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Anotácia

Témou mojej práce boli Revizionistické snahy Maďarska po prvej svetovej 

vojne v regióne strednej Európy. Práca sa venuje prevažne obdobiu rokov 1918 až 1921, 

no analyzuje aj niektoré udalosti aj pred vypuknutím vojny. Je rozdelená na úvod, po 

ktorom nasledujú 3 kapitoly a záver. Prvá kapitola má všeobecný charakter a venuje sa 

prevažne udalostiam vedúcim k prvej svetovej vojne, popisuje záujmy jednotlivých 

zúčastnených krajín a taktiež aj rozvoj jednotlivých hnutí za nezávislosť v rámci 

Rakúsko – Uhorska. Druhá kapitola je zameraná na Maďarsko. Analyzuje zložitú 

hospodársku, politickú a sociálnu situáciu v krajine po roku 1918. Tretia kapitola sa 

priamo venuje zahraničnopolitickým koncepciám dohodových mocností, najmä 

Francúzska, Veľkej Británie a USA, a rozoberá pôsobenie maďarskej propagandy 

v týchto krajinách. Dokazuje tak, že týmto účinným spôsobom sa Maďarsko snažilo 

získať priazeň dohodových krajín, čo by mu umožnilo opätovne nastoliť otázky 

potrianonskej revízie v strednej Európe.

Kľúčové slová: Prvá svetová vojna, Rakúsko – Uhorsko,  Maďarsko, Dohodové 

mocnosti, stredná Európa, hospodárska a sociálna situácia v Maďarsku, politické 

usporiadanie, propaganda, revizionizmus.

Annotation

The topic of my work was The Revisionist Efforts to Hungary after the First 

World War in Central Europe. I describe the years 1918 – 1921 in Central Europe, 

specifically in Hungary, and in Great Powers after the World War First (France, Great 

Britain and the United States of America). My work is divided into 3 different chapters, 

introduction and conclusion. The first chapter describes main countries in the WW I., 

their interests and also independent movements in Austria – Hungary. The second 

chapter describes very difficult situation in Hungary after the WW I. (concretely 

economy, society, politics, international relations). The third chapter describes Great 

Powers and their relations to Hungary and also it describes the activity Hungarian 

propaganda in these important countries.

Key words: The First World War; Austria-Hungary; Hungary; the Great 

Powers; Central Europe; economy, society and politics in Hungary; propaganda, 

revisionism
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Úvod

Prvú svetovú vojnu, ktorá sa odohrávala v rokoch 1914 až 1918 môžeme označiť 

za významný medzník v dejinách 20.storočia. Dôsledky, ktorý tento „prvý globálny 

konflikt“ spôsobil sa prejavili vo väčšej alebo menšej miere skoro vo všetkých vtedy 

existujúcich krajinách. Samozrejme, že ťažisko celého konfliktu a aj najväčšie boje 

prebiehali na európskej pôde, no do týchto bojov sa nezapájali len Európania. Práve to 

svedčí o „globálnosti“ celého konfliktu. Keďže sa do vojny zapojili aj koloniálne 

mocnosti, prílev vojakov z ich kolónii sa dal očakávať. Tak sme sa mohli stretnúť s tým, 

že napríklad na západnej fronte bojovali Indovia alebo Novozélanďania, na južnej zase 

Austrálčania alebo Senegalci. 

Prvú svetovú vojnu však môžeme označiť za významný medzník aj z iného 

dôvodu. Po jej skončení sa totiž v Európe udiala dovtedy nepredstaviteľná udalosť. 

Staré a konzervatívne monarchie so stáročnou tradíciou postupne zanikli a na ich mieste 

vznikli nové národné štáty, ktoré sa chceli stať demokratickými a liberálnymi. Nie vždy 

sa im to však podarilo. Ich existencia však znamenala prínos, pretože do značnej miery 

odstránili národnostný útlak, ktorý v starých monarchiách panoval. Na druhej strane 

však tieto tvrdenia nemôžeme zovšeobecňovať, pretože vývoj v jednotlivých krajinách 

sa značne odlišoval. 

Za najlepší príklad tohto procesu môžeme označiť jednoznačne rozpad Rakúsko 

– uhorskej monarchie, ktorú krátko pred vypuknutím vojny držala pohromade a v 

súdržnosti len osoba panovníka Františka Jozefa. V jednotlivých národoch žijúcich pod 

c.k. Monarchiou panovali rôzne silné národné a obrodenecké hnutia, ktoré čakali na 

vhodnú príležitosť. No a prvá svetová vojna im túto príležitosť poskytla. Je však nutné 

podotknúť, že sa boj za osamostatnenie nezačal hneď po vypuknutí konfliktu, keď ešte 

medzi obyvateľstvom panovalo nadšenie a určitý typ eufórie z možnosti rýchleho 

víťazstva. Až po dvoch alebo troch rokoch si začali presadzovatelia vzniku 

samostatných štátov získavať významnú podporu, a to nielen na domácom poli, ale aj 

na medzinárodnej pôde medzi dohodovými mocnosťami. Tie dokonca zahrnuli

požiadavku na vznik nových štátov podľa práva na sebaurčenie do svojich vojnových 

cieľov. A tak po skončení vojny alebo historicky presnejšie povedané krátko pred jej 

skončením bolo Rakúsko – Uhorsko minulosťou. Jeho miesto zabrala Československá 

republika; Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov; Poľská republika; Maďarská 
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republika a Rakúska republika. Taktiež Rumunské kráľovstvo sa rozšírilo o značné 

územia (Sedmohradsko, Dobrudžu a Banát). 

Podobný vývoj, aký prebiehal v strednej Európe, teda na území bývalého 

Rakúsko – Uhorska môžeme pozorovať aj v Osmanskej ríši (tá sa však čiastočne 

rozpadla ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny v dôsledku balkánskych vojen) a v 

cárskom Rusku, v rámci ktorého na krátku dobu získali nezávislosť Estónsko, Litva, 

Lotyšsko a časť Ukrajiny a taktiež Fínsko, ktoré sa stalo nezávislým štátom. 

Najväčšie pnutie medzi krajinami však bolo práve v stredoeurópskom regióne. 

To bolo na jednej strane spôsobené tým, že nové krajiny, ktoré vznikli po rozpade 

Rakúsko – uhorskej monarchie mali rôzny typ štátneho usporiadania (boli to republiky, 

kráľovstvá; unitárne aj federálne štáty) a taktiež niektoré boli demokratické (najmä 

ČSR), v iných panoval skôr autoritatívny režim. Na druhej strane konflikty spôsobovalo 

aj to, že jednotlivé štáty neboli vnútorne zjednotené a vysporiadané so svojou situáciou 

– to bolo očividné najmä v Maďarsku, kde trvalo dlhé desaťročia, kým sa obyvatelia 

zmierili s rozpadom historického Uhorska s tisícročnou tradíciou a kým si zvykli na 

novú situáciu, ktorá nastala a ktorá bola pre nich značne nepriaznivá.

Konflikty samozrejme spôsobovala aj zlá hospodárska a sociálna situácia v 

jednotlivých krajinách, pretože ani počas existencie Rakúsko – Uhorska neboli všetky 

jeho časti na tom rovnako. Ak jednotlivé štáty chceli prežiť, museli si znovu medzi 

sebou vytvoriť nové hospodárske, ale aj diplomatické prepojenia.

V neposlednej miere veľkým zdrojom konfliktov bola aj Versailleská mierová 

konferencia, ktorá sa konala po skončení vojny od januára 1919 a na ktorú išli všetci jej 

účastníci s rôznymi cieľmi. Niektoré krajiny chceli rozšíriť svoje územie, iné sa zase 

obávali územnej straty a finančných reparácii, ktoré by museli platiť. To sa týkalo 

krajín, ktoré boli označené za vinníka vojny – najmä Nemecko, Rakúsko a Maďarsko. 

Hlavne pre Maďarsko a jeho rozvoj bolo určenie výšky reparácii kľúčové pre jeho 

ďalšiu existenciu a rozvoj jeho hospodárstva.

Samotný vnútropolitický, sociálny, hospodársky a zahraničnopolitický vývoj v 

Maďarsku od roku 1918 (od konca prvej svetovej vojny) bol veľmi dramatický. Tamojší 

obyvatelia sa doslova zo dňa na deň museli vyrovnať s faktom, že Uhorské kráľovstvo 

ako súčasť Rakúsko – uhorskej monarchie, s ktorým sa stotožňovali a v ktorom dlhé 

roky žili už neexistuje. Museli sa vyrovnať s tým, že ostatné národnosti žijúce v 

monarchii sa rozhodli ísť vlastnou cestou, ktorú považovali za najlepšiu. A taktiež sa 

museli vyrovnať s tým, že staré hospodárske, sociálne, kultúrne, politické, ale hlavne 
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osobné väzby, ktoré sa dlhé desaťročia budovali boli zrazu popretŕhané a z druhej strany 

ani nebol vidieť náznak ochoty na ich opätovné spojenie.

To samozrejme v Maďarsku vyvolalo veľkú nespokojnosť s takouto situáciou. 

Väčšina obyvateľov vzniknutú situáciu dávala za vinu „starej“ politickej reprezentácii 

na čele s Istvánom Tiszom, ktorý viedol uhorskú vládu v rozhodujúcich rokoch 1913 až 

1917. Tejto nespokojnosti sa následne chopil dovtedajší predstaviteľ opozície a vodca 

občianskej demokratickej revolúcie Mihály Károly. Spolu s ním sa do popredia dostali v 

období rokov 1918 až 1919 dovtedy opozičné politické strany (sociálni demokrati, 

Strana nezávislosti a Strana osemaštyridsiatnikov). Mihály Károlyi však vydržal na čele 

prvej „demokratickej“ vlády len jeden rok, pretože situácia sa vôbec nezlepšovala. Preto 

vypukla ďalšia revolúcia, tentoraz socialistická a vznikla Maďarská republika rád na 

čele s Béla Kunom. Pre obidve spomínané revolúcie bolo navyše charakteristické veľmi 

brutálne prenasledovanie a stíhanie politických protivníkov. Maďarská republika rád 

však pretrvala len pár mesiacov vďaka silnému zahraničnému tlaku najmä z okolitých 

krajín a aj vďaka tomu, že taktiež nedokázala zlepšiť situáciu v krajine. Nasledoval 

vznik Maďarského kráľovstva, ktoré bolo „pomerne stabilné“ a pretrvalo až do roku 

1946. Maďarské kráľovstvo však bolo špecifické tým, že na jeho čele nestál kráľ, ale 

regent Miklós Horthy, ktorý menoval predsedu vlády. Za najvýznamnejšiu osobnosť 

tohto obdobia môžeme označiť Istvána Bethlena, za ktorého vlády sa krajinu konečne 

podarilo do istej miery stabilizovať. 

Všetky tri rozdielne štátne útvary, ktoré na geografickom území Maďarska 

vznikli spájali spoločné myšlienky revizionizmu. Samotný pojem revizionizmus sa však 

nedá jednoznačne vymedziť, pretože v každej krajine alebo prostredí by sme ho museli 

chápať iným spôsobom. Niekedy totiž požaduje návrat k predošlému stavu so všetkými 

jeho negatívami aj pozitívami, inokedy zase minulosť striktne odmieta a snaží sa 

nastoliť nové platné usporiadanie. Navyše sa týka veľkého množstva rôznych oblastí. 

Určité náznaky revizionizmu sme mohli vidieť v oblasti hospodárskych vzťahov, 

kultúry, národnostnej politiky alebo zahraničnej politiky. 

Práve v zahraničnopolitických koncepciách jednotlivých maďarských vlád sa 

dajú asi najlepšie určité revizionistické snahy vysledovať. Tie volali hlavne po obnovení  

územnej integrity Maďarska v pôvodných historických hraniciach. Verilo sa totiž, že 

prinavrátenie pôvodného stavu vyrieši všetky problémy. Tí, čo presadzovali túto 

myšlienku však často zabúdali na to, že vývoj v jednotlivých krajinách už značne 

pokročil a preto by návrat do pôvodného stavu nebol možný. 
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Oveľa reálnejšie sa zdalo byť rozšírenie Maďarska aspoň o územia, na ktorých 

žije početná Maďarská menšina. V tomto prípade sa veľké nádeje (takéto nádeje mal 

najmä Mihály Károly) vkladali do účasti na Versailleskej mierovej konferencii, ktorá to 

mala umožniť. Práve preto bolo nutné pre vtedajšiu maďarskú politickú reprezentáciu 

nadväzovať diplomatické, ale aj hospodárske kontakty s víťazmi vojny, teda najmä s 

Francúzskom, Veľkou Britániou a USA. Tu sa však často narážalo na problém, že 

zahraničnopolitické koncepcie dohodových mocností sa značne líšili. Odlišnosti boli 

najmä v usporiadaní stredoeurópskeho regiónu, ktoré malo zabezpečovať mier v tejto 

oblasti. Preto je možné vysloviť hypotézu, že Maďarsko do istej miery muselo 

rešpektovať zahraničnopolitické koncepcie kľúčových dohodových mocností, aby 

mohlo v stredoeurópskom regióne dosiahnuť to, čo si naplánovalo. Aj keď sa jednotlivé 

koncepcie od seba odlišovali, tak maďarská politická reprezentácia sa prostredníctvom 

propagandy snažila nájsť svoje miesto vo všetkých kľúčových krajinách. Propaganda 

mala rozličný charakter, no vždy sa snažila poukázať na zlú hospodársku a sociálnu 

situáciu v krajine, na utrpenie obyvateľov spôsobené striktným dodržiavaním záverov 

Versailleskej mierovej konferencie. Taktiež sa snažila dokázať, že Maďarsko je pre celý 

región a pre dohodové mocnosti dôležitou krajinou, s ktorou treba v ďalších 

rokovaniach počítať.  To, že svoje až do roku 1938 nedosiahlo bolo spôsobené tým, že 

aj ostatné krajiny v stredoeurópskom regióne mali s dohodovými mocnosťami 

nadviazané diplomatické kontakty, ktoré boli často krát silnejšie ako tie maďarské. To sa 

týkalo najmä Francúzska, s ktorým si československá politická reprezentácia najmä v 

osobe M.R.Štefánika a aj T.G.Masaryka budovala výsadné postavenie v rokovaniach. 

Naproti tomu sa Veľká Británia rozhodla udržať v strednej Európe status quo a v 

určitých otázkach bola viac naklonená Maďarsku. USA sa po skončení vojny síce opäť 

vrátili k svojej politike izolacionizmus, ale vďaka dobrej informačnej činnosti 

národnostných spolkov sa aj na druhej strane Atlantiku o stredoeurópskych problémoch 

vedelo.

V mojej bakalárskej práci sa tak predovšetkým venujem stredoeurópskemu 

regiónu a konkrétne Maďarsku, ktorému som venoval celú druhú kapitolu. V rámci tejto 

kapitoly som sa pokúsil opísať situáciu v krajine z rôznych hľadísk – politického, 

sociálneho a hospodárskeho. Prvá a tretia kapitola sú už odlišné, pretože v nich sa 

snažím Maďarsko zapojiť do širších medzinárodných súvislostí. V prvej kapitole ešte v 

podobe Uhorska počas prvej svetovej vojny a v tretej kapitole už ako samostatné 

Maďarsko. Práve v tretej kapitole sa snažím dokázať vyššie popísaný účel maďarskej 
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propagandy vo Francúzsku, Veľkej Británii a USA cez charakteristiku vzájomných 

vzťahov týchto krajín s Maďarskom, ale taktiež aj prostredníctvom ich zámerov v 

strednej Európe. Časovo je moja práca vymedzená prvou svetovou vojnou, no hlavné 

ťažisko sa nachádza v rokoch 1918 až 1920. Práve roky 1918 a 1920 považujem pre 

moju prácu za kľúčové, pretože oba znamenali veľké zmeny. Rok 1918 môžeme 

označiť za rok zmien a za vytváranie niečoho nového a rok 1920 by sme mohli označiť 

za rok stabilizácie. 

Nevenujem sa priamo popisu Versailleskej mierovej konferencie ani podpisu 

Trianonskej mierovej zmluvy, pretože tieto okruhy sú v odbornej literatúre kvalitne a 

obsiahlo spracované. Snažil som sa hlavne zamerať na snahy Maďarska v 

zahraničnopolitickej oblasti stať sa pre mocnosti kľúčovou krajinou, pretože takýto stav 

by podľa maďarskej politickej reprezentácie, ale aj verejnosti mohol zmeniť súčasný 

stav. Práve túto činnosť najlepšie dokresľuje charakteristika maďarskej propagandy 

popísaná v tretej kapitole.

Rozpracovanosť tejto problematiky je v jednotlivých krajinách pomerne rôzna. 

V českom prostredí ako vhodný úvod do problematiky vzťahov Maďarska s okolitými 

krajinami patrí určite dielo Evy Irmanovej Maďarsko a versailleský mierový systém. Za 

významné môžeme označiť aj diela, ktoré v určitých aspektoch (najmä v pohľade na 

Versailleskú mierovú konferenciu a konkrétne na Trianosnkú mierovú zmluvu)stoja 

proti sebe. Je to monografia mladého slovenského historika Miroslava Michelu s 

názvom Pod heslom integrity, slovenská otázka v politike Maďarska v rokoch 1918-

1921 a taktiež monografia maďarského historika Ignáca Romsicsa s názvom Trianonská 

mierová konferencia. Obe monografie ponúkajú špecifický pohľad na udalosti spojené s 

mierovou konferenciou a so stabilizáciou nových štátov z pohľadu slovenského, resp. 

historicky československého a z pohľadu maďarského. K súhrnným dielam, ktoré sa 

venujú uvedenej problematike aspoň vo svojich častiach patria diela Richarda Pražáka, 

Dušana Kováča alebo Lászloa Kontlera. Problematika účasti Maďarska na Versaillskej 

mierovej konferencii bola diskutovaná aj vo viacerých odborných periodikách, no 

väčšinou sa zameriavala len na výsledky konferencie vo forme uzavretia Trianonskej 

mierovej zmluvy a len okrajovo reflektovala zahraničnej politiky mocností, ale aj 

samotného Maďarska na ďalší vývoj v oblasti určitých revizionistických zmien. Dobrý 

pohľad na hospodársku, sociálnu a kultúrnu situáciu medzivojnového Maďarska ponúka 

dielo maďarskej historičky Márie Ormos s názvom Hungary in the Age of the Two 

World Wars 1914-1945. Taktiež už vyššie v tomto odstavci spomínaný historik Ignác 
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Romsics svojim zborníkom 20th Century Hungary and the Great Powers ponúka 

pohľad na vzťahy mocností k Maďarsku a na ich záujmu v tejto krajine, ale aj v širšom 

regióne.  

Vo svojej bakalárskej práci na túto problematiku aplikujem deskriptívno-

analytický postup, ktorým sa snažím ukázať zložitosť problému. Deskripcia je použitá 

hlavne v úvodnej časti venujúcej sa stavu krátko pred vznikom prvej svetovej vojny, 

počas jej trvania a krátko po jej skončení a taktiež počas charakteristiky 

novovzniknutého Maďarska. Deskripcia s analýzou a empirickými príkladmi je 

aplikovaná v ďalších častiach, kde sa pokúšam potvrdiť nutnosť nadviazania 

diplomatických a zahraničnopolitických kontaktov Maďarska s víťaznými krajinami pre 

splnenie svojich cieľov. 

Hendikepom mojej práce je československé nazeranie na problematiku. To je na 

jednej strane spôsobené neznalosťou maďarského jazyka, takže čo sa týka používania 

maďarskej sekundárnej literatúry, čerpal som hlavne z diel, ktoré boli preložené aj do 

iných jazykov. Na druhej strane je to spôsobené aj pomerne obtiažnou dostupnosťou 

archívnych materiálov v pôvodnom maďarskom znení. Pri vypracovávaní mojej práce 

som čerpal z fondov Archívu Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, kde 

prevažoval samozrejme československý pohľad a československá charakteristika 

udalostí v Maďarsku. Napriek tomu, mi často krát tieto materiály poskytli objektívny 

obraz o vývoje v krajine. Aby bola dodržaná linka objektivity prístupu k téme, snažil 

som sa ich doplniť už vyššie spomínanými cudzojazyčnými maďarskými sekundárnymi 

zdrojmi.

