121

Spoloèenskovedný ústav SAV, Koice

DEKRÉTY EDVARDA BENEA
V POVOJNOVOM OBDOBÍ

UNIVERSUM
Preov 2004

1

Dekréty Edvarda Benea v povojnovom období
(Súbor podkladových výskumných správ pripravených v rámci rieenia projektu Agentúry na podporu vedy a techniky Dekréty E. Benea a ich uplatòovanie
na Slovensku)
Zostavil: doc. PaedDr. tefan utaj, DrSc.
Táto publikácia vyla v rámci rieenia projektu Agentúry na podporu vedy
a techniky è. 51-015202 Dekréty E. Benea a ich uplatòovanie na Slovensku.
Obálka: PaedDr. Stanislav alko
Fotografia na obálke:

Edvard Bene a Jozef Lettrich na elezniènej stanici
v Bratislave v roku 1945

© Spoloèenskovedný ústav SAV v Koiciach
Vydané vo vydavate¾stve UNIVERSUM, Javorinská 26, 080 01 Preov
ISBN 80-89046-21-5
2

OBSAH

Milan Zemko
K medzivojnovým zdrojom pokusu
o koneèné vyrieenie maïarskej otázky v Èeskoslovensku ...............

5

Milan Olejník
Genéza konceptu kolektívnej viny ako základu Beneových
dekrétov a nariadení SNR vzahujúcich sa k postaveniu
tzv. neslovanských menín .....................................................................

14

Karel Jech
K uzákonìní dekretù prezidenta republiky z let 1940  1945 ................

27

Dagmar Èierna-Lantayová
Sporné otázky medzi ÈSR a Maïarskom v príprave mierového
usporiadania (1943  1947) ...................................................................

35

Peter Mosný
Oprávnenos povstaleckej SNR vydáva právne normy ........................

56

Soòa Gabzdilová
Nemecká menina na Slovensku v kontexte dekrétov
prezidenta ÈSR E. Benea a nariadení SNR (1944  1945) ..................

64

Ladislav Vojáèek
Pøíèiny sporu o dekret prezidenta republiky è. 5/1945 Sb. ....................

81

tefan utaj
Beneove dekréty ako nástroj politickej propagandy ............................

90

Viera Baèová  Lenka Endrödiová
Beneove dekréty v historickej pamäti (Výsledky prvej etapy
sociálno-psychologického výskumu vnímania
slovensko-maïarskej histórie tudent/ka/mi práva) ............................... 111
Autori .......................................................................................................... 118

3

4

K MEDZIVOJNOVÝM ZDROJOM POKUSU
O KONEÈNÉ VYRIEENIE MAÏARSKEJ OTÁZKY
V ÈESKOSLOVENSKU
Milan Zemko
Charakterizovanie odsunu, výmeny a reslovakizácie prísluníkov maïarskej
národnosti v povojnovom Èeskoslovensku ako koneèné vyrieenie maïarskej
otázky v obnovenom èeskoslovenskom táte, sa môe javi v súvislosti s nacistickým pouitím tohto termínu pri idovskom holokauste ako neprimerané zvelièenie. V skutoènosti, ale ani v zámere nelo predsa o úplné fyzické znièenie
vymedzenej èasti obyvate¾stva, ako to bolo alebo malo by v prípade idovského
obyvate¾stva. O koneènom vyrieení otázky naich Nemcov a Maïarov, pretoe nová republika mala by národným tátom Èechov a Slovákov, spolunaívajúcich ete tak s prísluníkmi slovanských menín, hovoril vak 16. februára
1945 vo svojom poslednom londýnskom rozhlasovom prejave pred návratom do
vlasti prezident Bene.1 Hovoril tak iste aj preto, e pod¾a jeho názoru skutoène malo ís o koneèné vyrieenie otázky spolunaívania Èechov a Slovákov
s obidvoma národnosami v obnovenom táte, a to pre obidve národnosti v negatívnom slova zmysle. Dodajme, e ilo o rieenie síce neporovnate¾né s holokaustom, no predsa len drastické a nemilosrdné. Aj preto som pouil tento termín v názve svojho príspevku.
V súvislosti s dekrétmi prezidenta Benea a na Slovensku s nariadeniami
SNR sa jedným dychom hovorí o Nemcoch a Maïaroch. Z h¾adiska genézy a vývinu tejto problematiky vo vojnových rokoch bola vak téma osudu Maïarov
v povojnovej ÈSR sekundárna a derivovaná od témy rieenia nemeckej otázky.
Ako o tom hovorí aj novia historická literatúra,2 poèas SNP v jesenných mesiacoch 1944 sa predstavitelia odboja na Slovensku nezaoberali otázkou odsunu nemeckého a maïarského obyvate¾stva a Slovenská národná rada pôsobiaca v oslobodených Koiciach neuvaovala o odsune maïarského obyvate¾stva
ani vo februári, resp. marci 1945. Zásadný zvrat na Slovensku v tejto veci priniesli moskovské rokovania obidvoch exilových reprezentácií a následne koický
vládny program z 5. apríla 1945. Slovenskí politici pôsobiaci vo vlasti nepatrili
teda medzi iniciátorov koneèného vyrieenia maïarskej a vlastne aj nemeckej otázky na Slovensku, èo vak neznamená, e sa do tohto rieenia nezaèali po

1
2

BENE, E.: est let exilu a druhé svìtové války. Praha: Drustevní práce 1946, s. 255.
ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby èesko-slovensko-maïarského vzahu 1938  1949.
Bratislava: Veda 1992, s. 54 a 68.
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prijatí vládneho programu iniciatívne zapája, ako to dokladajú aj zachované dokumenty, napr. návrh ministra Vavra robára na odsun Maïarov zo Slovenska3
alebo ve¾mi aktívne konanie tátneho tajomníka Vladimíra Clementisa èi vládneho zmocnenca Daniela Okáliho v tejto veci.
Genéza odsunu Nemcov a Maïarov z obnoveného Èeskoslovenska mala
v londýnskom exile poèas druhej svetovej vojny nieko¾ko etáp, prièom na samom zaèiatku nelo o také dramatické rieenie, k akému sa postupne dospelo
v roku 1942.4 Bezprostrednými podnetmi pre eskaláciu pripravovaných povojnových protinemeckých a protimaïarských opatrení a po ohlasované koneèné
vyrieenie nemeckej a maïarskej otázky boli udalosti vojnových rokov a okupácie a ich odozva v domácom (predovetkým èeskom) a zahraniènom odboji.
No bez dosahu, aký mal vývin èesko-nemeckých a slovensko-maïarských vzahov v medzivojnovom období  a to tak vzahov tátotvorného èeskoslovenského národa k obidvom národnostným meninám, ako aj vzahov Èeskoslovenska k materským krajinám obidvoch menín  na èeskú a slovenskú spoloènos
a jej politickú reprezentáciu by interpretácia osudu Nemcov a Maïarov v povojnovej ÈSR nebola úplná. A medzivojnové obdobie zas nemono zredukova
len na jeho závereèné roky, teda na udalosti rokov 1938 a 1939, na Mníchovskú
dohodu, Viedenskú arbitrá, rozbitie ÈSR a následnú okupáciu èeských krajín,
aj keï práve tieto udalosti vytvorili v èeskej a slovenskej spoloènosti a v ich
odbojových politických reprezentáciách traumu, z ktorej sa ivil pocit odplaty
spojený s pocitom nevyhnutnosti iného vnútropolitického i medzinárodného
zabezpeèenia existencie obnoveného tátu, ktoré by navdy vylúèilo nový
Mníchov.
Zdroje v podstate zavàeného pokusu o vyrieenie nemeckej otázky aj nezavàeného pokusu o vyrieenie maïarskej otázky v Èeskoslovensku nachádzame,
pod¾a môjho názoru, u na samom zaèiatku medzivojnového dvadsaroèia, vo
chvíli vzniku nového tátu, ktorý nielene obidve národnostné meniny a ich
reprezentácie prijali s odporom a protestami, ale ktorý bol zaloený na navzájom sa vyluèujúcich historickoprávnych a prirodzenoprávnych princípoch. Ich
úèelová mezaliancia sa ostatne prejavila a uplatòovala aj pri vzniku ïalích
nástupníckych tátov  Krá¾ovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, Po¾ska a vlastne aj podstatne zväèeného Rumunska.

3
4

6

Viï VADKERTY, K.: Maïarská otázka v Èeskoslovensku 1945  1948. Bratislava:
Kalligram 2002, s. 519  582.
Porov. BENE, E.: Pamìti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítìzství. Praha: Orbis
1947, s. 312  331, k vývinu tejto otázky pozri zborník: Edvard Bene. Politický ivotopis, Praha: Mladá fronta 2000, kap. 11. a 14.
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V prípade Èeskoslovenska dolo k nieko¾konásobnej zráke protikladných
tátoprávnych princípov. Na zásade historického tátneho práva Èeskej koruny
èeskoslovenskí politici vindikovali na mierovej konferencii zachovanie integrity èeských krajín, a teda odmietnutie princípu sebaurèenia ve¾kej nemeckej
meniny na základe prirodzeného práva, èo by bolo za daných okolností znamenalo secesiu územia s prevahou nemeckého obyvate¾stva od novovytvorenej
Èeskoslovenskej republiky. Pripojenie slovenského národa a rusínskej meniny
k èeskoslovenskému tátu sa vak malo uskutoèni pod¾a zásady sebaurèenia
deklarovaného politickými reprezentantmi Slovákov a Rusínov na základe prirodzeného práva, èím sa vak popieralo historické tátne právo Uhorskej koruny. Navye, na èo poukazovali reprezentanti zredukovaného povojnového Maïarska, ako aj politickí reprezentanti maïarskej a nemeckej meniny v ÈSR,
princíp sebaurèenia sa nemohol uplatni pod¾a nich najdemokratickejím a najtransparentnejím spôsobom  plebiscitom, a teda obyvate¾stvo inkriminovaných
území  nielen maïarské a nemecké, ale ani slovenské èi rusínske  nemalo
monos bezprostredne vyjadri svoju vlastnú vô¾u, ku ktorej krajine chce patri.5 Výnimkou, ktorá pre maïarskú politickú reprezentáciu iba potvrdzovala
správnos uplatnenia plebiscitu, pokia¾ sa nebolo moné riadi historickým tátnym právom, bol plebiscit v Soproni a okolí v roku 1921. Práve na tomto území, hoci na òom mierne prevaovalo obyvate¾stvo nemeckej národnosti, získali dvojtretinovú prevahu prívrenci zotrvania v Maïarsku,6 èo ve¾mi posilnilo
maïarské revizionistické nádeje v prípade, e by sa podobné plebiscity konali
aj na iných odstúpených územiach.
Èeskoslovensko s ve¾kými národnostnými meninami a bezprotrednými susedmi odmietajúcimi tátoprávne a územné usporiadanie presadzované èeskoslovenskou delegáciou na mierovej konferencii, muselo od samého zaèiatku svojho jestvovania h¾ada medzinárodné, ve¾mocenské garancie tých krajín, ktorým
zálealo na zachovaní povojnového statu quo v strednej Európe. Èeskoslovenská verejnos a politici mladého tátu boli teda s problematikou nemeckej a maïarskej meniny konfrontovaní od samého vzniku tátu na troch úrovniach:
Po prvé, samotní prísluníci nemeckej a maïarskej meniny u pri vzniku
republiky a v nasledujúcich mesiacoch dávali najavo svoj nesúhlas s pripojením

5

6

K maïarským zámerom s plebiscitom do podpísania mierovej zmluvy viï. HRONSKÝ,
M.: Boj o Slovensko a Tiranon 1918  1920. Bratislava: NLC  Dom slovenskej literatúry, 1998, s. 106, 108, 114, 242, 250, 255  258, 261, 263  264. 266, k dobovým èeskonemeckým polemikám viï: PEROUTKA, F.: Budování státu, d. I. a II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1991, s. 42, 57  58, 102  104, 119  123, 231  235, 426, 822  825.
Porov. ROMSICS, I.: Hungary in the Twentieth Century. Budapest: Corvina-Osiris 1999,
s. 124  125.
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území, ktoré väèinovo obývali k novému tátu.7 Táto nevô¾a s rokmi a konsolidovaním sa pomerov v táte najmä v nemeckej menine postupne slabla, resp.
v dôsledku zákona na ochranu republiky sa nemohla neobmedzene prejavova
bez rizika prípadného trestného postihu. V nemeckom politickom tábore dolo
v dôsledku stabilizácie nového tátu k diferencovaniu postojov voèi republike,
èo v roku 1926 vyústilo do úèasti nemeckých aktivistických strán  kresanskosociálnej ¾udovej a Zväzu po¾nohospodárov  vo vláde obèianskych strán a prejavilo sa aj kontruktívnejím postojom nemeckých sociálnych demokratov
k ÈSR. Doèasne bol oslabený vplyv vyhranene nacionalistických nemeckých
strán (nemeckej národnej a nemeckej národnosocialistickej) na nemeckú pospolitos, èo ukázali aj parlamentné vo¾by v rokoch 1925 a 1929.8 Situácia v politickej orientácii prevanej èasti nemeckej meniny sa zaèala podstatne meni a
v dôsledku ve¾kej hospodárskej krízy, ktorá mimoriadne ako dopadla na hospodárstvo v oblastiach s nemeckým obyvate¾stvom, a následne s nástupom Hitlera k moci v susednom Nemecku. A v tejto súvislosti treba zvái aj otázku
nako¾ko zhorenie èesko-nemeckých vzahov spôsobilo aj to, e k ve¾kému
tátoprávnemu vyrovnaniu pre vytrvalý odpor Èechov nikdy nedolo, hlavne
preto, e za základ tohto vyrovnania bola navrhovaná autonómia.9 Volebné víazstvo Sudetonemeckej strany a naopak  poráka aktivistických nemeckých
strán v parlamentných vo¾bách roku 1935 nový trend výrazne potvrdili a ete
väèie víazstvo u otvorene na nacistickú ríu orientovanej Henleinovej strany v obecných vo¾bách na jar 1938 tento trend jednoznaène zdôraznilo.10 Keï
E. Bene zdôvodòoval roku 1942 v Londýne predstavite¾ovi nemeckých sociálnych demokratov W. Jakschovi nevyhnutnos odsunu Nemcov z budúceho obnoveného Èeskoslovenska, argumentoval aj 80 percentami nemeckého obyva-

7

K postojom nemeckých a maïarských politikov k ÈSR v prvom zvolenom parlamente
viï PEROUTKA, F.: c. d., III. d., s. 1139  1146.
8 V parlamentných vo¾bách roku 1925 získali obidve negativisticky orientované nemecké strany v èeských krajinách spolu 26 % hlasov odovzdaných vetkým nemeckým stranám, v roku 1929 len 24 % hlasov.Výrazná väèina hlasov pripadla teda aktivisticky
orientovaným nemeckým stranám.
9 PEROUTKA, F.: c. d., s. 831.
10 V parlamentných vo¾bách roku 1935 pripadlo Sudetonemeckej strane v èeských krajinách vye 67 % hlasov odovzdaných vetkým nemeckým stranám. Ostatné hlasy získali
tri aktivisticky orientované nemecké strany  sociálnodemokratická, agrárna a kresanskosociálna. Pod¾a záznamu ministra I. Dérera získala Henleinova strana v komunálnych
vo¾bách na jar 1938 v èeských krajinách vye 80 % hlasov nemeckých volièov. (Archiv
Národního muzea v Praze, f. I. Dérer, kr. 11, i. j. 42. Poznámky I. Dérera zo zasadnutia
politického komitétu 1. 5. 1938.)
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te¾stva, ktoré malo v roku 1938 a v nasledujúcich rokoch stá na nacistických,
a teda protièeskoslovenských pozíciách.11
Situácia maïarskej meniny, ale aj hungaristicky orientovanej èasti nemeckej
meniny na Slovensku sa odliovala od situácie Nemcov v èeských krajinách jednak v tom, e nemala zrete¾ne aktivisticky orientovanú politickú stranu a jednak
tým, e relatívne väèia èas maïarských volièov ne volièov nemeckých volila
od roku 1925 do roku 1935 komunistickú stranu. Zmena vo vzahu ku komunistom a súèasne ove¾a výraznejia podpora revizionisticky orientovanej Zjednotenej maïarskej strany sa prejavili v jarných vo¾bách roku 1938 do obecných zastupite¾stiev. Pod¾a tvrdenia pamätníka udalostí Kálmána Janicsa ten, kto il na
junom Slovensku v roku 1938, nemôe poprie, e 90 % maïarského obyvate¾stva  napriek nie práve príalivým stránkam Horthyho reimu  bolo prívrencom pripojenia sa k Maïarsku. To potvrdili u i májové obecné vo¾by, ale u koncom leta a na zaèiatku jesene to bol jednoznaèný otvorený separatizmus.12
Tak ako pri vzniku èeskoslovenského tátu aj pri jeho závereènej kríze kládli teda najväèie národnostné meniny ve¾ký otáznik nad jeho podobou a budúcnosou, aj keï samy osebe neboli rozhodujúcim faktorom v osude ohrozenej republiky. Tou boli jej susedia a materské krajiny obidvoch menín  spoèiatku Rakúsko a následne Nemecká ría a Maïarsko. Opä vak vidno rozdiel
v politike týchto zahranièných subjektov voèi ÈSR a svojim krajanom na území republiky. Rakúsko, zahltené vlastnými vnútornými problémami, sa po podpísaní Saintgermainského mieru prakticky vzdalo revizionistickej politiky a Nemecko, porazená mocnos takisto s ványmi vnútro- i zahraniènopolitickými
problémami, len ve¾mi postupne budovalo èi obnovovalo svoje ve¾mocenské
postavenie a do 30. rokov nepôsobilo voèi ÈSR  aspoò navonok  ako vány
revizionistický faktor, aj keï mu závery Locarnskej konferencie z roku 1925
otvárali smerom na východ nové monosti.13 A nástup Hitlera v roku 1933 priniesol zásadný zvrat vo ve¾mocenskej politike Nemecka v strednej Európe,
a teda aj v jeho politike voèi nemeckým meninám v tomto priestore s katastrofálnymi dôsledkami pre ÈSR v rokoch 1938 a 1939.
Do nástupu nacistov v Nemecku ove¾a viac zamestnávala èeskoslovenskú
diplomaciu maïarská iredenta, ktorá voèi susedným nástupníckym tátom s poèetnými maïarskými meninami vyvíjala sústavnú, mnohostrannú, dobre financovanú a podporovanú ofenzívnu politiku, aj keï navonok aisko tejto práce

