skej Národnej Rade, Po slávnostných rečiach vytýčili ~a 
stoličnom dome bielu hodvabnú zástavu s odznakom es, 
státu, Hneď po prevrate (8. novembra) začal v Ružomberku 
vychádzať "Slovenský. Denník", redigovaný K, Huškom a 
v Mikuláši "Tatranský Sokol", redigovaný dr. J. Janoškom, 
Čulo bolo však aj po iných stoliciach, menovite v Tur

čianskej, Trenčianskej, Zvolenskej, Oravskej, Hontianskej 
atď. V Turč. Sv. Martine už 2. novembra utvorHa sa prvá 
slovenská národná garda 120 mužov, pod vedením nadp. 



dr. Jána Izáka. Po jej príklude vznikly podohné slovenské 
národné gardy aj v iných ohciach. Po mestách i dedinách 
množily sa slovenské,' české i americké prápory, klo mohol 
zuopatriť si ohrázok Musarykov a Wilsonov, považoval .sa 
za šťastného a hol na ne vdmi pyšný. Nálada protiuhorská 
rozšírila sa Jako mohutná povodeň, všade opanovalo nadš.e
nie, že Slováci vymaňujú sa zpod tvrdého jarma maďar
ského. 

Ale vedra radostných zpráv, ako sa všade Slováci hýhu 
politicky, ako vzdorujú nástrahám, ako odvraca.jú teror, 
dochodily do Slovenskej Národnej Rady zároveň i početné 
zprávy o prenasledovaniach, násilnostiach, vazneniach, ha 
i mučeniach a vraždách, akých dopúšťaly sa rózne medzítka 
maďarskej vlády. V mnohých krajoch šarapatilý miestne 
maďarské národné gardy. Z frontov i zo zázemných for
mácií domov dochodivší slovenskí vojaci prinášali niečo 

zhrane a municie. Ahy sa títo nemohli formovaťv hrannú 
silu, chodily po dedinách maďarské oddiele a zhrane odo
heraly. I z toho povstaly mnohé srážky. Keď v polovici no
vemhra došlo do Martina maďarské vojsko, I1ielen že zla
palo Dulu a Škrovinu, ale odstránilo slovenskú zástavu so 
stoličného domu a odzhrojilo aj tamojšiu slovenskú národ
nlÍ gardu. Tak rozumeli Maďari samourčovaciemu právu 
národov. . 

Všade tam, kde zasiahlo čs. vojsko, nastal poriadok, umÍ
kaly rozyášnené maďarónske hlavy a Slováci počali sa 
organizovaf. sbieraf vojsko na posilnenie na-ej hrannej moci. 

V. 

"Prvá slovenská vláda". [Jdalosti v Pešti. -

Rozhodnutie Dohody o ,slovensku. - Dočasná 

demarkačná . či'lra česko·slovensko-maďarská. 

Keďso Slovenska dochádzaly úpenlivé žiadosti o pomoc 
čs. vláda poverila dr. Šrohára.ísť na Slovensko a vyhlásiť tam 
československý stát. Stalo sa tak 6. no"Vemhra v Skalici. 
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Na obsadenom území menovaný bol dr. L'. Okánik zu ko
mi sáru v Skalici, a "prvá slovenská vláda" zučala svoju 
činnosf: dr. V. Šrohár, predseda, dr. P. Blaho, zemedelstvo, 
dr. Ivan Dérer, vojenské, súdne a finančné veci, A. štefá
nck, školstvo a veci vnútorné, Ínž. štefan J anšák, železnice 
a poštu. V chaose, aký hol, však každý musel su zaoherať 
všetkým, čo sa vyskytlo. Všestrannou činnosťou vynikol dr. 
Blaho, ktorý po celom západnom Slovensku svo.iím pred
válečným účinkovaním, mal tam v každej dedine mnoho 
osohných známych, jemu oddaných. Bol dušou re"Volúcie. 
Československá vláda poverila peštianskeho pruvotára 

dr. Emila Stodolu dočasným zustupovaním čs. vlády u vlády 
muďarskej na likvidovanie vzfahov medzi Maďurskom 
a čs. státom, resp. Slovenskom. Poverovacie listiny Stodola 
odovzdal Károlyimu 11. novemhra. K dispozícii dostal pre 
úrad tri miestnosti v hoteli "Astoria". Stodola vymohol, že 
slovenskí vojuci nemohli hyť nútení proti svoje.i vóli vstu
povať do maďarského vojska. 

Udalosti na Slovensku prinútily predsedu vlády dr. K. 
Kramářa 14. novemhra telegrafovať Károlyimu, že nástup 
čs. vojska na Slovensko deje sa na podklade helehradské
ho prímeria (to dovol'ovalo dohodovému vojsku ohsadiť 
strategické hody na celom území UhOJ'ska). Károlyi odpo
vedal mu 17. novemhra. Popieral taký výklad prímeria a 
popieral právo slovenskej deklarácie rozhodovať o pripo
Jení Slovenska k českým zemiam. Slovenskú Národnú Radu 
uzná len pod suverenitou maďarskou a v tom prípade pri
zná jej aj nejaké práva. Protestuje proti nástupu českého 
vojska na územie Uhorsku. - Kramář znova odpovedá mu 
notou 19. novemhra, že čs. stát je uznaný dohodou za spo
jenca, následkom toho čs. vojsko je armádou dohodovu so 
všétkými právami, jej prislúchujúcimi. Maďarská vláda zu 
územíe, patriace čs. státu, nemohla uzavrieť žiadne príme· 
rie. Definitívne hranice Slovenska určí mierová konferen
cia. - Ohsah telegramov a noty zaslal hneď Benešovi do 
Paríža a žiadal o zakročenie. 
. Po. ohsadení Martina, Vrútok a Žiliny maďarským voj

skom, Milan Hodža odišiel do Prahy. Bol tiež poslancom 
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v Národnom shromaždení. A keď Stodola vzdal sasvojho . 
poverenia v Pešti, Kramář menoval ta Hodžu splnornocnenc 

com československej republiky. 
Hodža prišiel do Pešti 24. novembra a Károlyimu pred

stavil sa 28. novemhra. Dohodová rnisiá vojenská, vedená 
francúzskym podplnkovníkom Vyxom, došla 26. novembra. 
Hodža navštívil hneď Vyxa, a zistil, že ten nemá žiadnych 
instrukcií o Slovensku. Ba vyjadril sa, po stažnosti Káro
Iyiho, i proti vysielanin čs. vojska na Slovensko. čs. splno
mocneriec požiadal preto zaraz vládu pražskú, aby vymo
hla v Paríži príkaz pre Vyxa. 
Keď Hodža videI, že v PeštI robia SB ďalšie prípravy 

k vojenským výpravám na Slovensko, a že maďarská vláda 
chce previesf tam plebiscit a tiež vorby do národného shro
maždenia peštianského, snažil sa vy jednávaním S maďar

skou vládou získať času a tým oddialiť zákroky Károlyiho 
na Slovensku. Počítal s tým, že po nejakom čase bude 
možné dopraviť na Slovensko viacej nášho vO.rska a že 
v ParÍži stane sa nejaké rozhodnutie o Slovensku. Toto sícc 
nznávané bolo Dohodou za súčiastku čs. státu, ale jeho . hra
nice, ani len provizorne, neboly ešte určené. Aby nemusel 
vystupovaf oficielne za čs. stát v tejto veci a predsa aby 
maďarská vláda vyjednávala, povolal niekorkých Slovákov 
do Pešti. Prišli: Matúš Dula, dr. Vladimír Fajnor, Feter Ma
kovický, dr. L'udevít Bazovský, dr. Ján Ruhmann, Viliam 
Paulíny. Na predporade 29. novembra v .,Astorii" Hodža 
[;riz.vukoval, že nejde o oficielné vyjednáv~nie a Ilemá byť 
uzavrený ani žiadny pakt s maďarskou vládou, ide len o zí
skanie času, kým sa vojenská situácia nezmeni, aby sa za
medzily neporiadky, násilenstvá a vraždy na Slovensku. 
čs. vládu informovalo účele týchto vyjednávaní. Maďar
ská vláda príde s návrhom, ku ktorému má Jászi ešte do-, 
plňky. Hodžov protinávrh vláda zdráha sa prijaf. Návrhy 
všetky majú len ráz dočasný, nič definitívneho neobsahujú. 
30. novembra bola sch6dzka. Slovákov s Jászim, v jeho mi
nisterstve. Jászi vyložil svoj podrobný návrh. Po rozhovo
!'Och vypracuje sa osnova; tá sa predloží maďarske.i mini. 
sterskej rade a tiež Slovenskej Národnej Rade na schvále-
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nie. Prirodzene medzi jeho stanoviskom a názormi sloven
ských delegátav bol podstatn)' rozdiel. 

Podrobne o návrhoch netreba sa ani zmieňovať. leho 
prakticky neznamenaly nič, keďže medzi Hodžom a ostat
nými Slovákmi holo dohovorené vopred, že vy.jednávania 
sú len formálne. Slováci po deklaráci; z 30. októhra ani ne
mohli na státoprávnom pomere Slovenska k Maďarsku nič 
meniť. Slovenská Národná Rada, keb~~ návrhy boly·je.i pre
dostreté, beztak hy ich bola zavrhla, to sa vedelo už vopred. 

O rokovaní nemalo sa nič publikoyaf, kým sa neschvália 
definitívne rozhodnutia. Ale nž večerníky' peštianske pri: 
nicsly zprávu, že dohovor so Slov. Národnou Radou je 
ukončený, české vojsko že opustí Slovensko. Zprávy tieto 
vyvolaly poplach v Prahc i na Slovensku, lebo nevedelo sa 
o intenciách rozhovorov a Hodžove infol'lllácie pre neriad
nu dopravu došly' do Prahy len oneskorene. čs. vláda hneď 
reagovala 1. dccembra jednak telegramom Hodžovi, aby 
o dočasných opatreniach nevyjednával, jednak uverejnila 
dementi o vyjednávaniach v Pešti. Dnlovi došlo {jež viac 
dotazov, preto telegramom 1. decembra zaslaným do Mar
tina verejne sa osvedčil: "všetky chýry maďarských novín 
o pokonaní sú falošné". Telcg-ram ten publikovaly Národnie 
Noviny. Jászi, aby kryl maďarský neúspech, uverejnil 
y maďarských novinách zprávn, že pre diferencie medzi 
slovenským a maďarským stanoviskom, ako i pre pražské 
komuniké, maďarská vláda vo vyjednávaniach pokračovať 
bude len o niekorko dnÍ. Dula s Bazovským odcestovali 
~ Pešti do Prahy vee a.i osohne vysvetliť. - Vo vy jedná
vaniach sa ovšenl nepokračovalo. 

Vyjednávania peštianske maly však tú dobrú stránku, 
že prinútily čs. vládu a čs ministra zahmničia energickej
Šle vymáhať u Dohody rozhodnniie o Slovensku. 

Vytýkalo sa Hodžovi, že pri týchto vyjednávaniach ne
postupoval ako čs. splnomoenenec a nerespektoval čs. stá
tu. Uviedol som už, prečo je bez podstaty prvá výtka. 
A l-lodža už pred vyjednávaním, v interviewoch s maďar
skými novinármi vyslovil sao Moje rozhovory s Jászim nie 
sú oficiálneho rázu. Chceme slovenskú otázku len pre-
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chodne riešiť. Presvedčený som, že vzájůmné zán.Ťmy v hu
dúcnosti sblí7.ia československý stát s Maďarstvom. S. tým 
Maďarstvom, kloré prijme československý národ ako 
fakt ... Kmeňové slúčenie a hezpodmienečné právo seha
určenia nemóže sa stať predmetom dohodovania ... My 
(Slováci) n a z á k I a dem e d z i n á rod n é hop r á v a 
sme občanmi československými od 14. angnsta. 
Ako vidieť, Hodža netajil SL pred maďarskon verejnon 
mienkou, že vyjednávania nemóžu sa priečiť faktickémn 
pripojeniu Slovenska k českým zemiam. 

Vyx 3. decembra obdržal z Paríža úpravu, dra ktorej čs. 
státu, ako spojencovi, Dohoda dáva právo obsadit k nemu 
palriace územia z Rak.-Uhorska, svojím vojskom a maď. 
dáde sa ukladá svoje vojsko so slovenského územia odvo
lať. Vyx rozkaz Fochov odovzdal písomne Károlyimu 4. de
cembra a žiadal si oznámiť lehotu, do kedy vyhovie maď. 
vláda note. Károlyi odpovedal hneď; vláda vo ,vo.Ťom ťaž
kom postavení musí vyhovieť opatreniam od nej žiadaným 
a nariadi, aby sa tak stalo hez odkladu, splnenie oznámi 
v najkratšom čase. Protestuje však proti tvrdeniam o ná
silnostiach maďarského vojska a proti takému výkladu 
úmluvy o prímerie z 13. novembra (belehradskej). Ohsa
dzovanie Slovenska českým vojskom prieči sa 17. a 3. ho
du prímeria, lebo má docela iný ráz. Uznanie čs. státu Do
hodou nemóže znamenat automatickú zmenu hraníc Uhor
,ka, lebo prejudikuje rozhodnutiu mierovej konfereneie. 
Preto maď. vláda žiada, aby české vojsko zdržalo sa vý
hradného ohsadenia časti uhorského státu; aby maďarskej 
vláde priznané bolo právo do všetkých krajov nhorského 
státu na udržiavanie poriadku vysielať pešie i .Ťazdné voj
sko, vynímajúc územia, určeného v 1. odst. helehradského 
prímE'ria (totíž za demarkačnú čiaru, určenú v Belehrade); 
aby . miešaná komisia vyšetrila hneď všetky porušenia 
úmluvy o prímerí českým vojskom a českými jednotliv
cami. - žiadosti Maďarov sa nesplnily. 
Keď Vyx odovzdal Fochov rozkaz maďarskej vláde, tá

zal sa ho Károlyi, čo je to "slovenské územie", aké sú jeho 
hranice? Vyx opakoval otázku čs. splnomocnencovi,' ale 
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Hodža nemohol sa dovolávať žiadnej hranice Slovenska, 
veď ani administratívnej hranice nemalo a Dohoda sa ne
vyslovila ani o jeho provizorných hraniciach. N:v.rhol teda 
Vyxovi dočasnú demarkačnú čiaru, "k Ý mne d 0.T der o z
hod n u t i e z Par í ž a". Čiara táto išla públižnc národ
nostným rozhraničením bez ohradu na nntnostI h.ospodár: 
ske a dopravné. Min. Bartha podpísal tMo pro v 1 Z o r II u 
úmluvu 6. decemhra a nariadil vojsku ustnpovať za urče
nú čiaru. 

Hodža lmeď 6. dec. telegrafuje i píše Benešovi, že došlá 
úprava nestačÍ, ale treba určiť demarkačnú čiaru, za ktorú 
musí maď. vojsko vyprázdnit Slovensko. Súč.asne navrhUJ" 
určit čiaru tú asi tak, ako hola potom v Paríži stanovená, 
teda s Bratislavou, žitným ostrovom, rieka Ipef, Lučenec, 
Rožňava, Košice, Čop, Užhorod KBeneš: Světová válka n. 
sv., str. 492). . 

Úmluva peštianska bola v ParÍži zazlievaná BeneŠOVI, 
ale "ee sa vysvetlila. Slovensko malo znej zrejmý os oh a 
nsnadnil sa postnp čs. vojska. Z Paríža nové rozhodnutie 
o prvej demarkačnej čiare došlo Vyxovi až 24. ~ecemhra 
pravdepodobne nrčená hola dra žiadosti Hodžove.T z~ 6 .. ~:
cembra. Ale už i do tých čias čs. vojsko mohlo volneJsIe 
obsadzovať Slovensko a zabránilo sa mnohým a!.rocitám. 

V j10dmienkach prímeria, hoci Clérnenceau v telegrame 
10. novemhra výslovne ustanovil, že majú sa týkat výhrad
ne vojenských ved, zástupca gen. Francheta v Belehrade, 
o·en. Henrys, opomenul z nich vynechať 17. odst.: Do
hoda nezamieša sa do vnútornej administrácie Uhorska. 
Po teleg'rame Clémencean-ovom ani jnhoslovanská, ani ru, 
muská Lvláda necítila sa hyť viazaná týmto odstavcom a 
ani čs. vláda, pri všetkých protestoch maďarských. Na úz~
miach, ich vojskami obsadených, preto všade vlády prejI
majú a.Ť adminis!.ratívn. Minister šrob~r; vo vedomí; že 
Slovensko patrí nž k čs. státu, uskutocnoval to hned po 
obsadení západného Slovenska počiatkom novembra. 
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VI. 

Vojenská situácia na Slovensku počiatkom de cem

bra r. "9"8. - Obsadzovanie Slovenska českoslovo 

vojskomo - Prvá a druhá demarkacná čiara. -

Pomery v Maďarsku. - Odrazený útok maďar-

ský. - Hranica československo-maďarská. 

,. decerilbra na Slovensku vojenská situácia hola nasle
dovná: čs. vojsko v moci svojej držalo kraj medzi Malými 
Karpatmi a Moravou a okolie Trenčína, teda pomerne kn 
malú časť Slovenska, kdežto ostalné bolo cšte vydané na 
pospas maďarskému vojsku a madoarske,i národnej garde, 
Na,jjužnejšie posunutá skupina v okolí Malaciek mala s ma
ďarským vojskom umluvenú demarkačnú čiar", schválenú 
i maďarskou vládou, a to Devíuska Nová Ves-Malínský 
vrch-kotla 585 (západne od Sv. Jura). Demarkácia tát~ 
zrušená bola pri obsadení Bratislavy naším vojskom, Se
verná skupina tohoto územia ohsadila okolie Skalice, Se
nice, Vrbového, l3rezove,i, My,javy, Trnavy, odkiaI napre
dovala na Cífer, na Sered, dosahujúc cez Kerestúr Farka
šín. - Trenčianska skupina dolinou Váhu na sever zasa
hovala po Zem, Kotešovú po vyše Bytče, na .juh po Leopol
dov, obsadila Radošinu, Bánovce, Topolčany. 

V novemhri mala čs. vláda len slahé vO,jenské sily k dis- . 
pozícii, a to ešte zle- vystrojené válečnýlll m,ate-riáloln. Č-i"asf
ka obsadzovala oponujúce nelnecké úzeinia v čechách a 
na Morave (obsadenie "Dcutschbohmen"-u, "Sudetenland"-u 
a "Bohmerwald"-u ukončené bol o ai 18. dece,nbra 19181, 
čiastku viazal postup Poliakov v Sliezsku, a čiastka ope
rovala na Slovensku. Dlho trvalo tíež, - pre nedostatok 
schopných českých vyšších dóstojníkov, - sriadenic mini
sterstva Národnej Obrany a na,jvyšších vojenských veli
terstíev, tak ako to pomery vyžadovaly, Tým lrpel postup 
nášho vO,jska na Slovensku. 

Po dohode o dočasnej demarkáeii medzi Hodžom a Bar' 
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thom, predloženej podpl. Vyxovi, teda o demarkácii rázu 
čiste vojenského, začal sa energickejší postup čs. vojska. 
Je pravda, že ohsadzovanie ·ani potom nešlo ešte úp lne 
hladko, pridaly sa viaceré menšie-vačšie srážky medzi obo
ma vojskami, práve tak, ako i po oznámení dcmarkačnej 
čiarv 34. decemhra. Ale maďarská· vláda už hevysielala 
d'alšie posily z Pešti, čo by nevyhnuterne viedlo ku kna
vým vačšÍm hojom. V čechách a na Morave bola čiasločuá 
mohilizácia niektorých plukov, ktoré sa už povracaly do
mov, vystrojily sa formácie, tvorily sa zálohy, do vO,Tska 
zavieclla sa narýchlo disciplína, takže počiatkom deceruhra 
holo už viac vojska než prv.I postup sa vypra<.Óoval plá
novíte a 10010 jedúotné vedenie, 25. novemhra vrchným 
\.e!iterom vojska, operujúceho na Slovensku, mcn,ovaný 
hol plukovník Schohl a po mesiaci slal sa ním italský ge' 
nerál Piccioni. K českému vojsku pridávali sa už i skupi
ny slovenských vojakov, ktorých pribývalo stále s postu
pam čs. vo.jska, pomáhali i českí Sokoli. Kam došli, všade 
ich s veIkou radosťou vítali ako spasiteľov. 

Na postupujúce čs. vojsko pri Vel'. Mačade, povyše Ga
lnnly, maďarský vojenský oddiel 12. decembra podnikol 
útok, proti úmluve ZD 6. decembra. Hodža hneď vyhlásil 
preto· -dočasnú úmluvu za zrušenú. 

V druhej polovici decembra začalo domov dochodiť nnše 
zahraničné legionárske vojsko, z Francie a Halíe, z kto
l'ých čiastka odoslaná bola postupne tiež na Slovensko od 
polovici januára, 

Demarkácia, došlá z Paríža do Pešte 24, decemhra, určo
vala demarkačrtú čiaru takto: Na severe hranice Uhorska, 
na juhu Dunaj od vtoku Moravy po ústie IpIa, potom rie
ka Ipeľ po Rimavskú Sobotu (mcsto pahí Slovensku), od' 
tiaf prialua čiaril po ústie rieky Užu, k severu rieka Už 
až po Užocký priesmyk. 
Časove ohsadenie Slovenska čs. vojskom stalo sa nasle-

dovne:' 
6. decenibra Hlohovec, 9. deccmhr.a Sered, 10: decembra 

Nitra-Handlová;? decembraModra, 12. decembra Pezi-

nok. 
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6. decembra žilina, 7. decembra Vrútky. 
11. decemhra Turč. Sv: Martin, 15. decemhra Kremnica, 

22. decemhra Zvolen, 23. decenibra Ban. štiavnica a Ban. 
Bystrica, 5. januára Lučenec. 

16. decembra Spiš. Nová Ves a Levoča, 17. decemhra Kež
marok, 28. decembra Margecany a Ohyšovce, Prešov, 
29. decembra Košice. 

31. decembra Dev. Nová Ves, Lamač, Kamzičí vrch Ra-
či,štorf, 1. januára Bratislava. ' 

6. januára Dun. Streda, Galanta, 9. januára Nové Zámky, 
Parkan, Helemba, 10. januára Komárno, 11. januára Le
vice a b1'eh Duna,ja od Komárna po Ipef 12. januára. 

v 9. a ~O. januára Poiplie úd Sakálošu po Selešťany, 10. 
HZ 1 j. Januára Kováčová-Pincina, 16. januára po vyroz
umení maď. vlády prekročily naše vojská demarkačnú čia
ru na Ipli a prechodne oh sadily aj železničnú dráhu Dré
gel' Palanka-Lučenec a ovšem i ohce na tejto trati. 