Verím, že moja práca poskytne čitateľovi vhodný úvod do zložitej problematiky 

povojnových rokov v stredoeurópskom regióne a taktiež, že mu poskytne objektívny 

pohľad na činnosť a ciele Maďarska vo vzťahu k ostatným krajinám v tomto období.
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1. Dôsledky prvej svetovej vojny pre stredoeurópsky región

     1.1 Udalosti vedúce k vojne a mocenské zoskupenia

Prvá svetová vojna odohrávajúca sa v rokoch 1914 až 1918 citeľne zasiahla 

všetky európske regióny, nevynímajúc región strednej Európy. Táto vojna, ktorá neskôr 

získala globálny charakter začala po udalostiach v júni 1914, kedy bol v Sarajeve 

spáchaný atentát na rakúsko – uhorského následníka trónu Františka Ferdinanda d´ Este 

a jeho manželku. Rakúsko – uhorská vláda z tohto činu obvinila ilegálnu organizáciu 

Mladá Bosna na čele s atentátnikom Gavrilom Principom, ktorý bol podľa rakúsko –

uhorských inštitúcii podporovaný srbskou vládou. Militantne naladené mocenské kruhy 

v Rakúsko – Uhorsku, ale aj v Nemecku, ktoré bolo najbližším spojencom Rakúsko –

Uhorska videli v tomto čine vhodnú možnosť na rozpútanie konfliktu. Následne teda 

Rakúsko – Uhorsko vyhlásilo Srbsku ultimátum s podmienkami, ktoré boli pre túto 

malú balkánsku krajinu neprijateľné. Udalosti tak začali smerovať k vypuknutiu 

ničivého konfliktu, ktorý začal 28.7.1914 a znamenal koniec tradičných 

mnohonárodnostných monarchii.

Na tomto mieste je však nutné podotknúť, že vývoj zahraničnopolitických aj 

hospodárskych udalostí už od prelomu 19. a 20.storočia smeroval k eskalácii násilia. Za 

posledné desaťročia sa hľadala len vhodná zámienka na rozpútanie konfliktu, ktorá v 

lete 1914 konečne prišla. Neboli to balkánske vojny v rokoch 1912 až 1913, ale až  

spomínaný atentát v provinčnom meste niekde uprostred výbušného Balkánskeho 

polostrova.  Všetky európske veľmoci boli na konflikt pripravené, pretože sa venovali 

zbrojeniu, militarizácii svojich ekonomík a spoločenského života. 

Už od 80.rokov 19.storočia sa začali v Európe uzatvárať viaceré dohody a 

spojenectvá. K najvýznamnejším patril vznik „ Trojspolku v roku 1882“ ( Stevenson 

2003, s.314), v rámci ktorého sa Nemecko, Rakúsko – Uhorsko a Taliansko snažili o 

zlepšenie svojho postavenia v Európe. Dominantným štátom v rámci Trojspolku bolo 

Nemecko, ktoré práve v 80.rokoch 19.storočia zaznamenávalo obrovský priemyselný a 

ekonomický rozvoj. Začal narastať počet obyvateľov a krajina tak potrebovala nájsť

nové odbytiská pre svoj tovar a taktiež na druhej strane nové surovinové zdroje. Navyše 

sa na prelome storočí rozpútal boj o kolónie a predstavitelia Nemecka považovali zisk 

kolónii za prestíž. 

Situácia v Rakúsko – Uhorsku bola diametrálne odlišná. Medzi dvoma časťami 
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monarchie, Rakúskom a Uhorskom, existovalo vo všetkých oblastiach veľké množstvo 

rozdielov. Zatiaľ čo rakúske časti monarchie boli viac hospodársky rozvinuté a 

dominoval v nich priemysel, najmä v Čechách a Hornom Rakúsku, tak Uhorsko bolo 

považované za tzv. obilnicu krajiny. Uhorské časti monarchie mali totiž skôr agrárny 

charakter. Za priemyselne rozvinutú oblasť Uhorska by sa dalo označiť jedine Horné 

Uhorsko, čiže dnešné Slovensko (aj to len niekoľko regiónov, napr. vtedajšia Liptovská 

župa) alebo Bratislavská župa) a okolie Budapešti. Taktiež ďalší veľký rozdiel bol aj v 

politických a národnostných právach jednotlivých národnostných skupín žijúcich na 

území monarchie. Je nepochybné, že národnosti rakúskej časti monarchie boli v oblasti 

politických a občianskych práv na tom podstatne lepšie, ako národnosti žijúce v 

Uhorsku. Najväčším problémom Rakúsko – uhorskej monarchie bolo práve to, že sa 

síce navonok prezentovala ako mnohonárodnostná ríša, no jednotlivým svojim národom 

nedokázala zabezpečiť rovnaké podmienky.

Poslednou krajinou Trojspolku bolo Taliansko, ktoré však nakoniec v bojoch 

prvej svetovej vojny stálo na strane Dohody. Taliansko po svojom zjednotení v roku 

1870 muselo najprv nájsť svoju identitu. V novom kráľovstve boli taktiež enormné 

rozdiely medzi vyspelejšou a priemyselnejšou severnou časťou a zaostalejšou a 

agrárnejšou južnou časťou. Taktiež sa nepodarilo dosiahnuť to, čo talianski republikáni 

požadovali. V roku 1870 totiž len „2 % obyvateľstva mohlo voliť a len podobný počet 

obyvateľov hovoril po taliansky.“ (Stevenson 2003, s.323) Preto sa v spoločnosti začala 

šíriť myšlienka talianskeho nacionalizmu, ktorý mal zjednotiť národ získaním nových 

kolónii. Taliani tak isto ako ostatné európske veľmoci potrebovali nové zdroje surovín a 

odbytiská tovaru. Preto sa v prvých desaťročiach 20.storočia snažili posilniť národnú 

identitu a silu útokom na Etiópiu a Líbyu. 

Ako protipól k Trojspolku sa vytvorila Dohoda pozostávajúca z Francúzska, 

Veľkej Británie a Ruska, ku ktorým sa až v priebehu vojny pridali USA a Japonsko. 

Dohoda sa vytvorila postupnými krokmi, keď najprv v „roku 1893 bola uzatvorená 

tajná vojenská dohoda medzi Francúzskom a Ruskom na obranu pred Trojspolkom“ 

(Stevenson 2003, s.315), ktorú v roku „ 1904 nasledovala Entente cordiale medzi 

Francúzskom a Veľkou Britániou, ktorá ukončila koloniálne spory medzi týmito 

krajinami a pripravila cestu na vojenskú spoluprácu.“ (Stevenson 2003, s.315)

Každý z týchto štátov sa obával rastúcej sily Trojspolku a najmä rastúceho 

Nemecka. Francúzsko malo s Nemeckom historicky veľmi zlé vzťahy, čo súviselo s 

obsadením priemyselne najrozvinutejšej časti na východe Francúzska, ktorou bolo 
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Alsasko – Lotrinsko. Nemecko v boji o kolónie súperilo hlavne s Francúzskom a 

Veľkou Britániou, ktoré môžeme do začiatku prvej svetovej vojny označiť za skutočné 

koloniálne mocnosti. Francúzi taktiež Nemcom vyčítali poníženie, ktoré im spôsobili 

pri založení Nemeckého cisárstva, kedy bol nemecký cisár korunovaný v Zrkadlovej 

sieni vo Versailles. 

Naproti Francúzsku, Veľkú Britániu nespájali s Nemeckom a ostatnými 

krajinami Trojspolku žiadne historické konflikty, ktoré by neboli vyriešené. 

Predstavitelia Veľkej Británie uvažovali čisto pragmaticky a preto sa oprávnene obávali 

vzrastajúcej námornej sily Nemecka. Nemecko totiž od začiatku 20.storočia začalo 

budovať svoju námornú flotilu, ktorá bola skutočnou konkurenciou tej britskej, ktorá 

dovtedy dominovala. Nemecko si potrebovalo vybudovať takto silnú flotilu preto, aby 

mohlo viesť zápas o kolónie a aby získané kolónie mohlo mať pod svojou správou. 

Rozlohou najväčšou krajinou Dohody bolo Rusko, ktoré však bolo hospodársky 

v porovnaní s ostatnými krajinami Dohody najmenej rozvinuté. Rusko bolo prevažne 

agrárna krajina, ktorá však mala na svojom území obrovské nerastné bohatstvo. Práve 

preto sa skoro všetky európske mocnosti snažili ovládnuť obchod na ruskom trhu, 

ponúkali sa vybudovať infraštruktúru, ktorú by následne ovládali. Spomedzi krajín 

Trojspolku malo Rusko najväčšie konflikty s Rakúskom – Uhorskom kvôli 

Balkánskemu polostrovu. Obidve mnohonárodnostné ríše považovali toto „nepokojné“ 

územie za sféru svojho vplyvu. Všetky slovanské národy Balkánskeho polostrova, no 

najmä Srbi, sa utiekali k Rusku ako k svojmu ochrancovi, ktorý zabráni postupu stále 

dominantnejšieho Rakúska – Uhorska.

Práve jednotlivé spojenecké zmluvy, ktoré boli medzi mocnosťami uzavreté 

spôsobili to, že keď vypukol konflikt medzi Rakúskom – Uhorskom a Srbskom, za 

niekoľko dní sa rozšíril do celej Európy a neskôr aj na ostatné kontinenty.

Poslednou významnou a vplyvnou krajinou, ktorá vstúpila do prvej svetovej 

vojny na strane Dohody až v roku 1917, teda počas priebehu vojny, boli USA. Jedným z 

hlavných dôvodov boli neustále útoky nemeckých bojových ponoriek na americké 

civilné a obchodné plavidlá a taktiež uzavretie separátneho brest-litovského mieru 

Ruska s Trojspolkom. USA síce nemali zatiaľ na európskom kontinente žiadne záujmy, 

no aj oni sa snažili vytvoriť si svoje koloniálne územie (najmä v oblasti Tichého 

oceána). Vstupom do prvej svetovej vojny tak porušili svoju izolacionistickú doktrínu, 

podľa ktorej sa politická reprezentácia USA nemieša do konfliktov odohrávajúcich sa 

mimo amerického konfliktu. 
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No práve jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších osobností počas tohto 

svetového konfliktu sa stal prezident USA Woodrow Wilson, ktorého známych 14 

bodov sa stalo pre viaceré utláčané európske národy v starých monarchiách vzorom. 

Prelomová aj v prípade stredoeurópskeho regiónu bola najmä jeho požiadavka na 

samourčovacie právo národov, na základe ktorého svoj vznik obhajovali aj viaceré 

nástupnícke štáty po Rakúsko – uhorskej monarchii. 

Druhou významnou požiadavkou prezidenta Wilsona bol vznik medzinárodného 

Spoločenstva národov, ktoré by podľa jeho idealistických predstáv malo riešiť konflikty 

medzi jednotlivými národmi a tak by malo zabezpečiť, že podobný konflikt globálnych 

rozmerov sa už nikdy viac nezopakuje. Myšlienky prezidenta Wilsona však neboli úplne 

naplnené. Spoločenstvo národov síce vzniklo, no konfliktom zabrániť nedokázalo. 

Viaceré kľúčové krajiny pre svetovú stabilitu ako porazené Nemecko, novovzniknutý 

ZSSR, ale aj samotné USA neboli jej členom. 

     1.2 Početnosť jednotlivých národov na území Uhorska

Práve Rakúsko – Uhorsko čakala počas vojny najväčšia skúška, ktorá by 

preverila pevnosť a súdržnosť monarchie. Najväčší problém, ktorý sa počas trvania 

prvej svetovej vojny objavil v Rakúsko – Uhorsku bol problém jednotlivých národov, 

ktoré už nechceli byť viac národmi utláčanými. Práve v udalostiach prvej svetovej 

vojny videli možnosť ako sa konečne oslobodiť od monarchie, ale hlavne od nadvlády 

rakúskych Nemcov a Maďarov, ktorí dovtedy tvorili dva dominantné národy. 

Problém s nerovným postavením jednotlivých národov spôsoboval rakúsko –

uhorskej armáde počas bojov veľké problémy. Jednotliví velitelia neboli schopní udržať 

bojovú morálku medzi svojimi vojakmi, a to hlavne vtedy, keď sa jednalo o 

slovanských vojakov. Tí len s veľkou nevôľou bojovali proti svojim „slovanským 

bratom“ na Balkáne alebo v Rusku. Časté boli preto dezercie, ktoré sa objavovali najmä 

na ruskom fronte, ale vyskytli sa aj na iných frontoch. Z dezertérov sa potom v 

zahraničí začali vytvárať bojové jednotky, ktoré neskôr tvorili základ armád nových 

národných štátov, ktoré vznikli z Rakúsko – uhorskej monarchie. 

Národnostné zloženie Rakúsko – Uhorska bolo veľmi komplikované. 

Samozrejme, že môžeme povedať, že každý z národov monarchie obýval prednostne 

svoje územie, no to sa nedá v žiadnom prípade jednoznačne presne vymedziť. Etnické 
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hranice medzi jednotlivými národmi neboli jednoznačné, najmä v uhorskej časti 

monarchie. Napríklad v roku 1900 „žilo na území Uhorska 16 838 255 obyvateľov“ 

(Irmanová 2002, s.19). Tento počet obyvateľov bol podľa národností nasledovne 

rozdelený : „ 16,6 % tvorili Rumuni (2 798 559 obyvateľov); 11,9 % bolo Nemcov ( 1 

990 060) a taktiež približne 11,9% tvorili Slováci (2 002 165). K menším národom 

patrili Rusíni s 2,5% (424 744); Srbi s 2,6% (437 737); Chorváti s 1,1% (191 432) a 

ostatní s 2,0% čo tvorilo 333 008 obyvateľov.“ (Irmanová 2002, s.19) Najpočetnejším 

národom boli v roku 1900 Maďari, ktorí „s počtom obyvateľov 8 651 520 tvorili až 

51,4% všetkého obyvateľstva Uhorska.“ (Irmanová 2002, s.19)  Zaujímavé taktiež je, že 

podľa nasledujúceho sčítania obyvateľstva, ktoré sa konalo o 10 rokov, teda v roku 

1910, počet obyvateľov ostatných národností klesol, zatiaľ čo počet obyvateľov 

maďarskej národnosti vzrástol až na „ 9 944 627, čo tvorilo 54,4% z celkového počtu 

obyvateľstva.“ (Irmanová 2002, s. 19) Najväčší pokles počtu obyvateľov v tomto 

desaťročnom období zaznamenali Nemci a Slováci. Tento stav bol zapríčinený jednak 

vyšším prirodzeným prírastkom, ale taktiež aj stále viac sa šíriacim ideálom jednotného 

maďarského národa, ktorý sa začal presadzovať v politickej praxi a stále dôraznejšou 

maďarizačnou politikou.

Vyššie spomenuté národy žijúce na území Uhorska nemali jasne vymedzené 

teritoriálne hranice, hoci by sa dali presnejšie charakterizovať územia, ktoré historicky 

obývali. Najpočetnejší Maďari obývali hlavne centrálnu časť krajiny v oblasti Veľkej 

dunajskej nížiny, ale početné maďarské skupiny sa nachádzali vo všetkých častiach 

Uhorska. Po zániku monarchie sa z členov maďarského národa, ktorí ostali na daných 

územiach stali veľmi početné menšiny.  

Druhí najpočetnejší Rumuni obývali prevažne východnú časť Uhorska v oblasti 

Sedmohradska. Slováci boli dominantnou skupinou v oblasti Horného Uhorska a Nemci 

sa vyskytovali v početných skupinách veľmi nerovnomerne po celom území.

Napriek tomu, že jednotlivé národy nemohli svoje územie jasne teritoriálne 

vymedziť, už počas vojny začali klásť svoje požiadavky k dohodovým mocnostiam na 

jasné vymedzenie ich budúcich území. Práve tento postup sa v ďalších rokoch stal 

veľkým zdrojom budúcich konfliktov v stredoeurópskom regióne.

    1.3 Rozpad monarchie po skončení prvej svetovej vojny

Rakúsko – Uhorsko sa ako jedna z krajín Trojspolku zaradilo k porazeným po 
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prvej svetovej vojne. Svojou armádou, ktorá bola mnohonárodnostná nedokázala po 

vstupe USA do vojny čeliť krajinám Dohody, ktoré mali nad krajinami Trojspolku jasnú 

prevahu. Za jeho porážku jednak môžu vonkajšie vplyvy, ale aj vplyvy vnútorné, ktoré 

mali často oveľa väčší dopad. Viaceré národy Rakúsko – Uhorska čakali len na vhodnú 

príležitosť ako sa zbaviť cisárskej nadvlády a navyše počas celej vojny sa s politikou 

monarchie nestotožňovali. Tento svoj postoj dávali jasne najavo aj dohodovým 

krajinám, ktoré ich v tom podporovali, pretože si uvedomovali, že takýmto spôsobom 

môžu svojho nepriateľa poraziť zvnútra. 

Začal sa preto rozvíjať zahraničný odboj podporovaný dohodovými 

mocnosťami. Vo väčšine prípadov sa po skončení vojny predstavitelia zahraničného 

odboja stali predstaviteľmi novovzniknutých štátov. V rámci Rakúsko – Uhorska bol 

najaktívnejší odboj juhoslovanský, rumunský a československý. 

Už v roku „1914 vznikol v Paríži Juhoslovanský výbor pod vedením 

chorvátskeho politika Ante Trumbića“. (Irmanová 2002, s.60) Hlavným cieľom tohto 

výboru bolo hlavne zjednotenie domáceho a zahraničného juhoslovanského hnutia a 

následný vznik nezávislého juhoslovanského štátu. Samotné juhoslovanské hnutie však 

nebolo jednotné, pretože proti Trumbićovi stála srbská vláda, na ktorej čele stál Nikola 

Pašić. Tá hneď na začiatku prehlásila, že „cieľom vojny nebude len ochrana Srbska, ale 

aj oslobodenie Srbov, Chorvátov a Slovincov a ich zjednotenie.“ (Irmanová 2002, s.61) 

Srbsko malo medzi dohodovými štátmi počas vojny značný vplyv, takže už v roku 1915 

mu mocnosti Dohody prisľúbili po úspešnom skončení vojny Bosnu, Hercegovinu, 

Dalmáciu, Slavóniu, Chorvátsko, Banát, Bačku a Rijeku. Tieto územia boli predtým 

historickými dŕžavami Rakúsko – Uhorska. 

Predstavitelia juhoslovanského hnutia sa spojili až v roku 1917, kedy sa Trumbić 

zriekol svojej politickej línie a pridal sa k Pašićovmu smeru. Toto náhle zjednotenie 

spôsobila zahraničná politika Talianska, ktoré svoj vstup do vojny podmieňovalo 

ziskom viacerých území Rakúsko – Uhorska s väčšinovým juhoslovanským 

obyvateľstvom. „Dohodové mocnosti totiž sľúbili Taliansku za vyhlásenie vojny všetkým 

nepriateľom Dohody južné Tirolsko, východnú časť pobrežia Jadranského mora a 

viaceré ostrovy.“ (Irmanová 2002, s.61) K významnej dohode medzi oboma smermi 

juhoslovanského hnutia tak došlo v lete 1917 na ostrove Korfu, kde bola podpísaná tzv. 

Korfská deklarácia, ktorá si za svoj cieľ určila „ definitívne vytvorenie samostatného a 

nezávislého kráľovstva pod dynastiou Karadjordjevićovcov, v ktorom by boli zjednotení 

všetci Juhoslovania okrem Bulharov.“ (Irmanová 2002, s.61) V záverečných dvoch 
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rokoch vojny sa ku Korfskej deklarácii prihlásili aj strany zastupujúce „Juhoslovanov“ v 

Ríšskej rade.

Druhým významným hnutím bolo rumunské hnutie, ktoré sa snažilo o pripojenie 

Sedmohradska k nezávislému Rumunsku. Samotné Rumunsko však malo veľmi 

špecifické postavenie. Krajina sa totiž do vojny na strane Dohody zapojila až v roku 

1916. Navyše  v marci 1918 predstavitelia Rumunska uzavreli s krajinami Trojspolku 

separátny mier. Keď v novembri 1918 videli, že krajiny Trojspolku vojnu prehrajú, pár 

dní pred jej koncom vyhlásilo Rumunsko Nemecku vojnu. Podpora rumunského hnutia 

však medzi dohodovými veľmocami nebola veľmi veľká, pretože počas trvania vojny, 

Rumunsko nebolo schopné jednoznačne povedať svoje stanovisko. 

Rumunsko už v roku 1916 uzavrelo s Dohodou tzv. tajnú Bukureštskú zmluvu, 

ktorá po skončení vojny Rumunsku zaručovala, že získa nasledovné územia: „ 

Sedmihradsko, Bukovinu, Besarábiu, Dobrudžu, Zátisie a Banát.“ (Irmanová 2002, 

s.62)1  Samotní predstavitelia rumunského národného hnutia boli nesmierne 

diferencovaní. Časť z nich preferovala pronemeckú politiku a presadzovali pripojenie 

krajiny k Trojspolku. Proti nim stála skupina presadzujúca spoluprácu s Dohodou. 

Najsilnejšia však bola skupina združená okolo ministerského predsedu Iona Bratianu, 

ktorá presadzovala práve spomínanú vyčkávaciu taktiku. 

Najvplyvnejšie a najvýznamnejšie bolo československé národné hnutie, ktoré si 

dokázalo získať rešpekt a uznanie od všetkých dohodových mocností. Nepochybne to 

bolo spôsobené najmä predstaviteľmi československého hnutia, ktorí počas vojny 

pôsobili v exile. Už pred vypuknutím konfliktu však mali vo Francúzsku, Veľkej 

Británii, USA a Rusku vybudované kontakty na tej najvyššej úrovni. Jednalo sa najmä o 

T.G. Masaryka, E. Beneša a M.R. Štefánika. 