11 BENE,E.: Pamìti..., s. 327.
12 JANICS, K.: Roky bez domoviny. Maïarská menina na Slovensku po druhej svetovej
vojne 1945  1948. Budapest: Püski, 1994, s. 21.
13 Porov. ZEMAN, Z.: Edvard Bene. Politický ivotopis. Praha: Mladá fronta 2000, s. 86
 87, 100.
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spoèívalo na výdatne podporovaných iredentisticky orientovaných spolkoch
a organizáciách koordinovaných Maïarskou revizionistickou ligou.14 Od roku
1927, keï Maïarsko uzavrelo zmluvu o spolupráci s Mussoliniho Talianskom,
sa zaèali hlasnejie ozýva aj èlenovia maïarskej vlády, tým skôr, e sa mohli
oprie aspoò o verbálnu podporu jednej z víazných mocností svetovej vojny.
Súèasne h¾adali podporu aj vo vplyvných politických a spoloèenských kruhoch
Francúzska, USA a Ve¾kej Británie, èoho výrazom bola aj známa akcia britského
tlaèového magnáta Rothermerea v rokoch 1927  1929 na prospech promaïarskej revízie hraníc medzi Maïarskom a susednými krajinami, najmä vak Èeskoslovenskom. V rámci tejto akcie, ale aj neskorie prejavili verbálnu podporu
maïarským revizionistickým poiadavkám aj niektorí mimovládni britskí, francúzski a americkí èinitelia.15
Nech vak u bolo úsilie maïarskej iredenty akoko¾vek intenzívne, jej
úspech závisel od podpory vskutku silnej ve¾moci, a takou v tom èase samotné
Taliansko nebolo. A nástup nacistov v Nemecku s ich agresívnymi ambíciami
prejavovanými smerom na východ k nástupníckym tátom mal prinies Horthyho
Maïarsku spojenca, ktorý zaruèí aspoò èiastoèné splnenie jeho revizionistických
ambícií. Toto nemecko-maïarské spojenectvo, ktoré sa zaèalo postupne formova od Gömbösovej návtevy Berlína v júni 1933, znamenalo v roku 1938 smrte¾nú hrozbu pre Èeskoslovenskú republiku, ktorá sa postupne aj realizovala
v Mníchove, Viedni a napokon v marcových dòoch roku 1939. Pre èeskoslovenskú verejnos a jej odbojové politické reprezentácie sa obidva táty  aj keï
pravdae kadý z nich s odlinou váhou a závanosou  fixovali aj smerom do
budúcnosti ako nepriate¾ské mocnosti opierajúce sa vnútri republiky o svoje
krajanské piate kolóny.16
14 Z dobovej literatúry o maïarskej iredente viï: JANOTA, M.: Nápor proti Trianonu  Boj
za obnovu svätotefánskej ríe. Praha: Slovenská poboèka Národnej rady èeskoslovenskej 1932.
15 Porov. Slovensko proti revízii Trianonskej zmluvy. Bratislava: Slovenská poboèka Èeskoslovenskej národnej rady 1929, tie ZEMKO, M.: Reflektovanie medzinárodného postavenia Èeskoslovenska v slovenskej tlaèi za Rothermerovej revizionistickej akcie
v roku 1927, In: VALENTA, J. a kol.: Èeskoslovensko 1918  1938. Osudy demokracie ve støední Evropì. I. d., Praha: Historický ústav AV ÈR 1999, s. 216  222.
16 Po druhej svetovej vojne poukázal britský publicista R. W. Seton-Watson v publikácii
Eastern Europe between the Wars 1918  1941. Cambridge: Cambridge University Press
1946, na tri ciele politiky maïarských medzivojnových vlád: Prvým, najmenej dôleitým bolo zabezpeèenie lepieho zaobchádzania s maïarskými meninami v troch susediacich tátoch, druhým cie¾om za priaznivejích podmienok bola zmena hraníc, aby sa
opä získali niektoré èisto maïarské územia a tretím cie¾om, len zriedka sa otvorene
prejavujúcim mimo Maïarska, no stále prítomným v hlavách budapetianskych vládnych
kruhov bolo úplné obnovenie hraníc krá¾ovstva sv. tefana. Kým prvé dva ciele boli
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Ani nemeckoríska ve¾moc, tým menej malé Maïarsko by vak len tak ¾ahko
nedosiahli svoje revizionistické ciele, ak by im v napåòaní ich zámerov nevychádzala v ústrety apeasmentská politika dvoch západných demokratických ve¾mocí
 Francúzska, a najmä Ve¾kej Británie. Èeskoslovenskí politici a celá èeskoslovenská verejnos vnímali obidve víazné krajiny svetovej vojny ako garantov
èeskoslovenskej tátnosti a územnej integrity, èo osobitne platilo o Francúzsku.
U v 20. rokoch sa síce v britskej politike objavili názory, napr. u bývalého premiéra D. Lloyda Georgea, ktorý sám podpísal Trianonskú mierovú zmluvu,
o chybných rozhodnutiach na mierovej konferencii, nespravodlivých voèi Maïarsku a Maïari nachádzali podporu aj v radoch britských poslancov a diplomatov. Ale a do roku 1937, keï dolo k zmene na èele britskej konzervatívnej
vlády (S. Baldwina vystriedal N. Chamberlain) a v britskej politike sa zaèali
presadzova pronemecky orientovaní politici pripravení urobi Hitlerovi ústupky
na úkor krajín v stredovýchodnej èasti kontinentu, tieto garancie èeskoslovenskej územnej integrity zo strany západných mocností platili. Zmena v britskej
oficiálnej politike a slabos Francúzska, neschopného samostatne kona nahrávali apeasementu voèi Tretej ríi, èo znamenalo aj akceptovanie revizionistických poiadaviek predovetkým Nemecka, po splnení ktorých sa uplatnili aj
revizionistické nároky Maïarska a Po¾ska.17
Keï èeskoslovenskí exiloví politici, ale aj èeskoslovensky orientovaná verejnos doma bilancovali na troskách èeskoslovenského tátu príèiny jeho zániku,
nemohli ich nevidie aj v troch vyie naznaèených rovinách: v detrukèných
postojoch a èinoch obidvoch menín a ich politických reprezentácií voèi republike v závere jej jestvovania, v revizionistickej politike Maïarska prakticky
poèas celého medzivojnového obdobia a Nemecka od nástupu Hitlera, smerujúcej nielen k revízii hraníc, ale aj a najmä k znièeniu republiky a koneène v nespo¾ahlivých západných ve¾mociach, ktoré neváhali obetova svojho verného
malého spojenca v záujme  ako sa ve¾mi rýchlo ukázalo  fiktívnej nádeje na
udranie mieru.
Z tejto medzivojnovej a vojnovej bilancie èeskoslovenským exilovým politikom postupne vyplynula pre povojnovú budúcnos nevyhnutnos èo najväèej
zaloené na princípe národného sebaurèenia, posledný cie¾ bol otvorene imperialistický. (Citované pod¾a ZIELONKA J.: Security in Central Europe. Sources of instability
in Hungary, Poland and the Czech and Slovak Republics with recommandations foe
western policy. Adelphi Paper 272, Autumn 1992, s. 16.) K otázke Nemcov a Maïarov
pozri tie BENE, E.: est let exilu..., s. 233  234, 243, 255, 303  304, 336  338.
17 Podrobnejie k ambíciám Maïarska a Po¾ska voèi Slovensku v èase Mníchova pozri
DEÁK, L.: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maïarska a Po¾ska v rokoch 1933 
1939. Bratislava: Veda 1991, s. 77  213 a DEÁK, L.: Slovensko v politike Maïarska
v rokoch 1938  1939. Bratislava: Veda 1990, s. 56  126.
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redukcie poètu prísluníkov obidvoch národností. Nie vak odstúpením èasti
územia s prevahou obyvate¾stva obidvoch národností, èo pripúali niektorí èeskí
politici v èase vzniku nového tátu a o èom uvaoval E. Bene ete zaèiatkom
roka 1942,18 ale ich odsunom ( v jazyku postihnutých  vyhnaním) do materských krajín. Tie sa toti opä mali ocitnú v tábore totálne porazených.
A sklamanie z medzivojnového spojenectva so západnými ve¾mocami viedlo E.
Benea k posilneniu spojenectva, pôvodne vytvoreného v polovici 30. rokov,
s nastupujúcou novou ve¾mocou  Sovietskym zväzom, ktorý schva¾oval, ba
podporoval odvetné opatrenia voèi Nemcom a Maïarom a bol pripravený nové
pomery garantova19  výmenou, ako sa ve¾mi rýchlo ukázalo, za dominujúcu
pozíciu voèi obnovenému èeskoslovenskému tátu.
Pri redukcii maïarského obyvate¾stva zohrala koniec koncov (po neúspechu
reslovakizácie) najväèiu rolu výmena obyvate¾stva s Maïarskom. V tomto prípade nelo o nejakú èerstvú, vojnovú èi povojnovú inpiráciu, keïe praktickým,
realizovate¾ným príkladom bola výmena obyvate¾stva medzi Tureckom a Gréckom v roku 1923, aj keï nie na etnickom, ale náboenskom základe, ktorú navrhol známy nórsky cestovate¾, humanista a nosite¾ Nobelovej ceny za mier
Fridtjot Nansen.20 S touto mylienkou opä priiel v roku 1931, v rámci bilancovania polemík podnietených Rothermereovou promaïarskou revizionistickou
akciou, agrárny politik Fedor Houdek, ktorý sa v druhej polovici 30. rokov odvolával vo veci výmeny prísluníkov menín aj na budapetianskeho profesora
Józsefa Kovácsa. Ten v èlánku uverejnenom 29. decembra 1936 v Pesti Napló
radil, e Maïarsko by sa malo viac ne o plebiscity usilova o repatriáciu Maïarov na svoje územie.21 U po Viedenskej arbitrái pripustili takýto spôsob
rieenia národnostných konfliktov historik Branislav Varsik a právnik, bývalý
minister zahranièných vecí slovenského tátu Ferdinand Ïurèanský.22 Ako istú
historickú kuriozitu treba uvies aj návrh nemeckého nacionalisticky orientova-

18 Porov. PEROUTKA F.: c. d., s. 31, 128, 825  827 a ZEMAN, Z.: Edvard Bene. Politický ivotopis, Praha: Mladá fronta 2000, s. 203  204.
19 Porov. BENE, E.: est let exilu..., 4. Prejav E. Benea v tátnej rade èeskoslovenskej
v Londýne 3. 2. 1944, s. 362  377; ZEMAN, Z.: Edvard Bene. Politický ivotopis, Praha: Mladá fronta 2000, s. 206  207, 210  215, 218  220.
20 Pozri HRADEÈNÝ, P. a kol.: Dìjiny Øecka. Praha: Nakladatelství Lidových novin 1998,
s. 393  394.
21 HOUDEK, F.: Vznik hraníc Slovenska. Bratislava: Kninica Prúdov 1931, s. 368; HOUDEK, F.: Rozptýlené revizionistické nádeje In: Prúdy 1937, roè. 21, è. 1. s. 23.
22 VARSIK, B.: Národnostná hranica slovensko-maïarská v ostatných dvoch storoèiach.
Bratislava: SVS september 1940, s. 7; ÏURÈANSKÝ, F.: Stredná Európa v minulosti
a budúcnosti. Bratislava: Spisy vedeckej spoloènosti pre zahranièných Slovákov è. 7,
1944, s. 20.
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ného politika v ÈSR R. Lodgmana von Auen publikovaný v apríli 1938 (teda
v èase, keï Hitler u urèil a naplánoval svoje vlastné rieenie nemeckého problému v Èeskoslovensku) na upokojenie európskych meninových konfliktov
cestou presídlenia prísluníkov národnostných menín.23
Záver druhej svetovej vojny a politické rozhodnutia víazných mocností, ako
aj èeskoslovenskej politickej reprezentácie priniesli v rieení národnostnej otázky
Nemcov a Maïarov opatrenia, ktoré svojou realizáciou popreli pôvodne avizovaný humánny a spravodlivý prístup k postihnutým, aj keï v základnej línii korepondovali s vtedajou politikou spojeneckých mocností, a v prípade Nemcov
si svojimi dôsledkami predsa len zaslúili oznaèenie koneèné, hoci v odlinom
zmysle a spôsobe, ne ako sa to stalo pri idovskom holokauste.

23 SEIBT, F., Mythos München. In: TRAUBERT, F. (Ed.): Mythos München  Le Mythe
de Munich  The Myth of Munich. München: R. Oldenbourg Verlag 2002, s. XXIV 
XXV; LEMBERG, H.: Gab es einen München-Mythos in Hitler-Deutschland? In: Ibidem,
s. 88.
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GENÉZA KONCEPTU KOLEKTÍVNEJ VINY
AKO ZÁKLADU BENEOVÝCH DEKRÉTOV
A NARIADENÍ SNR VZAHUJÚCICH SA K POSTAVENIU
TZV. NESLOVANSKÝCH MENÍN
Milan Olejník
Èeskoslovenská republika (ÈSR) vznikla ako multietnický tát. Táto skutoènos mala významný, v zlomových okamihoch rozhodujúci dopad na osudy krajiny a jej obyvate¾ov. Vzh¾adom na demokratický charakter ÈSR a medzinárodné záväzky voèi minoritám, ku ktorým sa republika pri svojom vzniku zaviazala, zohrávali vzahy medzi jednotlivými etnickými skupinami dôleitú úlohu
v politickom, hospodárskom, kultúrnom i spoloèenskom ivote. Históriu predmníchovskej ÈSR, z aspektu medzietnických vzahov, je moné rozdeli do nieko¾kých tematických i èasových úsekov. Nosnou tátotvornou koncepciou sa
stala idea èeskoslovenského národa ako etnického základu republiky. Len zotretím rozdielov medzi Èechmi a Slovákmi a tvrdením, e obe komunity tvoria
jednotné spoloèenstvo, bolo moné politicky i morálne obháji ÈSR ako tátny
útvar, v ktorom majú Èesi a Slováci väèinu a teda sú tátotvornou bázou republiky. V tomto kontexte sa koncept jednotného èeskoslovenského národa, ideologický kontrukt, ktorý dostal pomenovanie èechoslovakizmus, stal základom
kontroverzného a potencionálne konfliktného rozdelenia obyvate¾ov ÈSR na slovanskú a neslovanskú èas. V Èechách táto deliaca èiara ovplyvòovala vzahy
medzi poèetnou nemeckou komunitou a èeskou majoritou, na Slovensku medzi
Slovákmi a Maïarmi. Je nutné poznamena, e na rozdiel od èeskej politickej
scény, kde voèi ideológii èechoslovakizmu prakticky neexistovala opozícia, na
Slovensku sa u krátko po vzniku republiky sformoval autonomistický politický smer, tvorený èasou slovenského obyvate¾stva. Odporcovia èechoslovakizmu z radov Slovákov poukazovali na jeho fiktívnos a zjavnú politickú úèelovos. Èechoslovakizmus bol navye ponímaný ako snaha o likvidáciu alebo prinajmenom oslabenie historickej i kultúrnej osobitosti slovenského národa.
Neslovanské meniny (t. j. Nemci a Maïari) prijali vznik ÈSR a dominantné postavenie Èechov a Slovákov v republike s diferencovaným stupòom rezistencie v závislosti na konkrétnych geopolitických pomeroch. V Èechách vznikali
¾udové rady (Volksräte), zdruujúce iroké spektrum politických smerov rozírených medzi nemeckým obyvate¾stvom, ktoré vystupovali s poiadavkou práva na sebaurèenie. Pokusy o politické vyèlenenie nemeckých oblastí v Èechách
z orbitu ÈSR mali i ucelenejie prejavy. U deò po vyhlásení ÈSR, 29. októbra
1918, sa vo Viedni zili nemeckí ríski poslanci z Èiech a deklarovali vznik samostanej provincie Deutschbömen. Obdobne na Morave dolo k pokusom
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o zriadenie nezávislých enkláv Sudetenland a Deutschsüdmähren a na umave Böhmerwaldgau.1 Tieto akcie vak mali len symbolický význam, pretoe na sklonku novembra 1918 zaèalo èeskoslovenské vojsko obsadzova nemecké regióny v pohranièí. E. Bene, v memorande odoslanom v polovici decembra 1918 francúzskemu prezidentovi a ministrovi vojny, zdôvodòoval postup
èeskoslovenskej vlády snahou zabráni íreniu bo¾evického nebezpeèia.2
E. Bene kategoricky odmietol intervencie rakúskej vlády v záujme nemeckého
obyvate¾stva Èiech, nota bene zriadenie arbitráneho súdu a plebiscitu. Kontúry budúceho politického vývoja predstavil v svojom prejave v Doèasnom národnom zhromadení významný èeský politik, predseda Národného výboru, K. Kramáø, keï vyhlásil, e nový tát bude èeský a jen èeský.3 V rovnakom duchu
sa vyslovil T. G. Masaryk v prvom posolstve z 22. decembra 1918 u vo funkcii prezidenta republiky: Pokud pøednì bìí o Nìmce v naích zemích, je ná
program znám dávno; území obývané Nìmci jest území nae a zùstane naím...My jsme vytvoøili ná stát; tím se urèuje státoprávní postavení naich Nìmcù, kteøí pùvodnì do zemì pøili jako emigranti a kolonisté.4
Tieto postoje neposkytovali priestor pre kompromis a napätie v oblastiach
obývaných Nemcami sa prehlbovalo. Vzájomná nevraivos prerástla do otvoreného násilia. 4. marca 1919 dolo vo viacerých mestách k zrákam medzi nemeckými demontrantmi a vojskom. Násilie si vyiadalo nieko¾ko desiatok obetí
a vyvolalo vlnu vypätého nacionalizmu na oboch stranách. E. Bene, ktorý sa
v tej dobe zúèastnil na mierových rokovaniach v Paríi, v memorande adresovanom G. Clemenceauovi charakterizoval demontrácie ako nìmecko-maïarské spiknutí.5
Vzahy medzi èeskou politickou reprezentáciou, podporovanou v tejto otázke
väèinou èeského obyvate¾stva a Nemcami, ktorí sa ocitli v orbite ÈSR, nemono
teda v iadnom prípade charakterizova ako pozitívne. V èase zrodu ÈSR chýbali na èeskej i nemeckej strane osobnosti schopné a ochotné vytvára podmienky pre zblíenie na báze vzájomných kompromisov.
V porovnaní s èesko-nemeckými vzahmi bola situácia na Slovensku ete menej priaznivá. Slovensko, a do vzniku ÈSR, bolo integrálnou súèasou Uhorska.
Slováci sa od roku 1867 stali objektom intenzívnej maïarizácie, ktorej cie¾om
bolo pretvori Uhorsko na etnicky homogénny tát. Poráka tzv. Centrálnych
1
2
3
4
5

GAJAN, K.: Nìmecký imperializmus a èeskoslovensko-nìmecké vztahy v letech 1918
 1921. Praha: ÈAV 1962, s. 26  27.
Tame, s. 47.
Tame, s. 52.
LOUEK, M. (Ed): Èeskosloventí a èetí prezidenti. Centrum pro ekonomiku a politiku.
Praha: 2003, s. 50.
GAJAN, K.: c. d., s. 52.
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mocností mala pre Uhorsko dramatický geopolitický dopad. Na základe mierovej zmluvy, uzavretej 4. júna 1920 v Trianone, Uhorsko definitívne stratilo znaènú
èas svojho predvojnového územia i obyvate¾stva. Slovensko, vrátane etnicky
zmieaných území obývaných Slovákmi aj Maïarmi, sa stalo súèasou ÈSR.
Oklietenie Uhorska vak ete pred uzavretím mierovej zmluvy viedlo k politickým i sociálnym konvulziám, ktoré kulminovali nastolením komunistickej diktatúry v Maïarsku na jar 1919 a vpádu maïarskej Èervenej armády na Slovensko. Pokus komunistickej vlády v Budapeti udra Slovensko vak v existujúcej
medzinárodno-politickej situácii nemal nádej na úspech. Komunistický reim
ustúpil diktátu Dohodových mocností a zaèiatkom júla 1919 vojenské jednotky
maïarského reimu opustili slovenské územie.6
Slovensko, podobne ako tzv. historické krajiny, nebolo etnicky jednoliatym
celkom. Popri Rusínoch a Ukrajincoch7 , Nemcoch, idoch, Poliakoch a ïalích
etnických komunitách to bola predovetkým poèetná maïarská minorita. V roku
1921 ilo na území Slovenska 634 827 osôb maïarskej národnosti.8 Do roku
1930 poklesol poèet prísluníkov maïarskej minority na 571 988 osôb, ale aj
tak to bola po Slovákoch najpoèetnejia etnická komunita na Slovensku9 . Státisíce Maïarov sa náhle ocitli v hraniciach nového tátu bez vlastného rozhodnutia. Na základe pokusov o zvrátenie tohto vývoja, podporovaných miestnym
maïarským obyvate¾stvom, je moné kontatova, e vo väèine prípadov sa tak
stalo proti ich vôli. Pocit roztrpèenia a sklamania medzi Maïarmi ijúcimi na
Slovensku bol o to väèí, e okrem straty privilegovaného etnického postavenia
povaovali Slovensko za súèas Uhorska, ktoré bolo násilne prièlenené k ÈSR.
Tieto sentimenty boli obzvlá silné v radoch zamestnancov bývalého uhorského tátneho aparátu, maïarskej (a pomaïarèenej) inteligencie a ekonomicky
nadpriemerne situovaných vrstiev.
V celotátnom poh¾ade teda úloha nájs modus vivendi medzi èeskoslovenskou majoritou na jednej strane a nemeckou i maïarskou komunitou na strane
druhej nebola vonkoncom ¾ahká. Ako ukázal politický vývoj, túto úlohu sa poèas dvoch desaroèí trvania predmníchovskej ÈSR nepodarilo realizova. Spôsobila to kombinácia vnútrotátnych i zahraniènopolitických faktorov. Z h¾adiska
vnútropolitického vývoja sa zdrojom napätia stala najmä u spomínaná koncep-

6
7
8
9
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Viac k histórii maïarsko-slovenských vzahov v rokoch 1918 - 1920 pozri: HRONSKÝ,
M.: The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon. Bratislava: Veda 2001.
V dobovej terminológii Rusi, Malorusi, Ukrajinci.
Zprávy tátneho úradu tatistického republiky Èeskoslovenskej. Roèník XIV. (1933). Èíslo 195. Tab. 1. Èeskosl. tátni prísluníci pod¾a národnosti a poèet cudzincov v zemiach
republiky Èeskoslovenskej r. 1921 a 1930 (v èíslach absolútnych).
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cia èeskoslovenského národa, ktorý bol národom tátnym, t. j. tát tvoriacim,
udrujúcim a reprezentatívnym...10 Legislatívne ukotvenie tejto skutoènosti a jej
dôsledky charakterizoval slovenský publicista I. Kruliak nasledovne: Základným zákonom ÈSR sa stala ústava z roku 1920,11 ktorá kodifikovala ´èeskoslovenský národ´ a ´èeskoslovenský jazyk´ ako tátny národ a tátny jazyk. Maïarský národnostný zákon tu naiel svoju obnovu. Na tomto právnom základe vznikol potom radikálny praský centralizmus, ktorý celú politickú moc
skoncentroval vo svojich rukách.12
Zdrojom interetnického napätia boli tie praktiky prijímania zamestnancov
do tátnych intitúcií, úradov a do armády. Pod¾a èeského historika Z. Kárnika
nejcitlivìjím problémem mezi Èechy a Nìmci ve výkonu povolání bylo jejich
angaování ve státních a veøejných slubách, které zahrnovaly uèitele a profesory, eleznièáøe, státní úøedníky, vojsko ad. Tady dolo opravdu k zásadní
zmìnì, inspirované cílenì èeskou stranou...Poèet Nìmcù ve veøejných slubách
se tedy za deset let sníil témìø na polovinu. Nejvíce se na tom zaslouila výmìna nìmeckých státních úøedníkù a policistù za èeské.13 Pod¾a Z. Kárníka
zatia¾ èo poèet potových zamestnancov z radov nemeckej minority poklesol od
roku 1920 do roku 1930 z 9 817 na 5 772, v rovnakom období stúpol poèet èeských zamestnancov pôt z 23 468 na 31 704 osôb. Celkove dolo k poklesu zamestnanosti nemeckého obyvate¾stva v tomto období vo verejných slubách
z 62 671 na 32 378 osôb, prièom poèet èeských zamestnancov stúpol zo 183 162
na 203 449 osôb.14
Na Slovensku sa zdrojom podozrenia stávala prakticky kadá kultúrna a politická iniciatíva prísluníkov maïarskej komunity èi u na individuálnej, alebo
kolektívnej úrovni. V mnohých prípadoch bolo ne¾ahké rozlíi, ktoré aktivity
boli legitímnym prejavom meninového ivota a ktoré, ako iredentistické, mohli
by klasifikované ako protitátne.15 Anglický spisovate¾ R. W. Seton-Watson,

10 NOVÁK, ¼.: Èeskoslovenský národ ako väèinový národ tátny. In: CHMEL, R.(Ed):
Slovenská otázka v 20. storoèí. Bratislava: Kalligram 1997. s. 208.
11 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Èeskoslovenské republiky, èiastka XXVI. Roè. 1920 Zb. zák. a nar., 6. III. 1920, s. 225. V úvode k Ústavnej
listine Èeskoslovenskej republiky je na dvoch miestach uvedené My národ Èeskoslovenský.
12 KRULIAK, I.: Slovenská dilema. In: CHMEL, R. (Ed): Slovenská otázka, c. d., s. 486.
13 KÁRNÍK, Z.: Èeské zemì v éøe První republiky (1918 - 1938). DÍL TØETÍ O pøeití
a o ivot (1936  1938). Praha: Libri 2003, s. 68  69.
14 Tame, s. 69.
15 V roku 1923 bol prijatý tzv. zákon na ochranu republiky (zákon è. 50/1923 Zb. z. a n.),
pranierovaný politickou opozíciou v Èechách i na Slovensku ako represívny a v rozpore
s ústavou ÈSR.
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ktorý bol zanieteným priaznivcom ÈSR, charakterizoval v úvode kolektívnej
práce Slovensko kedysi a teraz16 ohniská napätia medzi slovenskou majoritou
a maïarskou minoritnou komunitou. Boli to predovetkým: a/ otázka tátneho
obèianstva, známa ako beztátnos, spôsobujúca mnoho nepotrebného utrpenia
a horkosti17 ; b/ otázka dôchodkov bývalých uhorských tátnych zamestnancov,
ktoré títo v dôsledku absencie dohody medzi Budapeou a Prahou nedostávali; c/ nedostatok priemyselných a po¾nohospodárskych kôl poskytujúcich výuèbu v maïarskom jazyku; d/ obmedzovanie dovozu maïarských kníh a èasopisov18 (ktorého dôsledkom, pod¾a R. W. Setona-Watsona, je obmedzený dovoz nielen výslovne iredentistických publikácií, ale aj rozlièných beletristických
a vedeckých vydaní pod¾a dobrej vôle policajných pedantov); e/ potreba uvo¾ni cenzúru na Slovensku, ktorej, pod¾a autora, v Èechách a na Morave vlastne u ani niet, ale na Slovensku je ete stále dos prísna. V ïalom autor práce poukázal na potrebu liberálnejieho prístupu k maïarským kultúrnym spolkom, dôsledného uplatnenia zákonného práva pouívania maïarského jazyka na
súdoch a v oficiálnom styku. R. W. Seton-Watson hodnotil celkovú situáciu slovami: Tento súhrn svedèí, e jesto hodne èo urobi, aby postavenie maïarskej
meniny bolo moné poklada za uspokojivé, spolu vak 90 percent ich saností
je moné úplne uspokoji bez akéhoko¾vek ohrozenia prestíe a záujmov Èeskoslovenskej republiky.19
Napriek nedôvere, ktorú znaèná èas nemeckej i maïarskej minority voèi
ÈSR prechovávala, nechýbali snahy o vzájomné zblíenie a spoluprácu. Demokratické zriadenie ÈSR umoòovalo utváranie politických strán na etnickom
princípe a ich aktívnu participáciu na politickom ivote. Znaèná èas prísluníkov nemeckej komunity sa priklonila k mylienke aktívnej - pozitívnej participácie na politickom ivote tátu. Tento s¾ubný vývoj, ktorý po vo¾bách v roku
1925 vyústil vstupom tzv. nemeckých aktivistických strán do vlády, zaznamenal
M. Hoda: Medzi Nemcami mali väèinu agrárne a katolícke strany. V ostrom
protiklade k pôvodnému negativizmu nemeckých poslancov bol postoj agrárnikov a katolíkov nielen pozitívny, ale dokonca si vyslúili prezývku aktivisti,
ktorá naznaèovala ich ochotu aktívne spolupracova. Zároveò to naznaèovalo,
e uznávajú Èesko-slovenskú republiku. Príklad nemeckých aktivistov sa mo-