8.-10. januára Vernár, Telgart, Muráň, Tisovec a v na
sledovných dňoch do 15. januára Rim. Sobota Ožďany 
Tomara, Vel'ká Revúca. " 

Od K.o~íc do 15. januára Haniska, Čaňa, Moldava, Tuma, 
Gene, zda na, Lastovce, 11. januára Sečovce Trebišov 
12. januára Michalovce, Humenné, 14. januára ~ledzilabor: 
ce, 13. januára Užhorod a do 18. januára dolina Užu až 
po Užocký priesmyk. 

-y bojoc~ pri K.otešovej pred obsadením Žiliny udatne 
bOJ~vah aJ slove,;skí dobrovol'níci, vedení kapitánom Vla
dlml1'om Jesenskym. Tento slovenský oddiel v prvé dni 
p1'íchodu Šrobárovho do Žiliny, tvoril jej jedinú posádku. 

<?bsadenie po demarkačnú čiaru ukončené holo 20. ja
nua1'a 1919. Slovensko si vydýchlo! 

Demarkácia, určená 21. decembra Najvyššou Válečnou 
Radou, skoro ukázala sa prakticky nevhodnou menovite na 
východe, pretože za ňou zostaly na maďarsko;" území dů
ležité železničné uzly: šahy, Fil'akovo Feled Banriev Le
giňa--Michal'any a nádražie v Užhor;de. V dosledku 'tohu 
s južným krajom a z Košíc na východ nebolo železničného 
spojenia. Husto obsadit demarkačnú čiaru nedalo sa a me-
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dzerami .prenikali maďarskí agitátori, vyvolávali na našom 
pohraničnom 'území stále nepokoje a šÍrili tiež borševickú 
propagandu. Ale i z krajov za demarkačnou čiaron dochá· 
dzaly stále žiadosti, aby ieh čs. siáttiež obsadil. U nás sa 
totiž pomery postupne konsolidovaly, kddto y Maďarsku 
hospodárska i politická anarchia trvala ďalej. Z týchto dó
vodov, keď Rumunsko žiadalo v Paríži zmenu demarkáeie, 
stanovenej belehradským prímerím, pretože vačšiu čias!

ku rumunského územia ponechávala Maďarsku, i .česko
slovenská republika žiadala novú úpravu demarkačnej 
čiary. Stalo sa tak 26. februára 1919. Nová čiara sla Duna
jompo Verovce, odtial' rovno na Malú Tereňu-Szarvasko
Malyi (pod Miškovcom, vtok rieky šajavy do Hornadu
Gesztély-Monok-šarišský Potok-Zemp!. A gard-Baťovo, 
potom priamo na sever k Perečínu a ďalej rieka Už. Toto, 
ako aj novú rumunskú demark"čnú čiaru, oznámil Vyx ma
ďar5kej vláde 20. marca. 
Maďarská l'udová vláda nijako nemohla zmócf pováleč

né pomery zarahlé na Maďarsko., Staré politické strany 
prirodzene sa rozpadly a nové nemaly žiadnyeh tradícií. 
Najsilnejšia sociálne-demokratická strana až do prev1'atu 
nemohla. sa uplatnit v parlamente, lebo ta ju maďa1'skí 
šl'achtici nikdy nepustili. Podobne bolo s radikálnou stra
nou (Jásziszti). Rol'nícka strana v pravom slova smysle 
v agrárnom Uho1'sku vobec nejestvovala! A tak strany, na 
kto1'é prenieslo sa vedenie státu, neprešly nútnou politickou 
a parlamentnou školou, aby sa mohly 50 zdarolli ujať vlá
dy. Do všetkých strán hrnuli sa rudia, bývalí ich protiv
níci. Medzi stranami nebolo dost dóvery a často ani medz1 
vedúcimi činitefmi. Vláda nevedela nijako dósledne p1'e
viesť ani najnútnejšie osobné zmeny v admimstrácii, ešte 
menej da1'ilo sa jej v 1'iešení hospodárskych a sociálnych 
otázok, kto1'é hrozive vystúpily vo všetkých "tátoch po 
vojne. Mali bane v Šalgov-Tarjanoch i v Tate, nevedeli 
rýchle zorganizova ť vydatnú tažbu uhlia, radše.j zúfale 
kričali, aby im ho dodali N emci a čechoslováci hotové a do
vezené do Pešti! Zastali im ŽÍrne polia medzi Dunajom a 
Tisou za Dunajom, i doby tok nebol tak vyničený ako 
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u nás, ale domáhali sa dovozu ohilín a sadla. Menovite ,pri
ostnly sa sociálne pomery, ktoré upravIf i postupne pred" 
prevratové maďarské vlády nikdy nedovolily li ony teraz 
rozlialy sa jako povodeň, nehatená hrádzami. Vefké hrie
ehy minulých vlád kruto pomstily sa teraz, v základoch 
otriasaly budovu státu. 

Situácia prerastala ccz hlavy novým politi kom maďar
ským; vláda bola v stálej kríze, menily sa osoby. Obdobie 
demokracie našlo Maďarov úplne nepripravených a doká
zalo sa, že samo robotníctvo bez spolupráce R roťníctvom 
neluože viesf stát. Ako sa krajina komunizovala, tak rástol 
aj odpor sedliaciva proti novotám. Ba pridaly sa i vzbury, 
z,lášf v Zadunajsku. 

V polovici januára 1919 došlo k rcorganizácii vlády v če' 
le s Berinkeym, v ktorej sa soc. demokratická strana vý
datnejšie uplatnila. Károlyi stal sa prezidentom rudovej 
republiky. Ale ani nová vláda nevedela podstatne.ršie zme
nit pornery a celá vec Maďarska rúhla sa po naklonenej 
ploche do híbky. 

Ruskí boBevici snažili sa využiť poválečného zmatku .vo 
všetkých europských státoch vo svo j prospech, ale me
novite v státoch porazených a znova sa tvoriacich. Vyslali 
na všetky shany agentov, propagátor ov vycvičených, opa
trených instrukciami i peniazmi. Béla Kún s viacerými to
varyšmi vrátil sa do Pešti 16. novembra a hneď započal 
svoj úkol v Maďarsku. Peniazmi, srubmi, ale i násilnosfa
mi zÍskaval viuc a víac prÍvržencov. Komunistiéké časo
pisy vY1uyslenýrni zprávami o šíl'enÍ sa komunIzmu, o ko~ 
munistických úspechoch v Europe, klamali čitateťov svo
jich, ale tým ich aj neustále povzbudzovali a nadháňali do 
svojích osidie!. Komunizmus načal i soc. demokratickú 
stranu, zradikalizoval zvlášf mladšie vrstvy. Požiadavky 
robotníciva, invalidov, vojska, úradnietva, bez zastavenia 
stupňoval do nemožností, aby si ichnakloni!. Vyvolával 
nepokoje, strajky, vyhrožoval i socialistom. V marci ne
socialistickí činitelia vo vláde a úradoch boli už úplne za
tlačení do úzadia. A keď pod týmto tlakom 21. marca so
ciálne demokratická strana spojila sa úphie s komunistic-
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kou stranou, nový prevrat oddal moc v státe komunistom, 
ačkoTYek yo vláde zastalo i niekoIko socialistovo Predse· 
dom maďarského sovic(u stul sa Alexander Garbai, zahl'a
ničný111 komisároln Béla Kún a vojenskýnl kOlnisárorn )0-
zcf Pogány. 

Tento prevrat staval na dva predpoklady: na všeobecné 
vífazstvo kOlllunistov v Europe, - a nu yojenskú pomoc 
červencj armády ruskej. Komunistic:ké vlny vysoko vy
Hahly v Nemecku, zaplavily Maďarsko, inde však uplatnit 
sa nevedely, I clo československej republiky zasiahla 
Moskva, ideove aj lnuotne. Udalo sti ruské a blízke maďar
ské, maly vliv na obe naše socialistické strany. L'avé ich 
krýdla blížily sa viac a viac ku komunistom, a leu rozum
ný a energický postup skutočných socialistick)'eh vodcov 
zabránil, že pevné a l'ozsiahle organizácie socialistické ne
podťahly náporu, hoci ieh čiastky prešly skutočne ku ko
munizmu. Jestli by u nás r. 1919 bola sa utvorila čistc so
cialistická vláda, je otázkou, či by tým povzbudené široké 
vrstvy nepokojného robotníciva neprekJiesníly cestu ko
munistom až k vládnym kreslám, a potom rahko mohlo 
nastat to, čo v Maďarsku. Ani NClnecké Rakúsko nebolo 
<1'aleko od podobných zvratov. Prcdvídavosťou prezidenta 
I\1:asaryka a Antonu Švehlu narazila sa v lete iná cesta: 
vlády sa ujala rudo-zelená koalíeia, ktorá predišla de
struktivizmus komunistický, hroziaci zničiť všetky naše 
politické výdobytky za vojny a po nej. 
Boťševieké Rusko všude sťubovalo pomoc, posielalo agi

tátoroy i pcniazc-, - ale vojsko jeho: viazané ruskými 
armádami J udeniča, Denikina, Kolčaka a tiež českosloven
ským vojskom, ,nemohlo postúpiť rýchle na západ, a od
halit vojensky cclú rozsiahlu ríšu. Blížiaca sa ruská červe
ná armáda, doplnená dobrodruhami všetkých možných ná
rodov, ťahko mohla vznietiť plameú vo východných čiast
kach Europy, no nedostala sa ďalej, ako po Dniester. Preto 
vystal jej morálny tlak v stredoeuropských státoch. 

Robotnídvo na Slovensku vystavené bolo dte vličším 
pokušeniam, než v českých zemiach, lebo neprešlo politic
kou výchovou. Veď maďarské vlády jemu práve tak ako 
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národnostiam, nedovolily nikdy ani len politicky sa orga
nizovať, a teraz peštianski komnnisti pnamo snažili sa 
získať ho fantomom Lenina_ lch agenti pracovali stále na 
Slovensku, pašovali pohnrujúce letáky, v apnli z lieta
diel shadzovali výzvy k železničným sirajkom, k vzhnrám, 
k ničeniu dopravy, letáky protičeské, proti kapitalistom, 
proti čs. vojsku aiď. Berinkeyho vláda krátko pred svojím 
pádom, 11. marca, prijala zvláštny L'udový zákon č. XXX. 
.,0 samospráve Slovenskej krajiny" o 15 paragrafoch, ahy 
ním navnadila Slovákov odtrhnúť sa od Čechov. Okrem 
menších lokálnych nepokojov, všetky tie lákania minuly 
hez účinku. Pripísať to možno stanovisku, aké zau.Ťali ku 
komunizmu českí ,socialisti oboch smerov, a tiež vodcovia 
slovenských socialistov, a rýchlemu vyriešeniu nalieha
vých sociálnych otázok čs. vládou. 

Kerf v Maďarsku úskokom zmocnili sa komunisti vlády, . 
dohodové vojenské misie i s VyxOlIl opustily Budapešť, 

pretože vláda nechcela sa podriadif žiadostiam Dohody. 
Komunisti vyrabovali čs. vyslanectvo, ha i členav komi;ií 
oh kradli, a pri osohnej prehliadke pohrali im peniaze, 
hodinky, prstene. Po dvoch týždňoch došiel do Pešti zá
stupca Dohody gen. Smuts. Navrhol novú úpravu demar
kačnej čiary rumunskej, priaznivejšiu Maďarum, srúhil 
uvornil hlokádu Maďarska, - ak vláda jeho návrhy 
príjme. Kúnovi však záležalo na tom, ahy nepoko.ie v Strecl
nej Europe neprestaly, veď to holo v intenciach ruských 
sovietov. Po jeho d6vodoch maďarský soyiet Sml1tsov 
návrh neprijal a generál odcestoval. 

Preto už 16. apríla rumunské vojsko sa pohne, ahy oh
sadilo územi.,. po novú demarkačnú hniu (vtok Samošu do 
Tisy - západne od Dehrecína - rieka Bereťo, Sarvaš, 
Senteš, Segedín). Soviet rozhodne čeliť Rumunom, námaha 
ukáže sa hyť marnou. Rumuni rozprášili maďarskú armá
du, nezastavia sa ani na demarkačnej čiare vedenej ro
vinou, ale ahy sa lepšie pred novým útokom zahezpečili, 
ohsadia do konca apríla kraj až po Tisu, i Segedín. V ne
poriadku ustupujúce vojsko komunistická vláda nepustí 
ani do Pešti, z ohavy, že vyvolá tam vzhuru! 
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Juhoslávska armáda vytrvala nehybne na demarkácii, 
určenej helehradským prímerím. 

Následkom vnútorných udalostí v Maďarsku, čs. vojsko 
nezačalo hneď po nóte odovzdanej Vyxom v Pešti, na
stupoval na novo určenú demarkačnú čiaru, - ač to hola 
chyha. Velitelia jednotlivých úsekov pohraničných nevy
užili dostatočne dohy od konca januára pripraviť, doplnii 
avýdatnej§ie ozhrojiť pre každý prípad vojsko im sverené. 
Za takých okolností počal nástup vojska koncom apríla a 
počiatkom mája ... Vynútilo si napredovanie na východe 
v okolí čopu, Nového Mesta p. Šiatrom, pri Miškovci a 
južne od Rim. Sohoty: 6. leg. divízia, skupiny Angione, 
Zincone, Ciaffi a armádna skupina gen. Hennoque. Pravé 
krýdlo však narazilo na vačšie sily maďarské, ktoré ne
mohlo zatlačit. 
Hneď v prvé dni apríla komunisti donútili Pogánya vzdať 

sa komisárstva; nástupcom jeho stal sa Viliam l.lohm. Tento 
spolu s gen. štáh. plukovní kom Stromfeldom dá sa ener
gicky do reorganizovania červenej armády. Pracujú na 
reorganizácii celý apríl a do polovice mája skuročne zdi
sciplinovali vojsko; menovite mnoho robotníkov sa do nej 
prihlásilo. Použili i zbraní Mackensenovej armády, a no· 
viny v tie časy rozpÍsaly sa o pašovaní streliva zo zahra
ničia, ako posledné roky! Zvláštnu pečlivosť venovali delo
strelectvu: pretože vyzvedeli, že my máme slabé. Tiež si 
zistili, ženemusia sa ohávať útokov so strany Rumunov a 
Juhoslovanov, a z frontov týehto preskupili rýchle všetko 
vojsko na sever. Maďarský železničný systém, tiústredený 
na Pešť, im v tom dohre poslúžil. Zahazardovali si a 20. mája 
počali útočif plnou silou. 

Komunisti využili rumunským postupom vybičovaný 
maďarský nacionalizmus, - veď Rumuni okupovali skoro 
polovicu Uhorska, - použili vystupňovanej demagogie 
bofševickej, ahy zfanatizovali rohotníctvo, a sruhovali im 
za zásoh Slovenska ukojiť ich hlad aj iné potreby. leh plán 
hol opanovať Slovensko, rady červeného vojska rozmno
žiť tamojším obyvaterstvom, potom udreť na Rumunov, a 
konečne vyhnať aj Juhoslovanov z Uhorska. Chúťky tieto 
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hovely komunistom, socialIstom, rol'níkom, aj meštianstvu, 
a preto na začiatku bojov veIké nadšenie opanovalo masu, 
hojujúcu pod červenými prápormi ... 

Italskí velitelia nášho vojska 1. júna zamencnÍ boli fran
cúzskymi: gen. Pellé, Mittelhauser a pluk. ŠncJdárek, na 
východe zostal gen. Rennoque. Nastúpili nečakane, ne
soznámenÍ s ponlcrami fl terraÍnOlll. Ale v kráLkom čase 

zachránili situáciu. Gen. Pellé už 16. mája žiadal Najvyš
šiu Radu Váleč,nú v Parfži, aby nariadiJa spoločný voJen
ský zákrok čechoslovák ov, Rumunov a Juhoslovanov, -
ale z nevysvetlitefných dosial' dóvoclov Rada sa nerozhodla 
pre. to. Svoji mi rnisialni viedenskýnli miernou cestou snaží 
sao zameclziť rozmach komunistov maďarských. - V prvé 
dni júna v okolí Uhorského Hraclišfa postaví sa nový vo
jenský sbor, a keď i pol'ská vláda osvedčí sVOJ des interes
ment, vojenské oddiele v Sliezsku sa uvorni"., a oba sbory 
presunú sa na Slovensku. 

Boje trvaly vyše mesiaca. Maďarské vojsko na východe 
roztrhlo našu armádu, Horcj východné krýdlo ostalo na 
čiare Čop-Sečovce, ačkoIvek Maďari na krátko vnikli až 
po Michalovce. Skoro v celom Šariši. Zemplíne a Abanovo
hradskej nastalo vakuum. Červená armácla opanovala po 
stupne približne čiaru: Bardejov-Sabinov-Močidlany

široké-Kl uknava-Gelnica-Smolnická Ruta - Drienky
Hosusovo-Kraskovo-{prechodne prenikla až po Renckov
ce) - Klenovec- Detva- Dobrá Niva-Kráfovce-Tlmáče
St. Tekov-{prechodne vnikla do Banskej Štiavnice, Novcj 
Bani, Zlat. Moraviec, Vráblov, Šurian a N. Zámkov)-Beše
i,ov, odHal' na juh k Dunaju po Raci vaň. Najpevnejším 
ukázal sa front kmjne pravého krýdla nášho. V polovici 
júna útok bol už zlomený, nadšeni" komunisticko-nacio
nálneho vojska vypřchlo: vysililo S8, nasiáva obrat a naše 
vojsko začalo s elánom hnať ho nazad. Kehy medzi časom 
neprišiel rozkaz z Paríža zastaviť vojnu, iste holi hy sme 
ohsadili aj Budapešť. Očakávaného raclostného privítania 
neclostalo sa maďarskému vojsku nikde na Slovensku, na
opak, celé ohyvatel'stvo holo proti nemu naladené. 

Chvál u zasluhujú českí a moravskí Sokoli, že v týchto 
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trudných časoch starí-mlaclí opustili rodiny, prišli ochotn~ 
na Slovensko vykonávať asistenčnú službu, a ffirestaml 
zúčastnili sa i h~joY. Došie! aj oddid ozhrojených Orlov 
z Moravy. Slováci zase ~ menovite z rr'urca, Liptova, z Mo
dry, z Tisovca, - t vorili dohrovol'níc-ke sbory, okrem tjch; 
1'0 slúžili pri vojsku, aby hájili svoju domovinu. Prazsky 
si.uclentský spol ok slovenský "Detvan" hlásil sa celý k vo-

jel1skej služhe. " 'v 

Pol'ské vojsko, keď Maďari blížili sa k severnemu SpISU 
a Šarišu, pod zámiellkou ochrauy proti komuniz~lU" obsa
clilo Spiš po čim'u Tafr. Lomnica-Slov. ves-Llpmk. . 

Koncom apríla chodila v Pešti americká mlsm ~ll"of: 
Browna Tento pokúsil sa z poverenia Dohody prima! 

d ,'j 1 . t K' S,. elvho a Poo'áuva aby pre nyc 1 (omunlS OY una, zamu.J v b v.J' -

ustúpili svoje miesto soc:. demokratOJll, zaco zarucoy~l i~té 
ústupky, ale úspechov neclocielil. Veď Kúu žil v naJl"uzo-

vc jších snách. , 
Ešte nedávno maďarský soviet vyjeclnával s rakuskou 

vojenskou radou, ahy sa rakúsky proletariát spojil s. n:a
ďarskými komunistmi k spoločnému hOJu. Pre :,evynese
né otázky zásobovania (Viedni už vtedy potravmy posle
lala Dohocla). sišlo z týchto úmysl'ov. Kún spohehal sa 
vel'nli aj na -československých komunistov,. úfaJ~c. s~, že 
vyvolajú rozvrat y Prahe, ako jeho tovarYši v Pestl. Skla' 

mal sao 
7. júna telegrafuje Clemenceau maďarskej vláde" aby 

"astavila útok na Československo tl jej vojsko, aby uhahlo 
sa po delnarkačnú čiaru. ináč hrozí najkl'ajnejšínli opa
treniami. - Kún odpovedá9. júna; že maďarský soviej 
chce v priatel'stve a pokoji nažívať so všetkými ná;'oda,mi 
svcta. (1). Vojenskú akciu zastaví, ak inieresovane staty 
vyšlú zástnpcov, ďočasne pokonat sa na zá~lade b~le~ll"a~
ského prímeria. Ale komunistom do Berlma ozna~lll, .ze 
jeho odpoveď ua Clemenceauovu notu Je: pre nas n;et 
žia.dnych hraníc, kým všade nczvíťa~í revolucJa pl'olet~:r
ska. -15. júna Maďari dostali novy telegram z Parlzd, 
že hranice 1\1aďarska sú už určené, naznačuje ich a vy
zýva Československo, Rumunsko i Maďarsko zastaviť ďal-
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sIe boje, lebo žiadne územné výdobytky nebudú sa kom
penzovať. Maďarské vojsko má ustápií za nové hranice. 
Jestli sa tak nestane do 18. júna, Československo a Rumun
sko budú oprávnené postupovat dra svojej vó!e, aby za
bezpečily spravedlivý mier. Kún žiadosť Dohody predložil 
predsedníctvu komunistickej strany. To však zaujme zase 
len neurčité stanovisko: zásadue súhlasÍ so ;oastavením 
bojov, ale má .sa tak stať len v príhodnej dobe, o čom nech 
I:ozhodne maďarské hlavné velitefstvo (Stromfeld bol proti 
~siupu). Chceli získať času, vynútiť od Dohody rozne 
ustupky - a v boji sa pokračovalo. 

Následkom toho g. Pellé nariadi novú ofenzívu, oznámi to 
Fochovi, odovodňujúc svoj krok nútnosiou. ŽIada i Var
šavu, aby pol'ské vojsko nepokračovalo v nástupe. 

Kún odpovedá do Paríža 17. júna: Maďarské vojsko za
stavilo operácie {I), ale pretože čs. vojsko napáda,' Maďari 
nútení sú brániť sa dotial', kým nepriatel' bude napredovať. 

, Keď sa situácia vojenská začÍna lllenif v neprospech Ma
darov, Kún sám hradá spojenie s Dohodou. Na schodzi kra
jinského sovietu 19. júna dá sa k tomu splnOlIlocniť, ale 
zároveň sa osvedčil, že robí to v predpoklade, že tento mier 
československý, rumunský a juhoslovanský proletariát 
zruší, a novými silami vydobyje vítazstvo komunizmu (I). 