Spoločným cieľom československého hnutia a odboja bol boj proti Rakúsko –

uhorskej monarchii a boj za vznik samostatného československého štátu. Veľkú oporu 

malo hnutie medzi krajanmi v zahraničí, najmä v USA, kam na prelome 19. a 

20.storočia smeroval veľký prúd emigrantov z Rakúsko – Uhorska. Najaktívnejšia bola 

Slovenská liga a České národné združenie, ktoré sa dohodli na spolupráci za národné 

oslobodenie. Výsledkom ich spoločnej dohody bol podpis „ Clevelandskej dohody z 

                                               
1 Uskutočnenie tohto sľubu zo strany dohodových veľmocí však bolo značne problematické. Problém 

predstavovalo najmä územie Banátu, na ktoré si robili nárok Srbsko aj Rumunsko. Obom krajinám 
bolo samozrejme za vstup do vojny prisľúbené, že požadované územie aj získajú. Na tomto území žilo 
zmiešané srbsko – rumunsko- maďarské obyvateľstvo, pričom ale väčšia časť sa nachádzala na území 
Rumunska, čiže Rumunsko ho považovalo za svoje historické územie. 
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22.10.1915, ktorá požadovala utvorenie česko-slovenského štátu, ktorý sa mal skladať z 

jednotlivých historických krajín – Čiech, Moravy, Sliezska spojených so Slovenskom. 

Štát mal byť federatívny na spôsob americkej federácie, pričom Slovensko malo mať 

svoj vlastný snem, súdy a vlastnú vnútornú správu...“ (Kováč a kol. 2000, s.217) 

Spolupráca deklarovaná v Clevelandskej dohode sa však nerozvíjala sľubne, 

objavovali sa nezhody medzi Slovenskou ligou a Českým národným združením o 

usporiadaní nového štátu a o postavení Slovenska. Preto na ňu v roku 1918 nadviazala 

Pittsburská dohoda, ktorá sa neskôr počas existencie medzivojnovej Československej 

republiky stala ďalším zdrojom konfliktov a na vtedajšiu politickú scénu pôsobila 

značne destabilizujúco. 

Po vzore krajanov v USA začali pracovať aj krajania v Rusku, ktorí boli taktiež 

organizovaní v rôznych spolkoch. Najvýznamnejší bol „ Zväz československých spolkov 

založený v roku 1915...“ (Kováč a kol. 2000, s.217), ktorý sa stal centrálnou 

organizáciou všetkých Čechov a Slovákov žijúcich v Rusku.  

Československé zahraničné hnutie sa tak všeobecne snažilo o zjednotenie 

všetkých Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Tak by sa vytvorilo veľmi silné a 

vplyvné hnutie, ktoré by jednak bojovalo proti Rakúsko – Uhorsku a Nemecku a pritom 

by ovplyvňovalo zahraničnú verejnú mienku v prospech vzniku samostatného 

československého štátu. Táto činnosť bola potrebná, pretože v prvých rokoch vojny 

dohodové mocnosti ešte neuvažovali nad rozbitím Rakúsko – Uhorska. Na jednej strane 

to bolo spôsobené tým, že zahraničné hnutia jednotlivých národov Habsburskej 

monarchie ešte neboli také silné a vplyvné. Na druhej strane sa prioritne snažili izolovať 

Rakúsko – Uhorsko od Nemecka za cenu jeho zachovania. Takýto vývoj pre 

československé hnutie nebol prijateľný. Vtedajšia rakúsko – uhorská vláda síce 

sľubovala svojim národom zmenu a uvoľnenie pomerov po skončení vojny, dokonca 

federalizáciu monarchie, no časť predstaviteľov národných hnutí národov žijúcich v 

monarchii jasne odmietli. Svoju budúcnosť si už v spojení s monarchiou a 

Habsburgovcami nevedeli predstaviť. 

Aj preto vznikla potreba zriadiť nejakú centrálnu organizáciu, ktorá by činnosť 

československého zahraničného odboja a hnutia riadila. Vo februári 1916 tak na popud 

Masaryka, Štefánika a Beneša vznikla Československá národná rada v Paríži, ktorá sa 

stala reprezentantkou budúceho československého štátu pred dohodovými 
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mocnosťami.2 Predsedom novovzniknutej Československej národnej rady v Paríži sa 

stal T.G.Masaryk, tajomníkom bol Edvard Beneš a podpredsedami M.R.Štefánik a Josef 

Dürich. Neskôr sa začali vytvárať československé légie (najväčší počet dobrovoľníkov 

do légii prúdil z Ruska a z USA), ktoré na frontových líniách prvej svetovej vojny 

bojovali na strane Dohody za vznik samostatného československého štátu. 

Po stručnej charakteristike najvýznamnejších zahraničných odbojových hnutí by 

sme mohli povedať, že aj oni sa výraznou mierou podieľali na porážke krajín 

Trojspolku a rozpade Rakúsko – uhorskej monarchie. Rozdiel medzi nimi bol však v 

tom, že zatiaľ čo Srbi snažiaci sa o zjednotenie všetkých „Juhoslovanov“ a Rumuni 

snažiaci sa o zjednotenie všetkých Rumunov žijúcich na území monarchie do vlastného 

štátu už mali svoje samostatné a existujúce štáty, tak Česi a Slováci stále žili ako dva 

oddelené národy pod nadvládou Habsburskej monarchie a o vznik vlastného 

samostatného štátu len uvažovali. No napriek tomuto „zdanlivému hendikepu“ bola 

práve myšlienka československého hnutia najprepracovanejšia a najstálejšia, a preto si 

dokázala medzi verejnosťou v dohodových veľmociach získať takú podporu. 

Na konci prvej svetovej vojny tak bolo jasné, že Rakúsko – uhorská monarchia 

už tlak svojich národov a dohodových mocností nevydrží a rozpadne sa. Prvá svetová 

vojna sa síce oficiálne a symbolicky skončila 11.11.1918 o 11. hodine a 11. minúte 

podpisom mierovej zmluvy vo francúzskom Compiégne. No monarchia sa už začala 

štiepiť predtým. Československá republika napríklad vznikla už 28.10.1918, hoci o 

udalostiach prebiehajúcich v Prahe sa na Slovensku nevedelo. To spôsobilo, že 

slovenská politická reprezentácia sa k pražským udalostiam prihlásila až o 2 dni neskôr 

prijatím Martinskej deklarácie (30.10.1918). Účastníci Martinskej deklarácie3 alebo 

taktiež Deklarácie slovenského národa sa prihlásili k myšlienke samourčovacieho práva

národov a Slovenskú národnú radu ustanovili ako jedinú inštitúciu, ktorá môže 

                                               
2 Zásluhu na vytvorení Československej národnej rady v Paríži mal najmä Milan Rastislav Štefánik, 

ktorý pôsobil vo Francúzsku už od roku 1904. Vo Francúzsku si získal postupne rešpekt ako astronóm, 
vojenský pilot (dosiahol dokonca hodnosť generála francúzskej armády) a diplomat. Stal sa aj 
francúzskym občanom, čo mu umožnilo vybudovať si kontakty na najvyšších miestach v politike, 
kultúre, diplomacii, vojenstve, akademickej sfére a hospodárstve. Pri vytváraní koncepcie budúceho 
československého štátu ho významne ovplyvnili myšlienky jeho pražského profesora T.G.Masaryka, 
ktorého počas vojny aj pozval do Paríža, kde mu umožnil stretnutie s francúzskym ministerským 
predsedom Aristidom Briandom. 

3 Martinská deklarácia rozprúdila v novodobej slovenskej historiografii vášnivé diskusie, v ktorých sa 
riešil najmä jej obsah. Mnohí historici hovoria o jej „údajných“ neskorších úpravách alebo o tzv. 
„tajnej klauzule“, podľa ktorej by sa po desiatich rokoch od prijatia Martinskej deklarácie malo 
prehodnotiť postavenie Slovenska v ČSR. Napriek týmto špekuláciám je Martinská deklarácia jeden z 
najvýznamnejších dokumentov novodobej slovenskej štátnosti, pričom jej význam podčiarkuje 
vyhlásenie 30.10. za pamätný deň.
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vystupovať v mene celého slovenského národa.

Okrem toho Martinská deklarácia oficiálne požadovala zrušenie „tisícročného“ 

zväzku Slovenska s Uhorskom v rámci Uhorského kráľovstva a požadovala jeho 

nahradenie v spojení s „bratským“ českým národom v novovzniknutej a demokratickej 

Československej republike. Dokument v texte používal pojmy „ československý národ“ 

alebo „ slovenská vetva československého národa“ čisto z politických dôvodov. Medzi 

dohodovými mocnosťami sa tak prijateľnejšie zdôvodňovala potreba vzniku ČSR. 

(Michela 2009, s.11)

Okrem Československej republiky tak ku koncu prvej svetovej vojny vzniklo 

ešte Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov; Rakúska republika a Maďarská 

republika. Okrem toho Rumunsko, Taliansko a Poľsko získali územia, ktoré si 

nárokovali. 

Všeobecne by sme tak mohli povedať, že jedným z  najvýznamnejších 

dôsledkov prvej svetovej vojny pre stredoeurópsky región bola zmena politickej mapy 

tejto oblasti. Starú  monarchiu s dlhou tradíciou v rámci ktorej panoval národnostný 

útlak nahradili nové a mladé štáty, ktoré začínali úplne od znova. Nechceli sa viazať na 

predošlé tradície, hoci to spočiatku bolo veľmi náročné. To sa samozrejme netýkalo 

Rakúska a najmä Maďarska, ktoré sa neustále snažili obnoviť svoju zašlú slávu a aspoň 

čiastočne získať späť stratené územia. Táto ich politika aspoň odpútavala tamojšie 

obyvateľstvo od problémov, ktorým krátko po skončení vojny museli čeliť.

Jedným z najväčších problémov bola obrovská neistota, ktorá v rakúskej a 

maďarskej spoločnosti panovala. Samozrejme, že neistota sa prejavovala napr. aj v ČSR 

alebo Rumunsku, no nie v takej miere. Rakúsko a Maďarsko boli totiž považované za 

porazené krajiny a tak sa s nimi aj v nasledujúcich mesiacoch po skončení vojny 

jednalo. Tieto krajiny nemali zaistenú integritu svojho územia, neustále sa obávali 

ďalších územných strát. Taktiež sa nevytvoril stabilný politický systém na čele so 

schopnou politickou reprezentáciou, ktorá by dokázala vyviesť krajinu z krízy. 

Pre lepšie pochopenie danej situácie preto v nasledujúcej kapitole bude 

nasledovať analýza pomerov, ktoré panovali v Maďarsku krátko po skončení prvej 

svetovej vojny.
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2. Situácia v Maďarsku krátko po skončení 1. sv. vojny 

    2.1 Obdobie nových očakávaní 

Hoci sa prvá svetová vojna skončila podpisom mierovej zmluvy medzi krajinami 

Dohody a Nemeckom už spomínaného 11.11.1918 vo francúzskom Compiégne, boje na 

niektorých územiach európskeho kontinentu stále pokračovali. Jedným z takýchto 

území bolo aj centrálna časť Uhorska. K ozbrojeným potýčkam dochádzalo najmä v 

oblasti budúcich hraníc medzi novovzniknutými štátmi z Rakúsko – uhorskej monarchie 

a Maďarskom. Jednotlivé štáty sa už v tomto období snažili pripraviť si výhodné 

podmienky na mierových rokovaniach vo Versailles, ktoré sa mali konať v januári 

nasledujúceho roku.  

Ako je známe, dohodové mocnosti sa so zánikom Rakúsko – uhorskej 

monarchie vysporiadali už počas trvania prvej svetovej vojny. Tento ich názor jednak 

formovala činnosť zahraničných výborov jednotlivých národov monarchie, ktorá je 

popísaná v predchádzajúcej kapitole, ale taktiež aj vývin prvej svetovej vojny. Po ešte 

silnejšom pripútaní Rakúsko – Uhorska k cisárskemu Nemecku po prezradení tzv. 

Sixtovej aféry4, už totiž s Rakúsko – Uhorskom nemohli počítať.

Francúzsky ministerský predseda G. Clemeceau však obsah tajného Karlovho 

listu zverejnil, čo samozrejme v Nemecku vyvolalo vlnu pobúrenia. Spočiatku cisár 

Karol pravosť listu popieral a nemeckému cisárovi odkázal : „ Obvinenia pana 

Clemencaua proti mne sú také nízke, že nemám v úmysle naďalej s Francúzskom o veci 

diskutovať.... Našou ďalšou odpoveďou sú Moje kanóny na Západe.“ (Irmanová 2002, 

s.67) Napriek tomu sa však Rakúsko – Uhorsko oveľa tesnejšie pripútalo k Nemecku. 

Cisár Karol musel následne Nemecko navštíviť a celú situáciu vysvetliť. Pri tejto 

príležitosti boli medzi Nemeckom a Rakúsko – Uhorskom podpísané obranné a 

zaisťovacie zmluvy, na základe ktorých malo vzniknúť „ obranné spoločenstvo 

Waffenbund tvorené colnou a hospodárskou úniou.“ (Irmanová 2002, s.68) Rakúsko –

Uhorsko tak v podstate stratilo akúkoľvek samostatnú zahraničnú alebo vojenskú 

politiku. To samozrejme zmenilo pohľad dohodových mocností na túto oblasť Európy a 

na jej ďalší vývoj v nasledujúcich mesiacoch. 
                                               
4 V rámci tzv. Sixtovej aféry išlo o snahu rakúskeho cisára Karla vyjednať s dohodovými mocnosťami 

výhodné mierové podmienky pre Rakúsko – Uhorsko, ktoré už viac nechcelo pokračovať vo vojne. V 
marci 1917 švagor rakúskeho cisára Karla odovzdal jeho list francúzskemu prezidentovi Poincarému. 
V tomto liste Karol uznal nároky Francúzska na Alsasko – Lotrinsko a taktiež uznal obnovenie 
nezávislosti Belgicka a Srbska. (Irmanová 2002, s.66)
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Môžeme si tak položiť otázku, čo vlastne Dohoda očakávala krátko po skončení 

vojny od strednej Európy? Na jednej strane vplýval na dohodové mocnosti idealistický 

pohľad na budúce usporiadanie stredoeurópskeho regiónu, ktoré bude založené na práve 

národov na sebaurčenie. Na druhej strane však boli nepochybne ovplyvnení aj 

vlastnými mocenskopolitickými úvahami. Viacerí predstavitelia dohodových mocností 

totiž od politických reprezentácii bývalých menšinových národností Rakúsko – uhorskej 

monarchie očakávali, že po rozpade monarchie a vzniku vlastných národných štátov sa 

z nich stanú liberálne demokracie. To sa podarilo naplniť jedine v ČSR. 

Druhým očakávaním dohodových mocností bolo „ vytvorenie tzv. cordon 

sanitaire z nástupníckych štátov medzi Nemeckom a sovietskym Ruskom, ktorý bude 

podobne ako tradičná habsburská monarchia plniť rolu protiváhy v európskej 

rovnováhe síl.“ (Kontler 2008, s.301) Ani jedno očakávanie sa však úplne nesplnilo. 

Nové politické usporiadanie nástupníckych štátov bolo veľmi krehké, takže si 

ani nedokázalo poradiť s veľkým etnickým a sociálnym napätím, ktoré sa medzi 

obyvateľstvom začalo šíriť. Navyše v prípade Maďarska, Rakúska, Nemecka a 

Talianska sa začali z rôznych dôvodov výrazne posilňovať nacionalistické nálady. V 

týchto spoločnostiach vrcholila skepsa, sklamanie a najmä trauma z vojny, v rámci 

ktorej zaznamenali obrovské straty na ľudských životoch, na majetku a celom 

hospodárstve.

V očakávaní z nového vývoja bolo samozrejme aj obyvateľstvo na území 

Maďarska. Medzi ním panovali o zániku monarchie rôzne názory ako uvádza maďarský 

historik zaoberajúci sa týmto obdobím László Kontler. 

Podľa neho na území Maďarska, ale taktiež aj na území novovzniknutých 

nástupníckych štátov po monarchii bola stále veľká skupina ľudí, ktorí boli stále 

presvedčení, že „... historické Uhorsko bol životaschopný nadnárodný štátny útvar 

rozbitý vinou kombinácie súperiacich nacionalizmov v tejto oblasti a egoistických 

záujmov západných mocností...“ (Kontler 2008, s.302) L. Kontler následne správne 

dodáva, že o takomto type tvrdenia sú dodnes mnohí občania Maďarskej republiky 

pevne presvedčení.

Väčšina súčasných historikov však tvrdí, že historické Uhorsko sa rozpadlo 

vplyvom pôsobenia rôznych odstredivých síl. K týmto odstredivým silám môžeme 

zaradiť prvú svetovú vojnu a jej výsledky v podobe Versaillskej mierovej konferencie, 

ale aj politiku uhorskej vlády ešte pred začiatkom vojny voči svojim národnostiam. 

Rozpad Uhorska tak bol jednoducho nevyhnuteľným dôsledkom pôsobenia týchto 
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odstredivých síl. 

    2.2 Príchod revolúcie a rozdelenie krajiny

Koniec vojny bol na území centrálneho Uhorska veľmi dramatický vo všetkých 

oblastiach. V októbri 1918 už v Budapešti bolo každému jasné, že vojna sa skončila 

neúspechom krajín Trojspolku, ktorého členom bola aj Rakúsko – uhorská monarchia. 

Taktiež v Budapešti veľmi pozorne sledovali snahy jednotlivých národov Uhorska o 

svoju samostatnosť na základe práva na sebaurčenie. 

To všetko spôsobilo plno dramatických scén vo vtedajšom uhorskom 

parlamente. Vina, resp. zodpovednosť, za všetky útrapy sa pripisovali Istvánovi Tiszovi, 

ktorý to aj potvrdil svojim výrokom na pôde budapeštianskeho parlamentu: „Súhlasím s 

tým, čo včera povedal gróf Károlyi. Prehrali sme túto vojnu!“5 (Kontler 2008, s.303)

Maďarská spoločnosť bola z celej situácie znechutená a oprávnene požadovala 

rozsiahle politické, spoločenské a hospodárske zmeny. Najväčšiu traumu spôsoboval 

vysoký počet vojakov Uhorska, ktorí vo vojne padli alebo boli počas bojov zajatí. Vojny 

sa totiž zúčastnilo až „3 800 000 vojakov, z ktorých skoro 750 000 bolo zabitých a 

ďalších 750 000 uväznených.“ (Irmanová 2002, s.83) Takéto obrovské straty 

samozrejme vyvolávali veľkú nespokojnosť a nestabilitu, ktorá sa medzi obyvateľstvom 

začala prejavovať v rôznych sférach života. Vytvoril sa nedostatok pracovnej sily, 

ktorého následky sa okamžite objavili v hospodárstve vojnou zničenej krajiny. 

Priemyselným podnikom, ktoré „prežili“ vojnu a mohli začať výrobu buď chýbali 

pracovníci alebo zdroje materiálov, keďže staré hospodárske väzby medzi krajinami 

monarchie boli popretŕhané. Obdobná situácia panovala aj v poľnohospodárstve, kde 

jednak opäť chýbali poľnohospodárski pracovníci a taktiež sa vytratili staré odbytištia 

poľnohospodárskych produktov. Veď počas existencie Rakúsko – Uhorska bola práve 

centrálna časť Uhorska vďaka svojim úrodným pôdam a vhodným klimatickým 

podmienkam považovaná za obilnicu celej monarchie. Na to nadväzovala aj 

priemyselná výroba, najmä dlhá tradícia spracovateľských závodov. To boli napríklad 

mlyny, cukrovary, pivovary a podobne

                                               
5 István Tisza týmto svojim výrokom reagoval na prejav vodcu opozície grófa M. Károlyiho z 

16.10.1918. Vo svojom prejave gróf Károlyi reagoval na rakúskeho cisára Karla, ktorý v ten istý deň 
vyhlásil federalizáciu Rakúska. Zároveň upozornil Uhorsko a jeho vládu na to, že by mala nasledovať 
rovnakú politiku, pretože by mohla utrpieť ťažšie straty. (Kontler 2008, s.303) Následne podľa grófa 
Károlyiho bolo potrebné vytvoriť vládu, ktorá by bola prijateľná pre dohodové mocnosti, ale aj pre 
maďarský národ, ktorý začínal byť stále revolučnejšie naladený.
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Zmeny sa samozrejme nevyhnuteľne okrem hospodárskej oblasti týkali aj oblasti 

vnútropolitickej. Stále väčšiu podporu a vplyv si začali získavať strany, ktoré pred 

vypuknutím prvej svetovej vojny boli v opozícii alebo ešte nemali taký počet 

priaznivcov, aby nejakým výraznejším spôsobom mohli ovplyvniť vnútropolitické 

dianie v krajine. 

Najsilnejšou a najpočetnejšou bola Sociálnodemokratická strana, ktorá tvorila 

typickú masovú stranu s veľkou členskou základňou. K jej hlavným požiadavkám 

patrilo samozrejme odstránenie starého režimu, ktorý bol vybudovaný na národnostnom 

a triednom útlaku. Naproti tomu požadovali vytvorenie nezávislého a demokratického 

Maďarska. 