16 R. W. SETON-WATSON (ed): Slovensko kedysi a teraz. Praha: Orbis 1931, s. 55  58.
17 Z mnostva saností R. W. Seton-Watson uviedol prípad obyvate¾a obce Vár, ktorému
bolo odopreté tátne obèianstvo, pretoe bol uhorským èetníkom.
18 Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Policajné riadite¾stvo (PR), kar. X. Na
základe nariadenia Ministerstva vnútra z marca 1921 bolo zakázané rozirovanie tlaèív
publikovaných v Maïarsku.
19 SETON-WATSON, R. W.: c. d., s. 59.
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hol sta príkladom novej meninovej politiky v Èesko-slovensku.20 Rovnako
prezident T. G. Masaryk, v liste ministerskému predsedovi A. vehlovi, hodnotil vstup nemeckých politických predstavite¾ov do vlády ako bájeènú vec.21
Historik D. Kováè charakterizoval tento pozitívny trend slovami: Na sklonku
prvého desaroèia existencie Èeskoslovenskej republiky zaèalo dozrieva prvé
ovocie demokratického obèianskeho vývoja. Èas odbojných menín zaèala prechádza od negativizmu k aktivizmu, èo dostalo formálne svoje vyjadrenie
v úèasti nemeckých strán vo vláde.22
Nako¾ko mohol trend politického zbliovania prelomi nedôveru a napätie
medzi Èechmi a Nemcami rovnako ako medzi Slovákmi a Maïarmi, zostáva
dnes iba predmetom pekulácie. Do tohto vývoja zasiahla negatívne hospodárska kríza a víazstvo nacistov v Nemecku.
Jednou z trecích plôch v interetnických vzahoch, pretrvávajúcich poèas celej
existencie predmníchovskej ÈSR, bola hospodárska politika jednotlivých politických zoskupení, ktoré boli v tom  ktorom období pri moci. Leitmotívom saností bolo zvýhodòovanie historických zemí na úkor periférii tátu, preferencie
v pride¾ovaní tátnych objednávok podnikom blízkym vládnucim politickým
stranám, monopoly (obilný, liehový...) atï. Tieto nezrovnalosti, domnelé èi skutoèné, spravidla neviedli k hlbokým konfliktom v interetnických vzahoch v období hospodárskeho rastu ÈSR, ktorý akceleroval v druhej polovici dvadsiatych
rokov. Dramatický a neoèakávaný vpád hospodárskych akostí, odtartovaný
krachom burzy v New Yorku v októbri 1929, vak drasticky zmenil hospodárske pomery v ÈSR. Pokles dopytu na vnútornom trhu, kolabujúci vývoz a prudký
rast nezamestnanosti charakterizovali ekonomickú situáciu na poèiatku tridsiatych rokov. Kríza postihla predovetkým ¾ahký priemysel (textil, sklárne a pod.),
koncentrovaný v sudetských oblastiach. Disproporcia miery nezamestnanosti
v okresoch s prevahou nemeckého obyvate¾stva oproti èeským okresom bola
alarmujúca. Pod¾a Z. Kárníka, ktorý èerpal zo tatistických údajov A. Bobrého,
v okresoch, kde zastúpenie nemeckého obyvate¾stva dosahovalo 80  100 %, na
kadých 1000 obyvate¾ov pripadlo 153 nezamestnaných osôb. V okresoch zo
zastúpením nemeckého obyvate¾stva mením ako 20 % to bolo len necelých
70 nezamestnaných osôb (údaje k 31. 12. 1936).23 Z. Kárník hodnotí túto skutoènos otvorene kriticky: Rozdíl mezi okresy velkou vìtinou nìmeckými

20 HODA, M.: Federácia v strednej Európe. Bratislava: Kalligram 1997, s. 153.
21 ROKOSKÝ, J.: Nìmecký faktor v èesklo-slovenských vztazích 1918  1938. In: Èeskoslovenská historická roèenka 2002, Brno: Masaryková universita v Brne 2002, s. 104.
22 KOVÁÈ, D.: Èei a Slováci v kontexte európskych dejín 20. storoèia. In: ROKOSKÝ,
J.: c. d., s. 90.
23 KÁRNÍK, Z.: c. d., s. 65.
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a velkou vìtinou èeskými byl tedy katastrofální. V nìmeckých okresech bylo nezamìstnaných o 110 % víc ne v èeských! To bilo do oèí.24 Aj keï nezamestnanos v nemeckých okresoch bola predovetkým dôsledkom exportného charakteru miestneho priemyslu, nedostatoèná pomoc vlády sa stala príèinou kritiky nemeckého obyvate¾stva. Pod¾a Pamätného spisu, odoslaného nemeckými
odborovými zväzmi prezidentovi E. Beneovi, v období od januára do augusta
1936 poklesol poèet nezamestnaných v èeských okresoch o 25 %, v nemeckých
len o 10 %. Ete väèiu disproporciu vykazoval moravskosliezsky región  29 %
pokles v èeských okresoch v porovnaní so 7 % poklesom v okresoch obývaných
Nemcami.25
Nepochybne rozhodujúcim faktorom, ktorý dal èesko-nemeckým (tie slovensko-maïarským) vzahom negatívny smer, bol zvrat vo vývoji medzinárodnej situácie  uchopenie moci A. Hitlerom v Nemecku. Jedným z nosných pilierov nacistickej ideológie sa stal vypätý nacionalizmus a téza o nadradenosti nemeckej rasy. A. Hitler otvorene deklaroval zámer prièleni vetky nemecké
enklávy v Európe k Nemecku, bez oh¾adu na skutoènos, e sú súèasou suverénnych tátov. Paralelne s rastom agresivity Nemecka sa aktivizovali aj iredentistické sily v Maïarsku.
Na domácom fronte sa do pozície dominantného politického reprezentanta
nemeckej meniny dostala Sudetonemecká strana (SdP). Napriek deklaráciám
predsedu strany K. Henleina o vernosti republike orientácia SdP na nacistické
Nemecko bola základòou politiky strany. SdP dokázala integrova vo svojich
radoch väèinu nemeckého obyvate¾stva v Èechách i na Slovensku26 a marginalizova nemecké aktivistické strany.
Volanie predstavite¾ov SdP po autonómii sa stalo zámienkou pre realizáciu
Hitlerových plánov na rozbitie ÈSR. Väèina nemeckého obyvate¾stva v Èechách vítala vstup nemeckej armády ako oslobodite¾ky spod èeského jarma.
Protektorát Èechy a Morava sa dostal do úplného podruèia nacistického Nemecka. Aj keï Hitlerovi miestodritelia usilovali udra zdanie normálneho ivota
v Protektoráte, neváhali poui represálie voèi akýmko¾vek prejavom odporu.
V prostredí rastúcej nenávisti sa priestor pre kultiváciu vzahov medzi oboma
komunitami zredukoval na minimum.
Odliná situácia, vo vzahu k maïarskej minorite, existovala na Slovensku.
Rozhodnutím Viedenskej arbitráe z 2. novembra 1939 síce Slovensko stratilo
znaènú èas juného Slovenska, kde okrem prísluníkov maïarskej meniny ili
i desatisíce Slovákov, ale k násilnému pripojeniu celého Slovenska k Maïarsku
24 Tame.
25 Tame, s. 65  66.
26 Na Slovensku sa organickou súèasou SdP stala Karpatonemecká strana.
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nedolo. Vzah maïarskej minority a slovenskej majority poèas trvania Slovenského tátu vo výraznej miere podmienili dva faktory:  po Viedenskej arbitrái
zostal na Slovensku len zlomok maïarského obyvate¾stva;  slovenská vláda uplatòovala voèi maïarskej menine princíp reciprocity, t. j. Maïarom na Slovensku
boli priznané práva v rovnakom rozsahu ako Slovákom v Maïarsku. Vzh¾adom
na skutoènos, e od momentu vzniku Slovenského tátu sa v politickom, hospodárskom i spoloèenskom dianí na Slovensku zaèal presadzova vplyv Nemecka,
ktorý neustále silnel a po potlaèení Slovenského národného povstania nadobudol
formu otvorenej okupácie, slovensko-maïarské vzahy ustúpili do úzadia.
Dialóg s nacistami odmietli najvýznamnejí politickí predstavitelia predmníchovskej ÈSR. Prezident E. Bene sa krátko po svojej abdikácii a odchode do exilu
stal centrálnou postavou nekomunisického odboja. Jeho pozíciu výrazne upevnil
vstup ZSSR a USA do vojny a vytvorenie protihitlerovskej koalície. Významnou
politickou silou v emigrácii bola komunistická strana s centrom v Moskve
a expozitúrou v Londýne. Na rozdiel od nekomunistického exilu boli komunisti
prakticky vo vetkých závaných otázkach vykonávate¾mi príkazov Moskvy.
Pre postavenie nemeckého obyvate¾stva v ÈSR po poráke nacistického
Nemecka malo rozhodujúci význam sformovanie exilovej vlády, charakter politických síl pôsobiacich v jej rámci a uznanie tejto vlády mocnosami protihitlerovskej koalície. Ústrednou osobnosou exilovej politickej reprezentácie sa stal
E. Bene. E. Bene abdikoval 5. októbra 1938 a urèitý èas pôsobil v USA ako
súkromná osoba.16. marca 1939 vak telegraficky poiadal USA, Ve¾kú Britániu, Francúzsko a ZSSR o vyjadrenie nesúhlasu s rozbitím ÈSR,27 prièom sa
opätovne prezentoval ako prezident ÈSR. Tento postup bol zaloený na téze
o tátoprávnej kontinuite existencie ÈSR aj po Mníchove a odmietnutí politických i tátoprávnych zmien iniciovaných po podpísaní Mníchovskej dohody.
Beneovu politickú pozíciu významne upevnil vstup Francúzska a Ve¾kej
Británie do vojny proti Nemecku. V máji 1940 bolo E. Beneovi umonené utvori Doèasné tátne zriadenie èeskoslovenské vo Ve¾kej Británii a 21. júla 1940
britská vláda uznala doèasnú èeskoslovenskú vládu.28
Primárnym predstavite¾om èeskoslovenského tátneho zriadenia v exile sa
stal prezident republiky. Právne bola truktúra vládnych orgánov rozpracovaná
v Ústavnom dekréte prezidenta republiky è. 2/1940 Úø. Vìst. O doèasnom výkone moci zákonodarnej z 15. októbra 1940.29 V zmysle ústavného dekrétu è. 2

27 UTAJ, .  MOSNÝ, P.  OLEJNÍK, M.: Prezidentské dekréty Edwarda Benea
v povojnovom Slovensku. Bratislava: Veda 2002, s. 14.
28 JECH, K.: Nìmci a Maïaøi v dekrétech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940
 1945. Brno: Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR 2003, s. 23  24.
29 UTAJ, .  MOSNÝ, P.  OLEJNÍK, M.: c. d., s. 18  19.
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mal prezident vykonáva zákonodarnú moc vydávaním ústavných dekrétov prezidenta republiky (v postavení ústavných zákonov) a dekrétov prezidenta republiky (v postavení zákonov). Vydanie dekrétov bolo podmienené iniciatívou vlády a okrem prezidenta republiky dekréty signoval predseda vlády a prísluný èlen
vlády poverený ich výkonom.30
Súèasou tátneho zriadenia boli aj exilová vláda a tátna rada. Vláda mala
13 èlenov, reprezentujúcich iroké spektrum politických prúdov predmníchovskej ÈSR. Urèujúci vplyv na zloenie vlády mal E. Bene, ktorý menoval a odvolával jej èlenov, prièom neexistoval orgán oprávnený prezidentovo rozhodnutie
vetova. tátna rada v podstate fungovala ako poradný orgán s povinnosou
vypracova poradné správy pre prezidenta republiky a vládu na základe nimi
formulovaných poiadaviek, bola oprávnená predklada návrhy a podnety
a mohla iada èlenov vlády o informácie k èiastkovým otázkam.31
V tátoprávnom usporiadaní èeskoslovenskej exilovej vlády mal teda prezident republiky primárne postavenie32 a konzekventne, formatívnu úlohu tie vo
formovaní postojov vládneho kabinetu k postaveniu nemeckého obyvate¾stva.
Pod¾a vyjadrenia E. Benea pôvodne mali ma zastúpenie v tátnej rade aj reprezentanti nemeckej meniny pôsobiaci v exile.33 Vývoj v medzinárodnopolitickej situácii (uznanie exilovej vlády Ve¾kou Britániou a ZSSR) a taktie
represívny postup okupaèných úradov v Protektoráte Èechy a Morava mali nepochybne vplyv na zmenu Beneovho postoja k otázke úèasti sudetonemeckých
antifaistov vo vláde. Na jeseò 1941 E. Bene toti túto monos zamietol s vysvetlením, e rastúca nenávis voèi Nemcom v Èechách a na Morave takýto postup vyluèuje.34 Poèas rokovaní s W. Jakschom a ïalími predstavite¾mi sudetonemeckého protifaistického exilu, ktoré sa konali zaèiatkom roku 1942,
E. Bene otvorene deklaroval eventualitu úplného rozchodu s nemeckým obyvate¾stvom.
Vyhlásil, e v reakcii na nacistický teror u nás z toho vzniká hrozivá touha
po pomstì a nejménì co vichni ádají, je nejen veliká revoluèní odveta na konci
války,...nýbr i definitivní ná rozchod s Nìmci, jejich transfer do øíe, prostì
konec!...bude tøeba zbavit nae zemì vekeré nìmecké buroazie, pangermán-

30 Tame, s. 19.
31 Tame, s. 20  21.
32 O dominantnej pozícii E. Benea ako vodcu nekomunistického exilu svedèí jednomyse¾ne
prijaté uznesenie vlády, ktorým ho potvrdila v prezidentskej funkcii a do doby, keï bude
moné zvola volebnú schôdzu Národného zhromadenia. JECH, K.: c. d., s. 26.
33 BENE, E.: Odsun Nìmcù z Èeskoslovenska, Výbor z Pamìti a dokumentù 1940  1947.
Praha: 1996, s. 22.
34 Tame, s. 23.
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ske inteligence a faizmu propadnuvího dìlnictva.35 Toto stanovisko viedlo
k prerueniu dialógu s predstavite¾mi nemeckej emigrácie, pretoe W. Jaksch
tento postoj odmietol. Kontakty medzi oboma politikmi boli preruené.
V kontraste k prezidentovým zámerom komunisti v prístupe k rieeniu nemeckej otázky zaujímali menej vyhranené stanovisko. Predstavitelia komunistického exilu v Londýne, v súlade s príkazmi moskovského ústredia, sa odmietali vyjadri jednoznaène k otázke postoja voèi nemeckej komunite.36
E. Bene usiloval o akceptáciu svojich predstáv na rieenie postavenia Nemcov v ÈSR aj v stykoch s krajinami protihitlerovskej koalície. Pod¾a vlastnej
interpretácie, poèas návtevy USA v máji 1943 získal súhlas amerického prezidenta F. D. Roosevelta pre odsun nemeckého obyvate¾stva z ÈSR.37 Vláda Ve¾kej Británie zaujímala v tom období k plánu odsunu Nemcov z Èeskoslovenska
rezervované stanovisko. Odsun ako taký síce explicitne neodmietla, v politických
kruhoch i médiách sa vak vyskytli hlasy kritizujúce nehumánnos nedobrovo¾ného odsunu v masovom meradle.38 Najvýraznejej podpory sa E. Beneovi dostalo zo strany sovietskych predstavite¾ov. Prvou kladnou reakciou bolo vyjadrenie sovietskeho ve¾vyslanca A. J. Bogomolova, ktorý v júni 1943 informoval
èlena exilovej vlády H. Ripku o súhlase sovietskeho vedenia s plánom odsunu
Nemcov. 39 Prehåbenie vzahov medzi èeskoslovenskou exilovou vládou
a sovietskym vedením, ktoré nalo svoje vyjadrenie v podpísaní Èeskoslovensko  sovietskej zmluvy o priate¾stve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci, sa odrazilo aj v podpore ZSSR v otázke plánovaného odsunu nemeckého
obyvate¾stva. Poèas rokovaní so sovietskymi predstavite¾mi v decembri 1943,
predloil E. Bene memorandum, v ktorom si èeskoslovenská strana vyhradzovala právo rozhodnú o udelení èeskoslovenského tátneho obèianstva osobám
nemeckej národnosti a odsune tých osôb nemeckej národnosti, ktorým obèianstvo udelené nebude. V telegrame odoslanom ministrovi zahranièia J. Masary-