Na dotaz Kúnov 23. júna o garanciách, že Rumuni ustú
pia na demarkačnú čiaru, gen. Pellé nariaďuje, aby Ma
ďari zastavili boj do 24. júna. Kún so Stromfe1dom ešte 
taktikujú, odďal'ujú konečné rozhodnutia, ale litočiaca čs. 
armáda prinúti ich prijať podmienky Pellé-h". Nemci vo 
Versailloch. 28. júna predpísali mier, v ktorom i oni uzná
vajú nové hranice Maďarska, to tiež neostalo bez vlivu 
na Maďarov. 30. júna boje prestaly úplne, a červená 
armáda, vyč.erpaná, soslabená, čiastočne rozbitá i rozute
kaná, utiahne sa za určené hranice Maďarska ktoré na 
mierovej konfe~'encii uznajú za definitívne rok neskoršie 
i Maďari, podpisom mierovej smIll vy 4. júna 1920 v Trianone. 

Tento nezdal' vojenský vyvolal v Maďarsku naprostú 
anarchiu vnútornú. Rastúca nespokojnost a Jroztrpčenosť 
všetkého obyvaterstva mala za následok miestne nepokoje, 
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ktoré komunisti hradia krvave udusiL V samej vláde ko
munistickej nastáva .rozvrat. Aby sa vyhlo hromadným 
vraždám, Dohoda nariadi rumunskému vojsku obsadiť Bu
dapešť. Jeho nástup cez Tisu zmetie maďarsku vládu ko
munistickú, - je konec pokusu červenej ~loskvy ... 
Dodatočne naše vojsko obsadilo ešte 14. aug. 1.919' Petr

žalku za Dunajom, patriacu k Bratislave. Dohoda syolila 
k tomu na žiadosť gen. Mittelhausera. 

VII. 

Minister S plnou mocou pre správu Slovenska. -

Slovensko včlenené administratívne do Českoslo
venskej republiky. 

Slovensko po prevrate v Prahe 28. októbra, po prvých zá
konoch Národného Výboru čs., a po slovenskej deklarácii, 
letorú možno považovať jednak za súhlas s uvedenými zá
koumi, jednak za podriadenie sa im, právne patrilo už 
k čs. státn. Ale okrem neverkého kraja primoravského a 
čiastky Považia, letoré hneď v prvé prevratové dni obsa
dilo čs. vojsko a četníctvo, státnu moc na Slovensku' ešte de 
facto vykonávala maďarská vláda. Je.i nariadeniami riadi
ly sa všetky úrady civilné aj vojenské, jej podliehala db
pt'ava. Prvé úradné rozhodnutie dohodových vermocío Slo
vensku oznámené bolo peštianskej "Iáde až 4. decembra 
r. 1918. Po tomto zákroku Dohody bolo už na čs. vláde, 
ujať sa fakticky státnej moci na Slovensku a osvobódit ho 

. zpod nátlaku maďarského. Veď Slováci za tým nedočkave 
túžili. Uvediem aspoň jedou charakteristický prípad z mno
hých. Keď koncom decembra blížilo sa čs. vojsko kPre
šovu, vyšla mu vústrety deputácia k Dúbravke. Starý Ján 
Rozkoš, zazrúc prvého nášho vojaka, začal ob.jímat prí
tomných a so slzami v očiach vzdychal: "Videly moje oči 
osvobodenie národa, vďaka Ti, všemohúci Božel" 

Károlyiho vláda obsadenie Slovenska snažila sa odvrátiť 
jednak akciami doma, jednak častými iskrovými telegra-
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mami do Paríža, osobný-m vlivom do zaluaničia vyslaných 
politikova celým ktdlom publicisto v, pracujúcich v ne
utrálnych státoch, menovite vo Švajéiarsku. Vš"tko to uká. 
zalo sa byť márnym. Dohoda Maďarsko, práve tak ako 
ostatné porazeno' státy, igoorovala, nepúšťala sa s nimi do 
diplomatických stykov, ale vyjednávala s nimi výhradne 
prostredníctvom vojenských misií a len o veciach vojen
ského rázu. Čs. vláda na likvidovanie .vzájOJnných \'ztahov 
medzi Nem. Rakúskom a Maďarskom na jednej strane a čs. 
státom na strane druhej. vyslala hneď po prevrate svojich 
zmocnených zástupcov do Viedne a Pešti. Ich vyslanie ho-
10 nMné a neodkladné, vccr územie Rakúsko-Uh~rska mala 
ešte nedávno všetky svoje vzfahy jednotné. so spoločnými 
orgánnli a úl'admi a čs. stát zaujhnal celkolll iný pODler 
k nim. než dohodové státy k Nemccku alebo monarchii. 
Predsa nálu to y ParÍži za:zlievali, poukazujuc, že lny SIne 

uznaní spojenci Dohody a máme práve tak jednat: s Ma
ďarskom a Rakúskom ako ona, dosledU(, odmietať diplo
matický styk s nimi. Komunikém čs. vlády 1. decembra a 
prejavom· KramářovÝm 10. decembra v N5r. Shromaždeni 
vyhovelo sa tejto ži~dosti. 
Počiatk0111 novemhra zjavÍ Sil v Pl'uhe delegát 111aďar~ 

skej vlády dr. Gejza Šuplen. Jednak informovaf sa o zá
mysloch čs. vlády so Slovenskom, jednak vymoci dopravu 
uhlia, a hada hoci len formálne uznať .integritu Uhorska. 
Národný Výbor poveril Šrobára vyjednávat s nim. Šrobár 
politiekú čiastku žiadosti odmietol. Noví delegáti maďar
slcí: Béla Šalgó H Em. Buchingcr, došli do Prahy koncom 
novembra. Stými vyjednáva1i pos1anci Ivanka, Jurig8, Le
hocký a Stodola. Žiadajú zase menovite uhlie na výmenu za 
suroviny a potraviny, ako i vorný prevoz lllaďarského to~ 
varu Čs. l'cpuhlikou. Osvedčia menom vlády, že táto s Čs. 
republikou chce nažíva{ v priatel'stvc. 

Okrem nariadenia lepšie organizovaného postupu čs. voj
ska na Slovensko, pomery aké tam panovaly, pl'Ínútily čs. 
vládu cšte k zvláštnym prechodným opatreniam. DI'ía 
10. decembra predložila vláda Nár. shromaždeniu návrh 
zákona, jeho referentom v plene hol dl'. Ivan Dérer. Reč 

152 

svoju započal slovami: "Nie hez istého pohnutia ujímam sa 

slova. Tisíc rokov vynášané boly zákony o Slovákoch, 
o nás, bez nás. Je to prvá 1'ríležitosf, že sa tvorí zákon, ty'
kajúci sa specielne nás Slovákav a to naším vlastným pri
činenínl". Návrh obsahoval niektoré opatrenja práyu civil
ného, menovite o 1'redaji statkov a obstavenie vel'kých 
statkoy,. o právornoci úradov a prevzatí úradníkov a zmoc
nil vládu nicktorému SYOjlTIU členoyi dat plnú moc pre 
správu Slovenska a tiež, aby moho] vydávať nariad~nia. 
Ministerská rada už nasledujúceho dňa menova!a mllllstra 
ŠrobáTa minisirOlll s plnou mocou pre správu Slovenska a 
na jeho návrh vládnyeh referentov: dl'. M. BeUa, 1're z~so
bovanic. dr. Pavel Blaho p1'e zemedelstvo, dr. Ivan Derer 
pre pra~'osúdie, dr. Ivan Hálek prc zdravotní~~vo, Fedor 
Houdek pre vojenstvo (po jeho odchode do Par~za; pre;zal 
referát kap. Varsík), dl'. Milan Ivanka 1're vere,lnu sp~avu, 
inž. štefan Janšák pre verejné práee, Emanuel Lehoeky l~re 
sociál nu pečlivos{, Vladimír Makovický pre obchod, dl'. L u
devít Medvceký pre finančnú správu, Kornel Stodola pre 
železnice a poÚu, Ani. štefánek pre ;:;kolstvo, niečo po zdeJ: 
šie menovaní holi ešle Karol A. Medvecký prc kat. clrkevne 
veci a Ján Šimkovič pre evanj. cirkevné veei. Na zuvedenic 
riadnej správy vláda vyslala iiež niekol'kých na.jnút~ej
ších úradníkov. Za svojich prvých tajomníkov menoval Sro
bál' inž. Jána Boltu, Ínž. Jána Burjana, ,J.. Jána I-lalIu. 

Za dočasné sídlo minisier Š1'obár určil si žilinu, kam me
novaní došli 12. decembra . 
. Týmto na:stáva na Slovensku nová éra, poneváč "slov;u

ská vláda" prejíma postupne všetky úrady ,a vykon~va 
fakticky vládnu moc. Priame zasahovallle madarskeJ vl,:dy 
na Slo~cnsku prestáva na územiach vojensky obsadenych 
a orO'anizuvanÍlu novej, československej administl'atívy: 
Ale t~jnými spojeniami s niektorými maďarónmi na ~lo: 
vensku a prepašovanými, aj s ael'oplánoY shadzovan~ml 
letákmi dlho ešte pokúšala sa i potom vyvolávaf nesvary 
medzi Slovákmi a čechmi, znepokoj ov ať obyvateIstvo a 
k renitencii povzbudzovať úradnídvo. Tí, čo dbali na jej 
slová, mali z toho sami škodu. 
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Šrobárovou prvou starosťou 10010 v každej stolici vyme
novať župana (funkcia podžupana sa zrušila), ktorému pri
padol úkol na území jemu podriadenom zaviesť admini
stráciu, prevziať všetky úrady, stal'af sa o zásobovanie 
i verejnú bezpečnosť, poHáčať nepokoje, vyvolané maďa
rónmi. Vymenovanie stalo sa postupne, ako naše vojsko 
obsadzovalo Slovensko. Tak sa stali prvými .županmi: Sa
muel Zoch, s dočasným sídlom v Modre, kým sa neobsadila 
Bratislava, dr. L'udevít Okánik v Nitre,dr. Igor Dula 
v Turci, dr. Jozef Minárik v Trenčíne, dr. Vladimír Pivko 
v Orave, dr. Jozef Kállay v Liptove, dr. Ján Ruhmann 
v Spiši, dr. Pavel Fábry v Šariši, dr. Vladimír Fajnor 
vo Zvolene (za krátko bol menovaný predsedom tabule, po 
Iíom nasledoval dr. Rudolf Markovič), dr. Gustáv Lehotský 
v Honte, dr. Martin Mičura v Tekove, dr. L'udevít Bazov
ský v Novohrade, dr. Samo Daxner v Gemeri, dr. Otakar 
Jamnický v čiastkach Komárna a Ostrihomu, dr. Ján Sekáč 
v Abanovohrade, Milutín Križko v Zemplíne, Ladislav Moyš 
v Užhorode. Kde stoličný úrad ostal za demarkačuou čiarou, 
ako v Novohrade a Zemplíne, tam župani museli si svoj 
úrad úplne ZnOva zariadiť bez všetkých pomocok úradných. 
Prvým starostom Košíc bol dr. Vladimír Mutlíanský, ktorý 
do obsadenia županského úradn dostal poverenie zastupo
vať i župana. V Bratislave začas úradoval maďarský staro
sta, ale skoro na jeho miesto nastúpil dr. Viktor Dušek. Vy
menovaný župan dostal obyča.jne na výpomoc jedného ta
jomníka a prípadne 2-3 úradníkov a šie! úradovať do 
stolice. Práca prvých županov a starostov nebola l'ahká. 
Všade ich úradný personál pl'ijal chladne, čiastka chovala 
sa zjavne nepriatersky k novému režimu, alebo aspolí 
ostávala v tichej pasívite. Málo 10010 takých, v kterých ozva
lo sa slovenské svedomie. Skoro všetci vyšší úradníci o.pustili 
svoje miesta a nahradzo.vali sa nezapracovanými silami. 
Prirodzene vo všetkých úradoch zavádzala sa slovenčina 
ako úradná reč, - ale málo úradníkov znalo slovensky a 
skoro žiadon nevedel správne písať literárne. Chybovala 
však pre úradnú reč odborná frazeologia, odborné výrazy. 
Tak 10010 aj s učitel'mi (až na nemnohé výnimky), s profe-
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sormi sudcami a úradníkilli v roznych úradoch. Okolnosť 
táto ~ermi zafažovala spočiatku slovenské úradovanie. 
Mnohí úradníci po odchodili dobrovorne, viacerých pre re
nitentné chovanie bolo treba odstránif, mnohých penzio
novaf. Tak menovite stredné a odborné školy zostaly hez 
pro[esorov, tiež mnohé rudové školy hez učitel'ov, a refe
rentovi A. štefánkovi ako i Jaroslavovi Vlčkovi patria ne
hynúce zásluhy, že pomerne v krátkej dobe vybudovali 
slovenské školstvo na Slovensku. Nejestvovaly žiadne učeb
nice slovenské, okrem pre cirkevné rudové školy, i tých 
bolo málo. 

Úbytok pracovných síl v úrádoch pri nedostatku kvalifi
kovaných Slovákovukázal nezbytným povolať na pomoc 
českých úradníkov, sudcov, profesorov, učitel'ov a róznych 
zamestnancov, ktorí súčasne výdatne pomohli odstrániť od 
všadial' maďarskú úradnú reč. Bez nich preporod Slovenska 
nebol vobec možný. Nedostatok sudcov dal sa "šte fažšie 
nahradzovať českými sudcami, lebo tí neznali dokladne 
uhorské zákony a' právne zvyklosti a zákony tieto v plat
nosti zostávaly naďalej, až na tie, ktoré protivily sa zá
ujmom čs. státu. Zvlášť zmieniť sa páde o českom železnič
noru personále, ktorý pri obsadzovaní Slovensk.a a tiež z~ 
maďarského vpádu, konal službu obetave, herOIcky, s vel
kým sebazaprením. Vdmi nebezpečnú službu mala i finanč
ná stráž pozdíž južnýchhraníc Slovenska. žili roky mnoho 
ráz po samotách vzdialení od obcí, v búdach, chatrčiach, 
2-3 strážnici ponechaní na seba a vystavení stálemu zá
kernému prekvapujúcemu útoku z maďarskej strany. Via
cerí prišli o život. 

Ako župani, tak i r"ferenti zápasili skoro s neprekonatef
nými ťažkosťami spolu s min. Šrobárom, ktorý sám v prvon; 
rade niesol zodpovednosť za všetko. Šl'obár a jeho referenti 
heprejÍlpali v žiline žiadnych centrálnych úradov, z kto
rých by spravovali Slovensko. Veď takých nebolo. Minister 
s referentmi prišiel do žiliny S holýma rukama, bez podrob
ných úprav·. Každý si musel nájsť spolupracovníkov a vy
tvoriť svoj úrad z ničoho, každý z nieh postavený bol pred 
problém, ktorým sa predtým ani theoreticky nezaoberaL 
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Ale oddanosť k veci, bezhraničná láska k národu a k nové
mu vlastnému státu, bola takým zdrojom pre ich činnost, že 
yšetky nesnádzc, všetky hromadiace sa p1'ekážky, preko-
llávali s vystupňovaným úsilím. . 

. J~YiaCe sa ~edost~tky v no1'málnych pomeroch šlo by 
lallSle u~ovnaL Ale Zlit sme v poválečnej dobe, ktorá v kaž
dom ohlade siahla až po korene národa svoji';'i dosledka
mi. Horské neúrodné k1'aJ'c h'j)ely l)l'cdou I,I d V'. / . ,a om, v SIra...; 
kych kruh och zavládla nezamestllanosť, všetko zachvátené 
bolo rozčúlenos[ou myslí, ncdočkavosťou. a od slovenske' 
vlády" ~iadaly sa, nemožnosti, zázraky.' Zásob; potraví~ 
l~oly velmI skrov;lC. Maďarská vláda stolicami už pred pre
\latom ol:Jcdnane II vopre~ zaplatené potravné články, me
~OVltc muku ~ sadlo, zakazala dodat, úfajúc sa takto po
st-:ať ohyvatelstvo pl'Oti čs. režimu. Ba, kde prišlo v novem
bn ~,v de~embri maďmské vojsko na Slovensko, odtiaf po
od;azalt za~oby po.travin do Pešti. Pokladne úradoy vy
p:azdn;Ja ,:ste madarská vláda, a s platením daní, v tých 
l~urlI;ych casoch: občania sa neponáhfali vcTmi. Z počiaiku 
8ro];a1' nemal anI peňazí na úradnícke platy, požičiaval si 
u bank na zmenky s osobným ručením vlastným ai referen
to~. ~ch?lo z čoho vyplácať válečné podpory a demobili" 
zacny pnspevok, ktOl'ých sa l'udia urputne všade domáhali. 
a nevyl~ovenie zaprÍčini!o mnoho zlej krvi. Až keď na pod~ 
klade zakona, schváleného Národným shromaždenim začala 
sa vyplácať všeobecná podpora v páde nezamestnanosti na~ 
stávalo ntíšenie. Čs. vláda výdavky správy Slovenska 'mu
se~a uhrá~zať z verkej čiastky zo státnych príjmov v čes
kych zemlach a potraviny objednala v zahraničí z dohodo
vých státov. Pre ~eurovnané pohraničné a vývo;né pomery 
vlazol export a Import a v továrúach zase schádzalo uhli". 
Ale rladna železničná doprava umožnená bola len keď sme 
:'.lali už obs~de~é železničné ,riaditefstvá v Br~tislave, v Ko
~'ClaC~ ,a :,adrazJC v Bohumme a keď Maďarmi odvlečený 
zelezmcny park doplnený bol z Čiech. 

. Minister Šrobár a referenti v žiline úradovali v miestno
shac~ zl'ušenej expozitúry ministerstva zemedelstva. Ako 
sa vsak agenda stále rozširovala, ako bolo nutné priberať 
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vždy viac a viac úradníkov vo všetkých rezortoch, tak v ži
line rástol nedostatok úradných i obytných miestností. 
Vláda nutnc musela presídliť do vačšieho mesta. V otázke 
hola Banská Bystrica, Nitra a Bratislava, z politických aj 
hospodárskych dovodov rozhodlo sa za poslcdnú. Presídle
nie stulo sa 4. fehruára 1919. Bezpl'oshedne pred príchodorn 
vlády vypukol ešte strajk železničiarov a poštárov vyvo
laný z Pešti. Energickým zákrokom čs. vlády a nahradením 
šir~jkujúcich českým personálom bol sirajk v krátkom čase 
premožený. V tom čase územie Slovenska až po demarkač
nú čiaru čs. vojsko už dosiahlo. Až v Bratislave po riadnom 
vybavení jednotlivých centrálnych úradov umožnila Sll. 

práca systematickejšia, programovitejšia, Slovensko sa kon
solidovalo. Konsolidáciu na čas porušila ešte válka s Ma
ďarskom v máji a júni 1919, ale po uej pomery sa viac a 
viac urovnávajú. 

VIII. 

Československá vláda. - Účasť Slovákov v osvo

bodenských akciach. - Účasť Slovákov v Národ

nom Výbore ČS., v Národnom shromaždení a na 

mierovej konferencii. 

Národný Výbor čs. v Prahe od 28. októbra bol orgánom 
zákolloda~ný;'. Povodne zasedali v úom len zástupcovia 
č,eských politických strán (dočasne zastupovali v úom Slo
vákov Rotnágl, Pilát, Kolísek, Modráčck). Vstupom dra Šro
bára do jeho predsednídva, spolupl'áca Slovákov s Čechml 
v novom státe dokumentovaná bola od prvého dňa i formál
Ul". Šrobára zastupovaním Slovenska v Nár. výbore čs. po
veril predseda Slov. nár. strany M. Dula, keď Šrobár 26. ok
tóbra odcestoval z Ružomberka do Prahy. Po ustavení sa 
Slovenskej Národnej Rady, Dula poverimie toto zaslal Šro
hárovi písomue po F. Ho~dkovi. Predsedníctvo Nár. Výboru 
stalo Sll. prevratom vlastnI" čs. vládou. 
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V Prahe 14. novembra roz~írený Narodný výpor ustavil 
sa ako Národné shromaždenie. Toto hned' detronizovalo 
Hahshurgov, schválilo, že Československo bude repu.blikou, 
vyvolilo za prezidenta dra T. G. Masaryka a ministerstvo. 
Ministrami sa stali: dr. K. Kramář, predseda, gen. dr. Milan 
štefánik válka, dr. E. Beneš zahraničie, G. Hahrman škol
slvo, V. Klofáč nár. ohrana, K. Prašek zemedelstvo, dr.A. 
Rašín financie, Fr. Staněk verejné prace, dr. F. Soukup 
spra"odlivosť, dr. A. Stranský ohchod, J. Stříbrný pošta, 
dr. V: šrohár zdravotníctvo, A. Švehla vnútro, dr. L. Winter 
soc. pečlivosť, dr. I. Zahradník železnice, dr. M. Hruhan hez 
portefeuillu. V prvom ministerstve ·zasedali zástupci vše
tkých politických strán a vláda menovala sa .,národnou 
koalíciou", ' 

Hned' v prvé dni novemhrové prijaté holo do Nar. Výhoru 
i niekol"ko Slovákov za členovo V Národnom shromaždení 
slovenskí poslanci soskupili sa vo vlastný klub. Nasledovní 
poslanci zastupovali Slovensko: dr. L'udevít Bazovský (do 
21. 1. 1919), inž. Ján BoHo, dr. Method Bella (do 14. X. 1919), 
Ján Mitrovčák, dr. Pavel Blaho, inž. Jan Burian (do 16. III. 
1920), Ján Petrovič, Vladimír Čobrdá, dr. Samo Daxner do 
14.1. 1919), dr. Jan Brežný dr. Ivan Dérer, Andre.T Devečka, 
Matúš Dula, dr. Ivan Hálek, dr. Jan Halla, Andre.T Hlinka 
(do 9. X. 1919), dr. Milan Hodža, Adolf Horvát (do 5. X.1919), 
Jozef Oktá\'ec, Fedor Houdek, dr. Milan Ivanka, Juraj Ja
noška, Ferdiš Juriga, dr. Karol Kmeťko, dr. Alo.iz Kolísek, 
Emanuel Lehocký, Vladimír Makovický (do 9. r. 1920), dr. 
Ján Koválik, Ján Maršalko, dr. Alice Masarykova (do 10. IX. 
1919), Karol A. Medvecký, dr. L'udevít Medvecký, dr. L'u
devít Okánik I(do 14. 1. 1919), dr. Ivan Markovič, Viliam 
Paulíny, Rudolf Pilát, inž. Jozef Rotnágl, dr. Ján Ruhmann 
(do 10. VII. 1919), Igor Hrušovský, dr. Jan Ružiak, Juraj 
Slávik, Kornel Stodola, dr. Vavro šrobár, Antonín štefánek, 
dr. Jaroslav Vlček, František Votruba (do 9. 1. 19~0), štefan 
Onderčo, inž. Jozef Pfeffermann-Zárnba, Florian Tomanek, 
Samúel Zoch (do 9. I. 1919), dr. Ján Vanovič, dr. Milan žnffa 
(do 10. IX. 1919). 