Paradoxné je však to, že síce sociálni demokrati boli  v rámci maďarskej 

opozície najpočetnejší a teda aj najvplyvnejší, nestali sa jej predstavitelia vodcami 

opozície a novej demokratickej revolúcie. Ich najväčším problémom a brzdou bola totiž 

ich rozdelenosť do dvoch krídel. Kým na jednej strane stál umiernený sociálny 

demokrat Ernő Garami, tak na druhej strane oveľa radikálnejší Zsigmond Kunfi.

Ďalšou významnou stranou sa stala Strana nezávislosti a osemaštyridsiatnikov, 

ktorej predseda a najvýraznejšia osobnosť Mihályi Károly stál na čele celého 

revolučného demokratického hnutia. Taktiež táto strana sa riadila heslom „Nezávislosť –

mier – demokracia!“ (Irmanová 2002, s.84)Dosť výrazný, ale paradoxný rozdiel však 

spočíval v tom, že síce Strana nezávislosti a osemaštyridsiatnikov mala veľmi malú 

členskú základňu, ktorá nebola ani organizovaná, tak práve predstaviteľ jej sa stal 

vodcom celého hnutia, ktoré by malo patriť podľa početnosti sociálnym demokratom. 

Tretiu stranu tvorili buržoázni radikáli na čele s Oszkárom Jázsim, neskorším 

ministrom pre národnostné menšiny, ktorý sa taktiež výraznou mierou podieľal na 

zahraničnej politike Maďarska, a ktorá mala podobné požiadavky ako predchádzajúce 

strany. 

Pár dní pred koncom prvej svetovej vojny vyššie spomenuté 3 strany, ktoré boli 

dovtedy v opozícii dosiahli úspech. Nenávidená Wekerleho vláda, ktorá musela čeliť 

všetkým ťažkostiam, ktoré so sebou dlhé roky vedený vojnový konflikt priniesol, pod 

obrovským tlakom verejnosti, ale aj pod tlakom zahraničia odstúpila. Novú Národnú 

radu tak vytvorili 3 strany, na ktorých čele stál charizmatický Mihály Károly. Károlyiho 

vláda vypracovala po vzore revolúcie z roku 1848 dvanásť bodový program, ktorým si 

chcela zaručiť popularitu na domácej politickej scéne, ale chcela si získať aj lepšie 

postavenie v zahraničí pred mierovými rokovania, ktoré očakávala. 
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Dvanásť bodov nového vládneho programu sa týkalo všetkých oblastí života v 

krajine. K najvýznamnejším častiam nového vládneho programu by sme mohli zaradiť 

napríklad „ … zmenu politického systému spočívajúceho na obmedzenom volebnom 

práve, zabezpečenie úplnej nezávislosti Maďarska, okamžité prerušenie spojenectva s 

Nemeckom, rozpustenie parlamentu, nové voľby na základe všeobecného a tajného 

volebného práva, zlepšenie životných podmienok pracujúcich rozsiahlymi sociálnymi 

reformami, uzmierenie s národnosťami a realizácia wilsonovských princípov...“

(Irmanová 2002, 84). Z uvedenej citácie vyplýva, že vláda chcela v pomerne krátkom 

čase vyriešiť veľké množstvo závažných problémov, ktoré by v mierových 

podmienkach riešila aj niekoľko volebných období. Napriek tomu niektoré požiadavky 

vyriešila pomerne rýchlo prijatím príslušných zákonov. S koncom vojny sa napríklad 

rozpadli všetky zväzky s Nemeckom na hospodárskej aj politickej úrovni. Taktiež bol 

už „16.11.1918“ (Irmanová 2002, s.86) rozpustený parlament v Budapešti a bola 

vyhlásená nezávislosť Maďarska. Nezávislosť Maďarska však bola vyhlásená z jednej  

strany na území Maďarska. Pre zaistenie úplnej nezávislosti  bolo nutné dosiahnuť aj 

určité dohody s okolitými krajinami, ktoré by ju rešpektovali a nerobili by si žiadne 

územné nároky na územia, ktoré historicky patrili Maďarsku6. 

Zatiaľ čo spory medzi Maďarskom a Rumunskom a medzi Maďarskom a 

Československom boli založené sčasti na strategickosti daných území z hľadiska 

rozvíjajúcej sa dopravy a hospodárstve, tak spory medzi Rakúskom a Maďarskom mali 

úplne inú príčinu, ktorú musela Károlyiho vláda vyriešiť.

Po skončení vojny bolo Maďarsko aj Rakúsko považované za porazené krajiny, 

ktoré navyše so svojimi susedmi nemali dobré vzťahy. Paradoxné je však to, že ani tieto 

dve krajiny medzi sebou nemali harmonické vzťahy. Sporili sa úrodné časti krajiny na 

severozápade Maďarska (resp. na juhovýchode Rakúska), teda o dnešné Burgenlandsko.  

Po skončení vojny táto časť naďalej bola súčasťou Maďarska, napriek tomu, že na 

tomto území žilo väčšinové obyvateľstvo nemeckej národnosti, ktoré chcelo byť 

súčasťou Rakúska. Správne stredisko tejto oblasti, mesto Šoproň, však zažívalo úplne 

odlišnú situáciu. Išlo o najväčšie mesto v oblasti, kde väčšina obyvateľov sa hlásila k 

maďarskej národnosti a ktorí chceli v Maďarsku aj zostať. Na vyriešenie tohto sporu sa 

                                               
6 Najväčšie územné nároky na územie Maďarska si z nových krajín robilo Rumunsko a 

Československo. Rumunsko sa snažilo získať pomerne značné časti z východu krajiny a časť Banátu, 
pretože práve týmito oblasťami prechádzali dôležité železničné trate, ktoré mali pre budovanie 
rumunského hospodárstva strategický význam. Československo sa zase sporilo o severné časti krajiny 
v okolí Miskolcu, ktoré mali opäť strategický dopravný význam a taktiež boli bohaté na nerastné 
suroviny. 
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v uskutočnilo referendum, ktorý môžeme označiť za prvý prvok demokracie v týchto 

dvoch krajinách po vojne. V roku 1921 sa v ňom obyvatelia Burgenlandu jasne vyjadrili 

za pripojenie k Rakúsku a obyvatelia Šoproňu za zotrvanie v Maďarsku. Obyvatelia 

mesta Šoproň boli následne v celom Maďarsku označení za najväčších vlastencov, ktorí 

sú verní svojej vlasti za každých okolností. 

Takýto postup pri budovaní nových hraníc je určite lepší ako vedenie vojenských 

konfliktov, no mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorého sa okolité krajiny s 

početnou maďarskou menšinou obávali. Týkalo sa to najmä Československa a 

Rumunska. Uskutočnenie referenda na ich území, na ktorom dominovala maďarská 

menšina považovali za neprijateľné, pretože jeho výsledok by bol dopredu jasný. 

Obyvateľstvo žijúce na takýchto územiach stále nebolo stotožnené so svojou novou 

vlasťou, ku ktorej necítili žiadnu lojalitu, takže by sa určite radšej vyjadrili za opätovné 

pričlenenie k Maďarsku. To by sa týkalo nepomerne väčších oblastí ako je Burgenland, 

ktoré mali navyše pre Československo a Rumunsko strategický význam (v prípade ČSR 

sa jednalo napríklad o celé južné Slovensko aj s mestami Košice, Komárno a Bratislava 

a taktiež o poľnohospodársky významnú oblasť Žitného ostrova). 

Z vyššie spomínaného programu je jasné, že nastupujúca Károlyiho vláda, ktorá 

však v dobe vyhlásenia tohto programu ešte nebola oficiálne vymenovaná, si 

uvedomovala potrebu stabilizácie pre ďalší rozvoj krajiny v ťažkých povojnových 

časoch. Stabilizácia tak musela nastať na domácej, ale aj na zahraničnej úrovni. 

Stabilizácia na zahraničnej úrovni mala ísť cestou realizácie wilsonovských princípov, 

ktoré sa Maďarsko snažilo prijať „... s vedomím nádeje, že územnú integritu Maďarska 

tieto princípy nielen neohrozia, ale postavia ich na bezpečnejší základ.“ (Irmanová 

2002, s.84) Následný vývoj najmä počas organizácie Versaillskej mierovej konferencie 

ukázal, že realizácia wilsonovských princípov sa stala dôležitá pre všetky zúčastnené 

strany. Maďarsku však nepriniesli to, čo od nich očakávala. S určitými revíziami hraníc 

sa táto krajina musela ešte zmieriť. 

    2.3 Maďarsko a 14 bodov prezidenta Wilsona

V priebehu práce je veľmi často spomínaný pojem 14 bodov prezidenta Wilsona 

v rôznych súvislostiach, napr. so skončením prvej svetovej vojny, s utváraním 

nezávislých štátoch na „troskách“ Rakúsko – uhorskej monarchie alebo aj s 
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požiadavkami integrity územia jednotlivých štátov. Preto považujem za vhodné ich 

stručne scharakterizovať.

Prezident USA vypracoval svojich 14 bodov ešte počas trvania prvej svetovej 

vojny v januári 1918, no ich význam sa naplno prejavil až po jej skončení. Snažil sa v 

nich načrtnúť budúce usporiadanie sveta, ktoré by zabezpečilo mierové spolužitie 

všetkých národov. Ako nám však historické udalosti ukazujú, tento zámer sa nepodarilo 

naplniť. Napriek tomu sa s nimi skoro okamžite stotožnili všetky krajiny Dohody a ich

spojenci. Po skončení vojny sa k nim pridali aj porazené krajiny (napr. Maďarsko alebo 

Rakúsko), ktoré v nich videli určité záruky svojho budúceho vývoja. Aj samotný M. 

Károlyi sa s Wilsonovými myšlienkami stotožnil: „ Wilson a pacifizmus bol pre mňa 

veľký zážitok, a spolu so mnou pre milióny ľudí...Pacifizmus ako ho hlásal prezident 

Wilson, poskytol nielen program pre ukončenie vojny, ale sníval o stálom mieri, o 

ušľachtilejšom a spravodlivejšom svete, kde miesto nepriateľstva medzi národmi zaujme 

spoločnosť národov...“ (Irmanová 2002, s. 90)

Prezident Wilson sa tak svojimi bodmi snažil zmeniť starú Európu založenú na 

tajnej diplomacii a otvoriť ju novému vývoju. Preto požadoval vo svojom prvom bode 

uskutočňovanie otvorenej diplomacie, ktorá bude pracovať s otvorenými mierovými 

zmluvami pred zrakom celej verejnosti. Po skončení vojny a pred začiatkom konania 

Versaillskej mierovej konferencie, ale taktiež aj počas jej konania, sa o to pokúšala aj 

maďarská politická reprezentácia. Počas ťažkých rokovaní o budúcej podoby 

stredoeurópskeho regiónu prinášali každodenne maďarské noviny informácie o dianí vo 

Versailles.

Ďalší bod sa Maďarska priamo netýkal, pretože išlo o zabezpečenie slobodnej 

plavby vo všetkých svetových moriach a oceánoch a Maďarsko ako vnútrozemský štát 

priamy prístup k moru nemalo. Ďalší bod bol už pre Maďarsko významnejší. Týkal sa 

totiž odstránenia všetkých hospodárskych prekážok, ktoré bránia  voľnému obchodu 

medzi krajinami, ktoré žijú v mierových podmienkach. Po vojne Maďarsko muselo 

skoro okamžite naštartovať svoje hospodárstvo, aby sa dostalo zo sociálnej a 

hospodárskej krízy spôsobenej vojnou a taktiež, aby prekonalo rozpad trhu, ktorý sa 

dlhé storočia budoval. To bola taktiež jedna z čisto pragmatických a racionálnych príčin, 

prečo sa aj Maďarsko prihlásilo k požiadavkám prezidenta Wilsona. 

Nasledujúci bod požadoval obmedzenie zbrojenia na čo najnižšiu možnú mieru, 

ktorá by zabezpečila len domácu bezpečnosť. Tento bod sa z hľadiska Maďarska javil 

ako značne problematický, pretože Maďarsko bolo považované za porazený štát, na 
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základe čoho čelilo rozkladu svojej armády. Takýto rozklad bol jednak spôsobený 

morálkou vojakov, ktorí už nechceli bojovať a ktorí sa chceli vrátiť k svojim rodinám a 

taktiež bol spôsobený aj zásahmi cudzích vojsk. Pod vplyvom wilsonových myšlienok 

sa pacifizmus dokonca objavil aj na maďarskom ministerstve vojny, keď na konci vojny 

v novembri 1918 vtedajší minister Béla Linder vyhlásil: „Nie je treba viac armády! 

Nikdy viac už nechcem vidieť vojaka!“ (Irmanová 2002, s.88)  Následným odzbrojením 

a demobilizáciou maďarsko splnilo aj túto požiadavku. Kritici z radov revolucionárov 

však Károlyimu tento krok vyčítali. Podľa nich Károlyi úmyselne s požehnaním dohody 

rozložil bojaschopnú armádu, ktorú mohol v „najťažších“ časoch použiť pri obrane 

hraníc, ktoré čelili revízii. Uskutočnenie tohto kroku však nebolo možné, pretože už po 

skončení vojny sa maďarská politická reprezentácia snažila viesť zahraničnú politiku, 

ktorá bola k Dohode priateľská a posledné čo si želala, bolo vytvorenie nového 

konfliktu. Na druhej strane sa však tento krok obrátil proti nej, pretože musela čeliť 

rozsiahlym nepokojom, ktoré vyvolávali nezamestnaní vojaci, ktorí sa vrátili do svojich 

rodín. 

Ďalšie body sa Maďarska priamo netýkali, pretože išlo o úpravu koloniálnych 

vzťahov, o stiahnutie cudzích vojsk z ruského územia, o obnovení a uznaní Belgicka, o 

navrátení Alsaka-Lotrinska Francúzsku a o úprave talianskych hraníc podľa 

národnostného princípu. 

Nasledujúce dva body však prezident Wilson venoval priamo otázke vtedajšej 

Rakúsko – uhorskej monarchie. Požadoval, aby „ Národom Rakúsko – Uhorska, ktorých 

miesto medzi národmi, prajeme si, aby bolo zabezpečené a zaistené, má byť poskytnutá 

prvá možnosť na autonómny vývoj.“ (Kuklík a kol. 1999, s. 12) Mohli by sme povedať, 

že tento bod do istej miery spočiatku Maďarsku vyhovoval. Prezident Wilson v ňom 

priamo nehovoril o rozpade Rakúsko – Uhorska, ale len o tom, že jednotlivým národom 

majú byť ponúknuté možnosti na autonómny vývoj. A o to sa predsa už počas vojny 

niektoré kruhy v maďarskej politickej reprezentácii snažili. Veď aj samotný M. Károlyi 

(vtedy ešte ako predstaviteľ opozície) rokoval tesne pred koncom prvej svetovej vojny a 

ešte pred vznikom Československa s predstaviteľom Slovákov Milanom Hodžom, 

ktorému ponúkal určitý druh autonómie pre Slovensko. Všeobecne sa ponuky na 

autonómiu pre Slovensko v maďarskej politike stali úplne bežné. Tento bod tak bol pre 

Maďarsko prijateľný, no už nebol prijateľný pre národy, ktorých sa priamo dotýkal. Tie 

sa už neuspokojili s ponukou autonómie v rámci monarchie (hoci v každom z nich 

môžeme samozrejme nájsť kruhy, ktorým by takéto riešenie postačovalo), ale po dlhej 
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agitácii v krajinách Dohody chceli svoju snahu dotiahnuť až do konca a naplniť svoje 

základné právo na sebaurčenie, čo sa im aj podarilo. 

Druhý bod týkajúci sa Rakúsko – uhorskej monarchie bol zameraný na 

balkánsku oblasť, kde „ Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora nech budú vojensky 

vyprázdnené, obsadené územia obnovené. V Srbsku poskytnutý slobodný a bezpečný 

prístup k moru a vzájomné styky balkánskych krajín upravené priateľskou dohodou 

podľa historických hraníc, príslušnosti a národnosti.“ (Kuklík a kol. 1999,s. 15) Tento 

bod už nebol pre Maďarsko tak závažný ako bod predchádzajúci. V balkánskej oblasti 

síce malo svoje záujmy, ale tie sa týkali jedine príhraničných oblasti na severe Srbska a 

na východe Rumunska, kde žila početná maďarská menšina. 

Ostatné dva body sa týkali usporiadania Osmanskej ríše, kde jednotlivým 

národnostiam žijúcim pod osmanskou nadvládou mal byť taktiež poskytnutý autonómny 

vývoj. Druhý bod sa týkal priamo Poľska, ktoré malo byť vytvorené ako nezávislý štát 

rozprestierajúci sa na území, na ktorom žilo poľské obyvateľstvo, pričom jeho 

existencia mala byť zaručená medzinárodnou zmluvou. 

Posledný bod sa týkal zriadenia Spoločnosti národov, ktorá ako medzinárodná 

organizácia by garantovala hlavne dodržiavanie medzinárodného práva, územnej 

nedotknuteľnosti a politickej nezávislosti členských štátov, kde by si boli navyše všetci 

rovní. Maďarsko napríklad do Spoločnosti národov vstúpilo v roku 19227 po vnútornej 

aj zahraničnopolitickej stabilizácii. Bolo to v období, keď sa počas nastupujúcej vlády 

Istvána Bethlena začali intenzívnejšie rozvíjať zahraničnopolitické vzťahy s ostatnými 

krajinami. 

Ak teda maďarská politická reprezentácia nastupujúca po vojna na čele s M. 

Károlyim chcela vo svojom ťažení o zachovanie celistvosti územia a stavu, ktorý 

doteraz panoval uspieť, musela prijať pacifistické body, ktoré Wilsonov program 

ponúkal. Jasne to potvrdil aj vtedajší minister pre národnosti Oszkar Jázsi, ktorý videl v 

pacifizme spojenom s wilsonovými zásadami možnosť ako ochrániť územnú celistvosť 

Maďarska, čo považoval za novú základnú zahraničnopolitickú úlohu novej politickej 

reprezentácie. Jázsi tvrdil, že: „ Aj keď sme ani na okamžik neverili tomu, že územnú 

integritu budeme môcť ubrániť v geografickom zmysle,... napriek tomu sme 

                                               
7 Maďarsko pretrvalo v Spoločnosti národov od roku 1922 až do 14.3.1939, čo do značnej miery 

súviselo s politickou situáciou v regióne – najmä so vznikom Slovenského štátu a vytvorením 
Protektorátu Čiech a Moravy.  Maďarsko však do Spoločnosti národov vstúpilo ako posledná krajina 
spomedzi nástupníckych krajín Rakúsko – uhorskej monarchie. Dokonca ČSR, Poľsko, Rumunsko a 
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov patrili medzi zakladateľské krajiny Spoločnosti národov.
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nepovažovali našu úlohu za neriešiteľnú, pretože sme verili v demokratizmus a 

pacifizmus verejnej mienky Dohody a hlavne v nadnárodnú politiku prezidenta Wilsona. 

… Boli sme presvedčení o tom, že voči pacifistickej a antimilitaristickej vláde a v prvom 

rade voči Károlyimu, ktorý sa toľkokrát a s takou bezpríkladnou smelosťou exponoval 

pre politiku Dohody, budú víťazní spojenci prejavovať dobrú vôľu, budú uplatňovať 

nimi toľkokrát zdôrazňovaný princíp plebiscitu, a aj keď stratíme územia, podarí sa 

lojálnymi a liberálnymi obchodnými zmluvami zabezpečiť nerušený obchodný obrat 

odtrhnutých častí s materskou krajinou.“ (Irmanová 2002, s. 90) Jázsimu sa v tomto 

svojom výroku podarilo zhrnúť smer a charakter zahraničnej politiky Maďarska v 

období od skončenia prvej svetovej vojny po uskutočnenie Versaillskej mierovej 

konferencie a hlavne po podpis Trianonskej mierovej zmluvy. Najmä Károlyi, ale aj 

jeho ostatní blízki spolupracovníci pod vplyvom myšlienok wilsonových bodov, ktoré 

umožňovali mierové spolužitie verili, že v rámci zahraničnopolitických rokovaní o 

budúcom usporiadaní dosiahnu viac, ak budú presadzovať myšlienky pacifizmu a 

mierovej spolupráce medzi národmi. To im malo pri vyjednávaniach s Dohodou 

zabezpečiť lepšiu štartovaciu pozíciu. Dúfali najmä v usporiadaní referenda okolitých 

krajinách týkajúceho sa stanovenia budúcich hraníc, no to sa podarilo uskutočniť len v 

už spomínanom Burgenlande. 