35 Tame. Kurzíva je uvedená v pôvodnom texte.
36 V správe z rokovaní londýnskeho vedenia KSÈ s E. Beneom, datovanej 1. júla 1943
a odoslanej do Moskvy, je uvedené: V rozmluvách s ním (E. Beneom) se èasto vyskytuje otázka sudet. Nìmcù. Dríme se v této otázce Vaích smìrnic a nestavíme otázku
budoucího postavení sudet. Nemcù do popøedí. Ale s jeho strany je problém pøítiho
postavení sudet. Nìmcù stavìn. Sám nemá o tom jasno a pøedstavuje si to vyøídit transferem vech tìch, kteøí sa jakýmkoliv spùsobem proti èeskému národu provinili pøímou
nebo nepøímou podporou Henleina. Cesta ke Kvìtnu. Vznik lidové demokracie
v Èeskoslovensku, diel I., zv. 1. Praha: ÈSAV 1965, s. 36.
37 BENE, E.: c. d., s. 43.
38 STANÌK, T.: Odsun Nìmcù z Èeskoslovenska 1945  1947. Praha: Academia  Nae
vojsko 1991, s. 20  27.
39 BENE, E.: c. d., s. 51.
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kovi prezident informoval, e J. V. Stalin vyslovil s poiadavkami èeskoslovenskej vlády zásadný súhlas.40
Zaèiatkom roku 1944 u bolo zrejmé, e nacistické Nemecko speje k poráke. Paralelne s vývojom zahraniènopolitickej situácie E. Bene opakovane
verejne deklaroval rozhodnutie èeskoslovenskej vlády vyriei nemeckú otázku odsunom, pokia¾ mono, èo najväèieho poètu Nemcov za hranice tátu.41
V druhej polovici roku 1944 sa k princípu obnovy ÈSR ako tátu bez neslovanských menín priklonili aj predstavitelia KSÈ.42
V kontexte vývoja postojov exilovej vlády voèi nemeckému obyvate¾stvu je
nutné aspoò struène naèrtnú situáciu nemeckej komunity na Slovensku. Aj keï
vo viacerých aspektoch bola situácia nemeckej minority na Slovensku dramaticky
odliná,43 slovenskí Nemci nefigurovali v plánoch exilovej vlády ako samostatná
skupina. Obdobne, predstavitelia protifaistického odboja na Slovensku, tak
komunisti ako aj tzv. obèiansky blok, nerieili pecificky otázku postavenia nemeckého obyvate¾stva. Vo Vianoènej dohode  dohovore, na základe ktorého
bola utvorená Slovenská národná rada (SNR) a vytýèené základné ciele odboja, nie je rozpracovaný postup k prísluníkom neslovanských minorít pecificky. Rámcovo postavenie menín rieil 4. bod II. èasti dohody, pod¾a ktorého
vnútorné usporiadanie budúcej È-SR má by demokratické, majú sa vak vykoreni vetky tendencie faistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú
v rozpore s týmito zásadami.44
Slovenské národné povstanie (SNP) zdramatizovalo vzahy medzi slovenskou majoritou a nemeckým obyvate¾stvom. V regiónoch, ktoré sa ocitli pod
kontrolou povstaleckých jednotiek, dochádzalo k násilnostiam voèi Nemcom,
obzvlá zo strany sovietskych partizánov. Slovenská národná rada  vrcholný
40 Èeskoslovensko-sovìtské vztahy v období Velké vlastenecké války 1941  1945. Dokumenty a materiály. Praha: 1960, s. 132.
41 3. februára 1944, v prejave adresovanom tátnej rade E. Bene uviedol, e obnovená ÈSR
bude národným tátom Èechov, Slovákov a Karpatských Ukrajincov. BENE, E.: est
let exilu a druhé svìtové války. Praha: 1946, s. 394. V rozhlasovom prejave vysielanom
8. septembra 1944 vyjadril odhodlanie provést odplatu a oèistu do opravdového
a neúprosného konce. Tame, s. 239  240. Obdobne v prejave odvysielanom 27. októbra 1944 vyhlásil Nemohu ani dnes pøejít mlèením otázku vyøízení vech úètù s naimi
Nìmci, kteøí v roce 1938 vrazili naemu státu dýku do zad. Ti vichni, kdo tak uèinili,
musí pryè. Tame, s. 240  243.
42 Cesta ke Kvìtnu, c. d., s.184  185.
43 Nemecká menina na Slovensku bola len fragmentom poètu Nemcov ijúcich v Èechách
a na Morave. Aj keï bola väèina slovenských Nemcov zaèlenená do Deutsche Partei
(Nemecká strana), organizovanej po vzore NSDAP, vedeniu nemeckej minority sa nepodarilo získa zásadný podiel na politickej moci v rámci truktúry Slovenského tátu.
44 Cesta ke Kvìtnu...c. d., s. 194  195.
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politický orgán na povstaleckom území  vydala poèas svojho pôsobenia súbor
nariadení, z ktorých nariadenie è. 5 upravovalo postavenie nemeckej minority
v kolskej a cirkevnej oblasti. Nariadenie è. 5 ruilo minoritné koly a výkon
bohosluieb v nemeckom a maïarskom jazyku, avak len v kolách a cirkevných
zboroch, ktoré boli zriadené po 6. októbri 1938.45 V rovnako tolerantnom duchu bolo koncipované nariadenie SNR z 18. septembra o zamestnaní Nemcov
v tátnych slubách, pod¾a ktorého mali by zo tátnych sluieb prepustení len
Nemci dokázate¾ne organizovaní v Deutsche Partei a oddieloch Freiwilliger
Schutzdienst. Prísluníci nemeckej minority, ktorí neboli èlenmi uvedených organizácií, mali by po individuálnom preverení v tátnych slubách ponechaní.46
V kontraste k postojom exilovej vlády ÈSR v Londýne povstalecká SNR v iadnom z dokumentov vydaných v èase svojho pôsobenia otázku odsunu nemeckého
obyvate¾stva nerieila.
Prvým uceleným súborom opatrení upravujúcich postavenie nemeckej i maïarskej minority bol tzv. Koický vládny program, deklarovaný E. Beneom dezignovanou vládou Národného frontu 5. apríla 1945.47 V náväznosti na Koický vládny program, který neøeil konkurenci zákonodárné èinnosti prezidenta
a SNR,48 SNR pokraèovala vo vydávaní nariadení s platnosou pre Slovensko.
Táto právomoc bola formulovaná v nariadení o zákonodarnej moci na Slovensku è. 30 Zbierky nariadení SNR z 21. apríla 1945, s výnimkou záleitostí celotátneho dosahu, kedy zákonodarnú právomoc vykonával prezident republiky,
v znení uvedeného nariadenia, po dohode so Slovenskou národnou radou.49
Na Slovensku výrazným spôsobom ovplyvnilo status Nemcov a Maïarov
nariadenie SNR è. 33, platné od 15. mája 1945, o potrestaní faistických zloèincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ¾udových súdov,50 ktoré
v tridsiatich troch paragrafoch rozpracovalo súbor retribuèných opatrení trestnoprávneho charakteru. Na základe nariadenia è. 33 mohli by èeskoslovenskí
i cudzí tátni obèania odsúdení (vrátane trestu smrti) za celý rad iroko poòatých
preèinov.
V celotátnom rozsahu mal primárny význam dekrét prezidenta republiky
(DPR) è. 33 Zb. o úprave èeskoslovenského tátneho obèianstva, vydaný 2. augusta 1945.51 Na základe uvedeného dekrétu èeskoslovenskí tátni obèania ná45 Nariadenie SNR zo dòa 6. septembra 1944 o úprave kolstva a bohosluobnej reèi nemeckej a maïarskej národnostnej meniny. Zbierka nariadení SNR, roèník 1944, èiastka 2.
46 Slovenské národné orgány v dokumentoch I., Bratislava: 1977, s. 9.
47 JECH, K.: c. d., s. 49.
48 Tame, s. 52.
49 Tame.
50 Nariadenie SNR è. 33. Zbierka naradení SNR, roèník 1946, èiastka 11.
51 Úradný vestník, roèník 1945, èíslo 29, s. 57.
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rodnosti nemeckej, alebo maïarskej, ktorí pod¾a výnosov cudzej okupaènej
moci nadobudli tátnu príslunos nemeckú alebo maïarskú, stratili dòom nadobudnutia takejto tátnej príslunosti èeskoslovenské obèianstvo. Ostatní èeskoslovenskí obèania nemeckej alebo maïarskej národnosti stratili èeskoslovenské
obèianstvo dòom nadobudnutia platnosti dekrétu (10. augusta 1045). DPR è. 33
sa nevzahoval na aktívnych antifaistov nemeckej a maïarskej národnosti.52
V svojich praktických dôsledkoch znamenal DPR è. 33 transformáciu tézy
o kolektívnej vine do konkrétnej právnej normy a stal sa legislatívnou bázou pre
realizáciu masového odsunu prísluníkov nemeckej meniny. Následné právne
normy, nariadenia a intrukcie tátnych orgánov mali parciálny charakter a rieili
jednotlivé aspekty postavenia a odsunu nemeckej minority v závislosti na konkrétnej situácii.
Beneové dekréty a nariadenia SNR, ktoré sa vzahovali k postaveniu nemeckej minority a k jej odsunu z ÈSR, boli vyústením zloitého vývoja vzahov
medzi nemeckou komunitou na jednej strane a èeskou-slovenskou majoritou na
strane druhej53 . Tieto vzahy, obzvlá bezprostredne po vzniku ÈSR, komplikovala nedôvera a neochota oboch strán ku kompromisu. Pozitívnu evolúciu
príklonu k obèianskemu princípu, ktorej zárodky sa zaèali prejavova v druhej
polovici dvadsiatych rokov, naruilo víazstvo nacizmu. Je historickým faktom,
e znaèná èas prísluníkov nemeckej meniny bola organizovaná v SdP/KdP
(poèas trvania Slovenského tátu KdP vyvíjala èinnos pod menom Deutsche
Partei)  v politických stranách, ktoré sa aktívne podie¾ali na rozbití republiky
a nacifikácii nemeckého obyvate¾stva. Na základe týchto skutoèností boli Nemci, ale tie i Maïari ponímaní ako kolektívne vinní a, konzekventne, vystavení represáliám. V prípade Nemcov to bol nedobrovo¾ný odsun väèiny prísluníkov tejto minority z ÈSR. V prípade Maïarov, nako¾ko ich odsun zo Slovenska spojenci neschválili, pokusy riei maïarskú otázku výmenou obyvate¾stva
medzi Maïarskom a ÈSR, presahovaním maïarského obyvate¾stva do Èiech
a reslovakizáciou.54 I keï sa vak téza o kolektívnej vine (a jej odèinení) vzahovala bezprostredne na postoje nemeckej a maïarskej komunity v období rokov 1938  1945, tento prístup mal èasovo i obsahovo hlbie korene  bol výsledkom presvedèenia, e etnické rozdiely nie je moné preklenú a jediným rieením je nútený rozchod.
52 Úradný vestník, roèník 1945, èíslo 29, s. 657.
53 V tomto kontexte je nutné uvies, e aj keï postoje Slovákov k Nemcom ijúcim na Slovensku boli v mnohých aspektoch odliné od vzahu majoritnej spoloènosti k nemeckému
obyvate¾stvu na západ od rieky Moravy, v rieení nemeckej otázky bol postup SNR
a èeských vládnych orgánov v príncípe zhodný.
54 K tejto problemaike podrobnejie UTAJ, .: Maïarská menina na Slovensku v rokoch
1945  1948. Bratislava: Veda 1993.
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K UZÁKONÌNÍ DEKRETÙ
PREZIDENTA REPUBLIKY Z LET 1940  1945
Karel Jech
Chci se ve struènosti zabývat ústavním zákonem è. 57/1946 Sb., kterým Prozatímní Národní shromádìní ÈSR dne 28. bøezna 1946 schválilo a prohlásilo
za zákon dekrety prezidenta republiky vydané od roku 1940 do 27. øíjna 1945.
Uvedu nejprve hlavní dùvody, které k pøijetí tohoto zákona vedly, pokusím se objasnit obsah a smysl dnes ji témìø neznámého pojmu ratihabice, kterým byl tento
ústavní akt ve své dobì oznaèen, a naznaèím i to, k jakému právnímu stavu uvedený zákon dospìl po rozdìlení Èeskoslovenska na dva samostatné státy.
Dùvody, pro které se otázkou dekretální zákonodárné èinnosti prezidenta
republiky a vlády na pøelomu let 1945  1946 intenzívnì zabýval první pováleèný
zákonodárný sbor ÈSR, jsou bezprostøednì spjaty se samotnými poèátky zatímního státního zøízení ÈSR v zahranièí. Prezident republiky, jemu se dostalo oficielního uznání státù svìtové protifaistické koalice, byl spolu s exilovou vládou
postaven pøed odpovìdný úkol vydávat v podmínkách zákonodárné nouze po
nezbytnì nutnou dobu opatøení v síle zákona k øeení situací, které nebyly pøedvídány platnou ústavou a navazujícím èeskoslovenským právním øádem. Prezident zaèal plnit toto své poslání ji prvními dvìma ústavními dekrety z roku
1940, jimi ustavil Státní radu jako poradní sbor prozatímního státního zøízení
ÈSR a rozhodl o tom, e z titulu své prezidentské funkce a se souhlasem vlády
bude zákonodárnou èinnost po dobu platnosti zatímního státního zøízení vykonávat v nezbytných pøípadech formou dekretù.1
Mimoøádný význam mìl v tìchto souvislostech ústavní dekret è. 11/1944 Úø.
vìst. èsl. o obnovení právního poøádku, vydaný v Londýnì dne 3. srpna 1944,
který tvoøil jakýsi spojovací èlánek mezi ústavou republiky z roku 1920, pøedmnichovským právním øádem a novì vznikající exilovou legislativou. Jeho èlá-

1

Vydávání právních norem formou prezidentských dekretù èeskoslovenský právní øád do
té doby neznal. Podle èeskoslovenské ústavy se zákony vydávaly usnesením poslanecké
snìmovny a senátu Národního shromádìní, které svým podpisem stvrzoval prezident
republiky. V pøípadì nefunkènosti parlamentu mohl právní normy, k nim by jinak bylo
tøeba zákona, vydávat Stálý výbor Národního shromádìní. Ani jedna z obou tìchto
moností nebyla vak v dùsledku nacistické agrese a rozbití republiky pouitelná. Obdobnì nebyl vyuit ani zákon o obranì státu è. 131/1936 Sb., jeho § 138 obsahoval veobecné zmocnìní vlády k tomu, aby svými naøízeními k úpravì mimoøádných pomìrù,
zpùsobených stavem branné pohotovosti státu, svými naøízeními se souhlasem prezidenta
mìnila a doplòovala zákony. Zmocnìní vak neumoòovalo zmìnu ústavních pomìrù.
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nek 5, odst. 1 pøitom stanovil, e ústavní dekret è. 1/1940 o ustavení Státní rady,
ústavní dekret è. 2/1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné (které mìly
z hlediska dekretální zákonodárné èinnosti zakladatelský význam), jako i vechny ostatní dekrety, vydané podle § 2 ústavního dekretu è. 2/1940, podléhají
dodateènému schválení pøíslunými ústavními èiniteli (ratihabici).2 Souèasnì
byla vyslovena podmínka, e k jejich dodateènému schválení musí dojít do esti
mìsícù po ustavení Národního shromádìní, jinak by dalí platnost ztratily.
Uvedená rozhodnutí, jakkoliv podmiòovala výslednou platnost a úèinnost
prezidentských dekretù jejich dodateèným ústavním schválením na domácí pùdì,
nesniovala jejich závanost a autoritu. Lze je naopak chápat jako výraz odpovìdné snahy prezidenta a vlády dodrovat i ve ztíených podmínkách demokratické postupy3 a jako úsilí o to, aby parlamentnì uzákonìné dekrety se staly nezpochybnitelnou souèástí èeskoslovenského právního øádu.
Jedním z výchozích motivù nezbytnosti pováleèného pøezkoumání exilové
legislativy byla neujasnìnost toho, jak principy politické a právní kontinuity
s pøedmnichovskou ÈSR obsaené v exilových dekretech prezidenta a vlády
pøijme domácí odboj, s ním byly jen omezené kontakty, a jak se k nim postaví
celá èeská a slovenská veøejnost. Z èeského odbojového prostøedí pøicházely napø.
informace o tom, e domácí pøedstavy o vypoøádání se s okupaèním reimem
a o zamýlených pováleèných pøemìnách jsou znatelnì radikálnìjí ne jaké mìla
konzervativnìji zaloená londýnská emigrace. A co bylo v polovinì roku 1944
aktuálnì a perspektivnì nejnaléhavìjí  e na Slovensku spontánnì vypuklo národní povstání pøedznamenávající moné výraznìjí postavení Slovenska v pováleèné ÈSR. Odsud dostával londýnský exil nezanedbatelné signály o tom, e
2

3
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Akt oznaèený tehdy pojmem ratihabice se v ústavnì právní praxi vyskytuje velmi zøídka a jeho obsah je i pro odborníky mnohdy málo srozumitelný. Souèasná právnická literatura interpretuje pojem ratihabice jako dodateèné schválení, pøivolení. Pøísluný akt
je pøed ratihabicí nikoli nezákonný, ale neúèinný, popøípadì jen podmínìnì úèinný. Tím
se ratihabice lií od dodateèného uznání právnosti aktu, pùvodnì nezákonného. MADAR, Z. a kol.: Slovník èeského práva. Praha: 1999. V nìmecké právnické nìmèinì, která
pojem ratihabice nezná, se lze setkat se irím opisem typu die verfassungsgesetzliche
Bestätigung der Dekrete (tj. ústavní potvrzení dekretù), který bývá v závorce doplnìn
èeským tvarem ratihabice. Viz napø. JECH, K., ed., Nìmci a Maïaøi v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940  1945, Brno: ÚSD AV ÈR, Doplnìk, 2003.
Právní odborník JUDr. Egon Schwelb, hlavní autor návrhu ústavního dekretu o obnovení
právního poøádku, poznamenal v této souvislosti, e volbou formy revoluèních zákonodárných aktù vyadujících dodateèného schválení byla projevena vùle zahranièních ústavních èinitelù uznat a pøedem se podrobit vùli svrchovaného lidu ijícího pod nepøátelskou
okupací.  SCHWELB, E.: Vysvìtlivky k ústavnímu dekretu prezidenta republiky ze dne
3. srpna 1944 o obnovení právního poøádku (è. 11/1944), vydal Spolek èeskoslovenských
advokátù v zahranièí v Londýnì v lednu 1945, 62 stran, s.10.
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povstalecká reprezentace neusiluje o prostou restauraci pøedmnichovského zøízení, e jsou v ní patrné jak snahy o obnovu spoleèného státu, tak tendence k autonomnímu postavení Slovenska v souití s èeskými zemìmi, e není nadále pøijatelná idea jednoho èeskoslovenského národa a e proto není vùle pøevzít beze
zbytku pùvodní èeskoslovenskou ústavu a na ni navazující legislativu.
K tomu jako nová skuteènost pøistoupilo naøízení SNR z 1. záøí 1944 o tom,
e SNR vykonává na Slovensku zákonodárnou, vládní a výkonnou moc, po nìm
následovala øada dalích aktù, které se sice formálnì neprezentovaly jako zákony,
avak autorita a úèinnost zákonù se jim propùjèovala a tak také byly ve veøejnosti pøijímány. O tom vem se nepochybnì jednalo pøi londýnském setkání delegace SNR s prezidentem E. Beneem na podzim 1944 a je jen koda, e se
o tom nedochovaly podrobné záznamy. K výsledkùm odbojových aktivit na Slovensku i ke zmínìným rozhovorùm lze pøièíst to, e prezident zaèal postupnì
mìnit svùj pøedchozí postoj ke slovenské svébytnosti a e také (zejména od pøíprav Koického vládního programu na jaøe 1945) nazrávaly zmìny v postojích
k pøípravì a koncipování celostátních a slovenských zákonodárných aktù. Myslím, e je opodstatnìné mluvit o tom, e v tìchto souvislostech zde vznikal dalí velmi podstatný podnìt k tomu, aby se do té doby vydané nebo pøipravované
prezidentské dekrety podrobily pováleènému pøezkoumání.
Závaznost parlamentního projednání exilových dekretù byla v únoru 19454
prodlouena a rozíøena i o dekrety, které mìly být vydávány na domácím osvobozeném území a do ustavení prozatímního zákonodárného sboru ÈSR, k èemu
dolo vznikem Prozatímního Národního shromádìní. Doba, po kterou docházelo
k tvorbì a vydávání prezidentských dekretù, oznaèená tehdy jako pøechodné
období revoluèního zákonodárství, sahala a do 28. øíjna 1945, pøièem právì
v èasovém úseku od zaèátku dubna 1945, kdy se ustavila první vláda Národní
fronty Èechù a Slovákù a vyhlásila svùj Koický vládní program, vzniklo z celkového poètu 143 onìch 98 dekretù, které spolu s revoluèním lidovým hnutím
nejvíce ovlivnily likvidaci estileté faistické nadvlády v obou èástech republiky,
návrat do mírových pomìrù a zaèátek hlubokých národních a sociálních pøemìn.
Prezidentské dekrety vycházely v této dobì i nadále k návrhu vlády, ale ji
bez konzultací se Státní radou a Právní radou, které byly obì zrueny se zánikem zatímního èeskoslovenského státního zøízení v zahranièí a se vstupem prezidenta a vlády na domácí pùdu. Pokud mìl mít dekret celostátní platnost, musel být kromì toho závaznì pøipraven a vydán v dohodì se Slovenskou národní
radou (event. pozdìji ve smyslu tzv. první praské dohody z 1. èervna 1945 se

4

Stalo se tak ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 22. 2. 1945 è. 3/1945 Úø.
vìst. èsl., o výkonu moci zákonodárné v pøechodném období.

29

Karel Jech

souhlasem slovenských èlenù vlády vybavených zplnomocnìním pøedsednictva
SNR), jinak byl platný pouze v èeských zemích. Zákonodárnou moc na Slovensku vykonávala v té dobì SNR v duchu úprimnej shody s prezidentom a vládou
Èeskoslovenskej republiky, èím SNR ve srovnání s naøízením z 1. záøí 1944
omezila svoji pùvodní kompetenci a uèinila ústupek èeskoslovenské vládì.
Uvedeným øeením se zcela optimálních výsledkù dosáhnout nepodaøilo. Byly
pøípady, kdy vláda a prezident svým dekretùm autoritu na Slovensku nezjednali
a kdy SNR odmítla ji vydaný dekret na Slovensku provést.5 Z druhé strany byly
oprávnìné stínosti slovenských povìøenectev a jiných úøedních míst na to, e je
jim poskytován pøíli krátký èasový prostor pro jejich spoluúèast na tvorbì nìkterých dekretù nebo e se jejich kritická stanoviska k vládním osnovám nesetkávají s patøiènou odezvou a respektem k právnímu stavu na Slovensku.6
Podobných legislativních kolizí naøízení SNR s dekrety prezidenta republiky bylo vìtí mnoství a proto se také jimi v létì a na podzim 1945 dosti intenzívnì zabývaly jak Sbor povìøencù a SNR, tak i právní odbor Kanceláøe prezidenta republiky, legislativní a slovenský odbor Úøadu pøedsednictva vlády. Bylo
zøejmé, e rozpory, k nim docházelo v dùsledku rozdílného chápání kompetenèních vztahù mezi vládou a SNR, mají hlubí základ a pozadí v nedoøeeném
ústavnì právním postavení Slovenska v opìt svobodném Èeskoslovensku. Odsud také vyplývaly obavy v ústavních orgánech, e by trvající kolizní situace
mohla vánì zkomplikovat a naruit pøipravované schválení prezidentských dekretù. Velmi napjatá situace vznikla v tìchto souvislostech ji nìkolik týdnù po
vyhláení znárodòovacích dekretù. Dr. Lettrich, který byl pøedsedou SNR, oznaèil tehdy jménem Demokratické strany postátòovací dekrety za prospìné, ale
souèasnì proti nim vznesl øadu politických a vìcných námitek.7 Poukázal zejména na to, e dekrety dostateènì nerespektují právní stav na Slovensku, e

5

6
7
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Stalo se tak napø. s dekretem ze dne 20. srpna 1945 è. 59/1945 Sb., jím se zruovala
jmenování veøejných zamìstnancù z doby nesvobody. Aèkoliv byl dekret vydán k návrhu
vlády a v dohodì se SNR, usnesl Sbor povìøencù z podnìtu SNR dne 13. 10. 1945, aby
jeho úèinnost byla na Slovensku suspendována a aby nadále platilo naøízení SNR è. 99/
1945 Sb. n. SNR vyhláené dne 7. záøí 1945 v souvislosti s provìøováním státních
a veøejných zamìstnancù. Usnesení Sboru povìøencù se pøitom odvolávalo na naøízení
SNR z 1. záøí 1944, jeho pùvodní platnost se vak ji zmìnila.  Viz blíe Archiv KPR,
inv. è. 1976, sign.: 139736/52 (Národní shromádìní) a dále SNA Bratislava, f. Úrad
predsedníctva Sboru povereníkov, k. è. 2, materiál k zasadnutiu 15. 10. 1945.
Viz mj. SNA Bratislava, f. ÚP SNR, sign.: obyè. 1945, inv. è. 425, k. 454. (Pøipomínky
Úøadu Pøedsednictva SNR ze dne 4. listopadu 1945 k jednotlivým dekretùm prezidenta
republiky  revize, adresované Úøadu pøedsednictva Èeskoslovenské vlády).
SNA Bratislava, f. ÚP SNR, L-8, inv. è. 28, k. 12 (dopis Dr. Lettricha Národní frontì
v Bratislavì ze dne 23. listopadu 1945).
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Sboru povìøencù  aèkoliv jde o vládní sbor na Slovensku  není pøiznána vùbec
ádná pravomoc, e vedle zestátnìní není povolena také drustevní forma znárodnìní, která by právì u malých slovenských podnikù mohla najít znaèné
uplatnìní, a e nebyla ponechána minorita kapitálové úèasti v soukromých rukou. Dr. Lettrich poadoval, aby uvedené výhrady a poadavky byly vyjádøeny
v naøízení SNR, co naznaèovalo, e analogickým zpùsobem mohou vznikat
opozièní komplikace i pøi parlamentním schvalování prezidentských dekretù.
Jedním z krokù, který mìl dalímu vyhrocování vztahù pøedejít, bylo
i dùrazné usnesení pøedsednictva vlády, které v prosinci 1945 zmocnilo svého
pøedsedu k tomu, aby písemnì upozornil Slovenskou národní radu, e vechny
podepsané dekrety prezidenta republiky platí i na Slovensku, jestlie jejich platnost nebyla výslovnì omezena.8 Domnívám se, e do této souvislosti lze uvést
i utlumení podnìtu nìkterých právníkù a politikù, aby dodateènému pøezkoumání
a uzákonìní voleným ústavním sborem byly podrobeny nejen prezidentské dekrety, nýbr i naøízení SNR jako akty povstaleckého orgánu, který se revoluèní
cestou ujal výkonu moci.9 Mám vak za to (i kdy se nemohu odvolat na konkrétní dokument), e záleitosti spjaté s uznáním naøízení SNR za platnou souèást èeskoslovenského právního øádu byly v tiché shodì mezi èeskými a slovenskými pøedstaviteli pøesunuty do pøíprav nové èeskoslovenské ústavy, kterými
se zabývalo Ústavodárné národní shromádìní zvolené v kvìtnu 1946.
Vlastní pøípravy ke schvalování dekretù na pùdì PNS se konaly v posledním
ètvrtletí roku 1945 a v prvním ètvrtletí roku 1946. V øadì jednání mezi èeskými a slovenskými politickými stranami se podaøilo pøeklenout nìkteré názorové rozdíly na pojetí tohoto aktu a dohodnout nìkolik zásadních rozhodnutí:
1. e s ratihabicí není nutné èekat a na národní shromádìní zvolené pøímými
volbami a e ji právì ustavené Prozatímní Národní shromádìní, utvoøené
ve shodì mezi èeskou a slovenskou politickou reprezentací je ke splnìní takového poslání plnì kompetentní;
2. bylo potvrzeno a upøesnìno, e k tomu, aby dekrety mohly být uzákonìny
a aby se mohly stát nezpochybnitelnou souèástí èeskoslovenského právního
øádu, musí dojít do pùl roku od ustavení zákonodárného sboru, co v praxi
znamenalo od 28. øíjna 1945 do konce bøezna 1946;
8
9