Slovenský klub· domáhal sa zvýi§enia počtu slovenských 
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poslancovo žiadosti bolo vyhovené v marci ~91v~ n~ základe 
Lákona z 11. III. 1919 č. 138 a delegovali sa dals!: Ferdma;,d 
Benda, Jozef Branecký, Ján Duchaj, Pavel Orszá~h.HvlC
zdoslav, Andrej Hvizdák, Jozef Chollek, Ján Jancek m;., 
dr. František Jehlička (do 9. X. 1919), dr. Jozef Buday, Jan 
Kliešek, Andrej Kubál, Imrich Parák, Ján POCl sk, )ozef 
Sivák, Juraj Sopko (do 25. VII. 1919), dr. Eduard Benes (ako 

hospitant). v. __ 
Slovenských poslancov spočiatkn bolo 41, n~skorsle :'-'. 

Tak Národné shromaždenie, ako klub sloveuskych posl~n
cov i vláda zaoberaly sa otázkou Slovenska a odznely Vla
ceré verejné prejavy. Klub rozposlal letáky po SloveI;sku, 
sriadil si kurýrmi aj stale spojenie 50 Slovensk~m a prrpr:
voval y;ojenské ohsadenie jeho; zasahoval v Nar. shromaz
dení do všetkých otázok, týkajúcich sa Slovenska, a to tak 
vo výhoroch, ako aj v plene. • 

Jednotný slovenský kluh pozostával z členov roznych po: 
litických st rán a tiež z niekoIkých českých poslanco:, kto,rl 
mali zásluhu o československú jednotu už v minulostI (PIlat, 
Rotnágl, Zárúha, Beneš). Milé nám holo:.že d~ ~ášho klubu 
vstúpila Alice Masaryková. Len neskorsle zaeah savsl~ven~ 
skí poslanci~rupovať v skupiny programove rozhcne, prI 
stykoch s č"s~ politickými stranami, ale jed~ota .kluhu za
chovala sa až do rozpnstenia Nar. shromazdema r. 1920. 
Klub vyvolil si za prvého predsedu M. Dulu, po ~om v lete 
r. 1919 F. Houdka, za podpredsedov E. Lehockeho .a dr. 
Okánika. V parlamentných výboroch ako predsedovla za
sedali: Dula (imunitný, i pre slov. veei), dr. Hodža I(:ahra
ničný), dr. Okánik (zemedelský). Paulíuy v(nár~dnohospodarsky). 

Klub do predsedníctva Nár. shromazdema :a p~~predse
du vyslal dr. M. M. Bellu, po jeho odstúpem 11. Jula 1919 
M. Dulu a za zapisovatefa Nár. shromaždenia zvolený hol 

dr. J uraj Slávik. . , 
Pri zahájení Nár. shromaždenia 14. novemhra zo ~lova~ov 

prvý prehovoril Bella. Reč svoju začal slovan;" Narod c~s
koslovenský vstupuje po tisícročnom ntrpem do hIsto:le. 
Spo jenie národa českého a slovenského ': jedonnárod ces
koslovenský je dnešným dňom dokonane ... 
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Generál dr. Milan R. ,štefánik stal sa za Slovákov 
pl' v Ý mm i n i str o m 26. septembra 1918. (V Uhorsku boli 
níekoTkí. ale museli prv odriecť sa svojho národa!) On, 
ktorý osvobodeniu Slovenska torko námah venDval vo všet
kých končinách sveta, neuvidel ho už svobodné. Pri ná
vrate 4. mája 1919 vlasť mohla prijať len vychladlé telo 
jeho. Dra V. Šrobára menovali 14. novembra 1918 za mi
nistra zdravotníctya a JL deCenlbl'a 1918 za ministra pre 
spl·ávu Slovenska, Fedora Houdka 8. júla 1919 za ministra 
zásobovanía, dra M. Hodžu 6. decembra 1919 za ministra 
unifikácie. Hodža predtým bol státnym tajomníkom v mi
nisterslve vnútra. Šrobár spravoval Slovensko do 25. mája 
rokn 1920, keď po ňom nastúpil dr. Ivan Dérer. 

PrnÍ vládu volilo plénum Národného shromazclenia 1'0-
dfa návrhov klubov poslaneckých a len keď 21. decembra 
1918 zo zahraničia vrátil sa domov za srdečných a úprim· 
ných prejavov lásky, vďaky a úcty celého národa prvý pre
zident Čs. republiky, dr. T. G. Masaryk, moravský Slovák, 
a keď složil srub na ústavu, menoval naďalej ministrov on. 

V zahraničnej službe, medzi čs. vyslancami najdeme tiež 
hneď Slovákov, dr. šl. Osuský v Londýne, Bohdan Pavlů 
v Rusku. Vladimír Hurban bol vojenským ata;ém v Spoj. 
Státoch amerických. Predtým dr. Osuský vo švajciarsku 
konal cennú službu publicistickú, kontroloval uhorské 
udaldsti a: maďarskú propagandu. 

Všade v zahraničí, kde pracovalo sa proti Rakúsko
Uhorsku, za osvobodenie Slovenska, holi i Slováci činní od 
počiatku vojny. V R u s k u tamojší osadlí Ján Országh st., 
Jozet Ország'h, Vlad. Hurban, J. Hraško, J. Šípka, Vl. Cho· 
vančák, Vl. DucAaj, Ed. Králiček, Džavík, M. Ruppeldt, 
Berger aíď. Zpomedzi zajatcov Boh. Pavlů, dr. Ivan Mar- -
kovi!', dr. Ján Jesenský, Ján lanček ml., Jozef Gregor-Ta
jovský, dr. Vlad. Daxner, J. Korman, G. Panlíny, M. Orí
šek, E. Gerik, M. Gavora, Peter Zachar, Dušan Kardoš, dr. 
Šl. Hojo, Igor Daxner, št. Fajnor, Ján Chorvát, Ginuš, 
Viskup, Ivan Daxn,,;', Otomár Houdek, P. Marendiak, A. 
Granatier, Vnuk, Kokeš, Kujan, Zdeno Houdek, atď. -
Y Spoj. Stáioch amerických: Albert Mamatey 
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(predseda Slov. Ligy), Joz. Erhardt (predseda Sokolskej Jed
noty), A. S. Ambrose a synovia, Artúr A. Ambrose (prvý 
kurýr do Srbska), C. G. Ambrose, G. Košík (delegát v Rus
ku), M. Getting, red. J. žák, P. Jamarik, I. Gessay, KL Ihri-

L J K, I k' H v ,~. 'vl ský, rev. . . ar ovs y, rev. !nurgas, rev. ar. VlanlSKa, 

rev. Bradáč, rev. Ján Kubášek, rev. Gaš. Panik, A. Schu
stek, J. Matlocha, Fl'ant. Staš, J. Mm'hnček, Ján Krafčík, 
Pavel Vavm, J. Zeman, G. Mika, dr. Lichner, M. Bosák, M. 
Gazdík, rev. Liška, Andr. Lenart, Ján Hozňak, Leon Za
remba, Jozef Hušek, Ivan Daxner st., Ivan Bielek, Ed. Ko
váč, dr. Francisci, dr. Guča, Frant. Ambrose, Alojz Fábry, 
Joz. Joščák, Mik. Kováč, pani ča.iáková, A. Voláriková, 
Bella Karlovská, Helena Ambrose, Zgurišová, Pavla Novo
meská, Laurincová,' slečny Eta Cahlková, Anička Fabl'i
ciusova, Anica Fábryová, Lamošova atď. - Vo Fr a n c i i : 
Pavel Varsík, G. Cablk, Honza, Joz. Kristín, Cisár atď. -
V Itálii: Rudolf Gabriš, Papánek, Jul. Kustra, Aug. Ma
lár, G. Košťál, Pav. Višňovský, Imro Pavel', Viktor Segeš, 
černý, Vojt. Kub romský, Jar. Drinka, Ján Hornák, Rud. 
Kvačký, Rud. Michalka, Pav. Sadloň, Joz. Vaško, Joz. Vatrt. 
atď . .....: Niektorí z nich pracovali nie len, kde sú uvedení, 
ale aj v iných státoch (J"nček, Hurban, Markovič, Košík, 
Papánek, Varsík, žák, C. G. Ambrose atď.). Menoslov dal 
by sa, pravda, ešte hodne rozšírii, ale zaznamenavam aspoň 
týchto. - V Rusku pracovali politicky v róznych organi
záciách, časopismi, sbieraním peňazí, a hla vne však, aby 
zaj atí' slovenskí vo jaci vstupovali do nášho čs. vojska. 
Mali účasť však i v bojoch proti armáde rak.-uhorskej a 
neskoršie proti borševickej. V Itálii a Francii šlo hlavne 
o získavanie vojakov. V Amerike, kde osadlí Slováci boli 
zo všetkých státov najpočetnejší, mohla sa vyvinúť čin
nosi vermi rozsiahla, vyplývajúca i na orientáciu najvyš
ších státnych činitel'ov. Slovenská emigrácia, maďarskou 
státnou politikou vyhnatá ďaleko z domova, odplatila sa 
za všetky prenasledovania svojich bratov a ,estár, žijú
cich v Uhorsku. Nielen propagandou sa nový politický 
program československý utužil, ale i sosbieraním značnej 
sumy na financovanie zahraničnej akcie československeJ, 
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K sbierke prispeli aj mnohínemajetní. Medzi americkými 
Slovák,:,i našlo sa hodne, čo išli dobrovorne k vO.isku náš
mu hOJovaf do Francie, a ešte viacej bolo ich v radách 
amerického vojska, vyslaného na bojište francúzske. ~ 

Zajatí slovenskí vojaci v Rusku a Itálii vstupovali do
brovorne do československého vojska a to asi v tom po
lllere ako zajatí českí vojaci. Nebyf dlholl maďarizácion 
uhitého národného povedomia, ich vstup hol hv býval 
e~t~ hro~ad:;,ejší. Na vše t k Ý c h frontách hojo~ali 'Slo
vac;, hud ': cesk~slovenskom, alebo dohodovom vojsku pro
ti :-rstrednym velmociam a nejeden položil život svoj z1I 

nasu svohodu. A keď doma, na Slovensku, nastal prevrat, 
od prvÝ,ch dní vidíme slovenských dostojníkov i vojakov 
spolu s ceskými vojakmi zápasiť za osvohodenie Slovenska. 
Ba utvonly sa aj zvláštne slovenské oddiele vojenské 
"Garda slove~skej. svo~ody" a "Pluk slovenskej svohody", 
~krem m~h e~te mekolko menších. - Pre prejavy a1ebo 
CIlly prohmadarské trestané holo za válkv hodne sloven
ských vojakov, ktorí holi nútení bojovaf v ~adách rakúsko
uhorsk~ho vojska. Známa je ,vzhura slovenských vojakov 
z TrencI,,;,skeJ, Turca a Oravy (pluk 71) v Kragujevci, kde 
z odboJmkov rak.-uh. vojenský súd dal 44-ich zastreliť 
v lete r. 1918.- A v roku 1919, keď Maďari prepadli Slo
vensko, zase s10venskí vojaci spoločne s českými hránili 
sVOJU vlasf. - Tak legionári, ako i domácí hojo;vníci, mn
sla zostať navždy vo vďačnej pamati celého národa. 

Na. konfe:eDúl~ do Paríža, v januári 1919, spo:ienými 
a spnatelenyml narodmi pozvaný hol i československý stát, 
aby spoločne vypracovali mierové smluvy. V českosloven
skej. delegácii nachodili sa zo Slovákov: Jozef škultéty, mg. 
Manan Blaha, Igor Hrušovský, pi. Elena Devečková-Tur
cerová, Fedor Houdek: 
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IX. 

Rozne fázy usnesení o budú'cnosti Slovenska. 

Za svetovej války stretávame sa s veTmi roznymi ná
zormi a žiadosfami o hudúcom sfátnom umiestení osvobo
deného Slovenska. Náhrady tie sa len postupne vykrystali
zovaly jedným smerom. Uvediem naJdoležitejšie: 

i. V pamatnoni spise českého {neskoršie československé
ho} výpomocného spolku v Moskve, odovzdaného ruskému 
cárovi 2 O. a u g. 1 9 1 4, je vyslovená žiádosf, aJ}y "cár do ro
diny slovanských národ ov uviedol i československý národ 
so zreter om na jeho historické práva a v jeho historických 
a národopisných hraniciach". 

2. Deputácia čechov a Slovákov v Rusku (zástupcóm 
Slovákov bol Jozef Országh) 17. se p t. 1915 žiadala cára, 
ahy "papršlek koruny Romanovcov zažiaril Dad svohodnou, 
nezávislou korunou kráfoystva československého". 

3. V začiatkoch hnutia "českej družiny" v Rusku v pre' 
volaní stojí: česi a Slováci, ktorí bývajú v kompaktných 
masách v čechách, na Morave, v Sliezsku a na Slovensku, 
chcú sa vymaniť z jarma nemecko-maďarského. česi a 
Slováci ... žiadajú si vyvinúf sa v jednotný, politický, 
nedielný a svohodný národ pod záštitou a protekciou štyr-

dohody. 
4. Prvý kongres čechov a Slovákov v Paríži v Drokla-

mácii 28. j a n u á r a 1915 hovorí: ... český a slovenský 
národ v budúcnosti odvrhuje od seha panstvo Hahsburgov. 
český národ ... žiada rozhodne znovasriadenie svojej sa
mostatnosti. Chceme, aby lwnstitúcia českého státu, ktorý 
hy objímal všetky české a slovenské kraje ... 

5. V rezolúcii prvého sjazdu Svazu československých 
spolkov v Moskve 1 1. m a r c a 1 9 1 5 hovad sa o' samo
statnom československom státe, ktorý hude verným spo
jencom svojho osvoboditefa - Ruska, československý ge
Ílcrálny snem, alw jediný oprávnený vykladateT vole ná
roda československého, hude sa mocť zaoberaf sriadením 

svojho státu. 
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6. "Slovensko-ruský spolok pamaii štúra" v Moskve roku 
1915 propagoval s naprostým odklonom orl orientácie čes
koslovenskej pripojenie Slovenska, ako gubernie, k Rus
ku. - Poznamenávam, že spolok bol v názore svojom 
ú pIne osihotený, zostal vždy bez významu a mal len 9 čle
nov Slovákov, ktorí nikdy predtým politicky nepracovali. 
Spolok v r. 1917 zanikol. 

7. Z Clevelandskej úmluvy 25. o k t ó b r a 191 5: Samo
statnosf českých zemí a Slovenska. Spo,jenie českého a slo
venského národa vo federatívnom svazku "tátov s úplnou 
národnou autonomiou Slovenska, s vlastnÝlll snemOlli, 
s vlastnou státnou správou. s úplnou kultúrnou svobodou, 
s vlastnou správou finančnou a politickou, so státnym ja
zykom slovenským. Personálnaunia s demokratickým 
sriadenÍm státnym. 

8. Z Memoranda výkon, výboru slovenského odvetvia 
socialistickej strany v Amerike, n o v. 1 9 1 5: Za najpro
spešnejšie uznávame, aby Česi, Moravania, Slezáci a Slo
váci tvorili jeden administračný i politický stát, .. 

9, V prejave Českého komitétu zahraničného v ParÍži 
14. n o v e m b r a 1915, ktorý prejav za Slovákov pod
písal Albert Mamatej a Ivan Daxner st., vyslovené je: 
Usil'ujeme o samostatný československý stát. 

10. Z noty štyrdohody Wilsonovi O ciel'och války, 10. j a
nu á r a 1917 : reorganizácia Europy; osvobodenie Italov, 
Slovanov, Rumunova Čechoslovákov od cudzej nadvlády. 

11. Po prevrate v Rusku, čs. vojsko vydalo 7. ma r c a 
j 917 prehlásenie, v ktorom stojí: ,Vyhlasujeme zeme ko
l'lInY českej: Čechy, Moravu, Sliezsko a Slovensko za jed
notný, neodvislý stát, ponecháva,júc mierovej konferencii 
presné určenie hraníc a stMneho sriadenia. 

12. Z rezolúcie Kijevského sjazdu zajatých Čechov a 
Slovákova čs, spolkov v Rusku 23, - 3 O. ap r í I a 1917: 
... vedení Čs. Národnou Radou s prof, Masarykom v čelP, 
domáhame sa státliej samostatnosti zemí československÝch. 

13. Státoprávne prehlásenie 3 O. máj a 1 917 prečítané 
predsedom "Českého svazu" posL Staňkom v rakúskom 
parlamente: "budeme sa v čele svojho l'udu domáhaf slú-
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čenia všetkých vetvÍ českoslovanského národa v demokra
tický stát, pri čom nemožno opomenúf i vetve českosloven
skej, žijúcej v súvislosti s historickou vlasfou českou," 

14, Prehlásenie zástupcov čs, soc, demokracie na pora
dách v štokholme v jú ni 1917: žiadame pre svoj český 
národ sriadenie samostatného českého státu v rámci fede
raHvne ustrojenej rÍše podunajskej, žiadame, aby v tomto 
spolkovom státe dosiahli politického sjednotenia všetci 
príslušníci českého národa, obývajúci súvislé územie, teda 
tiež Slováci, 

15, Z deklarácie čes, gen. snemu 6, j a n u á r a 1918: 
Náš národ hlási sa o svoju samostatnosť, .. ,aby 1'0 svo,Ťom 
státe svrchovanom, plnoprávnom, demokratickom, sociál
ne spravodlivom i na rovnosti svojho občíanstva vybudo
vanom a v hraniciach zemí a sídiel svojich a svojej vetve 
slovenskej, , , 

16, Z Wilsonových 14 bodov 8, j a n u á r a 1918: Náro
dam Rakúsko-Uhorskej rÍše, ktorých miesto prajeme si za
bezpečiť a ochrániť medzi národmi, má byf zaručená naj-
vofnejšia m:ožnosf autonomného vývinu. " 

17. Z rezolúcie lipt.-sv.-mikulááske,j 1. má ,ř a 1918: zia
cla.nle hezpodmienečné uznanie práva na sebaurčenie vše
tkých národov nielen za hranicami našej monarchie, ale i 
národov Rakúsko-Uhorska, teda i uhorskej vetve česko
slovenského kmeňa, 

18. Z uzavretia Slovel1skej národnej strany v Turč, Sv, 
'.1artine 24, máj a 1918: Strana stojí na stanovisku bez
podmienečného a bezvýhradného samoul'čovacieho práva 
slovenského národa a na tom základe vindikuje pre slo
venský národ účaBť na utvoreúí samostatného státu, pozo
stávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska. 

19, Z PiHsburgskej úmluvy. 3 O, máj a 1918: Schvaru
Jeme spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom státe 
z českých zemí a Slovenska. Slovensko bude mať svoju 
vlastnú administrativu, svoj snem a svo,je súdy, Slovenči
na bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verej
nom živote. Československý stát bude republikou a jeho 
konstitúcia bude demokratická. Podrobné ustanovenie o 
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sriadení československého· státu ponecháva sa osvobóde
Dým čechom a Slovákom, a ich právoplatným predstavi
tefom. 

20. Z Lansingovej noty 1. j ú n a 1 9 1 8: J ednanie kon
gresu utlačených národov Rakúsko-Uhol'ska. ktorÝ bol 
y Ríme v apríli, sledovala yláda Spojených Státov ; vef
kým záujmom a oznamnje,že národné nároky čechoslová
kov a Juhoslovanov na svobodu majú úprimné sympatie 
tejto vlády. 

21. Z deklaráeie mcdzispojeneckej konfercncie YO Ver
sailles J .. j ú n a 1918: Spojenecké vlády vyslovujú svoje 
najživšie sympatie pre národné' aspirácie československé
ho a juhoslovanského národa. 

22. Lansing, státnysekretár Spojených Státov, 28. j ú n a 
1918 'vyhlasuje, že "všétky vetve slovanskej rasy majú 
byť úplne osvobodené z nemeckej a rakúskcj nadvlády". 

23. Z nóty ministra Pichona dr. Benešovi, ta jo mníkovi Ná
rodrie.j Rady čs. v ParÍži, 2 9. j ú na 1 9 1 8: '" vláda Re
publiky francúzskej považuje za spravodlivé a nutné, vy
hlásit práva Vášho národa na samostatno.sť a uznať verej
ne' a oficielneNárodi1ú Radu čs. jako najvyšší orgán, 
spravrijúci všetky záujmy národa, a jako prvý základ bu
dúcej vlády československej. . 
. 24. Z reči posl. Frant. Staňka, predsedu českého Národ

ného svazu v. rak. parlamente, 2. o k t ó b I' a 1 9 1 8: ... Čes
koslovenský stát, počÍtajúc v to uhorské Slovensko y jeho 
zemepisných hraniciach, je naším minimálnYlll programom. 

25. Z Wilsonovej odpovedi na rak.-uhorskú notu 18. o k t. 
1918: ... medzi Čechoslovákmi a Nemeckou ríšou, ako 
ti ež Rakúsko-uhorskou rÍšou, je válečn Ý stav a Českoslo
venská Národná Rada je de facto válčiacou vládou, opatře
nou náležitou autoritou k riadeniu vojenských a politic
kých vecí čechoslovákov... Prezident už nemože uznať 
púhu "autollomin" týchto národov za podklad mieru, ale 
je nútený trvať na tom, že ony, a nie on, majú byť sud
cami nad tým, aká akcia so strany rakúsko-uhorskej vlá
dy uspokojí aspirácie a názory národov o ich právach a 
ich určení ako členov rodiny národ ov. 
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26. Z odpovedi rak.-uhorského ministra pre zahraničné 
veci, Andrássyho, na notu Wilsonovi, 28. o k t ó br a 1 9 ~ S: 
' ... rakúsko-uhorská vláda. " súhlasÍ s jeho (Wllsonovym) 
.názorom, obsaženým v poslednej note o právach národov 
<rakúsko-uhorských, menovite o právach čechosloyákov a 

Juhoslovanov. 
27. Z prvého zákona českosloYenské~o z 78: ok 5ó br a 

19 f 8: Samostatný stát československy vstup,l v ZlVOt. .. 

Orgánom jednomysefnej vole národa a jiež vykonáyate
rom státnej svrchovanosti je Národný Výbor. 

28. Zo slovenskej deklarácie z 3 O. o k t ó b I' a 1 9 1 8: 
Pre tento českoslocvenský národ žiadame i my neobmedze
né samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti. 
Na základe tejto zásady prejavujeme svoj súhlas s tým 
medzinárodným právnym položením, ktoré dňa 18. okt. 
1918 formuloval prezident Wilson a ktoré dňa 27. okt.191'O 
'uznal rakúsko-uhorský minister zahraničia. 