Jázsi išiel dokonca vo svojich úvahách ešte ďalej, keď si predstavoval 

reorganizáciu Maďarska na princípe akéhosi špecifického druhu švajčiarskej federácie 

aplikovanej v stredoeurópskom regióne: „ Bol som a stále som toho názoru, že na 

švajčiarskom základe reorganizované Maďarsko, ktoré so susednými štátmi vstúpi do 

najužších spojeneckých vzťahov, by sa stalo väčšou zárukou demokracie, hospodárskeho 

pokroku a mieru, než Maďarsko zmrzačené, zahorklé a neživotaschopné, ktoré sa 

prostredníctvom snu o revanši uzatvára okolitým štátom.“ (Irmanová 2002, s.90) Mohli 

by sme povedať, že aj tento Jázsiho výrok potvrdil, že bol naozaj vynikajúcim 

prognostikom vyvíjajúcej sa zahraničnopolitickej situácie. Do istej miery ním varoval 

dohodové mocnosti, ale aj okolité štáty, že pre stabilitu celého stredoeurópskeho 

regiónu je lepšie Maďarsko, ktoré bude schopné naviazať úzke hospodárske, 

spoločenské, politické a kultúrne vzťahy so svojimi susedmi ako Maďarsko, ktoré sa po 

prílišnej revízii hraníc, strate územia a veľkej časti obyvateľstva stane oveľa viac 

izolované. Takáto izolovanosť by následne mohla spôsobiť nepríjemný vývin udalostí, 

ktoré by určite neviedli k rozvoju demokratického zriadenia v krajine. 

V snahách, ktoré predchádzajúce citácie opisovali sa Károlyi a Jászi upierali 
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najmä na USA, ktoré by podľa nich mali vyvažovať stredoeurópsku politiku európskych 

dohodových mocností (Veľkej Británie, Francúzska a sčasti Talianska). To nakoniec 

potvrdil svojim argumentom aj samotný M. Károlyi: „ Našu zahraničnú politiku 

postavíme na wilsonovských princípoch. … Máme len jednu zásadu: Wilson, Wilson a i 

po tretíkrát Wilson. Na Ameriku čaká úloha, aby pretvorila celú Európu, vyhnala z nej 

myšlienku revanše a vytvorila taký mier, ktorý nezanechá v duši ani jediného národa 

horkosť. Vytvorí tak spojenectvo všetkých národov.“ (Irmanová 2002, s. 91)

Z predchádzajúcej citácie je tak očividné, že maďarská politická reprezentácia sa 

naplno zamerala na dohodové mocnosti, ktoré chcela získať na svoju, chcela získať 

verejnú mienku v daných krajinách pre svoju vec a svoje ciele. K tomuto kroku musela 

pristúpiť, pretože sociálna a hospodárska situácia v krajine v prvých rokoch po skončení 

vojny nebola najlepšia.

2.4 Hospodárska situácia v krajine

Prvá svetová vojna a dve veľmi krvavé revolúcie v priebehu niekoľkých 

mesiacov samozrejme krajine a jej obyvateľom nepriniesli nič dobré. Po počiatočnom 

optimizme a nádeji, ktorá prišla s koncom vojny bola totiž krajina opäť na niekoľko 

dlhých mesiacov uvrhnutá do teroru, do chaosu a do zníženia životnej úrovne 

obyvateľov, ktorá aj tak nebola vysoká. V porovnaní s Československou republikou, 

ktorá sa v medzivojnovom období zaraďovala medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, 

bolo Maďarsko skoro na úplne opačnom konci rebríčka, najmä čo sa týka jej 

hospodárskej vyspelosti. 

Za najväčší problém, ktorý spôsobil tieto zmeny by sme mohli označiť veľké 

územné straty. Ako tvrdí Mária Ormos „... územie Maďarska sa zmenšilo z 282 870 km2

na 92 607 km2 (93 073 km2 po plebiscite v Šoproni) a jej populácia sa zmenšila 18 

miliónov na 7,5 milióna.“ (Ormos 2007, s.143). Z uvedeného vyplýva, že sa jednalo 

naozaj o rozsiahle straty. Autorka totiž uvádza vo svojom porovnaní údaje krátko pred 

vypuknutím prvej svetovej vojne a potom po jej skončení a po stabilizácii situácie v 

krajine od roku 1920. Uvedené straty môžeme tak chápať ako dôsledok vojny, ale 

hlavne ako dôsledok jej výsledkov, ktoré boli pre Maďarsko značne neprijateľné. Strata 

skoro 200 000 km2 územia sa tak muselo bezpochyby prejaviť v celom hospodárskom 

systéme krajiny. Nastal totiž úbytok a straty vo všetkých hospodárskych odvetviach, 

teda od poľnohospodárstvo (to v tomto období stále dominovalo) cez vzmáhajúci sa 
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priemysel až po novo sa rozvíjajúce služby8. 

Charakter Maďarska ako agrárnej krajiny sa však postupne začal meniť. Za 

pozitívum, ktoré priniesla neutešená hospodárska situácia totiž paradoxne môžeme 

považovať zvýšenú mieru urbanizácie. A zvýšená miera urbanizácie logicky znamená aj 

rozvoj miest, ktoré sa skutočne stali hospodárskymi, kultúrnymi, spoločenskými, 

politickými a vzdelanostnými centrami krajiny. V Maďarsku tak prebiehal v tomto 

období obdobný vývoj ako v ostatných nových krajinách stredoeurópskeho regiónu. 

Dominantné postavenie si naďalej udržala Budapešť, ktorá bola najviac 

urbanizovaným a aj narozvinutejším mestom krajiny. Potvrdila tak oprávnenosť toho, že  

z nej bolo hlavné mesto s vyše miliónom obyvateľov. „ Rozvoj v Debrecíne, Szegede a 

Pécsi dostal stimul až v roku 1920 a súvisel hlavne so vznikom a rozvojom univerzity a 

zdravotníckej starostlivosti v daných mestách.“ (Ormos 2007, s.145). 

S rozvojom urbanizácie úzko súvisel aj rozvoj industrializácie, to znamená 

rozvoj priemyselných odvetví. Problémom Maďarska však bolo to, že okrem vplyvných 

zahraničných firiem najmä zo strany štátov Dohody, ktoré zasahovali a chceli 

dominovať v maďarskom hospodárstve, musela krajina zápasiť ešte s jedným veľkým 

problémom. Týmto problémom bol nedostatok surovinových zdrojov pre pomerne 

rýchlo sa rozvíjajúci priemysel. A suroviny by sme mohli označiť za životne dôležité 

pre každý dobre fungujúci priemyselný podnik. Aj práve preto by sme mohli povedať, 

že Maďarsko sa obracalo na víťazné mocnosti, pretože jedine oni mali taký vplyv a 

moc, že krajine dokázali zabezpečiť prísun potrebných surovinových zdrojov. 

Po rozpade Rakúsko – uhorskej monarchie bol totiž najviac postihnutý práve 

ťažobný priemysel. Maďarsko totiž prišlo o bane na soľ, zlato, striebro, meď, prišlo o 

svoje zásobníky ropy9. Zásoby ropy pritom boli taktiež nesmierne dôležité, pretože sa 

naplno rozvinula v nasledujúcom desaťročí. Naproti tomu sa Maďarsko stalo 

významným producentom bauxitu a na sever krajiny v oblasti Miškolca a Sálgotarjánu 

začalo ťažiť hnedé uhlie. Počas rokovania o Trianonskej mierovej zmluve si 

československá delegácia robila záujem práve na túto oblasť, ktorá bola bohatá na 

                                               
8 Ak by sme v tejto oblasti porovnali údaje z obdobia pred vojnou a z roku 1920, teda na začiatku 

obdobia stabilizácie, prišli by sme k záveru, že rozdelenie pracujúceho obyvateľstva v priemysle sa 
skoro nezmenilo. Pred vojnou pracovalo „ 64,5% obyvateľov v poľnohospodárstve; 17,1% v priemysle 
a ťažbe surovín; 6,5% v službách a doprave a 11,9% v iných odvetviach.... V roku 1920 pracovalo v 
poľnohospodárstve 55,8% obyvateľov; v priemysle a ťažbe surovín 21,4%, v službách a doprave 8,7% 
a v iných odvetviach 14,1%.“ (Ormos 2007, s.146). Z uvedených údajov vyplýva, že Maďarsko si 
naďalej v regióne zachovalo charakter prevažne agrárnej krajiny.

9 Mária Ormos uvádza, že najväčšie zásobníky ropy sa nachádzali v Nitre (Československo), na území 
Transylvánie (Rumunsko) a v Muraközi ( bývalá Juhoslávia).
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zásoby hnedého uhlia. Ak by totiž požadovaná oblasť okolo Miškolca pripadla 

Československu, tak by to značne pomohlo zaostalému regiónu na juhu krajiny (v okolí 

miest Rimavská Sobota, Lučenec a Rožňava). To sa však nestalo a požadovaná oblasť 

bola ponechaná Maďarsku. Toto rozhodnutie by sme s odstupom času mohli označiť za 

správne, pretože umožnilo krajine hospodársky sa rozvíjať (aj keď v značne 

obmedzenej forme), pretože poskytovalo veľkému množstvu obyvateľstvu zamestnanie 

a taktiež viacerým priemyselným odvetviam. 

Na pomerne vysokej úrovni bola tradične aj produkcia dopravných prostriedkov, 

ktorá pretrvala ešte z čias existencie monarchie. K vyrábaným dopravným prostriedkom 

patrili najmä lokomotívy, železničné vagóny (osobné aj nákladné), riečne lode a 

plavidlá. Veľký konkurenčný boj sa viedol v tejto oblasti najmä s československou 

firmou Škoda, ktorá sa taktiež snažila presadiť na stredoeurópskom trhu. 

Čo sa týka poľnohospodárstva, situácia nebola o nič lepšia. Maďarsko (alebo 

presnejšie predtým centrálna časť Uhorska), ktoré sa považovalo za obilnicu celej 

monarchie zrazu prišlo o veľkú časť svojich najúrodnejších pôd v oblasti Báčky a 

Banátu na juhu a v tzv. Malej dunajskej kotline na severozápade. Veľmi citeľná bola pre 

krajinu najmä strata Žitného ostrova, o ktoré viedlo nespočetné množstvo sporov s 

Československom. Mohli by sme povedať, že spory o Žitný ostrov10 sa viedli medzi 

týmito dvoma krajinami z troch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom bolo to, že na 

danom území sa nachádzali jedny z najúrodnejších pôd v krajine s najlepšou klímou. 

Druhým dôvodom bolo to, že na danom území sa väčšina obyvateľov hlásila k 

maďarskej národnosti a necítili k Československej republike žiadne väzby. Navyše boli 

tamojší obyvatelia povzbudení úspešným referendom v Šoproni. Tretím a možno aj 

najzávažnejším dôvodom bolo to, že na území Žitného ostrova sa nachádzajú obrovské 

zásoby pitnej vody, ktorou by sa mohli zásobovať veľké maďarské mestá na severe 

krajiny, od Budapešti cez Komárom, Györ až po Šoproň. Vďaka diplomatickej činnosti 

československého ministra zahraničných vecí Edvarda Beneša však toto územie zostalo 

pod správou Československa. 

Ak by sme aj poľnohospodárstvo rozdelili na viaceré odvetvia, tak oproti 

pestovaniu poľnohospodárskych plodín najväčšiu stratu zaznamenala ťažba dreva. To je 

však logické, ak sa pozrieme na mapu bývalého Uhorska. Všetky zalesnené územia (s 

                                               
1 0 Za Žitný ostrov označujeme územie, ktoré sa nachádza medzi riekami Dunaj a Malý Dunaj, na 

juh od Bratislavy a sever od Komárna. V súčasnosti je najväčším mestom regiónu Dunajská Streda, no 
pred druhou svetovou vojnou a až do 50.rokov to bol Veľký Meder.
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výnimkou menších pohorí na severe krajiny) pripadli okolitým krajinám, resp. na ich 

územiach okolité krajiny vznikli. Týkalo sa to najmä Slovenska a Sedmohradska. Veľké 

množstvo maďarských lesných robotníkov, lesníkov a správcov z daných krajín odišli a 

vo svojej krajine nemohli nájsť uplatnenie. Takýto osud sa však netýkal len týchto 

odvetví, ale aj mnohých ďalších. Prioritou vlády sa preto hneď po vojne a aj v ďalších 

rokoch muselo stať riešenie obrovskej nezamestnanosti, pretože masa nezamestnaných 

mohla krajinu opäť destabilizovať. „ Veľké množstvo maďarských robotníkov našli 

prácu v zámorí, vo Francúzsku, Veľkej Británii a Belgicku a malé skupiny odišli do 

Turecka, kde sa podieľali ako manuálni pracovníci na modernizácii krajiny.“ (Ormos 

2007, s.149). Tak sa vlastne pokračovalo v nastolenom trende od 19.storočia, kedy sa 

zaznamenávala veľká miera emigrácie z Rakúsko – uhorskej monarchie. Tá však mala 

aj iné príčiny, ako len pracovné. Vytvorené centrá maďarských emigrantov, ale taktiež aj 

emigrantov z iných častí monarchie vytvorili vhodnú pôdu v kľúčových krajinách pred 

vypuknutím prvej svetovej vojny (jednalo sa najmä o USA, Francúzsko a Veľká 

Británia). 

Napriek rozvoju v určitých oblastiach priemyslu sa situácia v krajine 

nezlepšovala, čo s veľkými obavami sledovali aj veľvyslanci iných krajín pôsobiacich v 

Maďarsku. Uvedomovali si totiž fakt, že následná nestabilita a chaos, ktorý by mohol 

opäť vzniknúť by nebol prospešný pre celý stredoeurópsky región. Obrovským 

problémom bola najmä drahota, ktorá citeľne zasiahla najmä stredné vrstvy v krajine. 

Tá bola do značnej miery spôsobená znehodnotením maďarskej koruny po skončení 

vojny, ale aj po štátnych prevratoch v krajine. Československý veľvyslanec napríklad vo 

svojej politickej správe z 6.10.1921 informuje pražské ministerstvo zahraničných vecí o 

danom probléme nasledovne: „... Drahotou zabývala se opětně i ministerská rada a 

zvláštní k tomu účelu zřízená zásobovací rada avšak dosud bez výsledku. Jednotlivé 

předměty vykazují znančný a trvalý vzestup. Zboží jest na trhu dosti, koupěchtivost 

malá. Nejvíce jsou postiženi dělníci a střední stav. Pětičlenná dělnická rodina 

potřebovala v srpnu nejméně 350 K denní mzdy k opatření těch nejnutnějších potřeb 

životních...“ (Archiv MZV ČR, karton č. 38). Z uvedenej citácie tak vyplýva, že situácia 

bola naozaj neúnosná. Veľvyslanec vo svojej správe ďalej uvádza, že najväčšie 

zdraženie zaznamenala pšenica, ktorej cena stúpla z 500 na 1600 vtedajších korún, čo 

bolo naozaj pre mnohé rodiny likvidačné, pretože pšenica a produkty z nej sa pokladali 

za základné potraviny, resp. suroviny. Problém s drahotou  a zlými ekonomickými 

pomermi využívali viaceré radikálne strany a záujmové kruhy v maďarskej spoločnosti, 
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ktoré vinili zo vzniknutého stavu jednak domácu politickú reprezentáciu (najmä vládu 

na čele s M. Károlyim), ktorá nedokázala vzniknutému stavu zabrániť a odvrátiť ho 

vhodnými opatreniami. Na druhej strane vinili z tejto situácie okolité krajiny, ktoré 

podľa nich spravili všetky kroky u dohodových mocností preto, aby maďarsko 

ekonomicky „zničili“.

Maďarsko totiž po ekonomickej stránke okrem obrovskej drahoty a s tým 

súvisiacej inflácie trápila už vyššie spomenutá nezamestnanosť, ktorá sa nedala v 

ťažkých povojnových rokoch znížiť. Vláda pod vedením M. Károlyiho hneď po vojne, 

ale aj neskoršie vlády Pála Telekiho a Istvána Bethlena sa snažili uskutočňovať viaceré 

kroky smerujúce k zníženiu nezamestnanosti, no niektoré boli úspešné viac, iné menej. 

Napríklad v roku 1920 po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy bolo „ … 

okolo 200 000 ľudí presídlených do Maďarska z Rumunska a okolo 125 000 z 

Československa, pretože stratili prácu alebo odmietli sľúbiť oddanosť novému štátu...“

(Ormos 2007, s.150). Tento príliv nových ľudí znamenal opäť veľké problémy. 

Špecifický bol však v tom, že sa väčšinou nejednalo o manuálne pracujúcich robotníkov 

alebo roľníkov, ale išlo skôr o vzdelaných ľudí, ktorí boli vo svojej vlasti potrební. 

Jednalo sa najmä o učiteľov, štátnych zamestnancov, poštových úradníkov, lekárov, 

notárov, školských inšpektorov, riaditeľov škôl. Boli medzi nimi aj veľkí pozemkoví 

vlastníci, ktorí prišli v nových štátoch o svoje majetky (o spoločenskom rozvrstvení 

maďarskej spoločnosti po vojne bude bližšie pojednávať nasledujúca podkapitola.). 

Keďže veľké množstvo „nových“ obyvateľov nemal kam štát umiestniť, zvolilo sa 

naozaj provizórne riešenie. Väčšina z týchto prisťahovalcov bývali v obrovských 

kolóniách vytvorených z vyradených železničných vagónov. Určite by sme mohli 

povedať, že to boli naozaj nedôstojné podmienky idúce proti ľudskej dôstojnosti, ktoré 

tak vyvolávali ďalšie vlny nepokoju a hnevu tamojších obyvateľov. Až po miernej 

stabilizácii hospodárskej situácie v roku 1922 začali vláda pre týchto ľudí stavať nové 

byty, ktorých štandard bol však veľmi nízky. Navyše ich počet bol nedostačujúci. 

Posledným z veľkých problémov, ktoré by sme mohli označiť za problémy 

ekonomického charakteru, ktorý trápil Maďarsko, bol nedostatok zahraničných 

obchodných partnerov. Ako bolo už v prvej kapitole spomenuté hospodárstvo Rakúsko 

– Uhorska bolo založené najmä na voľnom obchode medzi jednotlivými časťami tejto 

rozsiahlej monarchie. Prvá svetová vojna však tento stav zničila a navyše rozpadom 

monarchie a vytvorením nových štátov mu do cesty postavila často krát neprekonateľné 

prekážky. Každý štát si totiž spočiatku prostredníctvom vysokých ciel chcel chrániť 
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svoje vlastné hospodárstvo a svoje vlastné produkty. Až od roku 1920 by sme mohli 

začať hovoriť o postupnom uvoľňovaní situácie, kedy sa začali objavovať prvé návrhy 

na obchodnú spoluprácu v rámci tzv. Dunajského regiónu. „ Má-li vskutku dojíti ke 

klidu ve střední Evropě a má-li styk se sousedním Maďarskem býti umožněn a má-li o 

ekonomické sblížení umírňovati protiběžnost obou politik, pak nelze, než přistoupiti k 

dohodě obchodní...“ (Archív MZV ČR, karton č. 38).  

Na okamžité zlepšenie situácie tlačili aj zahraniční vlastníci kapitálu v 

Maďarsku, ktorí mali svoje podieli väčšinou vo veľkých bankách a strojárskych 

podnikoch. Rakúsko – uhorská koruna sa totiž pred prvou svetovou vojnou považovala 

za jednu z najstabilnejších mien v regióne, no po skončení vojny tomu už tak nebolo. 

Počas vojny si navyše vtedajšia uhorská vláda požičala hlavne od nemeckých a 

rakúskych bánk veľké množstvo financii, ktoré následne po devalvácii meny nemala 

čím splácať. Do toho nepriaznivého vývoja sa tak započítala aj obrovská inflácia, ktorá 

dosahovala často až 60% a po skončení vojny aj povinnosť platiť víťazom reparácie. 

Napriek tomu, že počas vojny veľká väčšina maďarských vojsk pôsobila na území 

Ruska, to nebolo zapojené do versailleskej mierovej konferencie a nebolo ani súčasťou 

procesu vyplácania reparácii. Hlavnými aktérmi v tomto procese tak bolo Taliansko a 

Juhoslávia, na ktorých územiach maďarské vojská priamo bojovali a nepriamo aj 

Francúzsko a Veľká Británia. Najväčšiu sumu požadovalo Taliansko, ktoré od 

Maďarska chcelo 3 bilióny vtedajších korún11. Aj napriek zníženiu o jeden bilión sa 

jednalo o sumu, ktorá poznačila maďarské hospodárstvo na desaťročia dopredu (teda 

aspoň do začiatku druhej svetovej vojny).

V tejto ťažkej situácii, ktorá sa do roku 1920 vyvinula sa ministrom financii v 

Telekiho vláde stal Lóránd Hegedűs, ktorý sa pokúsil v krajine nastoliť tzv. anti-inflaný 

program. Predtým ako začal zastávať túto vládnu funkciu pôsobil ako predseda 

Národnej federácie priemyselníkov, takže by sme mohli povedať, že do detailov poznal 

situáciu a všetky problémy, ktoré producentov trápia (bola to už vyššie spomenutá 

obrovská inflácia, nezamestnanosť a hlavne nemožnosť nájsť zahraničných obchodných 

partnerov). Hegedűs si správne uvedomil fakt, že viaceré zahraničné konzorciá, najmä 

francúzske, by mali záujem na určitých investičných možnostiach v Maďarsku. Preto 

požadoval zintenzívnenie rokovaní s touto krajinou, ktoré by umožnili nadviazanie 

                                               
1 1 Táto „horibilná“ suma bola po rokovaniach viacerých reparačných komisii a po zásahoch 

viacerých dohodových mocností (najmä Veľkej Británie a USA) znížená aj po francúzskom súhlase z 
3 biliónov na 2 bilióny korún.
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častejších a lepších obchodných stykov. Zároveň však na oživenie hospodárstva a 

hlavne štátneho rozpočtu chcel čerpať z domácich zdrojov, ktoré ale boli nepostačujúce. 