Tamté (dopis pøedsedy vlády Zd.Fierlingera pøedsednictvu SNR v Bratislavì ze dne 21.
prosince 1945).
Jedním ze stoupencù takovéhoto øeení byl spolu s nìkterými slovenskými pøedstaviteli
i JUDr. Josef Hoffmann, tehdejí pøednosta legislativní sekce ministerstva vnitra a zástupce tohoto ministerstva v subkomisi ústavnìprávního výboru PNS pro ratihabici dekretù prezidenta.  Viz jeho sta Zøízení (zatímní organizace) ÈSR po osvobození. In:
Slovník veøejného práva èeskoslovenského, svazek V., Brno: 1948, s. 786  816.
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3. následnì pak bylo dohodnuto, e pùjde nikoliv o ratihabici v úzce právním
smyslu, která by vyadovala detailní projednávání a pøípadné úpravy kadého
dekretu zvlá, nýbr o ratihabici ve smyslu politickém, co umoòovalo její
uskuteènìní10 uno actu, tj. jedním aktem, najednou.
Hlavní obsahová a organizaèní jednání se konala v ústavnìprávním výboru
PNS a v jeho subkomisi pro ratihabici dekretù11 a teprve v závìru se dosaenými výsledky zabývalo plénum PNS. Vzhledem k tomu, e v diskusích vyvstaly
nìkteré politicky oehavé otázky èesko-slovenských vztahù, vìnovala postupu
pøíprav znaènou pozornost také èeskoslovenská vláda, vedení SNR a Kanceláø
prezidenta republiky.
Sloventí poslanci hned v poèáteèních jednáních poukazovali na to, e nemohou posuzovat a pøípadnì schvalovat exilové dekrety, s jejich autentickým
znìním se dosud nemìli monost seznámit; dosáhli toho, e pro parlamentní jednání byly poskytnuty jak potøebné dekrety, tak pro informaci èeských poslancù
i naøízení SNR a navíc i nìkterá vládní a resortní opatøení vydaná v souvislosti
s dekretálním zákonodárstvím. Sloventí poslanci z øad Demokratické strany
uznávali jistou opodstatnìnost exilových dekretù, avak dùraznì odmítali akceptovat formulace o èeskoslovenském národì, které se v nìkterých vládních
a prezidentských dokumentech zejména pøed vypuknutím SNP vyskytovaly. Tato
kritika zeslábla a poté, kdy se slovenské reprezentaci dostalo ujitìní o tom, e
prezident republiky a vláda zejména od SNP od pøekonaných èechoslovakistických pozic ustoupili a e ve vztazích Èechù a Slovákù plnì sdílejí princip rovný s rovným, vyjádøený v Koickém vládním programu. Ve znaènì vyhrocených
polemikách se èasto prolínalo kritické hodnocení minulé praxe, v ní docházelo k neádoucím kolizím mezi dekrety a naøízeními SNR, s úvahami o budoucím
vývoji na tomto poli. Vzniklé napìtí znaènì polevilo v souvislosti s tím, e tento citlivý èesko-slovenský vztah se soubìnì øeil na vrcholové úrovni Národní
fronty Èechù a Slovákù (co bezprostøednì nalo svùj výraz ve druhé a tøetí praské dohodì z 11. dubna a 28. èervna 1946).
Zaèátkem února 1946 pøedloila vláda svùj první návrh ústavního zákona ve
vìci uzákonìní dekretù, který pak ústavnìprávní výbor s nìkterými zmìnami,
k nim ji neprobìhlo kvalifikované pøipomínkové øízení, a také s novým srozu10 V ústavnìprávním výboru PNS zasedalo od 8. 11. 1945 36 poslancù pod pøedsednictvím
JUDr. Jána Púlla (KSS). Místopøedsedy byli JUDr. Jaroslav Øehulka (L), prof. JUDr.
Zdenìk Peka (SD), JUDr. tefan Koèvara (DS) a zapisovatelem Jan Kazimour (KSÈ).
11 Èleny této subkomise byli poslanci JUDr. Jaromír Dolanský (KSÈ), Dr. Ivan Horváth
(KSS), prof. JUDr. Zdenìk Peka (SD), JUDr. Jaroslav Øehulka (L), JUDr. Augustin íp
(NS) a dr. Michal Zibrín (DS), dále pak zástupce ministerstva vnitra JUDr. Josef Hoffmann a zástupce KPR JUDr. Pavel Körbel.
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mitelnìjím názvem12 pøedloil plénu PNS, které jej kvalifikovanou vìtinou
èeských i slovenských hlasù dne 28. února 1946 schválilo.
Jeho nejpodstatnìjím ustanovením  a souèasnì kamenem úrazu  se stal
právì onen vloený text, jeho smysl spoèíval v tom, e vekeré dekrety prezidenta republiky, vydané na základì § 2 ústavního dekretu è. 2 z 15. øíjna 1940
(o prozatímním výkonu moci zákonodárné) jest povaovati od jejich poèátku za
zákon (event. za zákon ústavní). V dùsledku pouité formulace (pokud by ji býval
prezident podepsal, k èemu natìstí nedolo) by to v praxi znamenalo, e by
byly uzákonìny pouze dekrety, které byly vydány na základì onoho výchozího
dekretu, ne vak tento samotný dekret, který se v podmínkách války a okupace
stal východiskem revoluèní zákonodárné èinnosti prezidenta a vlády formou
dekretù a do doby, kdy se ustaví Národní shromádìní.13
Vìc se komplikovala navíc i tím, e platnost onoho ústavního dekretu è. 2
z roku 1940 o výkonu moci zákonodárné, skonèila dnem 28. øíjna 1945, kdy se
ustavilo PNS. Tím by docházelo k tomu, e by se stal ústavním zákonem a ode
dne 28. února 1946, kdy ji neplatil, co by byl zcela paradoxní právnický nonsens.
K onomu neprozøetelnému usnesení z 28. února 1946 dolo mj. proto, e
k úpravám pùvodního vládního návrhu ústavního zákona se nekonalo obvyklé
pøipomínkové øízení, které mohlo chybu zaznamenat a odstranit, a e o zmìnách
ve formulaci nebyla zpìtnì informována ani vláda ani prezident. Oba tyto ústavní
orgány se vak do záleitosti energicky vloily ihned po 28. únoru 1946
s poadavkem, aby PNS schválené usnesení znovu projednalo a provedlo pøíslunou úpravu. Prakticky to bylo provedeno tak, e odhlasovaným zákonem se dne
26. bøezna znovu zabýval ústavnìprávní výbor PNS. Ten dospìl k závìru, e
pochybnost o tom, zda do okruhu uzákonìných dekretù patøí i onen inkriminovaný východiskový ústavní dekret ze øíjna 1940, není zcela opodstatnìná. Pøesto
vak, ve snaze vylouèit pro budoucnost jakékoliv moné pochybnosti, doporuèil zmìnu pùvodního usnesení, i kdy ji charakterizoval jako pouhou zmìnu stylizace, nikoliv jako zmìnu ve vìci samé. Ta zmìna spoèívala v tom, e ve znìní zákona z 28. února bylo vykrtnuto nìkolik slov (vydané na základì pøed-

12 Pùvodní obtínì srozumitelný název Ústavní zákon, kterým se provádí, pokud se týèe
mìní èl. 5 ústavního dekretu prezidenta republiky o obnovení právního poøádku byl
zmìnìn na Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlaují za zákon dekrety prezidenta republiky.
13 Bývalý ministr spravedlnosti dr. Alfréd Meisner charakterizoval tento stav výstinými
slovy, e schválená formulace by sice juridicky nemusela být na závadu, avak v budoucnosti by mohla být politicky vyuita proti oprávnìnosti prezidentských zákonodárných
aktivit ve formì dekretù.
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pisu v odst. I. uvedeného), èím odpadla monost nejednoznaèného výkladu.
Takto navrené nové znìní ústavního zákona o uzákonìní prezidentských
dekretù PNS dne 28. bøezna 1946 projednalo a bez rozpravy schválilo.14 Prezident chybné zákonodárné usnesení vrátil a ústavní zákon v novém znìní podepsal, èím také odpadla i politicky neádoucí nutnost, aby k vadnému znìní vyuil práva veta.
Uvedené podrobnosti o procedurálních záleitostech schvalovacího øízení
dekretù (a bylo by jich mnohem více) se po více jak padesátiletém odstupu mohou zdát jako zanedbatelné èi dokonce malicherné. Není tomu tak. Staèí si k tomu
vimnout toho, e poèetné sudetonìmecké publikace o tzv. Beneových dekretech po øadu let s oblibou zamlèují nejen to, e lo o vnìjími okolnostmi vynucené vládní dokumenty s prezidentovým podpisem. Tato publicistika nebo
i politická rétorika se zpravidla ani slovem nezmiòují o tom, e celá èeskoslovenská legislativa z doby zákonodárné nouze byla hned krátce po návratu do
demokratických pomìrù ústavním zpùsobem øádnì uzákonìna a e tím také skonèilo provizorium dekretálního zákonodárství.
Nìkteré prezidentské dekrety byly v pozdìjím více jak padesátiletém vývoji
novelizovány, pozmìòovány nebo i rueny, nìkteré ztratily úèinnost. Ústavní
zákon o jejich parlamentním schválení z roku 1946 zùstal vak ve svém pùvodním obsahovém znìní nedotèen. Po rozdìlení èeskoslovenského státu se stal
souèástí právních øádù Èeské a Slovenské republiky, co platí i v souèasné dobì.
Pouze od 1. ledna 1993 podle èl. 112 odst.3 Ústavy Èeské republiky pùvodnì
ústavní zákon o uzákonìní dekretù se stal zákonem obyèejným, k èemu obdobnì
dolo i ve Slovenské republice.

14 K tomu, aby tento ústavní zákon byl právoplatnì schválen, byla nutná tøípìtinová vìtina vech 300 poslancù a vìtina pøítomných èlenù PNS ze Slovenska. Pro návrh zákona
se v prvním ètení vyslovilo 191 hlasù, proti nebyl nikdo. Z pøítomných 53 èlenù PNS ze
Slovenska se pro návrh vyslovilo vech 53. Ve druhém ètení tého dne bylo pro návrh
198 hlasù a nikdo nebyl proti; z pøítomných 54 poslancù ze Slovenska hlasovalo pro
návrh 52 a 2 se zdreli hlasování: JECH, K.  KAPLAN, K.: Dekrety prezidenta republiky 1940  1945. Dokumenty. Brno: 1995, sv. II., s. 108  109.
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SPORNÉ OTÁZKY MEDZI ÈSR A MAÏARSKOM
V PRÍPRAVE MIEROVÉHO USPORIADANIA (1943  1947)
Dagmar Èierna-Lantayová
Maïarský referát ministerstva zahranièia londýnskej exilovej vlády ÈSR v lete
1943 upozoròoval na kninú novinku z Budapeti, publikáciu preovského rodáka
Istvána Borsodyho. Východiskovou mylienkou práce, zameranej na osobnos
Edvarda Benea, bolo tvrdenie, e v súèasnosti je tento politik najobávanejím
nepriate¾om Maïarska. Pod¾a autorovho názoru maïarsko  èeskú antitézu
vytvárali èeské ambície voèi Felvidéku, predovetkým orientácia politického úsilia dr. Benea na úplnú likvidáciu tátotvornej úlohy Maïarska v karpatskej
kotline.1 Tézy, prezentované v knihe, nadobudli aktuálny podtón v období, keï
horthyovská politika do koncepèných úvah o mieste Maïarska v povojnovej Európe zaèleòovala aj vlastné predstavy o budúcom osude Slovenska.2
Vládne kruhy horthyovského Maïarska popri väzbách na hitlerovskú ríu
h¾adali kontakty so západnými ve¾mocami a poèas roku 1943 podnikli nieko¾ko konkrétnych pokusov získa podporu britskej diplomacie. Dokumenty tajných
rokovaní potvrdzujú snahu oficiálnej politiky udra pre Maïarsko, pod¾a monosti, väèinu území nadobudnutých s pomocou nacistického Nemecka. Koncepèné úvahy britského ministerstva zahranièia vo vzahu k hortyovskému Maïarsku vychádzali z toho, e ako nepriate¾ský tát si v otázkach budúcich hraníc nemôe robi nároky na zvlátne oh¾ady, najmä tam, kde sa tieto otázky
dotýkajú naich spojencov Èeskoslovenska a Juhoslávie.3
V priebehu druhej svetovej vojny sa stanovisko èeských a slovenských exilových politikov k problematike Maïarska sformulovalo postupne, do celého
komplexu navzájom prepojených otázok. Predstavite¾ maïarskej demokratickej
emigrácie v USA Rusztem Vámbéry zaznamenal v máji 1943 rozhovor, uskutoènený poèas americkej cesty E. Benea. K otázke tátnych hraníc ÈSR, aj na slovensko  maïarskej línii, vyslovil Bene zásadnú poiadavku, e po poráke
nepriate¾a musia by najskôr obnovené v predmníchovskej podobe. Èeský po1
2
3

Archív Ministerstva zahranièných vecí ÈR, Praha. (Ïalej: AMZV). LA, K. 423. Materiál o publikáciách Istvána Borsodyho. Cit. kniha BORSODY, I.: Benes. Budapest: 1943,
s. 198, 220.
LIPTÁK, ¼.: Slovensko v 20. storoèí. (Druhé vydanie). Bratislava: 2000, s. 186  193.
ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby èeskoslovensko  maïarského vzahu 1938 
1949. Bratislava: 1992, s. 28  32.
Magyar-brit titkos tírgyalások 1943  ban. Dokumenty. (Ed. Juhász, Gy.) Budapest: 1978.
Poznámky k Maïarsku s. 245  248.
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litik, ako uvádza Vámbéry, pripustil aj monos urèitej zmeny po demokratickej prestavbe maïarskej spoloènosti, keï nové Maïarsko i v tomto oh¾ade nájde
u ÈSR pochopenie. V uvedenom stanovisku bada dozvuky známych úvah dr.
Benea, zo zaèiatku tyridsiatych rokov o federatívnom útvare ÈSR a Po¾ska za
úèasti Maïarska, ale zároveò aj vplyv jeho osobného postoja k otázke Slovenska.4
Mierové sondáe malých európskych satelitov Osi sa v októbri 1943 dostali do programu prvej spoloènej konferencie ministrov zahranièných vecí vedúcich spojeneckých ve¾mocí USA, Ve¾kej Británie a Sovietskeho zväzu. Diplomatické misie exilovej londýnskej vlády ÈSR získali významnú informáciu, e
na moskovskom stretnutí nebol slovenský tát vôbec spomenutý.5 iadne z nasledujúcich rokovaní sa nezaoberalo Slovenskom ani Chorvátskom a Spojenci
vnímali oba táty, utvorené z milosti Hitlera, ako územnú súèas spojeneckých
krajín: ÈSR a Juhoslávie.
Návrh podmienok kapitulácie, vypracovaný koncom júla 1944, vyjadruje
zahraniènopolitické stanovisko USA v osobitnom prípade Maïarska. Zdôrazòuje
záruky nezávislosti a suverenity tátu v hraniciach k 31. decembru 1937, s podmienkou vojenského aj administratívneho uvo¾nenia území získaných alebo
okupovaných po tomto dáte. Výhodou okamitej kapitulácie mala by pre Maïarsko monos rokova o sporných otázkach hraníc ale v prípade ÈSR a Juhoslávie iba so súhlasom ich vlád.6
V londýnskom exile utvorené kontakty medzi vedúcimi politikmi reprezentácie ÈSR a maïarským demokratickým hnutím sa aktivizovali pri úvahách o budúcom mieri v Európe. Zaèiatkom apríla 1944 prednáal minister zahranièia Jan
Masaryk v klube New Democratic Hungary. Vo vzahu k Maïarsku vyslovil
východiskový princíp: ís na mierovú konferenciu s mapou ÈSR v predmníchovských hraniciach a nebra do úvahy Viedenskú arbitrá, ani iné revízne zásahy.
Zakladate¾ Maïarskej rady v Londýne, Mihály Károlyi, napriek známemu kritickému stanovisku k versaillskej mierovej sústave, zdôrazòoval nutnos vychádza z premisy, e Maïarsko nemôe prija územie, ktoré mu daroval Hitler.

4

5
6
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OTÁHALOVÁ, L.  ÈERVENIKOVÁ, M. (Ed.): Dokumenty z historie èeskoslovenské
politiky 1939  1943, zv. 1. Praha: 1966. Záznam R. Vámberyho (New York 28. 5. 1943),
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s. 101  102.
AMZV LA, K, 141. Záznam správy z Moskvy pre V. Hurbana do USA.
Foreign Relations the United States (Ïalej: FRUS), 1944. Vol. III. Washington D. C.
1965, s. 882  887.
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Musí prija predmníchovskú hranicu. Program podpísaný Károlyim a zverejnený agentúrou Reuter, v 7. bode poukázal na nezákonný charakter záverov viedenského rozhodnutia, ako aj okupácie Zakarpatska a juhoslovanských území.7
Rovnaký prístup oèakával prezident Edvard Bene od predstavite¾ov protihorthyovskej opozície, ako veobecný atribút nových koncepcií maïarskej demokracie. Maïarskí exiloví politici, odsudzovaní poèas vojny oficiálnou propagandou
ako vlastizradcovia, nemali vak v domácich podmienkach iadne politické zázemie a vplyv.
Vstupom sovietskych vojsk na maïarskú pôdu sa pokusy regenta Horthyho
vyskoèi z vojny, dovtedy orientované na Ve¾kú Britániu, obrátili do Moskvy.
V budapetianskom rozhlase odznelo vyhlásenie o vojenskej kapitulácii Maïarska, ale v ten istý deò, 15. októbra 1944, prevzal moc Ferenc Szálasi, vodca Strany ípových kríov (nyilaov), dosadený nacistami. Dejiskom oèakávaného politického obratu namiesto hlavného mesta Budapeti sa stala oblas obsadená
sovietskymi jednotkami.
Postup frontu urých¾oval monos uzavrie dohodu o prímerí medzi Spojencami a Maïarskom. Nóta, odovzdaná 14. novembra 1944 ve¾vyslancovi ZSSR
pri exilovej vláde v Londýne, potvrdzuje záujem ÈSR na podmienkach, ktoré
budú Maïarsku uloené pri ukonèení nepriate¾stva. Vychádza z princípu totoného prístupu èeskoslovenskej diplomacie k Nemecku a Maïarsku, zdôvodneného rovnakou situáciou ÈSR voèi obom krajinám, nako¾ko existujúci rozdiel,
iba kvantitatívny, vyplýva v prvom rade z nerovnakej sily oboch nepriate¾ských
tátov a rôznej rozlohy èeskoslovenského územia, ktoré kadý z nich okupoval.8
Medzinárodné záruky územnej integrity ÈSR v predmníchovských hraniciach
mali pod¾a názoru prezidenta Benea predstavova aj úèinnú ochranu pred moným opätovným zneuitím pohranièného nemeckého a maïarského osídlenia.
V probléme menín videl èeský politik základnú otázku osudu a samotnej existencie tátu, nako¾ko usúdil, e minoritné zmluvy realizované po prvej svetovej
vojne sa neosvedèili, ale priamo sklamali. Z danej situácie nenachádzal Bene
iné východisko, ne pokúsi sa presunom obyvate¾stva, uskutoèòovaným pod¾a
monosti veobecne, slune a ¾udsky, poèet menín v cudzích tátoch èo najviac
zníi. Ïalia fáza predpokladala zvyujúce zlomky meninového obyvate¾stva rozumným spôsobom asimilova. Svoju koncepciu pokladal Bene za lepie a humánnejie rieenie, ne nové ne¾udské masakry v povojnových výbuchoch obèianskej vojny a brutálnej pomsty.9
7
8
9

AMZV LA, K. 420. Prednáka J. Masaryka (4. 4. 1944): Ustanovenie Maïarskej rady
28. 3. 1944; Program (Reuter 3. 3. 1944).
AMZV LA (Taj.). K. 153. Nóta vlády ÈSR (Londýn 14. 11. 1944).
Dr. Edvard Bene: Pamìti. Praha: 1947, s. 328  330.
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Analýzu národnostných koncepcií exilovej vlády ÈSR z medzinárodných,
vnútropolitických, právnych i ekonomických aspektov obsahuje memorandum,
odovzdané 23. novembra 1944 v Londýne zástupcom USA, Ve¾kej Británie
a ZSSR. Dokument oznaèuje transfer väèej èasti nemeckého obyvate¾stva,
ktoré prejavilo svoj aktívne nepriate¾ský postoj voèi èeskoslovenskému tátu
ako podmienku, nevyhnutnú z h¾adiska vnútornej i vonkajej bezpeènosti Èeskoslovenska, ale i európskej bezpeènosti vôbec. Prítomnos maïarskej meniny v ÈSR pokladá memorandum za problém menej nebezpeèný, ale vláda si
vyhradila právo postupova navrhovaným spôsobom voèi tým prísluníkom
maïarskej meniny, ktorí sa ukázali by nepriate¾skými voèi republike. Riei
tento problém do ve¾kej miery ako výmenu obyvate¾stva mala umoni prítomnos znaènej slovenskej meniny na území Maïarska. Nako¾ko v diplomatických kruhoch USA a Ve¾kej Británie, ako i vo verejnej mienke oboch ve¾mocí
prevládalo odmietavé stanovisko voèi akejko¾vek násilnej forme presunov väèích skupín obyvate¾stva, memorandum v Prílohe 2. konfrontuje najèastejie
uvádzané námietky s oficiálnymi protiargumentami. Zásadná obhajoba stanoviska exilovej vlády ÈSR vychádzala z tézy, e kým podranie menín sa môe sta
príèinou medzinárodných konfliktov, alebo aspoò zámienkou k nim, transfer je
len malou cenou, ktorú jedna generácia zaplatí, aby sa zabránilo neporovnate¾ne väèiemu utrpeniu budúcich generácií celých národov i celého kontinentu, èi dokonca celého ¾udstva.
Z koncepcie transferu vyplynulo aj rozhodnutie zbavi vetkých prísluníkov
nemeckej národnosti, okrem aktívnych antifaistov, tátneho obèianstva ÈSR
a neposkytnú Nemcom a Maïarom v ÈSR tie jazykové výsady, ktoré doteraz
mali a ktoré sú v strednej Európe najdôleitejím znakom kolektívnych meninových práv. Hoci exilová vláda hodnotila ako mimoriadne nebezpeèné opä
poskytnú meninový tatút Nemcom v ÈSR, v závere memoranda zároveò
vyslovila ubezpeèenie: Môe by povaované za dané, e ÈSR bude ochotná
prija akéko¾vek záväzky týkajúce sa jazykových, náboenských alebo rasových
menín, ktoré budú veobecne prijaté a uplatnené vo vetkých európskych tátoch.10 Po ukonèení vojny, na prípravných rokovaniach Spojencov k mierovému
usporiadaniu Európy vak prevládol názor, e medzinárodnoprávna úprava meninových otázok nie je potrebná, nako¾ko sú vnútornou vecou kadého tátu.
Vo vzahu k Maïarsku exilová reprezentácia ÈSR ako zásadné priority sledovala otázky hraníc a menín. Obnova juného úseku èeskoslovenskej tátnej