29. O ústave československého státu prijatý bol Národ
ným sromaždením zákon 29. februára 1920. Dra ústavného 
z&kona československý stát je demokratická republika, 
ktorej hlavou je volený prezident; ~zemie republi~! tvo~ 
rÍ jednotný a nedelitel'ný ('elok ktoreho hr~lllce ~~zu byť 
menené len ústa.vným zákon·om; nedehtelnou sucla.stkou 
tohoto celku je územie Podkarpa.tskej Rusi; státne občian
stvo v republike je jediné a jednotné; zákonodárnu :noc 
vykonáva pre celé územie repuhliky Národ~é shroma:de
nie, skladajúce sa z poslaneckej Snem?Ylll a zo se;,atu; 
sídlom oboch snemovnÍ je Praha; určuJe hlavne zasady 
volieb do snemovní a práva a povinnosti členov Národ
néhoshromaždenia; vymedzuje práva a povinnosti prezi
denta ako aj ohoch snemovní, ministrov; ustanovuje 
stály' výbor a jeho kompetenciu; určuje vykoná:anie 
súdnej moci; vymedzuje práva svobody a povmnostI ob
.c.ianskej; určuje ochranu národných, náboženských ara· 

sových menšín. 
, Slováci v Uhorsku pred svetovou vojnou dožadovali sa 
úplnej národnej rovnoprávnosti: aby y slovenských kra
joch slovenčina zavedená bola do škol, aby sa jej mohlo 
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používat v úradoeh a pri súdoch; všeobecného volebného 
práva rovného, čistoty volieb, úrnerného zastúpenia v uhor~ 
skom sneme; práva slove';činy v cirkvách a spravodlivosli 
v cirkevných úradoch; zrušeni a hegemonie maďarskej. 
O týchto ich hlavných žiadostiach Maďari nikdy nechceli 
vyjednávat, pretože ich ciefom bolo pomaďarčenie celého' 
ohyvaterstva Uhorska. 

Bezproshedne pred vojnou Slováci v Amerike chcel, 
"Memorandom", rozposlaným všetkým vládam a parla
mentom civilizovaných státov upozornit na stredoveké po
mery a nefudské utláčanie nemaďarských národov v Uhor
sku. Iniciátorom memoranda bol Ivan Daxner st., ktorý ho 
vypracoval na podklade Slovenského Memoranda z roku 
1861, prisposobiac ho novším pomerom. Memorandum žia
dalo menovite podeliť Uhorsko na vmceré ohvody dra ná
rodností, s istou samosprávou, pri zachovaní celistvosti 
Uhorska. "Slovenská Liga" v Amerike memorandum už i 
schválila, ale pre práve nastalú svetovú vojnu rozposlalil 
IlO len neskoršie, čiastočne pl'epracované. žiada sa v ňOID_. 
aby pri rozhodovaní o 'Osudoch národ ov, slovenský národ 
považovaný bol za rovnoprávneho činitcfa medzi ostatnv
mi národ mi, a aby dostal úplnú samosprávu a vorno~f 
sebaurčenia. Memorandum podpísaly 'početné slovenské 
korporácie, redakcie časopisov, spolky a mnohí .jednotlivci. 

Ako z citátov videť, náhrady, predstavy, prejavy, l1Sne
senia, žiadosti slovenské, české a.j spoločné, o hudúcom stát
nom postavení Slovenska a o spoločnom státe čechova 
Slovákov, holy najrozmanitejšie. Vidíme v nich Slovensko 
ako federatívnu čiastku rak.-uhorskej monarchie, bud 
o sehe aleho spojené s českými zemami, ako guherniu 
ruskú, ako čiastku československého krárovstva, ako dua
listickú čiastku čs. státu, ako čiastku jednotného čs. státu. 
Niektoré enunciácie sú len všeohecné, niektoré pomel' rie- . 
šÍa podrohnejšie. Válka našla Slovákova čechov úplne ne
pripravených rozriešiť napochyhe tak ďalekosiahajúci pro
blém, holo treha času, kým sa myšlienky správne rozlúštilv. 

Tak v Rusku ako vo Spojených Státoch amerických p~i 
všetkých usneseniach Slováci holi si vedomÍ, že konečné 
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rozhodnutieo hudúcnosti Slovenska patrí Slovákom doma. 
V programovej vyhláške slovenskej z 19. okt. 1916 (prvé 
číslo "Slovenských Hlasov") v Rusku, čítame: My všetci, 
ktorÍ sa nachodíme mimo Slovenska, nemažeme si prisvo
jiť právo presného predurčenia vnútorného ústroja hudú
ceho státu; to hude úlohou a povinnosťou slovenského a 
českého národa, krvácajúceho ešte teraz pod jarmom ne
meckým maďarským. - Toho istého presvedčenia boli aj 
americkí Slováci. Hlavný časopis "Prvej Katolíckej Jed
noty" vo Spojených Státoch, "Jednota", v čísle z 8. nov. 
1916 píše: Musíme si uvedomiť i to, že ani naša dohoda 
s americkými čechmi nie je, čiže nemusí byť definitívna. 
My robíme to, čo za najlepšie a najprospešnejšie uznáva
me. Ale rozhodné slovo bnde mať Slovensko. A to huď 
prÍjme aleho nepríjme náš program politický. Slovom, mó
žeme s čechmi spolupracovať i vtedy, keď sa v náhradoch 
o politickej forme a podstate nádejného státu i rozchádza
me, pretože faktory, kioré o osude týchto dvoch národov 
hudú rozhodovať, zaiste učinia tak len po uvážení žiadostí 
skutočných ich reprezentantovo ktorými my nie sme. -
T Pit!shnrghská úmluva končí sa v podobnom smysle: 
O ústave spolÓčného státu čechova Slovákov nech rozhod
ne doma národ sám. 

Otázku nášho osvohodenia a našej samostatnosti nemohli 
sme rozriešiť len my sami, maly slovo do toho i vermoci 
Dohody. Za války dlho, vermi dlho, ani česká, tým menej 
slovenská a československá otázka nehola prohlémom me· 
dzinárodným, čím sa stať v prvom rade musela. Z vyda 
ných dosiar puhlikácií o svetovej V'ojne vidíme, korku 
práce a námah stálo to hlavne Národnú Radu čs. v Paríži, 
kým Dohoda práva a nároky naše uznala. S rozbitím Ra· 
kúsko-uhorskej monarchie nepočítalo sa dlho, a len od jú
na 1918 stáva sa otázka táto aktuelnou. Dohodové vermoci 
postupne vyslovujú sa najprv o autonomii národov Habs
hurgskej ríše, neskoršie rozhodnú jej rozdelenie podTa 
žiadosti vačšiny národav jn obývajúcich. Mierová konfe
rencia určí spasob r-ozdelenia a nové hranice interesova 
ných národov a ich státov. Ovšem vtedy národy samy de 
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fakto monarchiu si už rozdelily! Rozdelenie bolo skutoě
nosťau. 

Dohodové vdmoci nnjprv uznávajú prá,o tvoriť samo
statné československé vojsko :(predtým už čechoslováci bo
jovali v radoch dohodového vojska ako jeho súčiastka), 
ktoré bojuje po boku Dohody ako spojenec proti Nemec
ku a Rakúsko-Uhorsku. Potom uznávajú Národnú Radu čs. 
'v Paríži za dočasnú vládu československú (po politických 
prejavoch českých a slovenských doma 1), priznávajú .ře.ř 

právo riadií vojenské a politické veci československého 
tiároda, púpúšiajú ju ku konferenciám medzispojenec

.kým, a koncom septembra, v deň sv. Václava, r. 1918 Fran
cia prvá verejne. YD smluve zavazuje sa podporovať a re
alizovať rekonstrukciu československého státu neodvislé
ho. Pre jeho vznik, samostatnost a neodvislosť uznala Me
dziilárodná reparačná komisia za rozhodný deň 28. október 
1918, keď Národný Výbor čs. v Prahe ujal sa vlády a vy
dal prvý zákon československý. 
Československý stát už bol, mal i svoje hranice, ale až 

29. februára roku 1920 rozhodlo Národné shromaždenie 
o ústave státu, ktopá určila aj pomel' Slovenska k zemiam 
českým. Zákon ten odhlasovaly všetky politické strany 
česlwslovenské, hlasovali zaň i vše t c i slovenskí poslanci 
bez rozdielu politických strán. Tým sa vyhovelo aj žiado' 
stiam našich zahraničných bratov, aby sme si o ústave sa
mi tu doma rozhodli. Ako schválily Slovenskú deklaráciu 
z 30. okt. 1918 najširšie vrstvy slovenského fudu, tak 
schválili jeho reprezentanti ústavu čs. státu v Národnom 
shromaždeI~í. 

* 
Exkluzívne stanovisko niekoTkých slovenských politic

kých činitefov o pomere Slovákov k čechom a Slovenska 
k českým zemiam súvisí s ideologiou sta.ršieho slovenské' 
ho programu (Memorandnm z r. 1861), ktorý nikdy v ni· 
čom sa neuskutočnil, a tiež výchovou v' maďa.r,skom ovzdu· 
i3Í Uhorska. Slováci dlhé roky stále čítali v maďarských 
řasopisoch o státoprávnych zápas och medzi maďarskými" 
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rakúskymi 'vládanli a politikmi, a ani sami nevedia, jako 
nimi' presiakli. Pretože boli sme bez priamej účasti na 
správe státnej, nevieme si mnohí clostatočnc uvedomif, aké 
ďalekosiahle následky by mal y prítomllosti a ešte snáď 
",acej v budúcnosti, uvofnenejší pomer Slovenska k čes

kým zemiam. O tom sa len nedostatočne uvažuje. Americ
kí Slováci zas majú na mysli ústavu Spojených Státov 
amerických, - zahúdajú ,-šak, že pomery naše, a pomery 
v Strednej Europe sú naprosto odlišné od amerických. U nás 
chýbajú všetky nezbytné podmienky, ktoré by oprávňo
valy aleho odovodňovaly upraviť pomel' Slovenska k čes

kým zemiam dra ústavy americkej. Predvídajúci politik 
nemože vyvrátiť fakt, že sila Slovenska je v jeho čo na j
už Š o m primknntí k českým zemiam. !Cto nerozmvslene, 
l'ahkomyseTne a náladove vybočuje z tejto jedine spúv
nej politickej smernice, zahráva si s budúcnosťou Slová
kov a Slovenska! 

Záver. 

Maďari tvrdievajú, že pripojenie Slovenska k českým 
zemiam stalo sa bez účasti a proti váli Slovákov, že česi 
proste okupovali úzernie slovenské. Uvcdené faktá tvrdenia 
tieto jasne vyvracajú. S lov á c i s Č ech m i p r a c o
val i s vor n e n a r o z v r a t e a p o l' á ž keR a k ú s k 0-

Uhorskej monarchie, v ktorej ich Nemci a 
M aď a r i utl á č a 1 i p o I i ti c k y, k u 1 túr n e i h o s p 0-

dársky. A táto spoločná práca odmenená bo
I a s k vel Ý m v í ť a z s t v O m čes k o s loven s kým, 
lebo nskutočnil sa spoločný ceskosloven
ský stát, samostatný a neodvislý. Niet pove
cl orné h o S lov á k a, k tOl' Ý h y ne rn a 1 v I á s k e Č e s
k o s loven s kúr e p u h I i k u a z a vše t k Ý e h o k o 1-
nosU nepostavil sa na jej obranu! 
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VI. 

DODATOK 

1. Styky - v dobe války - s býv. ministrom 

J. Kristóffym. 

2. Styky s Františkom Ferdinandom. 

{Vyšlo v "Slovenskom Denníku", ročník XI., číslo 294. zo 
dňa 23. XII. 1928, stmn3 2: číslo 295. za dňa 28. XII. 1928, 
strana 2-3; číslo 296. za dňa 29. XII. 1928, strana 1-3 a 
číslo 297. za dňa 30. XII. 1928, str. 2. - Doplňky v [ J 
vložené boly <10 textu po uverejnení v "Slov. Denníku".) 



• 

Dodatok 1. 

Styky s Kristóffym.l) 

(Z reči Dra Hodžll v Bratislave. dĎa 22. decembra 1928.) 

Prišla vojna. Vavro Šrobár písal.omne vhni:"Hodža mal 
vo vojne inú orkmtáciu, než čes,koslovenskú". To bqlo_ vy~~·á~ 
{oné Inde a nejdem o tom hovmiť. Aie potom Vavro Šrobár 
už 'llena[lÍsal, že sam mal ljinú or:ientáciu"~ ,ale llapÍSaJ, že sum 
lnal ,~aj inú orientáciu", to jest, že v českos.loveRskom smeTe 
praooval som s českými činitefmi, ale - pocHa zásady dvo
jich želiewk, že nespálil 80msi mast a.ni s Maď a.rmi, lebože 
pracoval som s Kristóffym. 

Kristóffy je mrtvý. S ním polemizovaf nemožem, !conoone 
nic je to ani treha .. J ostli hy som bol však chod .ra, aleho 
letorýkorvek SLovák, di'žaf prio.teJ'stvo i s Maďarmi, tak hy 
to musel hyť hotový hlázon aloho ignoraut, leto hy toto p1'io.
terstvo s Maďarmi hol chcel držať skrze Kristóffyho. 

Viete, že neholo nenávi.denejšiehočloveka II maďarskej 
štaéhty lÍ.ež bol Kristóffy. Maďarská šrachta odpustila Mo
c;sárynul, že ,sa ~,tas~d-z:oval za národnostnú rovnoprávnost'; aj 
s -nrumi, Nemaďarrni,.hol spoločenský vzťah rudí maďarských 

1) [Jozef Kris1óf(y bol v rokoch 1905 a 1906 ma(ľarským minisfl'om 
vnútra a politicky ešte"i potom lllUžom významným a zaujlmavým, lebo 
hájil zásadu všeohr::cnéh.o hlaso,;'ania, kecl' af s povážlivými' výhradami. 
Tak ,sa dostal do' spojenia sn Slovákmi a Rulltunmi i s následnikf)m 
trónu Fra'lltiškolll Ferdinanclom. Roku '1912~i3 začal sa l:Í1ížif grófovÍ 
Tiszo,'i, čím ztratil doveru SIO\'ákov i Rumunov - -i Fúntiška Fm
dimallda, ktorý ho _ -dra svedectva J nI. Weissa i jn1~eh - na;"v,-Il 
"desperado". Va vojne už nehral žiadnu ral'u; po vojne napÍsal knihu 
na sv-Dju obranu, tvrdiac, že' jeho politika by hola Uhorsku zachránila 
integritu!J . 
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ten najslnšnejší. [Oficielne sme boli nepriatermi: v maďar
skej snemovni. Každá reč Maniova, Vaidova alebo moja 
zvlnila maďarské vášne proti nám: št.yristo hrtanov a pasti 
pr·oti nám. Neoficielne - to bo1a peš{ská zvláštnosf - pravý 
opak. Bolo to iste ,salonné .pokrytectvo šfachty, ale je fakt, 
že neúradne boly s maďar,skými kolegami v snemovni naj
lepšie styky.] S nami Maďari vždy radi hovorili; ale nikdy 
nie S Kristóffym. Keď Kristóffy dostal mandát na Békešskej 
čabe a prišiel "ko poslanec do snemovue, bol tak i2lo10vauý, 
že po prvom pokuse,keď si chce! sadnú ť v sneIllovui na la
vieu, nikdy viac do zasedacej siene neprišiel. ~€iby bol chcel 
niekto hYadať \"0 vojne nejaké spojenie -s Maďarmi, na to jste 
bola cesta iná, každá iná, len nie chudák Kristóffy.') 

Kto bol reprezentantom Maďarav v tejto dobe vojny? 
J edon tábor bol Tiszov a druhý tábor bol Károlyiho. S Ti
swm bol _som ja vždy v boji, a síce v boji naostro. V dobe 
vojny sa on každý tretí mesÍac interesoval u uášho komanda 
vo Viedni, do kedy ma ešte budú trpieť vo vojenskej Imn
celárii. Bola vydaná vládnym nariadením amne8tia na zru
šenie všetkých politických súdov proti politickým previml
com, nakoYko sl úžili na vojne. Ja a jedon Rumun a jedon 
Srb, redaktor, jedLní v celom bývalom Uhorsku sme boli vy
ňatí z tejto ammestie. V mojej 'neprHomnosti bolo prevedené 

1) Hodža flOzchádz,:,tl sa v p-olitike s Krgtóffvm už belHlm roku 190 
ked Kristóffy zja"Vne O-púšťal prilanlu čiaru ~ demokratickej voJebnei 
opravy a keď za kulisami núkal sa Tisz{)vi. Verejne Toziiíiel SB s ním 
D decembri 191'3, keď Krisióffy odhodil čabianskv mandát _ k .éli 
hmotným výhodám. R07chod 6tal sa týmto článkom DO "SloDenskvrn 
Týždenníku" (25. decembra 1913): 

"V pondelok bola na Čabe vo1'ba, leLo Krištóffy... čabiansky 
mandát s10žil následkom jeho záležitosti s marg:itsko-sihotskýn; 
podnikům ,.Pl'emávIwvej SpoloQ::losti". Po vel'kom nátlaku úradllých 
orgánov zvolený bol vládny ... Kristóffyho 'nečakané zaďakovťlniť 
malo na čahe zlé následky. Jeho tam zvoli1a sedIiacka ~trana a oča
kávab od neho dvoje, aby šíel dO' politického hoja za všeobeené 
hlasovanie a za demokratickú politiku. Po druhé ale, aby pomáhal 
udržať čubiansku sedliacku stranu, aby o řm starostlive pečoval ... 
aby podobné sedliacke strany pomáhal lltvál'ať aj na čabiunskom_ 
doL-:HJZemskom okolí. čabania lledočkali sa však od Kristóffyho 
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odvolacie prelíčeme mojho velezradného procesu a bol mi 
vymeraný trest tri razy vačší. Takéto bolo moje 'l'riateI'stvo 
s Tiswm. J a som sa mu revaJIlžoval, keď potom bola vedená 
akda v okolí cisára Karola. Priznávam sa, že Bom sn vpUetol 
do tejto akcie a pod!'a programu, vypracovaného Vaidom a 
mnou, bol Tisza prinútený k demisii. Keby vtedy niekto bol 
chcel korespondovať s Maďamni, teda to mohol robiť so vše
tkými Maďarmi, len nic s Kristóffym. VeYmi Yutujem, že vo
bec Vavl'o Šrohár "kosi zasiahol do toho, pre!ože alebo vie, že 
Kristóffy nemohol byť mostom k Maďarom, aleho to nevie: 
jestli veci nezná, nech tomu dá pokoj. Jestli však to vedel, 
ako mohol proti tomuto svojmu vedomiu predstaviť Kristóf
fyIlP za precLstaviteYa maďaDskoej politiky? 

Myslím v sepiembri roku 1918 vraj podal Kristóffy me
morandum týlm cieYom, aby sa ohlásil na osobnú návštevu 
n cisára Karla. Memorandum podal vraj prostredníctvom 
hývalého rakúskeho ministerského pred,sedu Seid1era. Kú
stóffy čakal vraj niekoYko -dllí, že ho cisár príjme, ale márne. 
Už som vyhlá,sil [v auguste 1928, 1lH dotaz redakcie ,,Sloven
ského Denníka"], že som do žiadneho Seidlerovho alebo Kri
stáffyho memoranda neprispieval. Tu stojí tedy, chcete-li, 
tvrden>e proti lv,rdeniu. V takom prípade, keď človek 'píše hi
storiu, tak musí postupovať vedeckou historickou metodou, 

ničoho. Za celý čas svojho p.osIa,n('ovania bol na čabe len raz, aj to 
krátky čas. čabianskej strane hol predsedom, a jaká vďačná by 
to bola práca, utvoriť z čahy politickým vzdelávaním a agitáciou 
ohnisko ve1'ke.t a výbojnej sedliackej strany ... A teraz veru mysleli 
čabiauski sedliaci, že im Krišióffy najprv stranu zanedbal a potom 
složil mandát, aniž by im bol SDa] úmysel DopTed oznámil, že b.lJ sll 
boli mohli na Dorbu pripravif ... Predsed-nídvo ... si KL'isióffy ešte 
poddal. čabania sú tej mienlnT , že budú radi, ak im hude prcdsedom 
aj VOdCOIfll, ale potom nech a,I koná svoJe predsednícke a vodcovské 
poví-nnosti. Ak to nemaže, nech radšej prepustí miesto dakomu, kto 
by sa pousiloDal vlJiiahnuť sedliacku stranu ZD závozu.<I 
Takto. odbavil Hod~a Kr.ištóffyh.o verejne pol J:lokom pred vojnou. 

Kde Je zdravý rozum, ktorý by mohol predpokladať, že by Hodža bol 
politicky pracoval v dobe vojny s politickou mrtvolou. ktorú, ako 
vidno, sám pomáhal - pochovávať? 
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a pri tom prirodzene mnsí kriticky hfadieť na praIÍl"IÍe. 
LV[llsíme tedy vediet, čo to je" táto Kristóffyho kniha. Kri, 
stóHy sa chcel ,svojou kni!l{)u rehabilitovať. Hovol'ilsom, že 
n"holo nenávidenejšielul'člo1yeka v očiach maďarske.Ťšfachty 
Kristóffy holpoliticky hotový už v roku 1912-13. Prečo? Tn 
sú známe dátanám, ktorís.me vtedy holi v politike angažo
vaní. Roku 1912 začal informovat Františka Ferdinanda proti 
eentrálnemu parlamentu a pr'c'svedčovaf ho, že nemože pre
viesť'revízin dnalizmn a tým ztratil II Fmntiška Ferdinanda 
a ztratil u nás. Kristóffy chcel ,tým získat u Tiszn, ale Tisza 
mu neveril. Bol tedy politickyhoIový. Nedivím sa, že ho cisár 
Karol,neprijal. 'Cisár Karol prijímwl kde-koho, ale nemal pTi
č[,nu prijínmť Kristóffyho. [V máji 1917 pripravovnly sa pre 
Karola výsluchy vcTmi početných politických rudí z vteda,i
,'Ieho Uhorska. Keď by Kristóffy hol mal len trochu poli
tickéhovýznamu, :hol by býval medzi nimi]') Mal záu,iem na 
tóui; aby smé pIišli my. Ale my sme na doverné sondovaníe 
odpovedali, že prídeme tamlcn vtedy, jestliže nás tam bude 
Jeho Veličenstvo komandovať, máa ako landsturmfeldvebla 
a Vitidu ako vojenského 'lekára, vtcdy že sa prídeme hlásit 
k Jeho Veličenstvu, ako k svo,imu najvyššiemu veliterovi, 
prctože smealctívne slúžiacimi vojakmi. Vobec potom ne
došlo, k audenciam.Pretože tedyvšetky jeho pokusy na po-

1) "Slovenská P.olitika" (1'. X. Č. 17. z 20. januára 1929) píše ku knihe 
Gr:aJ Polzer-HoditlZ: Ka18e:r Ka:l'l Aus der Geheimmappe seines Ka
bicieftchefs. (Wien, - Ama1thea 'Vel'lag 1828, shán 652): ,.hJak' spomína 
Polzer~Hodiťz Hodžll a Yajdll. ešte raz v súvlslosti 80 svojlmi mcmorau
daÍni s konca máJa 1917 O -riesení nhorskej vládncj kdze, nastavšej 
demisiou Tiszovou. Tu Pol.1.cr-Hodi,tz navrhuje, ahy mimů maďal'Skýc!l 
politikova -člen ov parlamentu 50 strany práce (munkapál't) a opoúcie 
boli pon'atÍí na výsluch -a.t vodcovia ·národností dr. A. Vajda, poslanec 
(bývalý? P. r.) a vodea Rumunov, Milan Hodža: bývalý poslancc -a voden. 
Slovákov, Rudolf Branfsch, poslanec Jakuh Weltner alcho iný sociá!
clémokratick1~ v,odca, štefan SzabÓ, poslanec maď. sedliackej strany atd'. 
Tu, ako -yidrio. chcely úradné .fl dvorské kruhy pribrať Nemaďarov za 
pomoc~íkov k záchrane mona.rchice,' ale pravda bez súhlasu a privolania 
tý~h, ktorfch chceli ministerskými kreSlnmi získaf. Je známo, že pokus 
získať -i dr. V:aidu, dr. Hodžn pre s'pn:ntánllu .audienciu i neskoršie zly
hal. Polzer_Hoditz znznačuje, že vtedy za min. predsedu- navrhoval dr. Á. 
Erdélyiho. Program vlády: Všeobecné, rovné a tajné právo hlasovacie. 