Dokonca „... chcel pomenovať budúcu maďarskú menu ako Maďarský frank a naviazať 

jeho hodnotu na Francúzsky frank.“ (Ormos 2007, s.154). To sa však nestalo a budúcou 

maďarskou menou nebola nakoniec ani koruna, ani frank, ale pengő. Keď jeho politika 

stabilizácie skrachovala bol v novej vláde nahradený Tiborom Kállayom, ktorý však bol 

jeho blízkym spolupracovníkom. Bolo o ňom známe, že „... jest nepřítelem násilného a 

drastického zasahování do hospodářskeho života, ale jeho plány zahaleny jsou dosud 

jistou uzavřeností.“ (Archiv MZV ČR, karton č.38). 

O vhodnej podobe nastolenej, ale neúspešnej Hegedűsovej finančnej politike sa 

diskutovalo aj v akademickej oblasti, ktorú v tomto smere reprezentoval najmä 

budapeštiansky profesor Elemér Hantos, ktorý na viacerých svojich prednáškach v 

rokoch 1920 až 1922 presadzoval vytvorenie tzv. Dunajskej ekonomickej kooperácie, 

ktorá by sa vyznačovala najprv voľným obchodom a neskôr aj spoločnou menou. V 

tomto prípade však treba podotknúť, že podobné návrhy o spolupráci krajín ležiacich 

pozdĺž toku Dunaja (jednalo sa hlavne o Rakúsko, Československo, Maďarsko, 

Juhosláviu a Rumunsko) sa objavovali aj v iných krajinách. V československej oblasti 

to bolo napríklad v myslení Milana Hodžu. Na druhej strane sa však často krát takéto 

plány vychádzajúce z Maďarska chápali ako opätovný pokus obnoviť vplyv a moc 

Maďarska ako pokračovateľa veľkého Uhorska. Plány profesora Hantosa však nakoniec 

nenašli pochopenie ani v samotnom Maďarsku.

Navyše okrem snáh o oživenie hospodárskej spolupráce v rámci strednej Európy 

sa objavovali aj plány a hlasy volajúce po ešte väčšej hospodárskej izolácii Maďarska. 

Tieto hlasy sa ozývali najmä z Rumunska a Československa, kde sa napríklad živo 

diskutovalo o vybudovaní vodných ciest naprieč strednou Európou, ktoré by však vo 

väčšej miere Maďarsko obchádzali12. 

Na základe vyššie spomenutých vecí tak môžeme usúdiť, že hospodárska 

situácia Maďarska nebola v prvých rokoch po vojne jednoduchá a že krajina musela 

                                               
1 2 Táto diskusia sa rozvinula v roku 1921 ako  reakcia na plán vybudovať prepojenie medzi Rýnom 

a Dunajom, čo by nesmierne hospodársky a strategicky pozdvihlo najmä Nemecko, Rakúsko a 
Maďarsko, pretože by sa vytvorilo priame spojenie medzi Čiernym a Severným morom, ktoré by 
navyše Československo obchádzalo, respektíve by sa ho dotýkalo len okrajovo. Preto sa začalo 
uvažovať o alternatívnom prepojení Labe a Dunaja, ktoré by sa rozšírilo ďalej prostredníctvom Visly 
do Poľska a Bugu do ZSSR a pobaltských krajín. Na túto sieť by sa napojila aj Juhoslávia cez Sávu a 
Taliansko, čím by sa zabezpečilo napojenie na prístav Terst. Tieto veľkolepé plány sa však vďaka 
nedostatku financií na ich realizáciu, ale aj vďaka nezhodám a príliš veľkým odlišnostiam medzi 
jednotlivými krajinami neuskutočnili. 
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čeliť rôznym problémom, ktoré boli spôsobené domácou aj zahraničnopolitickou 

situáciou. Aj tieto problémy (najmä nezamestnanosť, drahota a snaha o izoláciu krajiny) 

spôsobovali nespokojnosť obyvateľov, na ktorú politická reprezentácia musela 

reagovať. Začali preto prevládať názory nepriateľsky zamerané jednak voči domácej 

politickej reprezentácii a jednak voči krajinám, ktoré „spôsobili“ tento stav. Vznikali 

hlasy volajúce a oslavujúce predchádzajúci stav, ktorý by bolo vhodné opäť nastoliť a 

preto je nutné využiť na to všetky dostupné prostriedky. 

2.5 Rozvrstvenie spoločnosti v krajine

Na zlú ekonomickú situáciu reagovala aj maďarská spoločnosť, ktorú by sme 

práve podľa hodnoty ich majetku mohli rozdeliť do jednotlivých spoločenských tried. 

Každá z nich bola niečím špecifická a každá mala svoje vlastné záujmy. 

Na vrchole pomyselnej sociálnej pyramídy boli veľkí pozemkoví vlastníci, ktorí 

boli tradične spojení s aristokraciou. Viacerí z nich po skončení prvej svetovej vojny 

prišli o svoje majetky, ale naďalej požívali určité výhody vyplývajúce z ich titulu. Boli 

im napríklad po niekoľko ďalších rokov vyplácané kompenzácie za to, že o svoje 

majetky prišli. K takýmto aristokratom môžeme zaradiť tradičné šľachtické rodiny ako 

boli napríklad rodiny „... Apponyi, Bethlen, Bánffy, Csáky, Károlyi, Teleki a mnohí 

ďalší.“ (Ormos 2007, s.175) 

Niektoré z týchto rodín naďalej udržiavali svoj tradičný životný štýl, no napriek 

tomu sa v jednej veci odlišovali. Touto vecou bola ich aktivita, respektíve pasivita voči 

veciam, ktoré sa diali v ich krajine. Viacerí z nich boli úplne pasívne k veciam, ktoré sa 

diali naokolo, k ničomu sa nevyjadrovali, do ničoho sa nezapájali, nijakým spôsobom sa 

neangažovali. Mohli by sme povedať ako by žili vo svojom vlastnom svete a nič na nich 

nevplývalo. Dokonca ani ekonomické ťažkosti krajiny. 

Druhú skupinu tvorí šľachta, ktorá sa hneď po vojne chopila situácie a snažila sa 

v Maďarsku prevziať vládu. V tomto smere boli aktívni najmä Mihályi Károlyi, István 

Bethlen, Pál Teleki alebo A. Apponyi. Boli veľmi aktívni najmä v tom, že cestovali po 

západnej Európe, kde si budovali s tamojšími aristokratmi, ale aj politickými 

predstaviteľmi kontakty, pričom často krát veľmi úspešne šírili svoje myšlienky. Pri 

takýchto stretnutiach samozrejme nezabudli spomenúť ťažkú situáciu vo svojej krajine. 

Úspešní boli najmä počas svojich ciest do Veľkej Británie a Spojených štátoch 

amerických. 
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Pod nimi stála katolícka cirkev, ktorá budovala na svojich stáročných tradíciách 

a na postavení a rešpekte, ktorý mala v spoločnosti. Katolícku cirkev nemôžeme v 

tomto prípade obísť, pretože patrila k najväčším pozemkovým vlastníkom v krajine, 

ktorý mal možnosti a zdroje financovať život v krajine najmä po sociálnej aj 

zdravotníckej stránke. 

Najpočetnejšiu skupinu tvorila stredná trieda, ktorú vývoj v prvých rokoch po 

vojne aj najviac zasiahol. Aj medzi ňou však boli značné rozdiely. Veľmi vplyvní a pre 

našu problematiku aj zaujímaví boli najmä príslušníci strednej triedy, ktorých môžeme 

označiť za majiteľov veľkých podnikov alebo za veľkých pozemkových vlastníkov, 

ktorí však nemali šľachtický pôvod. Podľa štatistiky Márie Ormos tvorili okolo 9% 

populácie. Väčšinou „ … pracovali vo vysokých pozíciách v štátnej administratíve, v 

armáde, v polícii, súdnictve, v poštovom úrade alebo na železniciach.... Ich deti boli 

často schopné študovať na univerzitách v zahraničí.“ (Ormos 2007, s.179) Z uvedenej 

citácie tak jasne vyplýva, že mali veľký podiel na smerovanie vývoja v krajine. Navyše 

veľmi významným faktom bolo to, že ich deti často odchádzali študovať na prestížne 

univerzity do zahraničia. To môžeme určite považovať za dobrý krok, pretože jednak si 

budovali kontakty, ktoré sa im v budúcnosti mohli hodiť, jednak získali západné 

vzdelanie a jednak mohli šíriť v zahraničí revizionistické maďarské myšlienky a 

úspešne organizovať propagandu za pomoci maďarských štátnych inštitúcii, čo bude 

detailnejšie rozobraté v nasledujúcej kapitole. 

Typickým príkladom tejto činnosti bolo napríklad organizovanie spolupráce 

medzi ugrofínskymi národmi, kam môžeme okrem Maďarov zaradiť z Európy ešte 

Fínov a Estóncov. Organizovanie stretnutí by sme mohli chápať pozitívne aj negatívne, 

záleží to na zvolenom uhle pohľadu. Pozitívne bolo určite to, že sa od roku 1920 začala 

rozvíjať spolupráca medzi týmito „jazykovo“13 a kultúrne blízkymi národmi.

Na týchto tzv. ugrofínskych zjazdoch, ktoré sa konali vždy raz za 3 roky v 

Budapešti, v Revalle (dnešný Talin) a v Helsingforse (dnešné Helsinky) sa väčšinou 

zúčastňovali študenti a ich pedagógovia, rôzni umelci, ale všeobecne boli otvorené aj 

pre širokú verejnosť. Ako bolo už vyššie spomenuté ich hlavnou úlohou bolo 

nadväzovať nové kultúrne styky s blízkymi národmi. Samozrejme však, že sa na 

tamojších diskusiách rozoberala aj súčasná politická situácia a usporiadanie v Európe, 

                                               
1 3 Slovo jazykovo je umiestnené v úvodzovkách preto, že síce maďarčinu, fínštinu a estónčinu 

zaraďujeme spoločne do ugrofínskej jazykovej vetvy, no ak sa na dané jazyky pozrieme bližšie, 
zistíme, že estónčina s fínštinou sú si oveľa podobnejšie ako s maďarčinou. Napriek tomu sú v týchto 
jazykoch spoločné základy, a preto ich zaradenie do jednej jazykovej vetvy je správne.



41

čo využívala najčastejšie práve maďarská reprezentácia. „ Maďarským činitelům zavdal 

kongres vděčnou příležitost hlásati o útisku a utrpení, jež rozdelením koruny 

svatoštěpánské nastalo a také jejich výstavka tento cíl hlavně sledovala a byla vyplněna 

celou řadou obrazů a plakátů politicko-nacionálních a vlastní exponáty – práce 

žákovské mezi tím se vyjímaly v menšině.“ (Archiv MZV ČR, karton č.42). Z uvedenej 

citácie tak vyplýva, že propagandistickej činnosti v zahraniční sa venovalo veľké úsilie 

a neboli od nej ušetrené ani školopovinné deti. Maďarskej vláde v podstate vyhovovalo 

ak následne úspešní študenti, ktorí absolvovali maďarský vzdelávací systém odchádzali 

študovať na zahraničné univerzity, pretože sa mohli zúčastňovať takýchto podobných 

akcii a navyše mohli ďalej šíriť myšlienky, ktoré im boli vštepované.

Strednú triedu však netvorili bohatí pozemkoví vlastníci a majitelia veľkých 

podnikov, ale väčšinu (okolo 15% spoločnosti) tvorili „... malí obchodníci, živnostníci, 

radoví štátni zamestnanci (napríklad na železnici alebo na pošte), asistenti, sluhovia a 

mnohí iní.“ (Ormos 2007, s.183). Štát sa o nich opieral, pretože im umožnil získať 

základné vzdelanie na štátnych školách, ktoré bolo potrebné pre výkon ich povolania. 

Štát totiž do nich niečo investoval a od ich lojality v zamestnaní potom očakával 

navrátenie svojej investície do tejto skupiny. Je nutné podotknúť, že práve táto skupina 

obyvateľov sa taktiež veľmi živo zaujímala o zahranično-politické dianie a nebol jej 

ľahostajný osud vlastnej  krajiny. Aktívne sa preto zúčastňovali na rôznych kultúrnych 

podujatiach a akciách, ktoré mali posilniť identitu maďarského národa. Zúčastňovali sa 

na rôznych prednáškach zameraných na revizionistickú problematiku. Tejto činnosti sa 

mohli venovať práve preto, že mali väčšinou zaistené základné životné potreby, takže 

nemuseli riešiť existenčné problémy a taktiež neboli veľmi radikálni. 

Ich pravým opakom bolo vidiecke obyvateľstvo zaoberajúce sa prevažne 

poľnohospodárstvom a taktiež veľké skupiny robotníkov žijúcich v mestách a 

pracujúcich v priemyselných podnikoch. Táto skupina tvorila najväčšiu časť 

obyvateľstva, no bola charakteristická tým, že nemala vždy zaistené existenčné 

podmienky, dokonca sa veľmi často stávalo, že mnohé rodiny žili na hranici chudoby. 

Boli však veľmi radikálni, z čoho vyplýva, že boli aj ľahko zmanipulovateľní. Počúvali 

jednoducho tú stranu alebo vodcu, ktorý im ponúkol východisko z bezútešnej situácie. 

Primárne sa o zahranično-politické dianie nezaujímali, no ak sa v spoločnosti šírili 

názory, že za bezvýchodiskovú situáciu v poľnohospodárstve, priemysle aj zahraničnom 

obchode môžu zahraničné mocnosti a najmä okolité protimaďarsky orientované štáty, 

tak tejto skutočnosti uverili a považovali ju za pravdivú. Preto vlády okolitých krajín 
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museli veľmi dobre zvažovať svoje kroky, aby situáciu ešte viac nevyhrotili. Na túto 

neľahkú činnosť sa podujali najmä veľvyslanectvá daných štátov v Maďarsku, ktoré 

veľmi pozorne vývoj v krajine sledovali a do svojich domovských krajín posielali 

podrobné správy, ktoré sa týkali všetkých oblastí tamojšieho verejného života. 

Mohli by sme teda tvrdiť, že tieto politické správy boli určite cenným zdrojom 

informácii o dianí v krajine, ale nezávislý pozorovateľ by im mohol namietať ich 

neobjektivitu. Často krát sa stávalo, že poverený pracovník zastupiteľstva, ktorý ju 

vypracoval bol tendenčne zameraný proti Maďarsku, čo sa prejavilo aj na jeho správe 

alebo analýze. Preto bolo nutné niektoré z nich, najmä tie, ktoré boli založené na 

subjektívnom pozorovaní brať s pomerne veľkou rezervou. Nebolo by totiž vhodné, aby 

aj ich prostredníctvom sa opätovne rozdúchavali nepriateľské nálady medzi krajinami. 

Na záver tejto kapitoly by sme tak mohli s určitosťou tvrdiť, že situácia v 

Maďarsku po skončení prvej svetovej vojny nebola ľahká. Rozdrobenosť a počiatočná 

nejednota politickej reprezentácie, rýchly sled štátnych prevratov, katastrofálny stav 

priemyslu a poľnohospodárstva, zlá sociálna situácia obyvateľstva spôsobená okrem 

iného obrovskou nezamestnanosťou a drahotou pôsobili na krajine až priveľmi 

chaoticky. Takto nespokojné obyvateľstvo by sa dalo veľmi ľahko zlákať na radikálne 

riešenia. Preto sa maďarská politická reprezentácia najprv pod vedením M.Károlyiho a 

neskôr po zániku komunistickej Maďarskej republiky rád pod vedením P.Telekiho a 

I.Bethlena niekedy viac a niekedy menej snažila nadväzovať kontakty vo všetkých 

sférach s dôležitými dohodovými mocnosťami. Pri tejto činnosti si však museli 

uvedomiť, že nie vždy záujmy Francúzska, Veľkej Británie alebo USA boli vedené ich 

nezištným záujmom pomôcť tejto stredoeurópskej krajine, ale bolo potrebné brať do 

úvahy aj širšie geopolitické a mocenské záujmy týchto krajín v stredoeurópskom, ale aj 

európskom regióne. Tie sa totiž od seba niekedy značne odlišovali.
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3. Maďarské snahy o nadviazanie kontaktov s dohodovými 

mocnosťami

3.1 Maďarsko a Francúzsko

Vzťahy Maďarska po skončení vojny s Francúzskom ako kľúčovou dohodovou 

mocnosťou by sme bez pochyby mohli označiť ako najkomplikovanejšie, ale zároveň aj 

najdynamickejšie. Tak ako sa vyvíjala francúzska zahraničná politika a tak ako sa menili 

vrcholoví francúzski politickí reprezentanti, tak sa menili aj vzťahy tejto krajiny s 

Maďarskom a ostatnými stredoeurópskymi krajinami. 

Krátko po vypuknutí vojny Francúzsko nemalo s Rakúsko – Uhorskom žiadny 

otvorený konflikt a ani ho v podstate nezaujímalo. Francúzsko taktiež nemalo záujmy 

na Balkáne a vo východnej Európe, kde dominoval jeho spojenec Rusko. Hlavným 

francúzskym záujmom bolo Nemecko a historická krivda, ktorú mu spôsobilo v roku 

1871. Dôležitú úlohu v tomto prípade zohrávalo už v prvej kapitole spomenuté Alsasko-

Lotrinsko. Dokonca tesne pred vypuknutím vojny francúzsky minister zahraničných 

vecí „ René Viviani ignoroval celú európsku zahraničnú politiku a o Rakúsko – Uhorsku 

dohromady nič nevedel.“ (Pastor 1995, s.39). Tento stav sa však v priebehu vojny 

zmenil pod vplyvom vojnových udalostí, ale hlavne pod vplyvom úspešného pôsobenia 

rôznych národných reprezentácii z národov Rakúsko – uhorskej monarchie, ktoré si na 

francúzskej pôde budovali kontakty a často krát boli v tejto činnosti veľmi úspešné. 

Nemalú mieru na tomto procese mala aj výmena na poste ministra zahraničných vecí, 

keď Aristide Briand bol určite skúsenejší ako jeho predchodca zo začiatku vojny. Preto 

už ku koncu vojny Francúzsko požadovalo „ oslobodenie Talianov, Rumunov, Slovanov 

a Čechoslovákov z pod cudzej nadvlády.“ (Pastor 1995, s.41) Hlavnou myšlienkou 

Francúzska totiž bolo zabrániť tomu, aby sa Nemecko stalo opäť dominantnou krajinou 

na európskom kontinente. 

Práve preto sa snažilo v stredoeurópskom regióne, ktoré považovalo za 

strategický podporovať štáty, ktoré by boli stabilné a ktoré by zároveň k Francúzsku 

vzhliadali ako k svojmu „patrónovi“ v Európe. Tento kordón nezávislých štátov by tak 

podľa francúzskych predstáv mal zabrániť rozpínavosti Nemecka smerom na východ a 

taktiež rozpínavosti boľševického Ruska smerom na Západ. Na to však muselo zaistiť 

mierové spolužitie medzi stredoeurópskymi krajinami. Tento stav dokresľuje vo svojom 
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diele Umenie diplomacie aj Henry Kissinger, ktorý tvrdí, že „ … po dve storočia 

bojovalo Francúzsko o nadvládu v Európe, avšak na konci vojny už neverilo, že by proti 

porazenému nepriateľovi ubránila svoje vlastné hranice. Francúzski vodcovia 

inštinktívne cítili, že zadržať Nemecko nie je v silách ich spustošenej krajiny.... 

Francúzsko tak maskovalo svoju zraniteľnosť útočnosťou a paniku neústupnosťou.“ 

(Kissinger 1999,s.239). Z uvedenej citácie tak vyplýva, že Francúzsko a jeho 

obyvateľov prvá svetová vojna naozaj veľmi poznačila. Naďalej si chcelo udržať 

postavenie kontinentálnej veľmoci ( čo s nevôľou sledovala najmä Veľká Británia), no 

nemalo na to sily. K naplneniu tohto cieľa mu však výrazne mohli pomôcť nové 

stredoeurópske krajiny. Spočiatku sa francúzska zahraničná politika opierala hlavne o 

Československo, Poľsko a Rumunsko ako svojich najbližších spojencov.

V roku 1920 sa však charakter francúzskej stredoeurópskej politiky čiastočne 

zmenil, keď svoju pozornosť začala zameriavať aj na Rakúsko a hlavne na Maďarsko. 