10 Slovenský národný archív, Bratislava. (Ïalej: SNA) robárov fond, K. 12, f. 82, 8/82/
12. Memorandum èeskoslovenské vlády o problému nìmecké meniny v ÈSR. Odpis
è. 84/45.
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hranice na slovensko-maïarskej línii patrila k základným záujmom Slovenska.
Delegácia povstaleckej SNR poèas pobytu v Londýne11 zaèiatkom novembra
1944 vyslovila súhlas s medzinárodnou aktivitou prezidenta Benea a exilovej
vlády. V aktuálnej rovine príprav na rokovanie o maïarskom prímerí sa daný
súhlas de facto vzahoval aj na túto oblas zahraniènej politiky.
Sovietska vláda cez vyslanectvo v Londýne informovala britské ministerstvo
zahranièia, e viaceré osobnosti maïarského verejného ivota a politiky poiadali o povolenie vstúpi na územie Maïarska oslobodené sovietskymi jednotkami s tým cie¾om, aby zjednotili národné sily krajiny a na demokratickom základe utvorili doèasnú maïarskú vládu.12 V londýnskom exile prijali utvorenie
novej maïarskej reprezentácie s urèitými rozpakmi: pre ministerstvo zahranièia
vlády ÈSR bola otázna najmä úèas tyroch bývalých èinite¾ov Horthyho reimu vo vládnej zostave, ku ktorým nemal dôveru ani M. Károlyi. O elaní Doèasnej maïarskej národnej vlády uzavrie prímerie a vypoveda vojnu Nemecku informovala sovietska vláda prezidenta Benea osobitným memorandom 26.
decembra 1944 a zároveò poiadala o èeskoslovenské stanovisko.13
Minister Hubert Ripka v osobných rozhovoroch so sovietskymi diplomatickými zástupcami v Londýne koncom decembra vyloil predstavy exilovej vlády
ÈSR o podmienkach maïarského prímeria a v telegrame do Moskvy informoval ve¾vyslanca Zdeòka Fierlingera. V základných bodoch sa poadovalo: 1. aby
Maïarsko stiahlo svoje vojenské oddiely a celú administratívu z územia, ktoré
zabralo ÈSR roku 1938 a v marci 1939; 2. aby sa výslovne zrieklo Viedenskej
arbitráe aj aktu z marca 1939, aby tieto násilné akty odmietlo a aby uznalo ès.
suverenitu v rámci predmníchovských hraníc; 3. aby do podmienok prímeria bola
vsunutá zásada o transfere a výmene maïarského obyvate¾stva z ÈSR; 4. aby sa
uznalo, e vojnový stav medzi ÈSR a Maïarskom sa zaèal 7. októbra 1938;
5. aby sa Maïarsko zaviazalo odèini kody spáchané voèi ÈSR. V súvislosti
s poiadavkou zaèleni princíp transferu do textu prímeria objasòoval minister
Ripka motiváciu vlády tým, e by to pre nás bolo ve¾mi vítané u ako precedens pre transfer t. zv. sudetských Nemcov do Nemecka.
Na porade v moskovskom Kremli 15. januára 1945 posudzovali sovietsky
minister zahranièia V. M. Molotov, ve¾vyslanec Spojených tátov W. A. Harriman a britský zástupca J. Balfour text, pripravený Spojencami na predloenie

11 PREÈAN, V.: Delegace SNR v Londýnì (øíjen  listopad 1944). Nové dokumenty. In:
Èesko-slovenská historická roèenka. Brno: 1999, s. 159.
12 Magyar-szovjet kapcsolatok 1945  1948. Dokumentumok. Budapest). Text rusky, anglicky, maïarsky; SNA, ÚP SNR, K. 1969, s. 26. Memorandum vlády ZSSR (21. 12.
1944).
13 AMZV LA (Taj.), K. 153. Memorandum vlády ZSSR (26. 12. 1644).

39

Dagmar Èierna-Lantayová

maïarskej delegácii. Prizvaný bol aj ve¾vyslanec Fierliger a reprezentant Juhoslávie Stanoe Simiæ. Po dorieení niektorých nejasností vo formuláciách bola
väèina poiadaviek predloených exilovou vládou ÈSR akceptovaná. ivá diskusia k otázke transferu èasti maïarského etnika z územia Slovenska potvrdila
pozitívne stanovisko iba zo strany Sovietskeho zväzu, predstavitelia USA a Ve¾kej Británie túto alternatívu ve¾mi rozhodne odmietali. Za návrh transferu sa
nechcel angaova ani vyslanec Simiæ, no v rozhovore s Fierlingerom pripustil,
e Juhoslávia sa nemieni neskôr nijako obmedzova vo svojom práve vypoveda nepohodlných obèanov nemeckej alebo maïarskej národnosti. Po správach
z Moskvy sa minister Ripka pokúsil získa podporu vyslancov Ve¾kej Británie
a USA, akreditovaných pri londýnskej vláde ÈSR. Medzitým sa u uzatvárala
redakcia definitívneho textu dohody o prímerí s Maïarskom a rozhovory v Londýne boli bezpredmetné. Princíp transferu ani výmena obyvate¾stva neboli prijaté do znenia iadneho z èlánkov dohody.14
Rokovania v Moskve skonèili 20. januára 1945 a Dohodu o prímerí s Maïarskom za spojenecké vlády podpísal predstavite¾ Sovietskeho zväzu K. J. Voroilov, ktorý sa stal aj predsedom Spojeneckej kontrolnej komisie. Vetky tri spojenecké ve¾moci súhlasili s delegovaním zástupcov ÈSR a Juhoslávie do tohto
kontrolného orgánu. Po dohode vojenských èinite¾ov exilovej vlády s predstavite¾mi SNR sa naím styèným dôstojníkom stal Slovák, dobre oboznámený
s maïarskou problematikou, major Vladimír Daxner.15
Z textu dohody vyjadrovali prvoradé záujmy ÈSR niektoré základné ustanovenia. Èlánok 1.a kontatuje, e Maïarsko zastavilo vojnu vedenú proti Sovietskemu zväzu a ostatným Spojeným národom  vrátane Èeskoslovenska
a vypovedalo vojnu Nemecku. V èlánku 2 sa Maïarsko zaviazalo z obsadených
území Èeskoslovenska, Juhoslávie a Rumunska stiahnu vetky maïarské jednotky a úradníctvo do hraníc k 31. decembru 1937 a zrui platnos vetkých
legislatívnych a administratívnych opatrení, ktoré sa vzahujú k pripojeniu alebo
anektovaniu uvedených území. Èlánkom 19. sú rozhodnutia Viedenskej arbitráe z 2. novembra 1938 a Viedenská arbitrá z 30. augusta 1940 prehlásené
za neplatné. Reparácie urèené Maïarsku 12. èlánkom dohody predstavovali
èiastku 300 miliónov US dolárov, z toho 200 mil. pre Sovietsky zväz, zvyok pre
ÈSR a Juhosláviu spolu. Pod¾a vzájomnej dohody oboch krajín pripadla ÈSR
suma 30 mil. US dolárov. Príloha D. k èlánku 12. zaväzovala maïarskú vládu
okamite poskytnú potraviny a tovar veobecnej potreby ako pomoc

14 AMZV LA (Taj.), K. 153. Materiály MZV exilovej vlády ÈSR k prímeriu s Maïarskom.
Èísla pod¾a protokolu. Londýn  Moskva 30. 12. 1944  19. 1. 1945.
15 Tame è. 936/dùv./45 Spojenecká komisia v Maïarsku, zástupca ÈSR.
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a odkodnenie obyvate¾stvu území ÈSR a Juhoslávie postihnutých poèas maïarskej agresie. Pod¾a èlánku 20 nadobudla dohoda platnos okamihom podpisu.16
Ustanovenia programu novej vlády ÈSR, prijatého v Koiciach 5. apríla
1945, poznáme z viacerých aspektov. V zahraniènopolitickej oblasti, vo vzahu
k Maïarsku, program vyjadril zámer plne vyui stav prímeria a neskôr, po náprave vetkých krívd a zloèinov spáchaných maïarskými okupantami, podporova snahy skutoène demokratického Maïarska o zblíenie s okolitými slovanskými národmi a tátmi. Dokumenty doèasnej maïarskej vlády a tlaèová konferencia ministra zahranièia Jánosa Gyöngyösiho v apríli 1945 po oslobodení
celej krajiny proklamovali zásadný odklon od zahraniènopolitických ilúzií Ve¾kého Maïarska.17 Z h¾adiska ÈSR mali tieto materiály príli veobecný charakter, chýbalo v nich konkrétne a jednoznaèné stanovisko Budapeti k otázke
slovensko-maïarskej hraniènej línie. V zloitých podmienkach permanentných
vnútorných konfliktov povojnovej maïarskej spoloènosti bolo neobyèajne zloité postrehnú líniu, odkláòajúcu sa od horthyovskej tradície.
Na územiach, navrátených pod tátnu zvrchovanos ÈSR, Juhoslávie a Rumunska, dohoda o prímerí ruila platnos maïarských zákonov a nariadení z obdobia okupácie. Zainteresované vlády v tomto zmysle neuznali ani oprávnenos
pobytu maïarských tátnych obèanov, prisahovaných na okupované územia.
Doèasná maïarská vláda mala odliný výklad druhého èlánku prímeria, no pod¾a
slov ministra zahranièia vzala na vedomie aj vypovedanie maïarských prisahovalcov zo Slovenska. Sanosti adresované Spojeneckej kontrolnej komisii sa
týkali nevhodných metód miestnych orgánov a po¾utovaniahodných sprievodných javov. Maïarský minister na zasadnutí doèasného parlamentu v Budapeti,
vyhlásil za svoju povinnos spomenú, e ani oficiálne èeskoslovenské zastúpenie neschva¾ovalo tieto metódy a javy.18
Maïarská politická scéna u od prvých mesiacov roku 1945 prináala nielen rozdielne koncepcie demokratického vývoja, ale aj predstavy, nadväzujúce
na horthyovské dedièstvo. Politické úvahy v denníkoch apelovali na vlastenecké cítenie verejnosti, ospravedlòovali oficiálnu politiku Maïarska, odmietali iba
puè Ferenca Szálasiho a hrôzovládu ípových kríov. Oivovanie revizionistických ideí sa na slovensko-maïarské pohranièie prenieslo od polovice apríla 1945

16 AMZV LA, K. 430. Dohoda o prímerí s Maïarskom (Moskva 20. 1. 1945). Text rusky,
anglicky, maïarsky; SNA, ÚP SNR, K. 265, prez. dôv. 1946. Dohoda medzi ÈSR a MR
(6. 4. 1946).
17 Program prvej domácej vlády republiky, vláda národného frontu Èechov a Slovákov. Koice: 1945; Népszava 20. 4. 1945, s. 1; Szabad Nép 20. 4. 1945, s. 2.
18 Az Ideiglenes Nemzetgyûlés Értesítoje, 6. 9. 1945, s. 60.
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v podobe iredentistických prejavov, poplaných správ o likvidácii ÈSR a obnovení monarchie s územím bývalej svätotefanskej koruny alebo aspoò zachovaní výsledkov Viedenskej arbitráe.
Základný prvok tradièného politického myslenia: presvedèenie o nezadate¾nom historickom práve a zvlátnom poslaní Maïarska v podunajskom regióne, známy poèas medzivojnového obdobia z oficiálnej podoby alebo i z názorov
parlamentnej opozície, sa vo viacerých variantoch preniesol aj do politickej reality roku 1945. Sociológ a právnik István Bibó v teoretickej analýze publikovanej krátko po vojne upozoròoval na hlboké vnútorné protireèenia naïalej ivých
politických predstáv budovaných na úvahe, e Európa je stálym dlníkom maïarského národa. Keï sa vak po roku 1938, písal Bibó, maïarská vláda cítila
zbavená vetkých európskych záväzkov a otvárala sa jej monos zmeni územný
status, neostala pri maïarsky hovoriacich územiach, ale v dostupných medziach, ïalej naháòala prelud historického ve¾kého Maïarska, rovnou cestou
napredujúc ku katastrofe 1944 roku. Táto oficiálna politika  súdil Bibó  viedla
nielen k rozbitiu ve¾komaïarských ilúzií, ale navye privodila situáciu, keï sa
Maïarsko muselo pripravi na definitívne mierové usporiadanie, nezabezpeèujúce ani etnické hranice.19
Hlboká nedôvera vedúcich politických kruhov ÈSR a pochybnosti o zámeroch Maïarska v podunajskej oblasti sa premietali do konkrétnych postojov voèi
maïarskému obyvate¾stvu na Slovensku. Situáciu komplikovali protimaïarské
nálady, rozírené v pohranièných oblastiach na Slovensku práve tak ako v Juhoslávii a Rumunsku u bezprostredne po prechode frontu. tátny tajomník ministerstva zahranièných vecí ÈSR Vladimír Clementis iadal, aby prísluné administratívne úrady a povereníctvo pre veci vnútorné vyetrili kadý jednotlivý
prípad atrocít, uvádzaných maïarskou tlaèou i rozhlasom, a aby boli miestnym
správnym orgánom vydané písomné intrukcie proti ¾ubovo¾nému ikanovaniu
a zbytoèným tvrdostiam pri vykazovaní Maïarov.20
Téza o tátnej nespo¾ahlivosti Nemcov a Maïarov, známa u z dokumentov
exilovej vlády ÈSR, sa v zahraniènopolitickej rovine a diplomatickej aktivite
odrazila snahou presadi na medzinárodných fórach Spojencov poiadavku transferu. Vnútrotátna rovina problému, oficiálne vyjadrená v niektorých ústavných
dekrétoch prezidenta Benea, obsahovala opatrenia právneho, administratívneho aj hospodárskeho charakteru. Na Slovensku, v pecifických podmienkach po
2. svetovej vojne oivená sebaobranná motivácia národného hnutia z historického Uhorska, aj v roku 1945 zvýrazòovala protimaïarský akcent. Vedúci pred-

19 BIBÓ, I.: A keleteurópai kisállamok nyomorúsága. Új Magyzarország 28. 5.  16. 7. 1946.
20 SNA, f. SNR, inv. 233, K. 265. Prípis MZV (Praha 3. 12. 1945).
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stavitelia slovenskej politiky sa stotonili s meninovými koncepciami vládneho programu. Veobecný prístup k národnostným otázkam, v konkrétnych podmienkach predovetkým k obyvate¾om maïarskej národnosti, sa premietol do
rozhodnutí SNR, nariadení rezortných povereníctiev a èinnosti Osíd¾ovacieho
úradu pre Slovensko. V rokovaniach s Maïarskom k výmene obyvate¾stva èeskoslovenská diplomacia striktne odde¾ovala zahraniènopolitickú rovinu meninového problému od vnútropolitickej a odmietala pripomienky, hodnotené ako
zasahovanie do vnútorných záleitostí tátu.
Priamo do centra politického diania v Maïarsku sa dostal slovenský pozorovate¾ Dalibor Krno vymenovaný za delegáta ÈSR pri Spojeneckej kontrolnej
komisii. U v prvej informácii z Budapeti Krno zaznamenal ostrú reakciu maïarskej verejnej mienky a politiky na práve najslabom bode naej kampane,
t. j. vo veci kolektívnej zodpovednosti maïarského etnika. Pod¾a názoru slovenského diplomata vynakladali politické kruhy v Maïarsku mimoriadne úsilie,
aby neboli hádzaní do jedného vreca s Nemcami. Za kadý prejav dobrej vôle
od Sovietov, kontatoval Krno, sa maïarskí politici odvïaèujú priamo servilnou pozornosou voèi Moskve.21
Maïarská vláda stovkami diplomatických nót upozoròovala na diskriminaèné
opatrenia voèi maïarskému obyvate¾stvu v ÈSR. Kritickými vystúpeniami sa
angaovali maïarskí diplomati a predstavitelia rôznych skupín emigrácie v európskych krajinách aj zámorí. Z diplomatického h¾adiska bolo dôleité stanovisko Spojených tátov. Oficiálny názor vlády USA, formulovaný v júni 1945, vychádzal z toho, e vláda ÈSR má právo bra na zodpovednos vetkých prísluníkov maïarskej národnosti, ktorí sa voèi nej previnili. Uplatòovanie zásady
kolektívnej zodpovednosti pokladal ale Washington za neopodstatnené a striktne
odmietal transfer aplikovaný na etnickom základe.22
Súvislos medzi meninovou politikou a problémom slovensko-maïarskej
hraniènej línie ve¾mi jednoznaène vyjadril minister Gyöngyösi. V interview pre
domácu tlaè koncom júna 1945 maïarský politik odporúèal ÈSR dve alternatívy rieenia meninovej otázky: alebo návrat k demokratickým princípom, alebo
úpravu hraníc tak, aby obsahovali len Èechov a Slovákov. Ako precedentný príklad uviedol posledné udalosti zvlá odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu, ktoré ukazuje, e predmníchovské hranice Èeskoslovenska nie sú
posvätné.23

21 AMZV, Fond ZÚ Budape/1945. Správa è. 1 (22. 5. 1945).
22 FRUS, 1945, Vol. VI. Telegram J. Grewa (4. 6. 1945) s. 928.
23 SNA, f. ÚP SNR, inv. è. 227, K. 264. Politické hlásenie PV (10. 12. 1945). Vyhlásenie
Gyöngyösiho publ. 28. 5. 1945.
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Ukonèenie vojny v Európe aktualizovalo v kruhoch zahranièných krajanov,
Slovákov i Èechov, poiadavku návratu do vlasti. Repatriácia, vysoko humánny akt uplatòovania základných ¾udských práv, bola v konkrétnej medzinárodnoprávnej podobe zabezpeèená reemigraènými dohodami, ktoré vláda ÈSR
uzavrela so Sovietskym zväzom, Rumunskom, Juhosláviou a Bulharskom. Individuálne sa vrátili èeskí a slovenskí emigranti z mnohých ïalích tátov sveta.24
Osobitnú kapitolu predstavoval problém Slovákov, po generácie ijúcich v susednom Maïarsku, nako¾ko obsahoval dva protikladné aspekty: záujem národne
uvedomelých slovenských vrstiev o presídlenie a zároveò politický zámer ÈSR
zníi na Slovensku poèet prísluníkov maïarskej meniny.
Mierové usporiadanie povojnovej Európy pod¾a zahraniènopolitických oèakávaní vlády ÈSR malo nielen definitívne potvrdi ustanovenia prímeria s Maïarskom, teda anulova teritoriálne zmeny a napravi dôsledky maïarskej okupácie, ale aj pre budúcnos úèinne zamedzi monos návratu revízie a iredenty
do maïarskej politiky. Návrhy a poiadavky, adresované spojeneckým ve¾mociam v mene vlády a prezidenta Benea, opakovali tézy známeho memoranda
z novembra 1944. Obavy Prahy z monej obnovy revíznych ambícií Maïarska
s pochopením sledoval vyslanec Spojených tátov L. Steinhardt a dospel k záveru, e Maïarsko si chce udra piatu kolónu v ÈSR s nádejou na budúcu pomstu za utrpenú poráku. V telegrame do Washingtonu charakterizoval protesty
maïarskej vlády pre atrocity na Slovensku ako hyperkritické a pokrytecké,
oznaèoval ich dokonca za trik, ktorého cie¾om je ovplyvni anglickú aj americkú verejnú mienku a vzbudi sympatie pre porazené Maïarsko. Skúsený
diplomat upozoròoval na pravdepodobný následok maïarských protestov: zvýené odhodlanie vlády ÈSR a slovenských èinite¾ov oslobodi sa od podstatnej
èasti maïarskej meniny.25
Konferencia Ve¾kej trojky v Postupimi jedným z èlánkov deklarácie prijatej
zaèiatkom augusta 1945 potvrdila predsavzatie spojeneckých ve¾mocí aby sa
terajie neprirodzené postavenie Talianska, Bulharska, Fínska, Maïarska a Rumunska skonèilo uzavretím mierových zmlúv. Na aktivity èeskoslovenskej diplomacie reagoval minister zahranièných vecí Spojených tátov J. Byrnes nariadením, odoslaným na vyslanectvá v Prahe a Budapeti, aby Steinhardt a Schoenfeld informovali èeskoslovenskú a maïarskú vládu, e postupimské rozhodnutie
o odsune Nemcov sa nevzahuje na maïarskú meninu v ÈSR. Pritom jemne
naznaèil, e Washington by privítal, ak by tieto zainteresované vlády spoloène