178. 

litickú aktivitu nadobro zlyhaly, venovalKristóffy zbýva
júcu čiastku svojho života svojej rehabilítácii a napísal 
knihu: "Kalvária Maďarska". ' 

Kri.stóffy vn sV'ojej knihe háji dosledue jednu zásadu a jě 
tendenčný v smysle tejto zásady: k"ď by som ja, Kristóffy, 
bol mal možnost utvoriť maďmskú vládu, keď by ini Hab&~ 
lmrg toto bol ,sveril, bol hy sem udržal monarchiu, pretože bnl 
by som dal ministerské torhy VaidovI, Maniuovi a Hódžo'vi, 
a tito by mne, Kristóťfymu, holi zaručili integritu Uhorska; 
Lenže maďarská šfachta ma ne6hcela, Habshurg ma nechce!, 
" teraz je Hodža mi,nistrom v československu a Va,jda ból 
ministerským predsedom v Rumunsku... Takto usudzu}e 
Kristóff y, to je politický smysel jeho knihy. 

Tu by som ovšem mal čítat z Kristóffyho knihy citáty; 
z ktmých by ste videli, s akou dosledrrosťou a húžeVl1~ú)sťol\ 
Kristóffy háji túto svoju thézu 'a že v nejtó svojej timde!llcii 
neštíti ani tých najhrubších neprávd" ktoré tvrdí aj o Masa
rykovi, o Benešovi, o Maniovi. 

Kristóffy YO svojich pamatiach na strane 778 píše:"Masa
rvk sa nechcel odtrhnúť od Rakúska za každú eenu. Keď po 
ll~stolení Karla IV., cisára a kráfa, vymenovaný ba'l za mi~ 
nisierského predsedu Korber, profesor Masaryknemal 
prednejšej práce, než hneď navštíviť nového ministerského 

Pozemková reforma. Daňová reforma (prDgresívna· pozemková daň). 
Reforma správy. Od verejnej lludiencie NemaďaroD si sruboval vy
ťriezvl'nie štátoprávuiknv a krikr~iíov. Tu a za takých okolností maly 
peštianske a v-iedeňské plány určité úmysly s Nemaďarmi - pravda 
a samozrejme -bez Kristóffyho II jeho rady alebo vplyvu, leba o Kristóf
f.lim nid tn ani stopy. Za či.niteľa v :týchto, veciach vyhlásil sa lba -
vn svojich výmyslů,ch, umiestených do svojich pamiití. A týmto V)~_ 
myslom práve uveril bývalý čs. minisier a ešte aj -- bojuje za ieh 
pravdivosť ... K riešelliu. ktoré spomína Polzer_Hodi~z, pra-v-da ,nedošlo,~ 
(audicncia ním spomÍnu'llá -'samoz.rejme vypadla), ani sa o údajný,-:h
aleho skutočných Kristóffoých < návrhoch nejednalo. Mi1~isterským prcd. 
sedám stal sa vtedy Móóe Esterházy). Šrohárov korunný sveclok Kristóf
fy, ako známo dovoláva sa aj toho, že vraj Polzer_Hoditz bol vo Viedni 
jeho sprostredknvateYom, ale v skutočnosti ho tento informovaný Polzer-, 
Hoditz poč;:tS vo·jny v syojej knihe - vobec_ nespomína. Tak, vyzer:a, 
Šrobárov hlavný ~vedok a prameň v skutočnosti." 
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predsedu vo Viedni a upraviť k nemu takúto otázku: "Dá 
sa očakávať,že v páde vÍťazstva (ústredných mocností) pre
stane dosavádne utláčanie čechov a že sa uplatní konečne 
české státne právo v rámci monarchie?" Nebolo na tom 
dosí, - píše Kristóffy, - že Korber odpovedal na túto otáz
ku určitým "nie", on k tomu dodal ešte i to, že v páde ví
ťazstva položenie národností y monarchii vezme ešte ne
pI'iaznivejší obrat. či sa mažeme diviť, že Masaryk a Beneš 
vzali nohy na plecia a rozbehli sa do Ameriky a celého 
sveta agitovať proti Rakúskú-Uhorsku? Kehy Korber mal 
len tol'ko diplomatického smyslu, korko možno predpokla
daf u jednoduchého okresného hejtmana, a m,,,sio brutálnej 
odpovedi keby bol dal Masarykovi aspoň nejaký sl'ubný 
výhl'ad, celkom iste a vefmi snadno by sa boli dali zadržať 
Česi v rámci Habsburgskej monarchie, v rámci jednania, 
ktoré by potom nasledovalo." 

Takto píše Kristóffy. 
!Ceď nastúpil cisár Karol, boli Masaryk a Beneš všade 

vo svete, len nie vo Viedni. Čo robili vtedy Masaryk a Beneš, 
to vie celý svet, ale to nevadí Kristóffymu, lebo on proste 
potrebuje podoprief svoju thézu, že keď by sa bolo hovorilo 
stými revolucionármi, Masarykom a Benešom, aspoň s di
plomatickými schopnosi'ami, česi by boli sa nerozišli 
s rakúsko-uhorskou monarchiou. 

To ale nie je dosí. 
Kristóffy na strane ni píše: 
"Na samo~ prahu válečnej prehry stal sa ešte posledný 

pokus o riešenie českej otázky. Začiatkom októbra prišieí 
k cisárovi Karlovi gróf Deym, český ústavoverný vel'ko
statkár, a predniesol, Ze na základe spoločného povereni" 
českej aristokracie a českého národa, (Masaryka a Beneša), 
.prichádza k panovníkovi s tým, že český národ je ochotný 
loyálne zostať v rámci monarchie, keď cisár Karol pójde 
okamžite do Prahy a dá sa lam korunovaf za českého krára 
a jestliže 8 slovenských žúp pripojí k Česku." Cisár Karol 
vraj na to pristál a arcivojvodu Jozefa chcel vymenovať za 
hlavného velitera v Uhorsku, aby sa maďarskí páni nemohli 
vzbúrif. Ale arcivojvoda ]ozef mu vraj povedal: Nie, to nie 
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je možné. To si najprv zavolaj Tiszu, jestli Tisza pristane, 
dohre ale ináč nie ... Nato Kristóffy hovorí, že to bola 
osudu'á chyha, pretože na to mal vraj král' pristaf, i na tý.ch 
8 žúp, lebo vraj čas hojí všetko, akta vie, čo by sa dalo este 

potom spraviť ... " . , . 
Keď človek píše kmhu, musi k jej ,písaniu PrlStUP1,ť 

s pietou vcrinceho) lllusí SáTII veriť to, ČD, p~še, j~e zodpo:edny, 
ako hv to halo písané jeho krvou. Mnsl Sl byt vdomy ~oho, 
že za ~šetkvch okolností musí za tým stáť a že svoje naJlep
šie musí d;ť do tejto kuihy. Toho sa Kristóffy nedržal. 

Kdesi Kristóffy píše o lom, že klorý,i nemaďarský vodea, 
a k tomu ešle vynikajúci, vyhlásil, že "keby nám cisár da,\ 
všeobecné hlasovacie právo, budeme mu bozkávaf ruku ... 
Toto uvádzam len ako charakteristiku, akým plytkým sp6-
sobom píše pán Kristóffy svoje pamati. Keby Kristóffymu 
bol niekto niekdy niečo podohného povedal, lste by bol 
jeho meno zvečnil YO svojích pamatiach. T~ Je Kristóffy; 
ktorého som kedysi mal úprimne rád, pretoze on bol prvy 
vládny obhájea volehnej reformy v starom Uhorsku; praco
vali s;ue vedl'a ncho i s ním dlho, menovite ja, a preto SOHl 

hol nútený povedať o jeho knihe i trpké pravdy. 
Ako viete, prvého decemhl'a 1918 bol MauLu lIa verkom 

Národnom shromaždení v 1\.lbe Julii a tam vyhlásil odtrbnu
tie rumunskvch častí od Maďarska a ich pripojenie k ver
kému Rumu;,sku. Kristóffy píše na strane 782: 

"Mauiu sám povedal v Alba Julii toto: Keby cisár Ka,rol 
, pravom čase bol uskutočnil všeobecné hlasovaclC pravo 
a keby bol previedol národnostný zákon, dnes hy sa ne
hol o nič zlého stalo." 

Predstavte si Julia Maniu, ako v najvážnejšoDl okam~hu 
svojho národa vyhlasuje, že tiskročn~ rab~tvo pre.sta~a 
a jako v tomto slávnostnom okamlhu zaroven mudrUJe, ze 
by sa "nič takého zlého" nebolo stalo, kehy Karol bol pre
viedol národnostný zákon - - tl to všetko, tá vymyslená 
komédia s Maniom a Masarykom a Benešom len preto, aby 
podpriemerný maďarský čitatel' pokrútil hlavou a riekol si, 
žeby _ ej _ Kristóffyho zázračný recept snáď predsa bol 
zachránil integritu a monarchiu. . 
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Buďto dr. Šrohár čítal tieto vec; a vtedy musel vediei, či 
sa smie odvolávať na Kristóffyho, ako na svedka, aleho ich 
nečítal il v takom ptlde sa dopustil chyby, pretože uviedol 
československej verejnosti za svedka takého človeka, o kto
rom sa neomylne musí predpokladať. že nie je svedkom vie
rohodným. To nehola dostatočná kritika materiálu a jestli 
Sróbár chce p'odávať dokument, musi trochu viaceI respek
tovať to; čo je prÍkazom pl'avdymilovnosti.') [Výklady 
Kristóffyho mužu byť dobré pre priemerného alebo pocl
priemerriého čitatera v Budapešti, ktorý kvíli nad ztratou 
Slovenska, Sedmohradska, Banátu, Báčky a Chorvatska, ale 
'ako može predložiť Štohár niečo podohného nám v Česko
slovensku? Ostatne Kri,(óffyho knihu odmietla i maďarská 
kritika.J') V Rumunsku snáď tiež čítali Kristóffyho pamati, 
snáď aj to, čo Kristóffy dal do úst Muniovi. Nakofko sledu. 
'je'm tieto veci, nikomu v Rumunsku rienapadlo 1tlaniovi pri
pomínať, žehy bol niečo takého povedal v takom slávnost
nOJll 'okamžiku. Prečo? či myslíte, že v Rumun«ku nie sú 
~trannícke boje ako medzi nami? Sú u holy, suáď eštc 
prudšie než niedzi nami, ovšem tam - ač sa rudia bijú _ 
ani z osohriej zášti nikto nechce klamať svoj národ výmy
slami o tom, že jeho rudia v roku 1918 zachraňovali mon
archiu s Ktistóffym. 

1) fV. šl'Oná,r použil Krišióffy}lO ako prameňa nic lcn o jedno1ll 
f dOIDnclom incidente s Hodžol1l, ale opiera sa na Knstóffyho úžnsne 
~llbJ('ktívnu. jednostrannú a s ma~arskél~'~ stallGNiska jedllajúcu knihu 
ešťc·'aj len pri líčení slovenských p.olitických dejín. _ a to bez použiHa 

. materiálu slovenského!] 

2) Maďarský soc. dem. publicista Edmund Or-mas, ktorý .písal mnoho 
o,volelniam práve a býval r. 1905 sprievodoom K!rišióffyho na pámatn'ých 
sch,odzkach, kde' rozvinul pripravúvanú predlohu yšeobe-cného taj~ého 
yole-briěhO' práv,a. na.písal kritiku Krišióffyho Pamati v me.sao:liku 
":.Száz~dun1t .. (oktÓbeL' 1928). Táto reVUe je' -v podstate- pokračovaníÍÍt 
-iřiáineho mesačníka .Jluszadik .század·'. Podfa lejto, obsiahlej kritiky 
~hoI-.on fan.atikbm m-y-šlie'llky rakúsko_-uhol'skej imp,Gl'ialistickej monarchie 
-a neboI.:.opravdovýlU 'bojovníkom za všeobecné v'olebné právo a --za de_ 
,n;LOkraciu~ Len zacll raňoval tú politiku, ktorá viedla i k srůt~niu s:a 
Uhorsk,a. Je pr~rodzené, že 'si maďru:ská vertdnos-C vóbec- nevširhla, ked' 
r. 1927 Klištóffy vydal svoje Prunliti, lehó bol už- dávno -politickau 
mrtvolou, omrzelo -už každého af očierňovať 'ho; :ChválU ho .dnes, -ba 
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I f . l'~ 'v Maďarsku užitočIiou vecou, lelJa tuto vecn~ yccnc roz o Jera nle '\..- . .. . 
kl d . d t 'k' 10 by ca podrobností ktorÝ,ch z,ohnevmue Je nepnvy a aille o va", , ~ k -d ~ 

'emné re dneŠných majitel'QY moci a pre' týclt, "!dor! ~.hc~ za " a~z. y 
J p. T dluiť kutastrofálnu politiku. Ďrmos zdorazllllJe. ze Knstoff! 
cenu ospla,e 'd '"I spravodh . 

.. tiach zbvtočne a krikl'ayým spósobom .opt;'-s a sa ll;" .,," __ _ 
v parna. , 't' 1 - . 1 nahnuacov nc-, 'h 't I ' aJ é sú va zvyku len II pro lrevo ucnyCll \CL 
v-yc uoc-ov, c. '] db" ysly 

~. h . 'I \' a letmé otrasú úplne dóyeru v JelO o re um . 
pra\'yc VlDlll co , . _. ' b ' pTa
Padlíeha -sobeckému naúeTaniu na udalostI a u'\'adza ,same ~e a (l~. d 

., • v Kristóffy nemal am _v otazke naro . vcdlň.ovania. Ormos dokaZUJe, ze - - ] 1 . 
, . h·l t ~ J' k,,~ti' a J'cha kritika nad Kl'lštóffym VVVťClO-l_lJe 

lloS'unC] C lJ ove. ~~ '~ , , h t~ k il 
hlásení že základné nazeranie Knstoffyho ·v hlavnyc,. -o az ".tC 

: pTle, -d' rovlne Kristóffy- chcel byť pekným (gutges.mut) pred 
Je s corů vz y ) . ", ?S " -.ti 
Horthyho ptotirevolúciou. - Peštianska tlač 30. lllaIl:Ct~ 11~,-, I?trl ISffi10d 

. -] n"O]l) ako o po 1 lC {,eJ ml' ya eo Jozcfa Kristóffyho Zllucnovaa sa o , .. ' 1\1, _ "",'{j" 

'k 1911 a rozhodne od roku 1913 (Budap,csh Hll'lap a. i 3gY,a,l~ab 
10 II " '~II' " (V 96<)) napísal doslovne: 
Č. (4). - Legitimistický dem:llk, "magyarsag, c:"'.'" , ,,'.- '''e -že 

Kristóffy nakreslil celkům naívny obraz o HodzoVl, kecl o ~o~ pl~., . 1 
b b 1 chcel zachraňovať lllonarchiu a lfhorsko a žeb~::5a .o" vzplera. 
d~ho~e s Prahou," Vocka mad'ar-skej sociálnej demokraCIe Arnosí G~r.amk 1 

, rv' d v 1993) str 59 poznam II v knihe: FOl'l'ongó 1hgyarorszag , Je cu ... , '.' . ____ - . 
o Kristóffym, ktorá je autentická, lebo Garami hol hDed~ po ,voJo,e. ~~.
nis'tl'am obchodu vo vláde Károlyiho a mal nesporne ZD vse:kyc~ ,soCla

li
-

nvch demokratův najvaéšiu váhu. O svojom spdupra, covn:k~vl'ela ~_o "-ť 
" ~ , 'cl ml1.S11n' pl' lO'iOn íickúJll spojenwvi z rokov 1905 az 1912 llYCl za "... > 

o jednom zaujíruuvom' ,pl'ípade ;.mo:ráhleho~' Šir~ba~stvJa (rt~e~~r,~t;;. 
š lhavosť). Jedného dňa navštívil ma y mOJ~m ura. e oze " rlS o e~ 
b~valý minisíer vnúÍl'a. ktorý bol, ako ~~m ,az d? teJ doby ~eI;l, -:-:- _ II _ 

l' žene vyhnanoom maďarského polItIckeho ZIvota. Pov.e a n:~ ~~ 
zal ~l ll.,. '. v dosiaT _ "raJ' _ nelilO trpel bojkot maďarskeJ spolocnos~J, 
s euuJuce. az 'T vak' Z8 to Zf' 
lebů vedel, že tl1Jí nevinne a za vee dobru: e!'az vs _.~a .,<', ': 
víťazstvom Tudovej republiky, má vziať .komec Jeho n~~l.1Rvod,hve plť) 

I d . - j'"Ia doba kecl' bv lIla] byť reha,blhtoyuny, pJ'é!O'ze na,,; e o:vume a ze na lS ,- . , 1 b ' , , 
v podsíate ho nenávidia pre rud a pre demokrahcke ":' e ne pra~o. 
Vyl~lásil že pl'Osí o to ani nie tak pre seba. ako pre svo-!~o i?a~l a,] Y 
zdedil p~ {10m ctené meno. Prosbou jeho bolo, aby ho :vl~ a . ar~ Yl ... lfl 
'menovala okázalým spósobom na nejak~, ~r~~el'ané ffiles o •• me v~~ 

Jostaveniu, ale k vóli "morálnej" rehablhtacll : a ah! 130m J~ v tom _, 
i k v'l u Károlviho žiados-C Kristóffyho osvoJd som Sl v celom 
smere za rOCl .' . lt , ..... cl 1 čas na 

. hu Tiež som cl tom hovol'il s Károlyim, c ary Sl vyzra a v' : 

rozsa I' . PotOUl com ;;"010 r~toval že k splneniu Kl'istóffyho zradosÍl 
ľozmys enle.' ., '--'-'-'" _' , ".'V' 1 

d ':10 až som raz- - už v dobe L zv. "kl'csťanskeho ku,r:zu _- pnSle 
ne os -" . "(A k' 'I sagtól- a komu-jeho knihu Od kráf.ovs±Va ku komumzmu , lr~ Y, . , . 
n~ . B d" t 1920) V knihc -tejío hovo'l'Í (Krisíóffy) naJsprosteJ
nlzmU:Slg, u apes. ,- '.\ I t'b ',' lúcií 
" ] b -ka'ndallzu' 'ru'cím tónom o (madarskeJ) oe o roveJ revo , 
Slm laDe ne s . h b'rt " ,,' 

'K' I' od letmého chodil ku mne pl'osiť ,.lllravne re a II acne u o ara ynll, 
menovamie." [8. P.J 
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Vysvetlený "omyl" s Kristóffym.l) 
Fotografované doknmenty dokazujú, že Hodža 
v r. 1918 nemal účasti pri konceptoch Kristóffyho. 

Kristóffy tvrdí v svojej knihe ("Magyarország kálvá
riája") na strane 847: 

"Piaty bod rezolúcie, ktorá ukladá rudovej vláde, aby 
44. článok zákona z r. 1868 o urovlloprávnenÍ národností 
hneď previedla a aby im poskytla príležitosť k autonom
nému vývinu, je vlastnoručným konceptdm dra Milana 
Hodžu. Povodný rukopis je i dnes v mojom vlastníctve." 

V tomto má byť účasť dr. Hodžu na pamiitnom spise, 
ktorý Kristóffy chce! podať prostrednídvom dra Seidlera 
Karolovi Habsburgovi v septembri roku 1918. 

Dr. Hodža na dotaz redakcie "Slovenského Denníka", 
v auguste 1928, a potom y bratislavskej prednáške v de
cembri 1928, kategoricky vyhlásil, že k žiadnemu memo
randu ani rezolučnému návrhu Kristóffyho v dobe vojny 
neprispel. Jednak preto, že Kristóffy už od roku 1913 n~
mal žiadneho politického významu, jednak preto, že, keď
by Hodža bol chcel podávať návrhy Karolovi Habsburgovi. 
mohol tak učinif bez Krislóffyho. I v pamlitiach bývalého 
kabinetného direktora Polzer-Hoditza, je staf o tom, že 
Hodža s dr. Vaidom bol medzi tými niekol'kými politikmi 
z bývalého Uhorska, pre ktorých pripravovala sa audien
cia u Karola. To bol o v júni 1917. Hodža i Vaida sa už vte
dy rezervovali. K audiencii nedošlo. Je feda holý nesmysef 
tvrdiť, žeby v septembri j 918 bol chcel Hodža podnikaf 
akcie u Karola, a to ešte prostredníctvom Kristóffyho, kta
rý bol politicky vtedy už tak opotrebovaný, žc ho Karol 
ani neprijal. . 

Ale Kristóffy tvrdí, že má Hodžov rukopis konceptu 
s voj h o rezolučného bodu o národnostnej otázke bývalé
ho Uhorska. Hodžovi nepozostávalo iné, než obrátiť sa k po
zostalej rodine Kristóffyho so žiadosťou, aby dotyčný do- . 
kument dovolila odfotografovaL Na intervenciu jedného 

1) .. Sloycuski Denník". roč. XII., Č. 71. ZD dňa 24.fln. 1929, str, 'l---4. 
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peštianskeho advokáta dala Kristóffyho rodina súhlas k od
fotografovaniu. Tieto fotografie uverejňujeme.') 

Dokument pozostáva z troch písonmých aktov na dvoch 
papieroch. 