To na jednej strane súviselo s výmenou na vedúcich postoch vo francúzskej politike, 

keď na postoch prezidenta a premiéra boli Poincaré a Clemenceau vystriedaný 

Deschanelom a Millerandom. Na druhej strane túto zmenu francúzskej politiky 

spôsobilo aj to, že Maďarsko sa podvolilo požiadavkám Versailleskej mierovej 

konferencie a podpísalo Trianonskú mierovú zmluvu, čo samozrejme vyvolalo v krajine 

veľký odpor. Významnú úlohu v tomto období začal zohrávať aj „ ...zahraničný 

generálny tajomník Paléologue, ktorý sa začal vážne zaoberať plánom, aby na území 

bývalej monarchie vzniklo spoľahlivé, hospodársky jednotné zoskupenie, stojace pod 

francúzskym vplyvom, ktoré by mohlo byť oporou ako pre ich nemeckú, tak aj pre ruskú 

politiku...“ (Irmanová 2002, s.175). Tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných 

vecí Paléologue spolu s francúzskym veľvyslancom v Budapešti Fouchetom tak jasne 

vyjadrili zámer Francúzska v tomto regióne14. Paradoxné je pri tom práve to, že o tento 

cieľ sa v podstate snažili všetky krajiny, ako dohodové, tak aj samotné nové štáty v tejto 

oblasti. Každý z nich však iným spôsobom. Aj pre Československo alebo Rumunsko 

                                               
1 4 No aj vo francúzskej zahraničnej politike existovali dve rôzne koncepcie riešenia situácie v 

strednej Európe. Jedna sa snažila konsolidáciu regiónu dosiahnuť prísnym dodržiavaním dohodnutých 
mierových podmienok vo Versailles a v Trianone, pričom by sa tým oslabili nepriatelia (v tomto 
prípade Maďarsko a Rakúsko) a posilnili by sa malí stredoeurópski spojenci (ČSR, Rumunsko, 
Poľsko). Druhá koncepcia bola opačná, pretože tá požadovala uzmierenie medzi jednotlivými štátmi v 
strednej Európe. Veľmi dobre a prezieravo si totiž uvedomovala nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo ak 
by sa stredná Európa začala podobať na rozdrobený Balkán. To by potom určite nevyhovovalo 
francúzskym snahám zabrániť rastúcemu vplyvu Nemecka a boľševického Ruska. Práve túto druhú 
koncepciu presadzoval premiér Millerand a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí 
Paléologue. 
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bolo žiadúce vytvoriť stabilný a prosperujúci región, čo by výrazne urýchlilo ich 

konsolidáciu, no zároveň museli brať do úvahy aj záujmy Maďarska. Nielen jeho 

hospodárske záujmy, ktoré boli akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany, ale hlavne 

záujmy politické. Práve politické záujmy týkajúce sa opätovnej revízie hraníc po 

Trianonskej zmluve maďarská strana zdôrazňovala. 

Okrem zabráneniu nemeckej a ruskej expanzii do strednej Európe francúzska 

politika v tejto oblasti sledovala ešte jeden cieľ. Chcela obmedziť vplyv Veľkej Británie 

a Talianska v tejto oblasti, pretože tieto krajiny tu tiež mali svoje záujmy. Mohli by sme 

tvrdiť, že Maďarsko vo francúzskych geopolitických záujmoch ťažilo zo svojej 

strategickej polohy, ktorá ho priam predurčovala na to, aby sa okolo neho začala stredná 

Európa zjednocovať, aby sa Budapešť opäť stala centrom celého regiónu. Tieto 

francúzske myšlienky uspokojovali aj maďarskú politickú reprezentáciu, ktorá 

samozrejme medzi maďarskou verejnosťou francúzsky názor všemožnými spôsobmi 

rozširovala. Maďarská spoločnosť sa tak v priebehu roku 1920 zmenila z 

protifrancúzsky naladenej (protifrancúzske nálady súviseli najmä s podpísaním 

Trianonskej mierovej zmluvy v rámci ktorej sa Francúzsko značne angažovalo), na 

spoločnosť, ktorá začala Francúzsko považovať za svojho priateľa a pomocníka v 

hospodárskej oblasti. Pri týchto aktivitách sa však Francúzsko nikdy nevzdalo svojho 

úzkeho spojenectva s Československom. Dokonca nové štáty v strednej Európe 

spočiatku francúzske snahy pomôcť hospodársky Maďarsku podporovali, pretože si 

uvedomovali ich prospešnosť pre celý  región. 

Francúzska politika totiž pred rokom 1920 vychádzala z predstavy, že je nutné sa 

opierať hlavne o nástupnícke štáty bývalej Rakúsko – uhorskej monarchie, ktoré boli na 

strane víťazov. Uskutočňovanie tejto politiky však „... proti Francúzsku postavila dva 

štáty – Maďarsko a Rakúsko, ktoré boli z hospodárskeho, geografického a strategického 

hľadiska veľmi dôležitá, umožnila prenikanie britského a talianskeho vplyvu do tohto 

priestoru a perspektívne Rakúsko i Maďarsko zaháňala do náručia Nemecka.“ 

(Irmanová 2002, s.178). Práve tento nepriaznivý fakt si viacerí predstavitelia 

francúzskej diplomacie na čele so štátnym tajomníkom Paléologom uvedomovali. Preto 

boli radi, keď sa im na ich stranu podarilo získať časť maďarskej politickej 

reprezentácie, ktorú môžeme označiť za profrancúzsku. Tento smer v maďarskej 

politike na začiatku 20.rokov reprezentoval napríklad minister zahraničných vecí Pál 

Teleki alebo ďalší ministri  Imre Csáky a Károly Halmos. 

Na tomto mieste treba zároveň podotknúť, že tak ako francúzska diplomacia 
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sledovala vývoj v Maďarsku, tak aj maďarská diplomacia sledovala veľmi netrpezlivo 

vývoj vo Francúzsku. Preto sa tamojšia diplomatická reprezentácia pokúšala 

všemožnými spôsobmi zdržať všetky diplomatické jednania a rokovania ohľadom 

mierovej zmluvy až na rok 1920, kedy sa vo Francúzsku očakávali voľby a následná 

zmena na vedúcich postoch, ktorá by bola pre Maďarsko prospešná. 

V jednej veci sa však názory oboch krajín značne odlišovali. Táto skutočnosť do 

istej miery mohla vychádzať z nedostatočnej komunikácie medzi oboma 

reprezentáciami, ale čiastočne aj z toho, že najmä maďarská politická reprezentácia 

očarená úspechom (za úspech sa v tomto prípade považovalo to, že sa vôbec s 

Francúzskom ako dohodovou a víťaznou mocnosťou podarilo nadviazať kontakty a 

začať rokovania) celkom dobre nepochopila maďarské plány. Zatiaľ čo totiž Francúzsko 

tlačilo hlavne na hospodársky smer spolupráce, ktorý by zaistil stabilitu v strednej 

Európe a vytvoril by tak určitú bariéru nemeckým expanzívnym snahám a ruskému 

boľševizmu, tak Maďarsko chcelo niečo úplne iné. Samozrejme, že hospodárske 

oživenie vítalo a aj ho nutne potrebovalo na vyriešenie katastrofálnej hospodárskej 

situácie v krajine, no okrem toho neustále otváralo politické otázky týkajúce sa revízie 

mierových zmlúv,  a to najmä zmeny  dohodnutých hraníc. Tieto zmeny boli veľmi 

radikálne a ak by sa uskutočnili, tak by opätovne prekreslili celú mapu strednej Európy. 

István Bethlen a Pál Teleki počas svojej návštevy Paríža v roku 1920 návrhy Maďarska 

jasne formulovali: „ … žiadalo sa spätné pripojenie nasledovných území – Bratislava a 

okolie, východné Slovensko, Žitný ostrov, Podkarpatská Ukrajina, časti žúp Kisalfőld, 

Nógrád a Hont, nezbytné k strategickému zabezpečeniu Budapešti, severná časť Bačky, 

sporný roh Bačky a nemeckú časť Banátu. … územnú autonómiu pre sedmohradských 

Maďarov a Sasov, právo obyvateľstva v západnom Maďarsku (Burgenland) a Banátu na 

referendum, aby mohli slobodne rozhodnúť, či chcú patriť k Rakúsku, či k Maďarsku, 

Juhoslávii alebo Rumunsku.“ (Irmanová 2002, s. 183). Z vyššie uvedenej rozsiahlejšej 

citácie vyplýva, že územné požiadavky Maďarska boli značné. Akoby si maďarská 

politická reprezentácia neuvedomovala realitu, pretože týmito požiadavkami (v prípade 

ak by sa naplnili) by si ešte viac proti sebe popudila susedné stredoeurópske štáty. Za 

zmienku v tomto prípade stojí určite uviesť odpoveď britského ministerského predsedu 

Lloyda Georgea, ktorý svojím vyjadrením poskytol Maďarsku iný spôsob zmeny: „

Maďarská delegácia by dosiahla omnoho väčšieho úspechu, keby v praxi miesto 

totálneho odmietnutia už uskutočnených územných zmien, sústredila svoje úsilie na 

jednotlivé hraničné otázky, ako to učinili ostatné delegácie, pretože istých hraničných 
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úprav by mohla dosiahnuť.“ (Irmanová 2002, s.184). Takýmto spôsobom napríklad 

riešili územné spory Československo a Rakúsko v prípade Petržalky alebo Poľsko a 

Československo v prípade obcí nachádzajúcich sa na Orave a Kysuciach, v ktorých žilo 

väčšinové poľské obyvateľstvo (v prípade Poľska však spor o Těšínsko bol oveľa 

radikálnejší). 

Mohli by sme tak povedať, že určitá forma francúzsko- maďarského zblíženia 

Maďarsku pomohla, aj keď každá strana si ju predstavovala iným spôsobom. Zatiaľ čo 

Francúzsko sa na túto činnosť pozeralo čisto racionálne a snažilo sa zabezpečiť si svoje 

podiely v bankách, železniciach a významných priemyselných podnikoch, tak 

Maďarsko a jeho reprezentanti boli akoby „oslepení“ vidinou črtajúcej sa možnosti 

nejakej územnej revízie trianonských hraníc a tak aspoň na začiatku 20.rokov plne s 

Francúzskom spolupracovali.

3.2 Maďarsko a Veľká Británia

Nielen Francúzsko, ale aj jeho večný konkurent v západnej Európe, Veľká 

Británia, mala v rámci stredoeurópskeho priestoru svoje zámery, ktoré sa však od tých 

francúzskych značne odlišovali. „ Po dlhé stáročia bolo Anglicko podporovateľom a 

často krát aj spojencom Habsburgskej monarchie. To bolo spôsobené priamymi a 

jasnými záujmami: starosť o rovnováhu moci v strednej Európe, ktorú garantovala 

Habsburgská ríša, kontrola ruskej rozpínavosti a udržanie Jadranu v bezpečných 

rukách....“ (Jeszensky 1995, s.55). Z predchádzajúcej citácie tak vyplýva, že hlavným 

zámerom Veľkej Británie na európskom kontinente bolo zachovať status quo. Ktorý by 

zabezpečil britskému impériu obchodnú, námornú a koloniálnu dominanciu. Tým, že by 

sa zachoval status quo, Nemecko by sa nemohlo rozpínať na východ, Rusko by sa 

nemohlo rozpínať na Balkán a z Francúzska sa nemohla stať nová kontinentálna 

mocnosť. To by naďalej zabezpečilo Veľkej Británii také postavenie aké si želala. 

Všeobecne by sme však postoj Veľkej Británie k tejto oblasti mohli označiť za 

nejednoznančný. Po skončení prvej svetovej vojny a následne počas konania 

Versailleskej mierovej konferencie tvrdo bojovala za svoju politiku zachovania statu 

quo z už vyššie spomenutých dôvodov. No akonáhle sa v roku 1920 zmenila francúzska 

politika k strednej Európe, tak sa následne logicky musela zmeniť aj politika britská. Od 

roku 1920 Veľká Británia tlačila na striktné dodržiavanie nariadení z Versailleskej 

mierovej konferencie, hoci slovami ministerského predsedu Lloyda Georgea čiastkové 
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zmeny akceptovala. „ Veľká Británia sa v tomto priestore, voči ktorému bola viac menej 

indiferentná, exponovala v politických otázkach viac menej z hospodárskych dôvodov.... 

Britské ministerstvo zahraničných vecí, tak podobne ako francúzske, vynakladalo vážne 

úsilie na uzmierenie podunajských štátov, na obnovenie hospodárskej jednoty v tomto 

priestore.“ (Irmanová 2002, s.177). Z uvedenej citácie tak vyplýva, že v podstate 

Francúzsku aj Veľkej Británii išlo v rámci strednej Európy o nastolenie hospodárskej 

jednoty, ktorá by bola jednak prospešná pre samotné stredoeurópske štáty a taktiež aj 

pre Francúzsko a Veľkú Britániu. 

Tak ako boli v predchádzajúcej časti spomenutí maďarskí politici, ktorých by 

sme mohli označiť za profrancúzskych, tak samozrejme, že v rámci maďarskej 

politickej reprezentácie boli politici, ktorí sa netajili svojim vrúcnym vzťahom k Veľkej 

Británii. Za najväčšieho zástancu Veľkej Británie by sme mohli považovať maďarského 

regenta Miklósa Hortyho, ktorý sa svojimi názormi ani netajil. Ešte pred zmenou 

francúzskej politiky z roku 1920 sa Maďarsko v uskutočňovaní zmien, ktoré požadovalo 

obracalo hlavne na Veľkú Britániu, ktorá práve počas konania versailleských rokovaní 

najviac apelovala na zachovanie pôvodného stavu. To, že Veľká Británia bola v prvých 

rokoch po vojne pre Maďarsko oveľa dôležitejšia ako Francúzsko svedčí aj rozsah 

činnosti, ktorú maďarská vláda v rôznych britských mestách organizovala. Jednalo sa 

najmä o rôzne prednášky, prednáškové turné maďarských politikov a akademikov po 

krajine, financovanie štúdia maďarských študentov na britských univerzitách, 

organizovanie rôznych kultúrnych výstav a podujatí a šírenie propagandy, ktorá bola 

zameraná hlavne na získanie britských politických reprezentantov pre maďarskú vec. 

Maďarská propaganda vo Veľkej Británii bola často krát veľmi útočná a 

nepriateľsky zameraná voči okolitým štátom. O tom svedčí napríklad otvorený list 

lordovi Newtonovi uverejnený v britských novinách The Daily Telegraph v roku 1921, 

v ktorom sa uvádza na kritiku československého ministra zahraničných vecí Edvarda 

Beneša: „... jeho zájmem jest, aby se Maďarsko nikdy nemohlo vzchopiti a aby bylo 

úplně zničeno, neboť jen tak může doufati, že se Evropa spokojí s hospodářsky méně 

významnějším, politicky nespolehlivým a násilím pohromadě udržovaným 

Československem. Zájmem Anglie jest ale pravý opak toho. Aktivní státnici Anglie přišli 

již dávno na to, že zkáza jednoho národa přivodí i záhubu ostatních.“ (Archiv MZV 

ČR, karton č.42). Z uvedenej citácie jasne vyplýva nepriateľské zameranie Maďarska k 
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Československu a zároveň aj jeho kladný postoj k Veľkej Británii15, ktorá podľa 

maďarskej politickej reprezentácie skutočne pochopila nebezpečenstvo, ktoré 

rozdrobením strednej Európy vzniklo. V tomto prípade si však treba uvedomiť, že tzv. 

balkanizovanú strednú Európu si neželal nikto, takže to nebol len záujem Veľkej 

Británie, ale ako bolo vyššie spomenuté aj Francúzska. V neposlednej miere si to 

neželali ani samotné stredoeurópske štáty, pretože viaceré z nich by ďalšiu zmenu 

hraníc vnímali veľmi negatívne. Ako vyplýva z poznámky č. 15 maďarská činnosť sa 

väčšinou zameriavala na univerzitné mestá (Londýn, Oxford, Cambridge), kde sa 

jednak vychovávala budúca politická reprezentácia Veľkej Británie, ale zároveň tieto 

školy navštevovali aj mnohí maďarskí študenti. Činnosť maďarskej vlády tak bola 

dômyselne premyslená. 

O úspešnosti maďarskej činnosti svedčí napríklad vyjadrenie britského 

veľvyslanca Johnsona v Budapešti z roku 1921, v ktorom nabádal Československo, aby 

sa v spore medzi Maďarskom a Rakúskom o tzv. západné Uhorsko postavilo na stranu 

Maďarska, pretože: „ Jelikož Anglie jest vhodným odpůrcem jakéhokoliv sesílení 

Německa, nepohlíží proto nesympaticky na snahy Maďarů, aby podrželi oproti 

ustanovením trianonské smlouvy západní Uhry...“ (Archiv MZV ČR, karton č.42) Ako 

už bolo totiž vyššie spomenuté jedným z hlavných cieľov britskej zahraničnej politiky 

bolo oslabenie Nemecka, a preto robila všetky kroky preto, aby sa opäť Nemecko 

nestalo na európskom kontinente dominantným hráčom. Maďarsku čiastočne jeho snahy 

vyhovovali, pretože obe krajiny sa snažili o to isté, o zachovanie statu quo, o 

nemennosť situácie, ktorá by im vyhovovala. 

3.3 Maďarsko a Spojené štáty americké

Situácia v Spojených štátoch americký bola špecifická a značne sa odlišovala od 

situácie v krajinách nachádzajúcich sa na európskom kontinente. Keďže sa USA zapojili 

do vojny až v roku 1917, po uzavretí Brest-litovského mieru, straty, ktoré americkí 

vojaci utrpeli neboli také obrovské ako napríklad straty Francúzska, Veľkej Británie 

                                               
1 5 Najaktívnejšia maďarská činnosť bola logicky v Londýne a v Oxforde, kde v pravidelných 

intervaloch vychádzalo revue The Hungarian Review of Oxford, ktoré malo informovať anglickú 
verejnosť o hospodárskom a politickom význame Maďarska. Poprednými spolupracovníkmi tohto 
periodika boli už okrem spomínaného lorda Newtona a profesora Lockhardta, aj bývalý ministerský 
predseda a minister zahraničných vecí Pál Teleki a ďalej členovia tzv. Maďarského národného zväzu ( 
Magyar Nemzeti Szövetság), napr. Zotlán Kerekes, František Fodor, Alexander Krisztics, František 
Herceg a mnohí ďalší. (zdroj menných údajov : Archiv MZV ČR, karton č.22). Neskôr bola podobná 
revue založená aj v meste Cambridge. 
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alebo Nemecka. Navyše vojna sa priamo americkej pôdy nedotkla, dokonca USA 

hospodársky profitovali v rokoch 1914 až 1918, pretože do Európy dodávali zbrane a 

dôležité suroviny, čím krajinám Dohody poskytovali potrebnú pomoc. 

Kľúčovou postavou bol už v druhej kapitole spomínaný americký prezident 

Woodrow Wilson , ktorého 14 bodov výrazným spôsobom prispelo k ukončeniu 

vojnového konfliktu. Spojené štáty by sme podobne ako Veľkú Britániu mohli zaradiť 

do skupiny štátov, ktoré radikálne nepresadzovali dodržiavanie podmienok Versailleskej 

mierovej konferencie. Dokonca „... teritoriálne odporúčania Amerického mierového 

plánu boli menej drastickej v územnej redukcii Maďarského kráľovstva ako zámery 

Versailleskej mierovej konferencie.“ (Taraszovics 1995, s.73). Spojené štáty americké 

totiž nemali v strednej Európe priame hospodárske záujmy ako napríklad Veľká Británia 

alebo Francúzsko, no aj oni ako dohodová veľmoc si želali na európskom kontinente 

mier, stabilitu a hospodársky rozvoj. Veď neskôr práve v druhej polovici 20.rokov USA 

poskytli Nemecku ako prvá krajina pôžičky na rozvoj jeho hospodárstva, pretože 

americkí reprezentanti si správne uvedomovali, čo by v krajine mohlo vzniknúť, ak by 

sa jej rozvoj nerozbehol. 

USA zohrávali špecifickú úlohu aj v tom, že sa jednalo o multikultúrnu 

spoločnosť tvorenú z veľkého množstva prisťahovalcov z rôznych častí sveta. Na 

prelome 19. a 20. storočia práve do USA smeroval z Rakúsko – Uhorska najväčší prúd 

imigrantov, ktorí sa väčšinou v novej krajine dobre etablovali, čo im umožnilo založiť si 

rôzne spolky a záujmové združenia kultúrneho, ale aj politického charakteru. Viaceré z 

nich navyše v priebehu prvých dvoch desaťročí 20.storočia zohrali významnú úlohu pri 

formovaní nových štátov v strednej Európe (napr. České národné združenie alebo 

Slovenská liga). Taktiež tu však pôsobili spolky, ktoré sa medzi verejnosťou a hlavne 

medzi americkými politickými reprezentantmi snažili rozšíriť myšlienku o tom, že 

zachovaniu statu quo v strednej Európe, teda zachovanie veľkého Uhorska bude pre 

všetkých najlepšie riešenie. Keďže sa to však po skončení vojny nepodarilo naplniť, 

čiastočne aj na základe už spomínaných 14 bodov prezidenta Wilsona, kde  sa priamo 

jeden bod týkal samourčovacieho práva národov Rakúsko – uhorskej monarchie. 