24 SNA, f. PIO, inv. è. 68, K. 18, è. 1942/49 prez. Materiál Ministerstva práce a sociálnej
starostlivosti. (Praha 15. 6. 1949).
25 FRUS, 1945, Vol. IV. Telegram, s. 933  935. (Praha 10. 9. 1945).
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vypracovali plány na úpravu meninových otázok a predloili ich na schválenie
Spojencom.26
Výsledky postupimskej konferencie a vyhliadky na uzavretie mierovej zmluvy sa v Maïarsku okamite premietli do politickej kampane k vo¾be budapetianskej obecnej rady a parlamentným vo¾bám, obom ohláseným na jesenné termíny. Predvolebná agitácia obèianskych strán vyuívala vlastenecké a národné
cítenie volièov. Reèníci sa odvolávali na maïarské tradície, plagáty a letáky boli
orámované èerveno-bielo-zelenými pruhmi. Vo vystúpeniach konzervatívne
orientovaných politikov predvolebná demagógia národných hesiel nadobúdala
miestami a podobu otvoreného iredentizmu. Mylienku transferu maïarského
etnika z ÈSR jednoznaène odmietali vetky politické strany v Maïarsku, obèianske aj ¾avicové a odsudzovali retorzné tendencie v postupe miestnych orgánov
na Slovensku. Predbené rozhovory k návrhu ÈSR na výmenu obyvate¾stva sa
pod¾a úradujúceho ministra zahranièia, maloro¾níka Jánosa Gyöngyösiho, dostali na màtvy bod pre meravé zotrvávanie pri téze, e zo Slovenska mono
odstráni vetkých Maïarov za nedotknute¾nosti súèasných hraníc.27
Záujem Spojených tátov o problematiku mierovej zmluvy s Maïarskom,
v kontexte strednej Európy sa v jeseni 1945 výrazne prehåbil. Pod¾a vierohodnej informácie z oficiálnych kruhov navtívili u 9. októbra ministra Gyöngyösiho významní diplomatickí predstavitelia USA: moskovský ve¾vyslanec A.
Harriman a budapetiansky zástupca A. Schoenfeld. Po prísne dôvernom rozhovore sa za prítomnosti èlenov kabinetu ministra zahranièia konala ete takmer
dvojhodinová beseda. Z viacerých zápisníc a saností získal Schoenfeld ïalie
informácie o atrocitách spáchaných voèi maïarskému obyvate¾stvu na Slovensku a zároveò bol oboznámený s dokumentaèným materiálom pripraveným pre
mierovú konferenciu. Referoval I. Kertész, vedúci politickej sekcie, poverený
vedením maïarských mierových príprav: americkým hosom vyznaèil na mape
líniu etnických hraníc, ktoré pod¾a sèítania ¾udu z roku 1910 poadovalo Maïarsko.28 Na medzinárodnoprávnom oddelení ministerstva zahranièia sa v nasledujúcich dòoch pre úzky okruh poslucháèov konali tajné ankety. Jednou z posudzovaných otázok bolo, èi môe maïarská vláda iada od ve¾mocí, aby trianonskú hranicu vyhlásili za demarkaènú èiaru, v dôsledku èoho by sa priestor,
z druhej strany vymedzený líniou urèenou Viedenskou arbitráou, pokladal za
sporné územie, spravované a do uzavretia mierovej zmluvy verejnou správou,
zostavenou zo zástupcov ÈSR aj Maïarska. Výkonným technickým orgánom
26 Tame, s. 937  938. Telegram z Washingtonu (19. 10. 1945).
27 Az Ideiglenes Nemzetgyulés Értesítoje, 6. 9. 1945, prejav ministra zahranièia s. 59  61.
28 AMZV, ZÚ Budape/1945. Delegácia ÈSR pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Maïarsku. Prísne dôverné. (10. 10. 1945).
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oddelenia pre prípravu mieru bol vedecký ústav Pála Telekiho. Súèas dokumentácie, pod¾a získaných informácií, tvorili niektoré varianty maïarsko-slovenskej
hraniènej línie a predstavu maïarského ministerstva zahranièia vyjadrovala línia, v zásade zodpovedajúca Viedenskej arbitrái.29
Vystúpenie prezidenta Benea na zasadnutí parlamentu v Prahe 28. októbra
1945 bolo adresované tak Maïarsku, ako i spojeneckým ve¾mociam. Najvyí
tátny predstavite¾ ÈSR v súvislosti s ideou transferu a výmeny obyvate¾stva
hovoril o nevyhnutnosti problém menín medzi Maïarskom a vetkými jeho
susedmi riei na èisto národných základoch a aby meniny boli z dnených
hraníc vetkých týchto tátov presunuté do svojich národných tátov. Z minoritných problémov sa maïarská otázka dostala do popredia, ako Bene vyslovene prehlásil: Preto, e u dnes máme doklady o tom, ako sa v istých kruhoch
v dnenom Maïarsku u zase pripravuje revízne hnutie. Jedinú záruku budúceho mieru v strednej Európe a mieru vôbec videl Bene v definitívnom a nekompromisnom rieení národnostnej otázky po druhej svetovej vojne. Uvedomoval si, aké aké problémy prináa navrhované rieenie, vrátane utrpenia nevinných, spolu s vinníkmi. Ale, pýtal sa Bene, a z otázky minorít vznikne opä
vojna, tu potom nevinní s vinníkmi trpie nebudú a nebude to potom utrpenie
neporovnate¾ne väèie?30 Parlamentné expozé prezidenta republiky v celej håbke odzrkadlilo nedôveru vedúcich kruhov ÈSR voèi smerovaniu maïarskej zahraniènej politiky.
Víazstvo Nezávislej maloro¾níckej strany v novembrových parlamentných
vo¾bách zvýilo záujem Prahy a Bratislavy o vnútropolitickú scénu v Maïarsku.
Z budapetianskej misie ÈSR dostávala aktuálne informácie aj Slovenská národná rada. Situaèné správy, i keï limitované daným stupòom poznatkov a dobovými názormi, vystihovali dusnú atmosféru a vybièované napätie v maïarskej
spoloènosti. Zaèiatkom decembra 1945 spravodajca kontatoval, e politické
pomery nie sú v Maïarsku ustálené, upozoròoval na oívanie reakèných, iredentistických prejavov, maskovaných rúkom demokracie a písal o stupòovaní
politického zápasu, najmä vak medzi komunistami a Maloro¾níckou stranou.31
Zdôraznený nacionálny podtón, charakteristický pre publicistické polemiky
v Budapeti, sa objavoval na slovensko-maïarskom pohranièí novou sériou prejavov ilegálnej revíznej a iredentistickej propagandy. K typickým znakom plagátov vylepovaných a zároveò rozhodených v Nových Zámkoch, Roòave, Du29 Tame. Prísne dôverné správy datované 11. 12. a 24. 10. 1945.
30 Tìsnopisecké zprávy o schùzích PNS Republiky Èeskoslovenské. Expozé E. Benea 28.
10. 1945, s. 8  9.
31 SNA, f. ÚP SNR, K. 264, è. 144, prez. dôv/45. Situaèná správa za obdobie 1.  15. 12.
1945.
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najskej Strede aj okolitých obciach patrilo orámovanie v maïarských národných
farbách, verovaný text s ubezpeèeniami typu onedlho prídeme naspä, nikdy
viac neodídeme, výzvy na neposlunos voèi tátnej správe a jednoznaèný záver toto je maïarská pôda. K autorstvu materiálov, vytlaèených v maïarskom
jazyku, sa nehlásila iadna skupina, uvádzalo sa iba datovanie v Budapeti.32
Do politických úvah na Slovensku, iba pol roka po ukonèení vojny v Európe,
sa obavy pred novými revíznymi poiadavkami Maïarska, odrazili v otázke
bezpeènosti slovensko-maïarskej hranice. iados o rozírenie bratislavského
predmostia podával vak Národný výbor mesta Bratislavy koncom novembra
1945 zo zásadného dôvodu: aby sa hlavné mesto Slovenska zbavilo doterajieho charakteru pohraniènej oblasti, a preto navrhoval pripoji k ve¾kej Bratislave
obce nielen z maïarského územia, ale i z Rakúska. Vychádzal pritom z poznatku, e obce na pravom brehu Dunaja, leiace june v susedstve Petralky, boli
od polovice XVI. storoèia stále chorvátskymi osadami a slovanský ráz si aj
udrali. Z maïarskej strany uvaovala iados o týchto obciach: Horváthjárfalu (Jarovce), Oroszvár (Rusovce), Dunacsun (Èunovo), Rajka a Bezenye. Nako¾ko sa v danom období predpokladalo uzatváranie mierovej zmluvy s Maïarskom, za aktuálnu bola uznaná iba poiadavka v tomto smere. Dôvodová správa povereníctva vnútra odporúèa iados podporova, nako¾ko nie je elate¾né
a úèelné, aby Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska, po zlúèení so susednými
obcami ostala priamo na tátnej hranici, a to z dôvodov politických, národohospodárskych, urbanistických a bezpeènostných.33 iados s dôvodovou správou
boli zaèlenené k materiálom pre prípravu mierových rokovaní s Maïarskom.
Predstavitelia ÈSR zdôrazòovali, e iados o rektifikáciu hraníc vychádzala
z nutnosti zabezpeèi hlavnému mestu Slovenska podmienky rozvoja v nasledujúcich desaroèiach a nemala iaden agresívny charakter voèi Maïarsku.34
V Budapeti od zaèiatku decembra 1945 prináali ústredné tlaèové médiá
koalièných aj opozièných politických strán rozsiahlu diskusiu k maïarským
mierovým cie¾om. Úvodný príspevok v maloro¾níckom denníku Kis Újság, priamo z pera éfredaktora, oznaèil monos stanovenia etnických hraníc ako oprávnenú nádej Maïarska. Názory predkladané Nezávislou maloro¾níckou stranou
charakterizovali komunisti ako eskaláciu ovinistických tendencií. Ostrá polemika sa stala výrazom postupujúcej polarizácie maïarskej vnútornej politiky.

32 SNA, f. ÚP SNR, K. 284, inv. 247, è. 900/58/46. Hlásenie PV o materiáloch rozirovaných na slovensko-maïarskom pohranièí (október 1945  máj 1946). Prílohy: originály a fotokópie letákov.
33 SNA, f. ÚP SNR, K. 284, inv. 247. iados NV v Bratislave o rozírenie bratislavského
predmostia (27. 11. 1945). Stanovisko PV (22. 12. 1945).
34 Tìsnopisecké zprávy o schùzích ÚNS, 30. 9. 1947, Clementis s. 16.
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Predstavám a oèakávaniam maïarskej verejnosti v súvislosti s mierovým usporiadaním zodpovedali vak tézy maloro¾níkov, kým postoje komunistov boli
odmietané ako antinárodné.35
Na pozvanie vlády ÈSR odcestovala v decembri 1945 do Prahy maïarská
delegácia, vedená ministrom zahranièných vecí Jánosom Gyöngyösim. Záujmom
ÈSR bolo prerokova zásadné otázky vzahu s Maïarskom, veobecne urèeného
Dohodou o prímerí a prednies návrh na výmenu obyvate¾stva. Stanovisko vlády ÈSR na praských rokovaniach 3.  6. decembra tlmoèil tátny tajomník MZV
Vladimír Clementis. Východiskové aspekty návrhu ÈSR na výmenu obyvate¾stva s Maïarskom zhrnul neskôr v zásadných vystúpeniach minister zahranièia
Jan Masaryk. Na jednej strane ilo o úsilie vlády zabezpeèi prvý krok k definitívnemu rieeniu problému maïarského etnika na Slovensku a na druhej strane to bola snaha vyui jedinú medzinárodnoprávnu monos repatriova Slovákov, roztrúsených po celom území Maïarska a vystavených národnej asimilácii. Predpokladaný prvý krok pod¾a oficiálnych koncepcií ete kvantitatívne
nemal vyriei celú otázku. Ïalej sa mala rozíri kategória obèanov, ktorí sa
mohli uchádza o navrátenie tátneho obèianstva z titulu slovenského etnického pôvodu a koneène zvyujúci poèet Maïarov, odhadovaný na 150 a 200
tisíc osôb, mal by z územia ÈSR odsunutý.36
Maïarský minister na rokovaní v Prahe vyhlásil, e jeho vláda odmieta výmeny obyvate¾stva vôbec, nevyluèuje vak dobrovo¾né presídlenie Slovákov
z Maïarska, dokonca je ochotná vzia na vedomie vysahovanie osôb maïarskej národnosti z ÈSR v poète zodpovedajúcom slovenským presídlencom. No
Gyöngyösi rozhodne odmietol jednostranný odsun a ochotu k výmene obyvate¾stva podmienil zabezpeèením práv maïarským obyvate¾om na Slovensku. Maïarsko, zdôraznil minister, je ochotné akceptova úsilie vlády utvori z ÈSR
národný tát, ale táto vláda musí vzia na vedomie, e otázka nie je rieite¾ná
vysídlením, ale e maïarských ro¾níkov treba odovzda spolu s ich pôdou
a územím.37 Rokovania skonèili bez výsledku.
V zahraniènom výbore parlamentu minister Masaryk 20. decembra 1945
vyhlásil, e Èeskoslovensko je ochotné rokova o vetkých sporných otázkach,
ale nedopustí, aby rieenie maïarskej otázky na Slovensku bolo realizované
formou úpravy hraníc v prospech Maïarska. Pod¾a oficiálneho záznamu mi-