Na jednom papieri, vefkého formátu, je koncept celého 
"rezolučného návrhu", i s piatym bodom. Celý koncept, 
ipiaty bod, je rukopisom Kristóffyho. Teda nie Hodžov. 
Na druhom papieri, malého formátu, sú dva rukopisy. Je-

. don Hodžov, druhý Edmunda Steinackera íniekdajšieho 
vodcu uhorských Nemcov, ktorý býval v kooperácii s hnu
tím nemaďarských národov v bývalom Uhorsku). Hodžo
vou rukou napísaná je táto neúplná, započatá, ale nedo
končená veta: "Aby národom Uhorska zaručený bol auto-

/" I" ." nomny vyvOJ . 
Steinackerovou rukou napÍsaná je táto, tiež neúplná ve

ta: " ... respektíve, aby národom Uhorska zaručený bol 
autonomný vývoj". 

Majú, alebo možu byť tieto vety vsuvkou do Kristóffyh0 
rukopisu? 

rred Steinackerovou vetou je značka 5 T, pripísaná oči
vidne /rukou Steinackerovou. Tejto značke wdpovedajú
cej značky v Krištóffyho rukopise niet. Preto je síce 
možné, ale nie pravdepodobné, žeby Steiuackerova veta 
chcela byť vsuvkou do Kristóffyho rukopisu. 

Potom: celá Steinackel'ova vela je škrtnutá dvvma kol
mými škrtmi. 

Pred Hodžovou vetou je značka L; jej zodpovedá po
dobná značka v Krištóffyho rukopise. Obidve značky pf
sané sú očividne jednou rukou, a sice tou, ktorá písala 
Kristóffyho koncept i značky y ňom. Teda nie rukou Hodžovou. 

Hodžova veta ovšem vóbec nemóžé byť pokladaná za 
vsuvku dv Kristóffyho rukopisu, lebo nehod pokračova
nic složenej vety, ale začiatok (s vel'kou začiatočnou pís
menou) vety samostatnej, ktorá sa do Kristóffyho kon
ceptu ani syntakticky nehodí. 

ly Viď prílohu na konci knihy. 
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Nemožno pokladať za vsuvky YelU ani Hodžovu ani 
Sleinackerovu aj z toho dovodu, že vsuvky bývajú osno
Yané v tom istom jazyku, v ktorom koncept. Tu však. je 
Kristóffyho koncept macfarský, priložené vety sú nemec
ké, ačkol'vek aj Hodža aj Steinacker vcdia po maďarsky_ 

Nemožno predpokladaf ani to, žeby vsuvky mall' byť 
prekladom,lebo je iný obsah konceptu a iný obsah oboch vieL 
. Je zcela patrné, že sú obe vety, aj Hodžova, aj Stein
ackerova, vytrhnuté z docela inej súvislosti. Za Hodžovou' 
ne-dokanč-enou vetou j'e síce tcčka~ ale očividne nie na pra
YOln mieste. 

Ale tedapozrime, či sú beto dve vety, Hodžova a Stein
ackerova, alebo jedna z nich, vol,ec obsažené v Kristóffy-
h I v d" . o "rezo neuom memoran e - a porov-naJme: 

1. Kristóffy ho koncept, 
2. pritialmnté vety: Hodžovn a Steinackerovu, 
Y. "rezolučný návrh" tak, ako bol Seidlerovi podaný. 
!\'femorandum srezolučným návrhom, podané Seidlerovi, 

uvádza sám Kristóffy na strane 790 a tu ten bod piaty znie 
takto: "aby hneď pr-eviedla 44. článok zákona z roku 1866 
o urovnoprávnenÍ národností a aby im poskytla príležitosf 
k aut:onolunéulu vývinu." 

Koncept Kristóffyho ,"o fotografovanom rukopise znejc 
·takto: "aby hneď pr-eviedla 44. Č'lánok zákona z roku 186~ 
o urovnoprávncní národností a aby im poskytla príležitosf 
-k autonomnému vývinu." 

Teda "septembrové memorandnm" je naprosto totožné s 1'0-
vodným, fotografovaným konceptom Krislóffyho. O neja
kej zmene ani slychu, o Hodžovcj alebo Steinackerovej 
vete ani slychu. Je zrejmé, že tieto dva rukopisy, so zlom
kami viet, doda.!-očne a svojvol'ne boly priložené ku Kri
stóffyho konceptu, i so zna.kom l-

Ale odkial' vobec, trebárs i !ieto kusé rukopisy: Hodžov 
i 'Steínackerov? Snadno si mozno predstaviť, že sú vy
trhnuté z inej súvislosii. Od dra Hodžu ho Kristóffy ne
mal, pl'etože Hodža už od roku 1913 neviedol s Kristóffym 
vobec žiadnych politických akcií. Dr. Hodža ohrátil sa do
pisom na Steinackera, ktorý odpovcdal, že sa na nejaké 
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memorandum z roku 1918 nepanúitá. Pamiitá sa na to, že 
koncipoval Krisióffymu memorandum koncom roku 191.6 
a potom zas že mu rohil obšÍrnejší koncept. 

Steinacker .(za dňa 6. marea 1929) píše: "Es ist doch nicht 
ausgesc:hlossen, dass der Text"der FOl'll1cl 5 Bestandtcil eines 
umfassendercn Vorschlages ist, den ich Kristóffy ZUl' Be
nutzung fUr scin Programm vorgelegt hab8." 

Z tohoto listu Steinackcrovho je patrné, že rukopisy je
ho a Hodžov. nie sú zo septemhra 19115 a že vobec neslúžily 
tomu ciefu. o ktorom hovarí ex post Kristóffy. 

Výraz ,,~uton01nný vývoj'': hol bežny, menovitc P,o uvc 
rej~ení Wilsonových 1,1 hodoy, v januári 1918. V tu doh~ 
holi zástupcovia Nemaďarov, žijílci vo Viedni, hlavne V m
da (Rumun) a Hodža, stále oblietani doverníkmi vieden: 
ského ministerstva zahraničia, ahy podpisali protest protI 
Wilsonovi a loyalitný prejav za Rakúsko-Uhorsko. /l.ko 
známe, Hodža a Vaida nielen sami odopreli podpísanic ta
kýchto protestov a prejayov, ale i yo fo-rnúlnych debatácl1 
ú~tne (na sch6dzke u jcdného hývalého úradníka Ball
plaizu) i v početných písomných výkladoe-h odoyodnili: 
prečo neprotestujú proti Wilsonovi a prečo ne."yhlasuJlI 
loyaliiu k RakúskocUhorsku. Takýchto rukoplsov, kon
ceptov, záznamov, novinárskych článkov i Hodžo-vých, bol~ 
hodne, menovite u Steinackera, ktorý viedol vo Vtedm 

18? 



translátorskú kanceláriu a obstarával opisy a preklady. 
Len takto možno vysvetli f ako dQs'al K . t 'ff d k 

, v • ' l rlsoy orny 
zaro~en. so Stelllacke~ovým, Hodžov rukopis vety, akýdr: 
Hodza lste, a menovrte v polemikách W'l ' I 

h I k 
,. ., . 'O I SQna. spIsa 

mno o, a e tory am s naJnasilneJ's'ím vvsvetl' , v ovanllli ne-
mazu? poklad~ť za v~uvku, alebo dokon'ca za "koncept" 
KrrstoffyovskeJ rezolucie, ktorú. ako fotogTafI'a k . 

. I . K' 'ff u azuJe. 
splsa Sl rrsto y sám, a do ktorej Hodžova ani Steinacke-
rova veta nehodí sa ani ako preklad ani ako vsuvka. 
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Dodatok II. 

Styky S Františkom Ferdinandom. 

[7 reči dra Hodžu, prednesenejo Šrobárovej knihe dňa 
22. decembra 1928 v Republikánskom klube v Bratislave.] 

Pred vojnou na území jednak rakúskom, jednak uhorskom 
činní politikovia, ktorí sa neuspokojovali teoretizovaním, ale 
ktorí chceli činne msalrovať do udalostí v Rakúsku i v Uhru
sku, usiloval,i o t. z:". pozití VilU politiku. To znamenalo, že 
oni i v tom cudzom sotátne-politickom rámci usilovali sa o to, 
aby, nakorko to holo možné, pomáhali v hospodárskom, kul
túrnom vÝViÍille a snažení našich národov. Dnes sa na to može 
porerať i sk1etpticky. člov'ek dneška moihol hy sa pýtať: Na 
čo sa bolotreha V'tedy vóhec ,shovárať s nejakým Framtiškom 
J ozefom aJeho Františkom Fecrdi'll!a:ndom, alehQ rakúskym 
aleho maďarským ministerským predsedQm? Odpoveď na to 
je tá. že v tej dohe nevedeli Sllle eMe presne dátuan, kedy bu
deme mat' ČesJwsloveruskú l'epuhliku. Pretože táto čakaterská 
lehota hola príliš neurčitá a pretož" sme cítili zodpoved'l1osť 
voói svojmu národu, Česi, Slováci, ako i Chorvati, Rumumi 
a Srhi, museli sme hr,,,,deť pomáhať svojmu rudu. aby sa 
mohol i v cucloZ!om státe uplatňoV'ať politicky, hospodársky 

a osvetove. 

[Toto hola práca ovšem ťažšia než dnes, už i v čechách 
a na Morave, tým fažšia na Slovensku, kde proti maďarskej 
šrachte museli srne rudu svojmu dohýv,ať podmie,niky národ
ného života za okolností priamo neuveriteTných.] 

To znamenalo pre čechov všeobecné hlasovacie právo a 
ďaJší pokrok vsrnere státopráv:neho a národne-politického 
vývinu. To holo v Rakúsku. Pre nás neholo možno dobre ho-
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V'OQ>iť !Cl ,státQprávne[ otázke, pretože u uás na to neholo 
histoTÍckéllO a jiRýdLpredpokbdov.~ My preduvšetkým sú
stl'eďovali sme svoje snaženie na všeohecné hlasovacie právCl) 
teda ua to samé, ako česi a všetky slovanské národy v Ra
kúsku. Sam~zl'ejme uvádzmn le1l to najhlavnejšie. PostupGm 
dohy sústreaovaIi Sille !svoju óinn-osf i na to~ aby pTipravená 
bola revízia dualizmu. Dualizmus z roku 1867 hol tým čo 
nás oddelilo od rakúskych kmeiíoy a čo rozbil{)čcsko~lo;'en
skú kooperácíu, tak ako rozbilo kooperáciu slovinsko-chor
\'atskú a i chorvatsko-srhskú. Tento dualizmns. ktorÝ nás 
rozbil, musel' hyť zrušený, alebo musel byf pozm~ncuy, 
Jestliže sme mali rozšíriť svoju politiku na oblasť celél;" 
slovanstva v hývalej- rÍši: nry Slováci a česi spoločnc na zá
ujmy československé, Slovinci, Srhi a Chorvati na. záujl11\~ 
Juhoslovanské atď. Zkrátka u nás v hývalom Uhorsku u Slo
vákov, Rumunov ahr. po,litickým stežej'uým ideáIom bolo 
všeobecné h1asovade právo a· potom revÍzia dualizmu. 

Myšlienk" v,šeohccného volebného právil hola TI~a,gtdená 
nami v Uhorsku r. 1905 aj formálne: nami. klubom národ
ností nelnaď.arských, v snelnovni - a zárovell našimi politic
kými spojenca.mi mimo uhorský parlament, a to všetkÝmi 
složkami maď. občanskcj I rohotníckej demokracie. Ked' sa 
potom d)llmstia nemohla dohocvol'it s maďm-,skou šfachtou. 
Františ,,,k J ozef pohrozil Maďarom všeobecným hlasovacím" 
právolll. To je hisioria kabinetu Fejérvál'yh~ 11 Kristóffyho 
r. 1905/6. Nalmlko to FDuntišek }azef myslel vážue, o tom 
nehndem hovorií. Faktom je, že im" tým hl'oz.il. 
Keď sa potom rlodarilo Fnmtiškovi Jozefovi dul,,,dnúf sa 

zase 'S maďa;rskGu šrachtou, zabudol na všeohecné hlasovacie 
právG, zabudol na Fejérváryho, Kri,stóffyhG a nastala éra 
Kossutha, Wekerleho aicl'. František J ozefopustil túto my
šlienku tým skór, pretože .od vyrovnania z rokn 1867, h~l 
viazaný akosi k maďal'ske.j šIachte a. nemoool ,si s ňou z",
hrávat, ,&lm v Rakúskn 8.0 šfad,tou l>emookoll, českou a vóhec 
všetkým; čobolo rakúske. 

Otázka všeohecného hlaBovt~cjeho práva raz nastolená, mu
s~la byť Tiešená, ale hGla TÍešená len V'Ú Viedni. Tam sa jej 
Ujaly takmer všetky demokratické politické strany, i hur-
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ž,oazné, ale pr-edovšdkým s6éiáJni deanak;,;ati, Hod imp<i
zantným ,spósobom JJR iúto myšlienkll ~ manifestovali ato 
s takým dórazom, ,že všeobecné hlasovaciepráv,o ,stalo sa po
merne behom krátkeho "'asu ,skutkom v Rakúsku. Hovorím: 
v star,om Uhorsku, i"rautišekJozef v""ohecné hlasovacíe 
právo ,opustil a nič neb;olo ni;l~cl,jw~ toho prírodzenejšie: 
že i my sme opustili Františka Jozefa amuselisme hYadat 
niekoho iného. Hoy,cjrím: ~museli~sn1e hfadaf, pretože ev tejto 
dobe holi ústavní činiteli,i dvojakí:Jedným'ústavným čínite
ťoanho,lJ ;pamovník, korunovaný kráJ,'ktmý llllIal dolwu"" 
prel~og;[ltív iniciativy ,návrhov záke!I1a> len (aký návth zá
ko",a, ktorý kráf vopred ,schválil, mohla vláda predložiť sne
AJ11d\1l]i~ Teda jednýlll činutefOlU :úlSt~v,i1;ý1li h~l panovník. 
Druhým ústavným činileťom bol parlament. Preto sme m" ~ 
seli hfadať súčÍ'nnosť i jedného i drnhého 'ústavnéhočinitefa. 
Pracovali 'SIne v parlarnBnte i Inlimo parlamentu, ale museli 
sme presvedi'Gvai i to,ho druhého ústavného činiteIa a to tak, 
ako to robili Česi a"Viktor Adler, vodca uemecke.i sociáluej 
,lemokraó8 rakúske.i,keď rcibil tu llajpozitívnéjšin. ba opGr
innistíckú politiku, keď z rúk Františka Jozefa: dostal vše
ohecné hbsovacie právo. Bolo by nesmyslom kritizovať vod
cov českej huržoazie a pýtat" sa ich, či sradostou kOGperovali 
s Frall'tiškom' J ozefGm v lOmspech všeobecného hlasovacieho 
právn, nejdem áeh za to kritizovat,lebG vedeli," že síce stran
~nídcy si poškodia, ale pruspejú demokracii. Len kito pGÚ
'Úvnej politike če,ských a nemeckých bUržoúznych s,trán 
mo2ino eJ'akovať. že v Rakúsku došl" k zavedeni" aspoň fm
luálne.Í pa.dm11'untnej "(lemo1macie. -
Keď sme tedv Jiemohli havoriť s cisál·om a krárolll, museli 

sme hovorif s ,~áslednílwma kecr nás f.o)'málnc pozval, išli 
sme a sme s nÍIn ·,}({)toper,oviali. Táto 15=úopcl'áci-a ,sa týkala prí
prav všeobecného volehuliho práva,kioréhozásady prijal a 
za ktoré sa zaviaza1. Ďalši.a kooperá-eia ,~a týkala l'~víúe dua
lizlllU, jeho z.rušeni,a! a sh~~reinl~ spolo,čného. J;'<ikúsko-:,uhorr
ského zastupiterského orgánu, ktorý by () mnoho jed:rlOtnejšie 
Hež takzv-ané delegácie vybavoval spoloičné zákolloiJarné zá
ležitostí. Vidnol"" prvý pohl'ád, 'že spolooný ústrednÝ parla
Illeut pri všeohecnom hlasovacom prá"V'e" hy bol mal sHáď 



jeden z najvačších klubov v klube českosloveJlslmm, p~etooŽe 
niet najmenšej pochybnosti, žeby č()ské a slovť'uské strany 
sa haly primknuly jedny k druhým. Toto bola taká komhi
nácia tej doby.') 

čítal som v socialistiokých ěasopisoch, že toto bola reakcia 
a že my, ktorí ·sme boJi v die.Lni Františka Ferdinanda, sme 
pripravovali reakciu. Neoh si toto koleg'ovia sociálni demo
krati vyúčtujú s maďarskou sociá].nou demokraciou. Nech si 
to vyúčtujú s nimi, prer!ože títo boli v "dielni Františka Fer
dinanda" v istom smere najd61ežitejším činiteTom, lebo mali 
za sebou peštiwnske massy. Balo-li teda Teakcion, co sme ro
hili, ·teda v prvom rade sú vinní všetci sociálni demokrati 
v Uhor.sku a Rakúsku, ktoTÍ nemohli inak, rovnalco a,ko my, 
než ísi touto politickou líniou. To, čo rohila sociálna demo
kmeia v Budapešti i vo V,iedni, bolo ovšem jedine možné: ne-

1) Jednu z po.zoruhodných ÚVall českých o tomto smeTe llverejniI" 29. 
mája 1914. pražský "Přehled", týždennÍk. pokroko,vej českej inteligenci;. 
Tam stálo v štúdii .,NáŠ poměr k Rakousku, cl ualismu a zahraniční po
litice říše", ~ medú inýni toto: 

"Je více než přirozooo, že se budeme vždy SllUžá.t, přiblížiti se pokud 
moŽThO ideálu státoprávmímu. Musíme si však U\rědomit, že .Ťe to možné .. 
ve formě větší autonomie jedJlotlivých zemí, jež zase ... je podmíněna 
jistou národnostní autoJnvmií nW'JšÍn .. " 

"Jisto .Te však, že pronika-vějšÍm změnám ve prospěch autonomie ze'JIl~ 
ské nedojde, dclcud trvá dualismus a dokud :nedosáhnou Slované rŮ'k 
hodného vlivu též na rakouskou politiku zah~aničnL Jenž jedině, zabez~ 
pečuje jim dominující postayení i y poHtice vnitřní .. " Jde tedy G to, 
nevzdalovat se zahraniční služby, dvore., -vysokých vlivných úřadů říše; 
uplatňovat .své SipolečeJ:1LS'ké styky 'v nejvyšších kruZÍch ... 

"Mu:síme předevšún býti ochotni -vybojovat boj p,l'oti dualismu, jenž 
ochwmuje říši nejen uvnitř, nýbrž i -veškeru možnost silné její politiky 
7.ahrarniční, t. j. j,inýrrů slovy hoj PI10td Mad'arům. Jedním z hlavních cíl'l 
našIch státoprávních či autonomních hojá musí býti odstranění dua· 
lismu a utvořeuÍ jednotné monar('hi~, ne dvou půlek vzájemně se potí
rajících .•. Jen pak, bude-li říšský STlěm jediný a odpadnou-ll delegace 
..• mŮ7Je i slovanský živel hrát úlohu, jež mu prD jeho početnost přísluší. 
Dokud budou dvě polovice říše, bude lze vždy ohřívati starý předsudek 
o "panujícím ,národě," t. j. v Předlitavsku o Němcích, v Zalitavsku o 
Maďarech. Při jednotné monarchii nebude žádný z 'nich mít oné relativní 
většiny, zejména spojí-li se Čechnvé se Slováky k jednotné politice a 
rovněž tak Jihoslované. 
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mohla robit' inakšie, nle <tni my. [Je priamo zavádzaním 
hovorii dnes, že naša vtedajšia honta, len preto, že pracovala 
i s Františkom Ferdina;ndom, bola f""ntou reakcie. Frontou 
Teakcie bola maďarská šfachla, klOrú tak podporoval Franii
šek Jozef, že v Uhorsku k voli nej zradil podmienku demokra
iizácie: všeobecné hlasovanie. Fronta naša, národov nmna
,l'arských a demokracie (i sociálrrej) maďarskej, bola zrejme 
frontou pokroku a bo].o len zrejmým poži,adavkom sláinej 
politiky, že za svoju stežejnú zásadn spája].a sa s panovní
kom budúcim. lste nebol František Ferdinand ani pokrokárolll 
ani demo kra tom, ale pri všetkom svojom autokratisme a kon
servatisme predsa len prekonal vlivy krúžkn Czerninovho a 
pevne sa rozhodnul za všeobecné hlasovanie, leho v ňom videI 
jediné východisko zo zajatia maďarskej šfachty. Taktiež bolo 
všeobecné hlasovanie jediným východiskom i pre nás. V tom -
a potom v revízii dualizmu - bolsmysel našej spolupráce.] 

Nám sa vtedy vytýkalo, že sa príliš spoliehame na Františ
ka Ferdinanda. Pýtali sa ma v priatefských kruhoch i kritic
ky: mám-li istotu, že nás František Ferdinand spasí. Nie! V 
politike niet "isloty" a ide i dnes i vždy o 10, ahy bola daná 
možnosi nplatňovať požiadavky. S Fmutiškmu lozefomlejto 
možnosti -ncholo, klbo ten siným, alm maďarskou šfachton 
nchovOi1il. Fra.ntišek Ferdinand, majúc práve v pláne centra
Lizovai ríšu na úkor Maďal'Ov adma_lizlllu, priamo nás po
trehoval, tale ako sme my potrehovali jeho ako druhého ústav
ného činitefa_ Poh-ebovalnás a preto i náš osobný pomer 
nebol tal,ý, ako bol pomel' medzi F-rantišlmm FerdinHlldom 
a 'l'ukúskymi mi,niSltrrumi. čítali sme celé romány o tom, ako 
bol František Ferdinand hruhý v obéolVa'ní s rakúskvmi ale
tí vnymi ministrami. Nikdy ani najmenšej spoločooskej ne
príjemnosti nezakúsi! som u Františka Fe,rdinanda., ani 
Vaida, ani naši ostatní priatelia. Len jedna jedinádiskusia 
medzi nami hola troc.hu napnutá, a to, keď sa j."dnalo o to, 
aby bol v Chorvatsku nastolený nový bán. Určitá chorvatská 
klil"" chcela, aby bolbánom baróll Ranch. My sme prote7..o
vali grófa Kulmera, ku ktorému maly všetky národlllé strany 
v ChorV1atsku úplnú déiveru, nevynúma.iúc ani chorva:tských 
Srbov. Došlo k .sporu, ktmý sa skončil jedným mo.iím roz-
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hOVOl'Oll1 s F,l'antiš,kOlll FcrdinanrlO1ll. ])n08 už () tmll 1110Zelll 
hovmiť. F,'antišek Ferdinand mi predniesol, že je .ieho žela
ním, aby harón RHnch h()l c1wrvatskÝ1ll hánom. Na to po 
dlhšej diskusii som mu povedal: jestli by kráfovská výsosť 

lla pwnu harónovi Rauchovi trvala. tak hy som to pokladal 
jH za dokaz, že jeho kráf.ov,sldi vÝsosť 'liekladie váhu na 
ď"lšiu sp'Olupráeu S'O rmlllOU. To h~la ataka divá. O Fran
tj,š\covi Ferdinandovi som len počúval II čítaval {!,o Jei d,ohy, 
že následkom nejakej nemoci lnával pl'iamo záchvaty zlosti. 
Nikdy POČ'18 mojich častých návštE\V som nič takého nepo
zn",,)va!, až tento jediný raz. Zrudol. zmeravel. Prišiel som do 
pokušenia spravif kD,niec tl'apne.j scéne nejakýnl zlým vt.ipúln, 
ale som sa vzpamatal, že hy to len urýchlilo nejaký výhuch, 
ktmého som si nežiadaI. Vstal, opýtal sa ma, či ,ie dobrá 
úroda na Slovensku a ktmým vlakom odcestu.iem do Buda
pešti. To hol jediný prípad, že mi pri rozchode nepodal Frant. Fer
dinand ruku, ale harón Rauch sa nestal vtedy pánom Chorvatska, 

Nešlo vtedy ovš'em o "istotu". ale išlo o to, či máme vYčer
paf isté ill()žnosti pozitívne,i politiky aleho nie. S Fr,[1ntiškom 
Jozefom to nešlo. česká politika mohla počítať do Íste,i malej 
miery i s Františkom Jozefmn. ale my nie. A to ,ie celá hi
storia našich stykov. Nikdy ic:h nebudcm futDyať, ani Vaida, 
ani nildo z nás, ktoá .sme vtedy v Pešli a vo Viedni spolu
pracov.ali, pretože vtedy sme, pánovia, nevedeli ešte presne, 
že už 28. októbra 1'. 1918 budeme mať .oeskoslovensku repu
bliku a Vefké Rumunsko.') 