Napriek tomu bolo pôsobenie viacerých takýchto inštitúcii podporovaných 

priamo maďarskou vládou a ministerstvom zahraničných vecí pomerne úspešné. 

Podobne ako vo Veľkej Británii, tak aj v USA sa organizovali prednáškové turné 

významných maďarských politických predstaviteľov (takéto turné absolvoval napríklad 

A. Apponyi alebo P. Teleki), viacerí maďarskí študenti študovali na prestížnych 
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amerických univerzitách. 

Opäť hlavným cieľom maďarskej činnosti v USA bolo poukázať na nepriaznivý 

stav v krajine, ale aj v celom regióne, ktorý bol spôsobený výsledkom vojny a 

„nespravodlivej“ mierovej konferencie a následným podpisom Trianonskej mieorvej 

zmluvy. Dokonca v roku 1921 sa vysoký americký komisár pôsobiaci v Budapešti 

vyjadril, že „ … Příčiny příznivé nálady zdejších diplomatických zástupců Velké Dohody 

vůči maďarským restauračním plánům leží jednak v úspěšné maďarské propagande v 

zahraničí...“ (Archiv MZV ČR, karton č.22). Z uvedenej citácie tak jasne vyplýva, že 

maďarská diplomacia si uvedomila, že hlavne jasne cielenou a vhodne zvolenou 

propagandou a tlakom na určité skupiny obyvateľstva v zahraničí môže dosiahnuť to, 

aby k Maďarsku začali dohodové mocnosti prejavovať vrúcnejší vzťah, aby sa začali 

otvárať sporné otázky týkajúce sa hraníc a nového územného usporiadania krajiny a aby 

započaté hospodárske oživenie aj naďalej úspešne pokračovalo. 

Najväčší vplyv na  šírenie takýchto revizionistických a propagandistických 

myšlienok v USA mala tzv. Americko-maďarská spoločnosť, ktorá mala v Budapešti 

náprotivok s názvom Maďarsko-americká spoločnosť16. Všeobecne by sme však mohli 

povedať, že pod týmito dvomi názvami sa skrýva jedna spoločnosť, ktorá vykonáva len 

jednu činnosť. Hlavnou činnosťou týchto spoločností bolo „ … agitovati mezi Maďary 

dlící v Americe, by podporovali finančne veškeré propagační a irredentistické spolky v 

Maďarsku a aby peníze uložené v amerických bankách vyzvednuli a učinili vklady do 

bank nacházejícich se v Maďarsku.“ (Archiv MZV ČR, karton č.42). 

Z uvedenej citácie môžeme usudzovať, že maďarská propaganda v USA mala 

dva rôzne ciele. Okrem snahy zrevidovať súčasný stav a získať na svoju stranu 

významných dohodových predstaviteľov, aby sa požadovaná revízia mohla uskutočniť, 

mala ešte jeden cieľ. Konkrétne v USA sa snažila aj o oživenie svojho hospodárstva a 

práve preto vyzývala Maďarov žijúcich v Spojených štátoch, ktorí boli väčšinou 

finančne dobre zabezpečení, aby podporili svoju krajinu, aby vkladali svoje peniaze do 

maďarských bánk, čím by vlastne pomohli oživiť celú ekonomiku. Na tomto mieste 

však treba podotknúť, že o vplyv v maďarských bankách sa snažili aj iné krajiny, najmä 

Francúzsko. Dve vyššie spomínané spoločnosti vydávali v USA aj časopis s názvom 

                                               
1 6 Na čele Americko-maďarskej spoločnosti, ktorá pôsobila v  New Yorku a v Clevelende bola 

barónka Cledis Wanderbildová, ktorá sa vydala za maďarského grófa Szecsényho. Na čele Maďarsko-
americkej spoločnosti pôsobiacej v Budapešti zase bola manželka vtedajšieho ministerského predsedu 
Istvána Bethlena. Miesto pôsobenia Americko-maďarskej spoločnosti v USA, teda v Clevelande, 
nebolo náhodné, pretože v tomto meste v Pensylvánii žila početná maďarská menšina, ale navyše tu 
žili okrem iných napríklad aj početné komunity Čechov a Slovákov. 
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Magyar Amerikai Népszava, v ktorom sa uverejňovali iredentistické články zasielané 

priamo z Maďarska v maďarčine, ale aj angličtine. Okrem toho toto periodikum slúžilo 

na usmerňovanie celej propagandy v USA. Na jeho čele stál gróf Apponyi. 

Hádam najlepšie sa dá úspech a ciele celej maďarskej propagandy pôsobiacej v 

USA dokázať na liste amerického senátora za štát Arkansas T.H. Carawaya, ktorý bol 

publikovaný v už spomínanom periodiku Magyar Amerikai Népszava. Preto, že 

obsahuje všetky dôležité zámery maďarskej propagandy a navyše sa autorovi 

vynikajúcim spôsobom podarilo zhrnúť aj hlavné myšlienky maďarskej propagandy, 

ktoré sa jej predstavitelia pokúšali rozšíriť v rozoberaných krajinách. Pre dôležitosť 

tohto listu ho preto odcitujem v jeho plnej forme:

„ Po zaklúčení zasadania Inter. Unic. , ktorá sa zišla vo Viedni všetci delegáti 

pozvaní boli navštíviť Uhorsko jako hostia národa. Medzi inými aj ja som šiel. Bola to 

veľmi informatívna návšteva.

Maďari sú obdivuhodný národ. Za tisíc rokov ovládali tú istú krajinu, mali 

uznanú vládu a osvietenú spoločnosť. Boli to oni, ktorí zlomili tureckú moc nad 

Európou a urobili Východnú Európu kresťanskou a nie mohamedánskou. 

Trianonský mier olúpil Uhorsko o dve tretiny jeho obyvateľstva a skoro o 

polovicu územia. Čo mohlo byť príčinou tohto roztrhania tohto homogénneho národa, 

neviem pochopiť. Sú jedno jako v území, tak aj v náboženstve, industrii, jazyku, vzdelaní 

a krvi. A predsa rozdelení sú medzi štyri národy – Česko-Slovensko, Jugo-Sláviu, 

Rumunsko a Rakúsko. Každý s kým som sa rozprával je toho názoru, že je to chyba, aby 

jedna krajina bola takto rozkúskovaná, a prv alebo neskoršie musí byť restorácia asi 

priemerne pozdĺž starých hraníc tohto Kráľovstva, jestli stabilita a pokoj má prísť do 

tejto sekcie Európy. Spravedlnosť a dobrá politika vyžadujú túto restoráciu. 

V Budapešti, ktoré je mesto asi o million dušiach, v tomto starom sídle vlády a 

ústredí učenosti človek mohol videť tisíce ľudí vyhnaných z územia, ktoré obývaly za 

stáročia, ale teraz boli dané susedným štátom. Ale nielen že boli vyhnaní z vlastního 

domova doslova s ničím, ale aj ich majetek bol skonfiskovaný. Boli vyhnaní iba tými 

šatmi na sebe. Medzi nimi sú ľudia všetkých tried – advokáti, lekári, obchodníci, 

farmári, atď. V skutočnosti so všetkými triedami bolo jednako nakladané. A čo bolo to 

za vinu, ktorá im bola pripisovaná, iba že boli Maďari, nevládal som sa dozvedeť.

A ku tomuto vyháňaniu ľudí z ich rodnej zeme sú tu obchodné hranice utvorené 

susednými štátmi, ktoré prakticky udušajú industrialný vývoj tejto zeme. A cítim, že 

istotne prv alebo neskoršie – a mám nádej, že čoskoro, smysel pre spravedlnosť sa 
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uplatní a aspoň niektoré chyby Versailleskej smluvy, týkajúce sa Uhorska budú 

napravené. Uhorsko dalo svetu veľmi mnoho a musí dostať sprevedlnosť:“ 

T.H. Caraway“ (Archiv MZV ČR, karton č. 42)

Ako z vyššie uvedenej rozsiahlej citácie vyplýva, autor listu bol silne 

ovplyvnený maďarskou propagandou. O Maďarsku sa vyjadruje ako o Uhorsku, pozná 

jeho históriu, ktorá je samozrejme prikrášlená, pozná všetky krivdy, ktoré boli 

susednými štátmi a aj dohodovými  mocnosťami na krajine spáchané a požaduje 

nápravu vo forme spravodlivosti. Pretože podľa neho, ale aj podľa názoru Maďarska, 

bolo práve predchádzajúce usporiadanie spravodlivé. Zaujímavé je taktiež to, že 

viackrát v texte vyzdvihuje jednotu maďarského národa. Práve tento fakt bol príznačný 

pre celú maďarskú propagandu, ktorá sa snažila poukazovať na to, že aj v týchto 

ťažkých časoch je maďarský národ jednotný. Jedine v jednote videli silu, jedine 

jednotný národ sa mohol zapojiť do zahraničnopolitickej spolupráce v povojnových 

rokoch po boku mocností. Ako maďarská propaganda, tak aj autor uvedeného príspevku 

do novín však nereflektovali skutočnú situáciu v krajine a nevideli, že spoločnosť 

jednotná nie je, že v nej existujú pomerne rozsiahle priepastné rozdiely, najmä 

v hospodárskej oblasti. 

Všeobecne by sme tak mohli povedať, že hlavným cieľom revizionistickej 

maďarskej propagandy bolo vzbudiť záujem u kľúčových štátov Veľkej Dohody, teda u 

Francúzska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických17. Ako bolo vyššie 

povedané vo všetkých troch prípadoch sa to Maďarsku podarilo. Vždy pri tom 

poukázalo na zlú hospodársku a sociálnu situáciu v krajine, ktorá sa po vojne vytvorila a 

z ktorej susedné štáty ťažili. Získanie veľmocí na svoju stranu sa považoval za veľký 

úspech, pretože práve prostredníctvom nich sa mohlo Maďarsko a jeho politickí 

reprezentanti dostať do veľkej svetovej politiky.  Táto ich snaha vyvrcholila neskôr 

prijatím do Spoločnosti národov v roku 1922. K požadovanej rozsiahlej zmene hraníc 

však skoro počas 20 medzivojnových rokov nedošlo. Až udalosti vedúce k vypuknutiu 

druhej svetovej vojny priniesli Maďarsku požadované výsledky. V žiadnom prípade 

však už nemôžeme hovoriť o Maďarsku demokratickom a prosperujúcom, tak ako by 

sme ho mohli označiť na začiatku 20.rokov aj vtedy, keď situácia síce ešte nebola 

celkom stabilná. 

                                               
1 7 Samozrejme, že Maďarsko svoju propagandu nešírilo len v USA, Veľkej Británii a Francúzsku, 

ale zameriavalo sa napríklad aj na Taliansko, Poľsko, Československo alebo Rumunsko. Tieto krajiny 
(najmä Taliansko) však pre maďarskú politickú reprezentáciu a ich ciele neboli také kľúčové a 
dôležité pre ďalší vývoj. 
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Záver

V mojej bakalárskej práci som sa pokúsil venovať zložitým rokom 1918 až 1921 

v stredoeurópskom regióne. Tieto roky priniesli pre každú krajinu v strednej Európe, ale 

aj mimo nej, veľké zmeny, ktoré tamojšia politická reprezentácia, ale aj spoločnosť 

museli reflektovať a museli sa im podriadiť. V niektorých krajinách tento vývoj 

prebiehal ľahšie, v iných ťažšie. Typickým príkladom krajiny, ktorá  zvádzala veľmi 

ťažký zápas vo všetkých oblastiach bolo práve Maďarsko. Ako som ukázal prvej a aj v 

druhej kapitole, prvá svetová vojna túto krajinu naozaj zničila a poznamenala ju na dlhé 

roky dopredu. Krajina bola oslabená hospodársky, vnútropoliticky, ale aj diplomaticky. 

Na prelome rokov 1918 až 1919 čelila vnútornému rozvratu a chaosu, ktorý bol jednak 

spôsobený dvomi revolúciami a jednak bol spôsobený aj nesmiernou drahotou, 

chudobou a nezamestnanosťou, ktorá trápila maďarské obyvateľstvo. Navyše spočiatku 

ani zahraničnopolitická situácia nebola krajine priaznivo naklonená, keď sa s 

Maďarskom na Versailleskej mierovej konferencii jednalo ako s porazeným a ako s 

vinníkom vojny. 

Maďarskí politickí reprezentanti najprv pod vedením M. Károlyiho a neskôr 

hlavne počas vlády I. Bethlena si uvedomovali, že situáciu treba nutne riešiť. Za 

najlepší spôsob preto určili opätovné nadviazanie kontaktov s vtedajšími mocnosťami, 

získanie francúzskej, britskej, či americkej verejnosti na svoju stranu a hlavne neustále 

propagovanie a šírenie svojich myšlienok prostredníctvom výmeny študentov, 

prednáškových turné, kultúrnych podujatí alebo pozývaní na návštevu Maďarska. 

Na základe vyššie uvedeného tak môžeme povedať, že hypotéza o nadviazaní 

kontaktov s dohodovými mocnosťami a o „nutnom“ rešpektovaní Versailleskej mierovej 

konferencie a Trianonskej mierovej zmluvy, kvôli lepšiemu postaveniu Maďarska sa 

potvrdila, aj keď s určitým posunom, ktorý do popredia vyzdvihol činnosť maďarskej 

propagandy, ktorá, ako sa ukázalo bola nezanedbateľná. Zlepšenie situácie sa dá na 

domácej úrovni argumentovať rýchlejším hospodárskym rozvojom v krajine (najmä v 

bankovníctve a niektorých priemyselných odvetviach). No oveľa viditeľnejší je posun 

na medzinárodnej úrovni. Maďarsku sa totiž následne podarilo uzavrieť viaceré 

obchodné zmluvy nielen s mocnosťami, ale aj s okolitými susednými krajinami, s 

ktorými nemalo práve najlepšie vzťahy. Mocnosti jednoducho začali chápať Maďarsko 

ako strategickú krajinu pre svoje stredoeurópske plány, ktoré boli založené na stabilite a 
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integrite tohto kľúčového regiónu, ktorý mal zabrániť nemeckej, ale aj ruskej expanzii. 

Mohli by sme dokonca povedať, že sa dostalo do ich zahraničnopolitických koncepcii. 

Maďarsku samozrejme tento stav vyhovoval, a preto zameralo svoju propagandu 

ma šírenie myšlienok, ktoré by sme sčasti mohli označiť za revizionistické. Utvrdzovalo 

totiž iné štáty o svojom historickom poslaní, o svojej slávnej histórii, pričom nezabudlo 

vždy poukázať na to, že požaduje jedine spravodlivosť. Za spravodlivosť sa chápala 

najmä územná revízia poversailleského usporiadania strednej Európy, ktoré sa práve 

najmä svojou propagandou pokúšalo zmeniť. 

Deskriptívno – analytický postup, ktorý som pri vypracovávaní tejto práce zvolil 

umožnil popísať kľúčové udalosti počas prvej svetovej vojny, ale hlavne po nej. Taktiež 

umožnil pohľad na hospodársku, sociálnu a vnútropolitickú situáciu „nového“ 

Maďarska v prvých rokoch po vojne. Následný analytický postup umožnil 

zakomponovať do práce aj časti archívnych materiálov, ktoré tak dokreslili reálnu 

situáciu v popisovanom období. Archívne materiály taktiež historicky doložili 

a dokreslili popisovaný stav. Zároveň poukázali na hlbší význam maďarskej propagandy 

v širšom zahraničnopolitickom kontexte, kde jej hlavným cieľom bolo získavať nových 

priaznivcov a podporovateľov pre svoje potrianonské „revizionistické“ myšlienky.

Svoju prácu som nezameral na analýzu priebehu Versailleskej mierovej 

konferencie a následne podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Tieto udalosti sú určite 

pre vývoj v strednej Európe dôležité, no sú už dostatočne spracované. Preto som sa 

najskôr zameral na popis stavu povojnového Maďarska z rôznych hľadísk, ktorý nie je 

v českom a ani v slovenskom prostredí dostatočne známy. Podobne je na tom aj otázka 

maďarskej propagandy a samotných snáh Maďarska o vymanenie sa 

z zahraničnopolitickej izolácie. V tomto prípade je však potrebné podotknúť, že to sa 

netýka vzťahu Maďarska k Československu. Spracovanie vzťahu Maďarska k ostatným 

krajinám však už nie je na takej dobrej úrovni. Aj táto práca sa však venuje len vzťahu 

Maďarska a významných dohodových mocností (už vyššie spomínaného Francúzska, 

Veľkej Británie a USA), pretože práve oni zohrávali v následnom povojnovom vývoji 

kľúčovú úlohu. 

Verím preto, že aj napriek tomu, že práca je vypracovaná prevažne z 

československého pohľadu a zdrojov, poskytne vhodný obraz do problematiky vzťahov 

medzi stredoeurópskymi národmi a vtedajšími mocnosťami. Čitateľ práce sa tak bude 

môcť oboznámiť so situáciou, ktorá panovala  Európe po skončení prvej svetovej vojny, 

so zahraničnopolitickými koncepciami dohodových mocností a taktiež aj so situáciou 
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v povojnovom Maďarsku, ktorá pre českého alebo slovenského čitateľa nie je až taká 

známa. 



Zoznam použitých zdrojov

A, Sekundárna literatúra

1. HRONSKÝ, Marián. Boj o Slovensko a Trianon 1918 - 1920. 1. 

Bratislava : Národné litearárne centrum - Dom slovenskej 

literatúry, 1998. 327 s.

2. IRMANOVÁ, Eva . Maďarsko a versailleský mírový systém. 1. 

Ústí nad Labem : Albis, 2002. 409 s.

3. JESZENSKY, Géza. British Policy towards Central Europe 

during Worl War I.. In ROMSICS, Ignác. 20th Century Hungary 

and the Great Powers. 1. New York : Atlantic Research and 

Publications, 1995. s. 55 - 71.

4. KISSINGER, Henry. Umění diplomacie. 3. Praha : Prostor, 1999. 

946 s.

5. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha : Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008. 605 s.

6. KOVÁČ, Dušan, et al. Dejiny Slovenska. 1. Bratislava : Academic 

Electronic Press, 2000. 310 s.

7. KUKLÍK, Jan; KUKLÍK, Jan. Dějiny 20. století . 3. Praha : SPL 

- Práce, 1999. 192 s.

8. MICHELA, Miroslav. Pod heslom integrity : Slovenská otázka v 

politike Maďarska 1918 - 1921 . 1. Bratislava : Kalligram, 2009. 

269 s.

9. ORMOS, Mária. Hungary in the Age of The Two World Wars 1914 

- 1945. 1. New York : Atlantic Research and Publications, 2007. 

567 s.

10.PASTOR, Peter. French War Aims against Austria-Hungary and 



the Treaty of Trianon. In ROMSICS, Ignác . 20th Century 

Hungary and the Great Powers. 1. New York : Atlantic Research 

and Publications, 1995. s. 39 - 53.

11.STEVENSON, John, et al. Dejiny Európy : Od najstarších 

civilizácii po začiatok Tretieho tisícročia. 1. Praha : Ottovo 

nakladatelství, 2003. 512 s.

12.TARASZOVICS, Sándor. American Peace Preparations during 

World War I and the Shaping of the New Hungary. In 

ROMSICS, Ignác. 20th Century Hungary and the Great Powers. 

1. New York : Atlantic Research and Publications, 1995. s. 73 -

97.

B, Archívne materiály

1. Politická zpráva č.4 z 6.10.1921 o situaci v Maďarsku; Archiv 

MZV ČR v Prahe, Politické veci 1920 – 1922, karton č.38

2. Politická zpráva č.36 o zlepšení obchodních vztahů v střední 

Evropě; Archiv MZV ČR v Prahe, Politické veci 1920 – 1922, 

karton č.38

3. Nová vláda Bethlenova, politická zpráva z 6.12.1921; Archiv 

MZV ČR v Prahe, Politické veci 1920 – 1922, karton č.38

4. Kulturní sjezd ugrofinský v Revallu z 13.7.1921; Archiv MZV 

ČR v Prahe, Maďarská propaganda, karton č.42

5. Maďarská propaganda v Anglii z 19.4.1922; Archiv MZV ČR 

v Prahe, Maďarská propaganda, karton č.42

6. Příloha k mimořádné politické zprávě č.9 ze dne 30.5.1921, 

Rozmluva s anglickým charge d´affairs Johnsonem; Archiv 



MZV ČR v Prahe, Maďarská propaganda, karton č.42

7. Mimořádná politická zpráva č.13, II. Příloha z 26.7.1920; Archiv 

MZV ČR v Prahe, Politické správy 1918 - 1920, karton č.22

8. Magyar Amerikai Tarsaság, iredentistický spolek z 26.1.1922; 

Archiv MZV ČR v Prahe, Maďarská propaganda, karton č.42

9. List amerického arkansaského senátora T.H. Carawaya do 

maďarských novín v Amerike; Archiv MZV ČR v Prahe, 

Maďarská propaganda, karton č.42