1) Hýy. k-abineiný šéf ciSclra a kráťa Krula Polzer-Hodjíz v knihe 
"Kaiser KarI Aus der Geheimmappe seines Kabilleitchefs·· (Viedeň 1923, 
str. 652), má medzi iným i značné podrobné zprávy o tom, Idori a akí 
polithlcovia z Uhorska maU účast y akci ach okolo viedenského dvora. 
To sú záznamy čJoveka, ktol';{ lllal sklltočnú autol'itatívnu účasf. V dru
hej kapitole poukazuje Polzel'_I-Ioditz na pripravcllosť Františka Ferdi_ 
nanda k prcvzatiu vlády Ha rozdicl od Kapola. Vdký apanit, vedenÝ ná
sledllíkovou kUllceláriou, zaoberal ~a zistellÍm pOlitického stavu a ·poli_ 
ti,ckých pomeroY -V Hakúsko-Vhol'sku. Vedra informácií úradných medú
tok a poradeov koruny staral sa následník aj o zprávy osób na vTáde 
a na panovníkovi nezávislých. Tie dodávali mu roznl dóverníci. Zvlášť 
dóverníci v uhorsk~řch veciach museli byť utajovaní. Píše: "K. uhorským 
dóvel'llíkoJl1 patriIi pozdejší ministerský pl'edsedil rumunský dr. Alexan_ 
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Takto išly "eci Cl nachádzaly sa y postupnom vYYlne prí
prav do roku 1912-1913, do doby prvej balkánskei vojny. 
Taktika naša v starej monarchii, tak ako česká, mutatis mu
tandis, musela spočívat na jednej verkej alternatíve. Dojde-li 
k nejakému válečnému konfliktu l v tomto válečnom kon
flikte budeme hfadicf za všetkých okolností a všetkých obetí 
uplatnit s"oj maximálny pl'Ogram. Nedojde-li v dohfadnej 
dobe k válečnému konfliktu, budeme o uplatňovanie svojich 
ptáv II Zc.lUjIHOY usilovať poziHvnou politikou. Toto hóla naša 
stará i no·vá. slovenská i česká aHemlatíva. Išlo pri tom 
vlastue .o vel'kú zásadu, !dmu fOl"muloval už František Pa
lacký, keď svojho času povedal: Potrebujeme Rakúska, a 
keby ho neholo. museli by Eme si ho stvOl'iť. Tu bolo v dohe, 
kecly sa zdalo možným pretvmif Rakúsko vo lederatívny 
stát proti Nemec:ku. To bola jedna alternatíva. Druhá bola 
vyslovená zase Františkou1 Palacký ln, ktm-ý hovo:ril: Boli 
sme pred Rakúslwm a budeme po Rakusku. Válečný konflikt 
znamenal tu druhú aHc.rllativu. Boku 1913 ukázala Sll Ill'OŽ

nosť válečného konfHktll. Tu,l'ci hoh poraze'11í a zv:íťazili Srbi, 
Blllhari a Gréci a tým v zás",de boli pmazení i Nemci a Ma
d'ari. To holo pl'eclzvesfou VÍÚlzstva nál'odn'Ú'stnej nryšlienky, 
ktoré nenlohI.o zostat' ohraničené .na Balkán, ale muselo sa 
uplatnif i lIla 1Ízem.í ra.kús,ko-uhol'.skeJ monarchie. V máji a 
júni r. 1913 hnl -snill v RUlllunsku. M·a.l SOilll taln vehni zaují~ 
mavé rozhovory jednak s kráfom a jednak s Titulescom, 
ktorý potom signoval ]mkurešťský mier. [Najpončnejšie mi 

d~T Vaida, pozdc.tŠí čs. millister dr. Milan lIodž,a, poto-m Brantsch, \'Vil
der, bývalý uhorský ministel' Kristóffy pasl. Sieinacker st. a jeho syn 
prof. Steinacker z Insbruku. Pam~itné spisy, nimi sostavené, boly vef
kého politického významu. ~:fal 50m p'dlcžitosť mnohé z nich ·čítaL 
úplIle- veene a loyálne, ale bez najmerdej stopy dákeho byzantinizmu, 
smele hájili vte{],ajšie st8Jlwvisko (Den kweiligcn nation.alen Sta nd
pwud) ft otvoreoc ukázali na nehezpečia, hl'oziace lllor.nl'chii a Jej 
národom, -ncbudú-li maďarské methody zavčas zastavené (str. 75 a 76)." 
Smernice budúcej politiky Fmntiška Ferdinanda boly známe len z hru. 
ha: "Dohre sa vedelo, že Fl'.untišek Ferdinand \"ideI jediné možné ric· 
šcnie všetkých problémov monarchie v soírvanÍ pri myšlienke pragma_ 
tiekej jednoty ríše, resp. v jeJ dobudov.aní a y uárodnostne··feuel'atívllolll 
vybudovaní podnnajskej monal'ehiE'." (Str. 77.1 
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boly hovory s nebožtíkom Bratiauom, vtedy šéfom "pOZICIe, 

a hlavne s Take JO'llescn, vtedy ministr·mn vnÚtra. Dabrým 
pmstred:níkom mi bol Dernssi, teraz mi.ni,s!er va výslnžbe.] 
PočnI Bom tam o Srboch a Bnlharoch veci, kt01'é ma tmchu 
tlesorientovaly. Zkrátka, mal som príležHosť nahhadnni' do 
loho, óo sa dialo po prvej halkáuskej válke. Bol "om vtedy 
i v stá10m ,styku, i keď uepriruumn, aj so Srbmi, Pl'ostretlníc
lvom priatef.ov zo srbsko-chorvatskej koaJície. V tej dobe 
však i v Budapešti i voo Viedni vedcli, že som bol v Bukurešti 
a tu sa začínal psychologický rozchod uáš s f rantiškom F er
diuandom. Nebol to ešte rozchod úplný, ale bola to taká prí
prava k politickému "Kro s koho". 

V auguste roku 1913 mal som polemiku s "Prúdami". Pu
slily ,sa do mňa pre takzvrunú oportunLBtickú politiku. V ólán" 
ku "Slov. Týždenníka", kde som im odpovedal, vyslovil som 
sa bez ohalu, že budem rohiť evolucnú politiku do tých čias, 
doki-ať málU výhrad, že nául ona donesie nložnosť uplatniť sn 
s našimi národ'llými požiadavka:mi. Ale v okruuihu, keď hy 
sa ukázalo pri nejakom konflikte, že ;nie evolučue, lež revoO
lučne samóžeme uplatniť, v tom okamilm Imdem ja sám 
prvý mašírovať. To bol prejav potrebný, ale a.ř dosť odváž' 
ny. Bol z neho proces pre zločin a či prečin urážky Jeho 
Veličenstva: dostal Bom konečne 8 mesiacov. To viedlo i 
k tomu, že Imeďpo vypuknutí války bol SOI1l v Trenčíne zalknutý'. 

Móžete si predstaviť, aký hol potom už o'Sohný pomel' red" 
aktora Hodžu, odsúďeného pre vlrustizradu, k arcivojvodovi 
Františkovi Ferdinandovi. Pril'Odzene potom náš styk nemo
hol byť taký, aký býval predtým.') 

1) V žalOVa1l0111 článku písal Hodža v "Slovenskom TýžJenníku" 
z 8. angusta 1913 medzi iným toto: 

" .. , toto všetko neznamená, že by mimo "viederukej polhjkv" 
, naskrze nebolo inej cesty k sllŮven:skej slobode. Naskrze nie. Národy 
sú netrpezlivé a možu p-ovstať tak, ak-o povstaly proti 1'Íši Turcdecj. 
(Narážka na balkánske yojny proti Turkom.)... Ak nár-od fuk 
rozhodne, ja, pisuter iýchto riadkov, do takél!o boja pójdem. Kefl);;. 
kofvek. A proti kOIn~korvek. Ale kecl' hoj, nu} .hoj - a nie práztlne 
l'E'Č_i. Robme teda poliúku trebárs podl'a balkúnskeho receptu: ak 
va Viedni neporozumejú našej krotkej sl0T!enč~ne, hODorme - po 
srbsky .. :' 
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Bolo to roku 1914. Niektorí z vás sa snáď pamiHa.řú ua naše 
rozhov.o.ry bezprostredne pred vojnou počas zasadnutia dele· 
legácií v Budapešti, kde hol prítomnýdr Kramář a inL Vy
zeralo to už na vojnu.') Bolo to však viac len teoretizovanie. 
Jedno nám však halo jasné. A tu s vďačnosťou spomínam 
Iln nehohého Sedláka, ďalej dr Kramářa a Udržala, ako sme 
hovol'ili 00 tom, že keď by vo vojne došlo k rozhodnému oka
mihu, za všetkých okolností .samozrejme pojdeme my s čech· 
In i II Česi s uami. 

1) Od halkánskej vojJ~Jy, melllO'vitc od Jet.a 1911, bolo Slovanom 
Rakúsko~Uhorslm jasné, že SEl aj ieh osud maže l'ozhodnúť voJnou. Aj 
v "Slovcnskom Týždcnníku" Hodža stále narážal na túto možnosť: nic 
Jen žalovaným a tu už uveden'Ým článkom ("budeme s ViedIÍou hovoriť 
pn srbsky"), .ale aj v inýeh článkoch, - takýmio sposobom: V článku 
o "Slovenskej Macedónii": "Na Macedórue idú zlé časy. Od isLého (~a:;u 

sa Macedónci od svojich utlačUerov odffhajú ... " (191"5, 14. TL) 
>J'" my vieme, že slovensk.zj národ bol už aj viedy .• keď tejia Tiše 

nebolo. A bude aj vtedy, keď fejto riše nebude." (1913 28 lL) 
".',. maďarský šovinizmus slabí 1Íši vo.jsk'o a uvádza do pokušenia 

i najvernejších SJfTWD rÍše a otčiny. StanJ panovník fo nevidí ... Že sa 
celá Habsburská TÍša valí do prepasti. ako slepá, to .náš stl1r.ý panúvník 
nenidí." 

" ... jest aj D nás sam.iJch aj DO vývžne okolo nás plno podnLienok, 
aby S8 aj náš slovensklí národ čoskoro mohol dožit velebného soiatku: 
národného Dzkriesenia. Len sa s chutou do práce, len v bojoch neustá
vat, len pred udB-Iosfami oči nezatvárat ~ bude Slovan dte, čím b.r}val 
onehdá." (21. III. 1913). 

"Aj my SiliC te.r miellky, že sme my Slováci boli, ked' týeb lJá-aov 
cšte nebolo (krár'l a jeho mdu), aj budeme, kecl' tých pánov už dávno 
nebude." 

"S čechmi buďme jedni, s ostutnými rakúsko-uhorskými Slovanmi 
buďme svorní." (9. mája 1913). 

,,83 rokov tlačí ll9.šeho panovníkove staré plecia, jeho mocnárska po
litika letí dolu kopcom. Chce ratovať seba i sv-oju rÍšur .l\Jech sa poklo. 
ní myšlienke a sl-obode národneJ, ba kedykoTvck stal s ňOIl do boj':l, 
vždy ho ešte premohla. (22. VIII. 1913). 

Potom sa v TýždenllÍku s doraz-mn uvád.la.Ťú hlasy z Nemccka 
o života-neschopnosti Rakúsko-Uhorska. Tak 26. scpt. 1913 v článku 

"živá mrtvola": "Táto živá mrtvola - to má byť rakúsko-uhorská ríša. 
Tak ju prczývajú od istého času Nemci v BcT"líne. Odkedy Turkov tak 
trochu pobral čert ... pl'eniká v Nemcoch mienka, 2e sa Rakúsk()
Uharsko neudrI.í ... A č-o na to my, Slováci, kcď rakúsko-ullOTskej l'.Íši 
zvonia umieračkom? Na túto fažkú otázku dal odpaDeď "otec národa 
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{eského", František Palacký. On riekol, že Rakúsk·o-Uhorsko je .oko 
stvorené za útofište pre svoje malé národy a že ho potreLujcme aj my. 
česi a Slováci. "Kcďby ho ncbolo, museli by sme si ho uhoJ'iť" AJc 
Palacký rickol aj iné. RiekaI i to, že český (a pofažne aj slovenský) 
národ. bol aj pred Rakúsko-UllDl'skom a že hude aj vtedy, kecl" Rukúsko
Uhorska už nebude." Pot.om článok pokrač_uje: "". Jestliže maďarský 
šovillizmus neprcstane goiavif národ srhsko-horvatský, to· hude srbské
llW král'oDsfvu pohnútka aj vUaná pl'íležitn,~ť, aby sa, súčasne s Rumun
mi hodilo . .. A potmn sa rozvrat už nedá zach-žat. Nastane vel'k;tj súdny 
delt Nastane rodu Habsburské/nu krutá pokuta za hriechy, čo dovolil 
popáchať maďarskému louini:nnu proti Slovanom a. Rumullom .. . ~' 
(O čcchoch D S[ovákoch píše jako -o česko.sloyenskom národe.) 

Takáto bo]a nálada :čl ČílIl Jial', tým urěitejšic hOVOl'ilo sa () pripra
"cích na vojnu, melIoYite 500 strany llcmceko-nacionulistickej, kccf sit;Iy 
sa rakú.sko-uhol'ské delegácie v Pdti, koncom máia 1914. Zúmyseluc na 
tú istú dobu, lIa ueú 26. mája, svolaná bola porada vcdúóch l'udi 5]0-

venske,j ná1'0dnej strany - výj-imcčne iiež do Pešti. To hola prílc'litosf 
na dODané dohovory česko-slovenské . . (V. Slov. 1 ýžd, z 29. máJů 1924.) 
J-lovol'ilo sa samozJ'e,Tlllc o llložn.osťach vojny a o tOlll, jako sa y takoJll 
páde k scbe llDvzájom zachovámc - niktn oetušil, jako LSm€ vtedy lIŽ 

bUzko holi je.t v):buchu. 
Ake.r povahy mohly byť tieto dóverné dohu\lol'Y vedúeich sl-ovcn·· 

ských a českých rudí, na to hádžc sveHo HodžOD článok DO Slov. fýž
denníku za díla 29. mája 1914., v ktOl'Olll Ba poukazuje na to, že boly 
pokusy aj o česko-maďarskú spoluprácu proti Slovákom, ldOlrÚ už dáv· 
ncjšie zal',azil Dr. KraJnář VÝl'OkGlll: "bl'aistv.a Ra Slovákmi Ea my če
ši ncvzdáme nikdy." 

"Toto bolo l)l:ed 17. l'Okllli - pokračuje člállOk - a Dr. Kramář sa 
tohoto svojho sta'lloviskQ pevne drží, zl'-oyna tak, ak:.o aj českí rorníci: 
švehla. Udržal, Sedlák, Kl'oiher ntď .. Ale sú ešie v čechách ;.;trall~r rtj 
počeiní politikovia, ktorí 5a ešte ,·ž.cly llcvyliečili z mclďarského hmn::t
l'átstV8 ... Súrna úloha čaká v iondo ohl'ade sloven.skú národnú p{jliii~ 

ku ... Mu.síme sa sbrairiť s čechnn... Veď sme aj iuk jedni, len fo 
mnohí ešte nechcú vedef .... " 
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PICCIONI, 141. 

. PICHON, 48, 166. 
PILÁT Rudolf, 157, 158, 159. 
PIVKO Vladimír, dr., t54. 
POCISK Ján, 117, 159. 
POGÁNY J ozef, 24, 25, 145, 147, -149. 
POLANSKÝ, 60. 
POLZER-HODITZ, 178, 179,184; 

194, 
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POŘÍZEK, dr., 30, 39. 
PRÁšť:K K., 158. 

Q 
QUlRIELLE de, 115, 

R 
RAFF AI, 129. 
RAšíN, dr., ll, 116, 158. 
RAUeH, 193, 194. 
ROHAčEK šimo:], 116. 
ROTNÁGL Jozel, ing., 157, 158, (3). 

ROZKOš Ján, 151. 
RUMAN JÁI\;, dr., 37, 52, 88, 89. 

105, 136, 154, 158. 
RUPPELDT M., 160. 
RUžlAK J án, dl'., 119, 158. 
RUžIčKA Tomáš, 62. 
RYBÁRJK, 63. 

S 
SADLOŇ Pavel. 161. 
SAUERWEIN, 115. 
SEDLÁK, 197, 198. 
SEGEš ViktoT, 161. 
SEIDLER, dr., 177, 184, 186. 
SEKÁČ J án, dr., 154. 
SETON-WATSON, 115. 
SCHOBL, 141. 
SCHUSTEK A., 161. 
SlV ÁK J ozcf, 159. 
SLÁVIK Jm-ai, d,.., 158, 159. 
SLrl1(A, 63. 
SMUTS, 146. 
SOPKO J uraj, 159. 
SOUKUP, dr., 107, 116. 158. 
STANĚK Franiišek, 158, 164, 166. 
STAš František, 161. 
ST Al J án, 63. 
ST AZ Matej, 63. 
STEED, H. W., 115. 
STEINACKER Edmund, 'st., 185, 

186, 187, 188, 195. 
STEINACKER, prof., 195. 
STODOLA Emil, dr., 48, 119, 120, 

135, 136. 
STODOLA Kornel, 10, 11, 117, 152, 

153, 158. 
STRÁNSKý A., dr., 158. 



STRO:VIFELD, 147,' 150, 
STiHBRNý Jiří, 158, 
STUPARICH G" !J5, 
STYK AUl'eI, 1 t9, 
SZABó štefan, 178, 
SZAMUELY, 149, 
SZMRECSANY bm'o, 120. 

Š 
Š., dl', 10. 
SACHMATOV, 115. 
šALGó Běla, 152. 
iínlKO Vnde"i!. dr., 119. 
šlMKO M., dr., 116, 119. 
šIMKOVIč Jáu, 153. 
šíPKA J., 160. 
šKROVINA Otvo, 119, 134. 

šKULTÉTY .Jozef, 119, 162. 
šMID Boh., 63. 
šNEJDAREK, 148. 
šPANKA Michal, 63. 
šROBÁR Vavl',o clr.. 10, 14, 16, 

40, 75, 76, Ti, 79, -81, 87, 88, 89, 
93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 
106, 109, 112, ,117, 118, 119, 134, 
135, 1139. 142, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 1160,175, 177, 179, 
182, 189. 

šTEFANEK Anton, dr., 10, 14, 117, 
135, ,153, 155, 158. 

šTEFANIK Milan R., dr., ll5, 158, 
160. 

šTĚP ÁNEK, dr., 62. 
šTÚR, 164. 
šUPKA Géza, 14, 77, 8*. 15~. 
šVEHLA Állltonin, 116, 117, 145, 158, 

198. 
T 

1AKE JONESCU, 196. 
TORRE, 115. . 
TJSZA Šlefan, gl'., 10, 11, 76, !J7, 

120, 126, 175, 176, 177, 178, 18!. 
TIIULESCU 195. 
TOMANEK Florián, 158. 
TOMAšEK František, 117. 
TUSAR, 27, 28, 48. 

U 
UDRžAL František, 197, 198. 

V 
VAIDA·VOEVOD, dr., ll, 29, 30, 

176, H7, 178, 179, 184, 187, 193, 
194, 195. 

VANOVIč J., dr., 118. 1%, 
VARSfK Pavel, J53, 161. 
YAšKO JDzef, 161. 
VATRT Jozef, 161. 
VAVRA Pavel, 161. 
VrEST D., 116. 
VILDER Y., 195. 
VISKUP, 160. 
VIš:\OVSKý Pavel, 161. 
VYX, 15, 32, 35, 38, 4'), 46,. 49, 50, 

55, 57,59, 65, 66, 67, 84, 85, 86, 
91, ~2, 93, 131, :136, 133, 13'J~ 

141, 1.43, 146, 147. 
VLčEK Jaroslav, dr., 155, 158. 
VNUK, 160. 
VODIčKA, dr., 127, 
VOJTAššAK Ján, 119. 
VOLARlKOVA A., 161. 
-VOTRUBA František, 10, 117, 15":. 
VRBENSKý, 80. 

W 
WEISS Em., 55. 
~IVEISS J., 175. 
WEISS M., 26. 
WEKERLE, 125, 126, 190. 
WELTNER Jakub, 178. 
WICKHAM H .• 115. 
WJLSON, '13, 29, 118, ,134, 164, 165, 

166, 167, 187, 198. 
WINTER L., d,.., 158. 

Z 
ZAHRADNíK l., dr., 80, 158. 
ZACHA R Peter, 160. 
ZAREMBA Leon, 161. 
ZA VODSKý, 10. 
ZEMAN J., 161. 
ZGURIšOVÁ, 1&1. 
ZINCONE, 147. 
ZOCH Samuel, 11. 154, 158. 

Ž žAK J., 16l. 
7UFFA ?\'filan, dr., 158. 
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