35 DESSEFFY, Gy.: A béke elõkészítése. Kis Ujság 2. 12. 1945; RÉVAI, J.: Nemzetrontó
sovinizmus. Szabad Nép 25. 12. 1945.
36 Archiv národního shromádìní ÈSR, Praha. Výbor zahranièní PNS (ïalej: VZ: PNS).
K. 19/2414. Vystúpenie J. Masaryka 20. 12. 1934; Tìsnopisecké zprávy PNS, 6. 3. 1946.
37 Podrobne ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby èeskoslovensko-maïarského vzahu
1938  1949. Bratislava: 1992, s. 88  99.
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nister zahranièných vecí ÈSR vyjadril po¾utovanie nad tým, e sa nedospelo
k dohode, ale zároveò prejavil aj prekvapenie nad postojom maïarskej vlády,
nako¾ko, neuvedomujúc si dobre úlohu, ktorú Maïarsko zohralo pred vojnou
a poèas vojny, zaèína obnovova svoj revizionistický program.38
Rok 1946, rozhodujúci pre mierové usporiadanie Európy, charakterizovala
na vetkých úrovniach zvýená diplomatická aktivita. V Budapeti pokraèovala tlaèová kampaò k mierovým cie¾om Maïarska. Politický týdenník maloro¾níckej strany prináal úvahy o prirodzenom práve maïarského národa na uplatnenie etnických princípov pri stanovovaní tátnych hraníc. Písal, e celou silou a keï je treba i päsou udrieme na onen zelený stôl, kde rokujú o týchto
problémoch. Z publikovaných polemík je dôleitý názor predstavite¾ov Národnej sedliackej strany: pod¾a nich mono ako ovinizmus, kodlivý a nedemokratický element v maïarskej politike hodnoti iba snahy o tisícroèné hranice,
ale nie úsilie o vytvorenie národného tátu tak, aby sa kryl s územím obývaným
maïarským etnikom.39
Vyhlásenie Maïarskej republiky 1. februára 1946 ako významný demokratický èin odstránilo tátoprávne provizórium. Pod¾a výsledkov parlamentných
volieb z minulého novembra kreslo premiéra zaujal ïalí vedúci politik maloro¾níckej strany. Nový predseda maïarskej vlády Ferenc Nagy v programovom
vystúpení nadhodil otázku úpravy pomerov v Dunajskej kotline, ktorú mala
riei mierová konferencia. Jasne formulované názory predniesol reprezentant
konzervatívneho prúdu v Nezávislej maloro¾níckej strane Dezsõ Sulyok. Odmietol rieenie maïarskej otázky uskutoènené v rokoch 1919 a 1920, hodnotil ako
dôsledok územných krívd zavleèenie Maïarska do vojny po boku Hitlera
a kontatoval, e aj maïarský ¾ud úprimne dúfal prostredníctvom Nemcov dosta nazad tie územia, na ktoré má pod¾a historického a hospodárskeho práva
nezadate¾né nároky.40 Nasledujúca debata priniesla kritické prejavy ¾avicových
poslancov: komunistov a sociálnych demokratov, s varovnými slovami o katastrofálnych dôsledkoch minulej ovinistickej politiky.
Pozíciu Nezávislej maloro¾níckej strany v maïarskom politickom spektre
mono porovna s postavením Demokratickej strany na Slovensku. Identita ich
záujmovej orientácie ako subjektov vnútornej politiky vyplývala z toho, e obe
strany pre svojich stúpencov reprezentovali jedinú vánejiu obèiansku alternatívu a sústreïovali vetky tie politické prúdy, ktoré z ideových dôvodov odmietali nielen komunistov, ale ¾avicové zameranie vôbec. V medzinárodných otáz38 VZ  PNS, K. 19/2414. Zasadnutie 20. 12. 1945, s. 5  6, 39  45. Zaznamenaná poznámka Masaryka: ...prili ako víazi... ako urazená ve¾moc.
39 Igazság 22. 1. 1946; Szabad Szó 1. 1. 1946, 6. 2. 1946.
40 A Nemzetgzulés ulése, 7. 2. 1946, F. Nagy s. 382; 8. 2. 1946.
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kach vak maïarskí maloro¾níci a slovenská DS vyjadrovali výrazne protikladné
stanoviská dané odlinosou predstáv o mierovom usporiadaní po druhej svetovej vojne.
Vyostrenie politickej krízy v Maïarsku, sprevádzané demontráciami vyslovene iredentistických skupín, vyvolávalo v susedných tátoch hlboké znepokojenie. Bezprostredné prípravy na mierové rokovania umocòovali v Prahe aj Bratislave vdy ve¾mi ivý záujem o maïarskú vnútornú politiku. Jednotlivé búrlivé udalosti zo zaèiatku roku 1946 popisovali situaèné správy, pripravované
v budapetianskom úrade delegácie ÈSR pri Spojeneckej kontrolnej komisii.
Autori informácií poukazovali na pokusy konzervatívnych kruhov ovládnu
maïarskú verejnú mienku.41
Z iniciatívy maïarskej vlády sa 6. februára 1946 obnovili v Prahe rozhovory preruené koncom minulého roku, návrh textu bilaterálnej dohody bol sformulovaný za pä dní. Po redakèných úpravách Dohodu medzi ÈSR a Maïarskom
o výmene obyvate¾stva podpísali 27. februára 1946 v Budapeti tátny tajomník
MZV V. Clementis a minister zahranièia J. Gyöngyösi. Podstatou dohody bolo
dobrovo¾né presahovanie osôb slovenskej a èeskej národnosti z Maïarska, zakotvené v èlánku I., kým na výmenu z ÈSR, pod¾a èlánku V. sa mal oficiálne urèi rovnaký poèet osôb maïarskej národnosti, ktoré dekrétom prezidenta republiky è. 33/1945 Sb. stratili tátne obèianstvo. Výnimku tvorila monos pod¾a
èlánku VIII. jednostranné vysídli z ÈSR osoby maïarskej národnosti, vinné trestným èinom pod¾a § 1 4 nariadenia SNR zo 14. mája 1945 è. 33 a pod¾a § 5,
v maximálnom poète tisíc osôb. Èlánok X. urèoval na realizáciu Dohody ustanovenie Zmieanej komisie, zloenej z dvoch èlenov za ÈSR a dvoch za Maïarsko.
Minister zahranièných vecí ÈSR, Jan Masaryk na marcovom zasadnutí parlamentu
prehlásil, e v pomere k Maïarsku mono s uspokojením kontatova urèité
uvo¾nenie, ktoré dolo k výrazu dohodou o výmene obyvate¾stva.42
Uzavretá dohoda vak nebola a ani nemohla by cestou k uvo¾neniu napätia vo vzahoch medzi Prahou a Budapeou. Koncepèný prístup vlády ÈSR
k výmene obyvate¾stva obsahoval principiálne protireèivé prvky: proklamovaná záchrana Slovákov pred národnostnou asimiláciou v maïarskom prostredí sa
mala sta jedným z prostriedkov oficiálneho zniovania poètu maïarskej národnosti na Slovensku. Za týchto okolností sa do presíd¾ovacej propagandy dostali nereálne prís¾uby a popri humánnej mylienke dobrovo¾nej repatriácie Slovákov sa objavila dokonca poiadavka povinného presahovania. Slovenská komunita v Maïarsku bola vnútorne roztiepená konfliktom odliných názorov. Na
41 SNA, f. ÚP SNR, K. 264. Situaèná správa 1.  15. 3. 1946.
42 Sbírka zákonù a naøízení... R. 1946, s. 1027  1035. Tìsnopisecké zprávy o schùzích
PNS. Expozé 6. 3. 1946, s. 10.
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druhej strane téza o tátnej nespo¾ahlivosti maïarských obyvate¾ov na Slovensku, zásada kolektívnej zodpovednosti vytvárala priestor pre rôzne formy nátlaku pri oficiálnom výbere osôb urèených na výmenu.
Parlamentné vo¾by roku 1946 priniesli v ÈSR pod¾a celotátnych výsledkov
najvyí poèet poslaneckých miest komunistom, ministerským predsedom sa stal
Klement Gottwald. Nový premiér v poh¾ade na Maïarsko opakoval známe stanovisko povojnovej politiky ÈSR, s dôrazom na tézu, e existencia maïarskej
meniny u nás udruje revizionizmus a marí pokojný vývoj v strednej Európe.43
Koncepcia definitívneho rieenia maïarskej otázky v ÈSR sa premietla do
metód oficiálnej národnostnej politiky. Poiadavku transferu, presadzovanú
v medzinárodnej rovine, dopåòali zámery uskutoèòované vo vnútrotátnej oblasti.
Napätie medzi maïarským obyvate¾stvom na Slovensku prehlbovala právna
a ekonomická neistota aj represívne zásahy miestnych orgánov. Súpisy vetkých
krívd adresovala maïarská vláda diplomatickým zástupcom Spojencov a predstavitelia Maïarska sledovali tento problém aj v debatách k realizaèným otázkam výmeny obyvate¾stva.44 V Maïarsku tá istá generácia Slovákov, ktorá bola
za tvr storoèia Horthyho éry vystavená oficiálnym odnárodòovacím praktikám,
sa po vojne stala terèom útokov ovinistických úradníkov zamaskovaných v novej tátnej správe a napokon zaila viaceré prejavy prenasledovania, ako odvetu
za postavenie maïarskej meniny na Slovensku. Sanosti na postup maïarskej
miestnej správy zbieral právny odbor Èeskoslovenskej presíd¾ovacej komisie.
Polemika okolo maïarských a slovenských saností, publikovaná a komentovaná dennou tlaèou, emotívne pôsobila na verejnú mienku v Budapeti, Prahe aj Bratislave. Do politickej krútòavy príèin, súvislostí a rozporov sa na oboch
stranách hranice dostali nevinní, jednoduchí ¾udia. Rozbor zloitých peripetií
národnostnej praxe v ÈSR nie je cie¾om tejto túdie: skúma iba odraz meninových problémov v zahraniènopolitickej aktivite ÈSR a Maïarska poèas príprav
mierového usporiadania Európy.
V Paríi od apríla do júla 1946 s mesaènou prestávkou rokovala Rada ministrov zahranièných vecí USA, Ve¾kej Británie a Sovietskeho zväzu o návrhoch
mierových zmlúv. Maïarský premiér Ferenc Nagy u zaèiatkom apríla 1946
43 Tìsnopisecká zpráva o schùzi ÚNS, 8. 6. 1946, s. 23.
44 Bibliografia k rieeniu maïarskej otázky na Slovensku (1945  1948) presahuje monosti
tejto túdie. Príkladom rôznych poh¾adov na danú tému sú práce JANICS, K.: A hontalanság
évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháborii után 1945  1948. (3. opravené, 1. maïarské vydanie). Budapest: 1989; UTAJ, .: Maïarská menina na Slovensku
v rokoch 1945  1948. (Východiská a prax politiky k maïarskej menine na Slovensku).
Bratislava: Veda 1993; BOBÁK, J.: Maïarská otázka v Èesko-Slovensku (1944  1948).
Martin: Matica slovenská 1996; VADKERTY, K.: Maïarská otázka v Èeskoslovensku 1945
 1948. Trilógia o dejinách maïarskej meniny. Bratislava: Kalligram 2002.
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cestoval s vládnou delegáciou do Moskvy. Jeden z delegátov, sociálnodemokratický tátny minister Árpád Szakasits, dva dni po návrate prijal zástupcu budapetianskej misie ÈSR. Na otázku, ako si jeho vláda predstavuje východisko pre
maïarských obyvate¾ov na Slovensku, Szakasits pripomenul dva varianty: poskytnutie vetkých obèianskych práv Maïarom v ÈSR, alebo, ak si Praha praje
vytvori z republiky èisto národný tát bude treba pomý¾a na istú úpravu hraníc a postúpi Maïarsku to¾ko územia, aby nové maïarské obyvate¾stvo malo
z èoho vyi.45 Maïarská vládna delegácia navtívila v priebehu júna Washington, Londýn a Parí, aby s oficiálnymi mierovými cie¾mi zoznámila ïalie víazné ve¾moci. Zo spo¾ahlivého prameòa získala vláda ÈSR informáciu, e návrh Maïarska na rieenie problému maïarských menín v susedných tátoch
obsahuje územné poiadavky. Voèi ÈSR malo ís o úpravu hraníc na etnickom
základe a ïalie korektúry z ekonomického a dopravného h¾adiska. Za východisko etnického princípu sa pokladalo sèítanie ¾udu v Uhorsku z roku 1910,
výrazne skreslené silným maïarizaèným tlakom.46
Vláda ÈSR, zainteresovaná na mierovej zmluve s Maïarskom, informovala o svojom stanovisku Radu ministrov zahranièných vecí osobitným memorandom v máji 1946. Presadzovalo sa plné oduznanie Mníchova a Viedenskej arbitráe do vetkých dôsledkov, uznanie princípu národného tátu Èechov a Slovákov, ako i práva na presídlenie zvyku maïarskej meniny, ktorá by v ÈSR
ostala po ukonèení výmeny obyvate¾stva a reslovakizácii. Prílohy memoranda
zvlá rozpracovali otázku transferu 200 tisíc etnických Maïarov z územia ÈSR
a problém rozírenia bratislavského predmostia na pravom brehu Dunaja. Poèas
rozhovorov s vedúcimi diplomatmi spojeneckých ve¾mocí, ete pred otvorením
konferencie v Paríi, minister Masaryk a tátny tajomník Clementis nepresvedèili ani predstavite¾a Spojených tátov J. F. Byrnesa, ani zástupcu Ve¾kej Británie E. Bevina o nutnosti riei otázku maïarskej meniny v ÈSR transferom.47
Mierová konferencia v Paríi bola otvorená 29. júla 1946. V úvodnej debate plenárneho zasadnutia minister zahranièia Jan Masaryk pripomenul historické korene konfliktu ÈSR s Maïarskom, uviedol príklady z nedávnej minulosti
a poiadavky predloené ako doplnky èi návrhy ku konceptu mierovej zmluvy
s Maïarskom zdôvodnil nutnosou zabezpeèi republike ochranu pred novým
revíznym hnutím. S oficiálnym maïarským stanoviskom oboznámil plénum
minister Gyöngyösi. Východiskovým motívom vystúpenia bola snaha privies
konferenciu k akceptovaniu etnického princípu pri stanovení hraníc. K problé45 AMZV, ZÚ Budape/1996. Polit. správa è. 6. Tajné! (22. 4. 1946).
46 Tame. Politická správa è. 11. (8. 6. 1946).
47 VZ  ÚNS, K. 44/2492, schôdza 31. 10. 1946, prejav V. Clementisa s. 5, Tisky ÚNS, zv.
IV. 1947. List prezidenta rep. (17. 5. 1947).
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mom sporu s ÈSR predniesol maïarský minister návrh dvoch moností, známy
u od júna 1945.48
Neoficiálny poradca maïarskej delegácie Mihály Károlyi vo svojich pamätiach hodnotil paríske vystúpenie Gyöngyösiho ako neve¾mi úspené i preto,
lebo minister zahranièných vecí nedokázal da svetu na vedomie, e sa Maïarsko skutoène zmenilo alebo aspoò k tejto premene smeruje. Namiesto toho
vedúci maïarskej delegácie iadal od mierovej konferencie územia, ktoré Maïarsko predtým získalo ako odmenu od Hitlera. Prejav ministra zahranièia,
napísal Károlyi, bol urèený maïarským nacionalistom.49
Na mierovej konferencii podporili stanovisko delegácie ÈSR zástupca sovietskeho ministra zahranièných vecí A. J. Vyinský a juhoslovanský minister zahranièia Stanoe Simiæ. Kompromisný návrh prednesený vedúcim delegácie USA
a v zásade identický s názorom Ve¾kej Británie, predpokladal unifikáciu otázky transferu a úpravy tátnych hraníc ÈSR na slovensko-maïarskej línii. V prípade dohody sa mal poèet transferovaných osôb zníi na minimum odstúpením
území ÈSR, obývaných výluène maïarskou meninou. Neoficiálny návrh britskej delegácie rovnako spájal princíp transferu s výmenou území, ktorá by sa na
Slovensku týkala troch úsekov 1. parkanského (túrovského) okresu, 2. výbeku pod Fi¾akovom a 3. krá¾ovsko-chlmeckého okresu. Na druhej strane by Maïarsko muselo ÈSR odstúpi nieko¾ko dedín juhozápadne od Koíc a ïalie na
východ od Roòavy. Delegácia ÈSR striktne odmietla, oficiálne èi neoficiálne,
na tomto základe rokova.50
Konferencia v Paríi skonèila 15. októbra 1946, ale prípravu mierových
zmlúv neuzavrela. Návrhy textov doplnila a spracovala Rada ministrov zahranièných vecí poèas novembra a decembra na zasadnutí v New Yorku. Definitívne
znenie mierovej zmluvy s Maïarskom podpísali najskôr zástupcovia Sovietskeho zväzu, Ve¾kej Británie a USA, potom v Paríi 10. februára 1947 predstavitelia deviatich spojeneckých krajín, medzi nimi minister zahranièných vecí ÈSR
Jan Masaryk a tátny tajomník Vladimír Clementis. Za Maïarsko podpísal mierovú zmluvu minister zahranièia János Gyöngyösi.
Z rozsiahleho textu mierovej zmluvy mali niektoré ustanovenia osobitný
význam pre tátne záujmy ÈSR. O hraniciach Maïarska pojednáva I. èas zmluvy. Samostatný odsek 4.a v èlánku 1. vyhlasuje za nulitné rozhodnutia Viedenskej arbitráe z 2. novembra 1938. Hranica medzi ÈSR a Maïarskom sa obnovila pod¾a statu quo k 1. januáru 1938, s úpravou pre bratislavské predmostie,
48 KRNO, D. M.: Parí 1946. Pripravoval sa mier s Maïarskom. Bratislava: 1947, s. 47 
49; Szabad Nép 18. 8. 1946, s. 1  2.
49 KÁROLYI, M.: Hit, illúziók nélkül. Budapest: 1977, s. 399.
50 VZ  NÚS, K. 44/2492, schôdza 31. 10. 1946, s. 5  16.
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utvorené pripojením troch obcí na pravom brehu Dunaja: Horvátjárfalu (Jarovce), Oroszvár (Rusovce) a Dunacsun (Èunovo) k územiu ÈSR. Do II. èasti zmluvy, politických ustanovení, ako samostatný èlánok 4., v nadväznosti na prísluné rozhodnutie dohody o prímerí, bol aj pre budúcnos zakotvený zákaz revizionistickej propagandy v Maïarsku, tie organizácií, èi u politických, alebo
vojenských, nepriate¾sky zameraných proti Spojeným národom. V nasledujúcom
5. èlánku bola stanovená povinnos Maïarska vstúpi do rokovania s Èeskoslovenskom s cie¾om vyriei otázku tých obyvate¾ov maïarského etnického
pôvodu, ktorí ijú v Èeskoslovensku a nebudú presídlení do Maïarska v zmysle
Dohody o výmene obyvate¾stva z 27. februára 1946. V prípade, e do 6 mesiacov od doby, keï mierová zmluva nadobudne platnos, nebude dosiahnuté rieenie tejto otázky, mala ÈSR právo predostrie ju Rade ministrov zahranièných
vecí. Bod 1 èlánku 11. politických ustanovení zaväzoval maïarskú vládu najneskôr do 18 mesiacov vyda Juhoslávii a ÈSR predmety kultúrneho dedièstva,
pochádzajúce z územia oboch tátov, ktoré preli do drby maïarského tátu
alebo intitúcií v dôsledku maïarskej nadvlády pred rokom 1919.
Reparácie a retitúcie urèovala V. èas mierovej zmluvy v tom istom rozsahu, ako rozhodla u dohoda o prímerí. Na iados Maïarska vlády ZSSR, Juhoslávie a ÈSR ete pred rokovaním v Paríi predåili lehotu reparaèných splátok zo 6 na 8 rokov. V 23. èlánku mierovej zmluvy je zakotvená predåená lehota. Do 26. èlánku hospodárskych ustanovení, bod 3., bola zaradená povinnos
poskytnú obèanom ÈSR náhradu za hodnoty násilne zabavené maïarskou vládou a správnymi orgánmi na okupovanom území po 2. novembri 1938. Mierovú zmluvu pod¾a 42. èlánku mali povinnos ratifikova spojenecké ve¾moci
a táty, ako aj Maïarsko.51
Napätie vo vzahoch medzi ÈSR a Maïarskom, umocnené poèas mierovej
konferencie bezvýsledným dvojstranným rozhovorom ministrov zahranièia
Masaryka a Gyöngyösiho v Paríi, sa premietlo aj do zdåhavých debát ku konkrétnym realizaèným otázkam výmeny obyvate¾stva. V jeseni 1946 väèina európskej tlaèe venovala metódam vnútorného rieenia maïarskej otázky na
Slovensku ve¾a priestoru, pod výraznými titulkami o deportácii do èeského pohranièia, vnútornom presíd¾ovaní a perzekúciách.52
Na zasadnutí zahranièného výboru parlamentu v polovici februára 1947 minister Masaryk charakterizoval maïarský problém ako jeden z najaích
v politike ÈSR. Zásadnú príèinu sporu s Maïarskom videl minister zahranièia
51 Sbírka zákonu a naøízení republiky Èeskoslovenské 1947. Mierová zmluva s Maïarskom
(10. februára 1947) s. 961  1037.
52 ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Medzinárodné súvislosti prístupu k maïarskej menine na
Slovensku (1944  1948). Historický èasopis, 44, è. 2., 1996, s. 241.
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v tom, e maïarská politika za celé obdobie od ukonèenia vojny nedokázala
získa dôveru ÈSR vo svoj hlboký prerod od obávaného iredentizmu ku skutoènej demokracii.53
Debata v budapetianskom parlamente 20. marca ponúkla aj ministrovi
Gyöngyösimu monos vyjadri stanovisko k aktuálnym otázkam zahraniènej politiky. S po¾utovaním kontatoval, e ÈSR, ktorá oprávnene nedôverovala horthyovskému reimu, nako¾ko sa obávala jeho násilného revizionizmu, tendencií
pohlcova cudzie národy a väzieb na medzinárodnú reakciu, nezmenila svoj
vzah k Maïarsku ani po nástupe novej, demokratickej vlády. Minister vyjadril zámer vlády do konca dovies i výmenu obyvate¾stva, ale trval aj zo strany
ÈSR na dodriavaní prevzatých záväzkov.54 Obojstranná výmena po rokovaní
v Bratislave zaèala od apríla 1947.
Do popredia medzinárodného záujmu sa Maïarsko nedostalo iba pre polemiky s vládou ÈSR, ale najmä pre rozruch vyvolaný od januára 1947 nebezpeènou eskaláciou vnútropolitickej krízy. Po hrubom nátlaku komunistov podal premiér Ferenc Nagy v júni demisiu a nevrátil sa z dovolenky vo vajèiarsku. Spravodajská informácia pre Prahu zdôraznila, e v podstate ide o zmenu reimu,
nako¾ko v Maïarsku nastupuje k moci ¾avica.55 Vo¾by v auguste iba ilustrovali túto skutoènos.
Zvlátnosou júnových rokovaní o mierovej zmluve v maïarskom parlamente bol fakt, e post ministra zahranièia doèasne reprezentoval minister informácií Ernõ Mihályfi. K ratifikácii mierovej zmluvy sa vyjadril ako k tragickej úlohe,
pretoe demokratické Maïarsko musí prija mier zrodený z vôle víazných
ve¾mocí, ktorý si svojou politikou za minulé desaroèie vyslúili previnilí vládcovia maïarského ¾udu. Napriek ostrým výhradám, predneseným v diskusii,
vetky politické sily prijali mierovú zmluvu ako obnovenie plnej suverenity
a upevnenie medzinárodného postavenia Maïarska.56
Mierová zmluva nadobudla platnos 15. septembra 1947, v Budapeti posledný raz zasadla Spojenecká kontrolná komisia a obnovili sa diplomatické styky
ÈSR s Maïarskom. Premiér novej maïarskej vlády Lajos Dinnyés vyjadril elanie v najbliom èase uskutoèni rokovanie s Prahou na základe 5. èlánku politických ustanovení mierovej zmluvy.57
Diplomatické pozadie mierového usporiadania Európy odhalilo håbku rozporov medzi svetovými ve¾mocami a postupnú izoláciu východného bloku.
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OPRÁVNENOS POVSTALECKEJ SNR
VYDÁVA PRÁVNE NORMY
Peter Mosný
Prezidentské dekréty E. Benea v poslednom období intenzívne rezonujú vo
výskumných aktivitách irokého spektra bádate¾ov. Je to nespochybnite¾ný odraz spoloèenského pohybu vo výsostnej miere prioritne preferovaný najmä vonkajími okolnosami. Participácia vnútorná, tak èeská ako aj slovenská, reprezentuje a následnú druhotnú rovinu. Zdá sa vak, e podstatne intenzívnejiu.
Tímy slovenských i èeských historikov, právnohistorická obec i jednotlivci hádam preskúmali a zhodnotili i to nezhodnotite¾né a dosia¾ neprebádané. Niet
vak jednotiaceho prvku a poh¾adu. Existuje len vyhranený mantinelizmus v diapazóne od radikálneho zatracovania a obviòovania po umiernený racionalizmus.
V týchto súvislostiach dos neprávom uniká do úzadia základná otázka èi
základný problém. A tou nesporne je vo vzahu ku Slovensku problém oprávnenosti vydávania nariadení povstaleckej Slovenskej národnej rady v rovnakej
rovine, k obdobným zásahom a konaniam ako v prípade prezidentských dekrétov E. Benea výluène v Èechách.1 Je nespochybnite¾né, e nastolená problematika je nejednoduchá a názorovo variabilná. Preto ani zámerom tohto príspevku nie je poda komplexný èi ucelený celok. A tobô nie presadzova jediné
správne stanovisko. Ale v zloitosti dobových javov a ich hodnotenia napomáha objektivizácii stavu.
Rozhodujúcou skutoènosou v tomto smere je proces samotného kontituovania povstaleckej Slovenskej národnej rady. Ako je veobecne známe, dolo
k nemu prijatím Vianoènej dohody z decembra 1943. V tejto súvislosti je potrebné poukáza na nieko¾ko skutoèností.
V prvom rade dolo k nemu poèas existencie vojnovej Slovenskej republiky, preto aj kontituovanie SNR zodpovedá stavu spoloèenskej situácie, v ktorej vznikla. Teda z faktu vo svojej podstate prevratového (revoluèného) orgánu,
v prevratovej (revoluènej) situácii. Navye tento orgán vo svojom vznikajúcom
dokumente prezentuje svoju mocenskú podobu v rovine deklarovania dokonca
netradièného dvojstupòového preberania moci na území Slovenska.2 Èo zname1
2

56

Pozri bliie: VOJÁÈEK, L.: Dekréty prezidenta republiky a jejich uplatnìní na Slovensku, In: Èasopis pro právní vìdu a praxi, 10, 2002, 2, s.178  183.
Vo Vianoènej dohode v tejto súvislosti zaznamenávame: V prvej príhodnej chvíli prevzia vetku politickú, zákonodarnú, vojenskú i administratívne výkonnú moc na Slovensku.... cit. pod¾a PREÈAN, V.: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava:
1965, s. 126.
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nalo, e momentom vzniku SNR tento orgán zaèal pôsobi len v rovine prvej,
odbojovo-politickej, teda organizaènej. Rozhodne nie v rovine tátno-mocensko
politickej a právnej.3
Hoci SNR vo Vianoènej dohode aklamaèným spôsobom demontrovala zjednotenie v nej samej vetkých protifaistickým síl na Slovensku, a tak sa preferovala ako orgán reprezentujúci ... skutoèné zmý¾anie vetkých vrstiev slovenského ¾udu...,4 ilo nesporne len o relevantný údaj vo vzahu k ideovým smerom podie¾ajúcim sa na kontrasignácii tohto dokumentu. Nesporne v nej samej
absentovali iné, historicky závanejie, nielen ideové, ale aj politické zoskupenia. A k nim patrili najmä skupina okolo V. robára a K. Viestovej. Táto skutoènos na jednej strane nemení niè na fakte, e znaène spektrálna politická dimenzia zoskupenia okolo Vianoènej dohody v pomere k dovtedajej histórii dokázala prekona vyhranenos orientácií od ¾avicovo-komunistického a po
liberálno-demokraticko-obèiansky vo vzahu k predmníchovským pomerom.
A to aj v nazeraní na budúce rieenie slovenskej otázky. Na strane druhej vak
narúa proklamované tvrdenie o reprezentovaní skutoèného, èi, lepie povedané,
výluèného zmý¾ania slovenského národa, alebo jeho vedúcich predstavite¾ov,
stojacich na èele ideových smerov pôsobiacich na vtedajom Slovensku. Bolo
a je predsa ako pochopite¾né, aby s týmto dobovým dokumentom, a v tom
èase, súhlasili èechoslovakistické a proti vojnovej slovenskej tátnosti pôsobiace
odbojové sily. Avak vzh¾adom na neskorí vývin vrcholiaci prijatím Deklarácie SNR 1. septembra 1944 sa tento negativizmus odstránil. Kontituèný akt SNR
vo Vianoènej dohode bol tak ïalím revoluèným vývojom validovaný a z poh¾adu oprávnenosti neskorieho vydávania právnych noriem týmto mimoriadnym
orgánom v mimoriadnej dobe opodstatnený aspoò do rovnakej miery ako u iných
v rovnakej mimoriadnej situácii v dejinách vznikajúcich mimoriadnych èi prevratových orgánov.5
3

4

5

To koniec-koncov pregnantne dokument vyjadril v èasti prezentovania úloh a cie¾ov SNR
konkretizovaním snáh  Jednotne a centrálne vies boj slovenského národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu..., PREÈAN, V.: c. d., s. 126, k tomu dolo a vydaním Deklarácie SNR 1. septembra 1944. Pozri bliie Vianoèná dohoda, In: c. d. s. 126.
Túto situáciu je moné s istými výhradami porovna èasovo najbliie so vznikom Národného výboru èeskoslovenského v roku 1918, pri kontituovaní ktorého zase absentovali zástupcovia nacionálnej zloky orgánu- Slováci. K napraveniu dolo a pribratím V.
robára za èlena tohto orgánu pri samotnom kontituovaní vzniku èeskoslovenského tátu
28. októbra 1918.
V èasti I. Vianoènej dohody sa hovorí, e SNR bude vo svojej èinnosti postupova
v dorozumení s èesko-slovenskou vládou.... V èasti II. je zase vyslovené elanie spoloèného spoluitia Èechov a Slovákov ... v novej Èesko-Slovenskej republike..., ako aj
Budúca Èesko-Slovenská republika má vies svoju zahraniènú politiku..., èi  Vnútorné usporiadanie budúcej Èesko-Slovenskej republiky....
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Èasový prvok kontituovania SNR Vianoènou dohodou rozhodne nebol náhodným. Vo svojej podstate len kopíroval zvratové momenty vojnovej situácie,
priaznivej pre táty irokej protihitlerovskej koalície, v komplexnej podobe vyjadrené v záveroch teheránskej konferencie. Za súèasne nerueného statusu
tátneho reimu slovenského tátu, v rozhodujúcej miere vytvoreného ako protiklad na nerieenie postavenia Slovenska a slovenského národa v medzivojnovom Èeskoslovensku.
Kontradiktórnos kontituèného aktu Vianoènej dohody spoèívala tak nielen
v tom, e Slovenská národná rada nemohla plne a jednoznaène vychádza z práva
národov na sebaurèenie, ako aj vyhlási sa za jedinú reprezentantku samobytnosti slovenského národa, èi za jedinú reprezentantku jeho politickej vôle alebo za jedinú nosite¾ku jeho tátnej suverenity. Tieto aspekty sa zrealizovali u
v autonómnom zriadení Slovenskej krajiny a potom nesporne vo vojnovej Slovenskej republike aj v podobe tátu. A navye, Vianoèná dohoda neobsahuje ani
len jedno ustanovenie, ktoré by prezentovalo zámer novovzniknutého orgánu vytvára nový slovenský tát èi slovenskú tátnos. Ba práve naopak. V nie jednej
èasti Vianoènej dohody sú prezentované ciele a zásady zápasu o novú podobu
povojnovej Èesko-Slovenskej republiky.6 Dokonca vo svojom zakladajúcom dokumente Slovenská národná rada dobrovo¾ne a explicitne uznávala èeskoslovenskú tátnu reprezentáciu v Londýne ako svoj nadriadený orgán vo veciach zahraniènopolitických a vojenských. Tým nesporne priznávala aj tátoprávnu
spojitos a nadväznos na doktrínu predvojnovej Èeskoslovenskej republiky.7
Bola tu tie skutoènos, e celý kontituèný akt sa nerealizoval na podnet
tátmi protihitlerovskej koalície uznanej èeskoslovenskej tátnej reprezentácie
so sídlom v Londýne ako jedinej reprezentantky ich plánov povojnového usporiadania predvojnovej èasti èeskoslovenského stredoeurópskeho priestoru. Nad
to ete vo svojich budúcich predstavách odporujúcich aj jej vôli, pochopite¾ne,
a pri naplnení, aj keï u èrtajúcej sa premisy vojenskej poráky nacistického
Nemecka a jeho spojencov.
Preto aj uvádzaný kolorit reálií vo vzahoch a súvislostiach dáva dostatoèný priestor na dotvorenie obrazu Slovenskej národnej rady ako orgánu stojaceho na pozíciách nielen proti prinajmenej nedemokratickému reimu slovenského tátu, ale vo svojej najvlastnejej podobe proti samostatnému slovenskému

6
7
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Pozri bliie ustanovenia Vianoènej dohody v èasti II. ods. 4.
Vetky navonok v Povstaní prejavované symboly boli jednoznaène proèeskoslovenské
(pouívanie zástavy ako tátneho symbolu, heslá, propagandistický materiál a podobne).
Bolo to aj z toho dôvodu, e v chápaní prostého èloveka v období Slovenského národného povstania dochádzalo k jednocestnému stotoòovaniu reimu slovenského tátu so
tátnou samostatnosou Slovenska.

Oprávnenos povstaleckej SNR vydáva právne normy

tátu ako takému. Nazdávam sa toti, e neprijatie oboch negaèných postojov by
reprezentovalo len nepodloenú ekvilibristiku mylienkových pochodov s reálnym stavom. V oboch prípadoch tak jej jedine a vdy vo vetkých dokumentoch
proklamované snaenie a zápas za povojnové obnovenie èeskoslovenského tátu
na nových základoch (samozrejme, aj ústavných) nemohlo smerova, a ani nesmerovalo ku vzniku samostatnej a nezávislej podoby nového slovenského tátu, jeho tátnosti èi následne výsostne slovenského právneho poriadku.8 Pritom
nesporne paradoxne vyznieva fakt, kontatovaný aj skupinou historikov, e samobytne opätovne potvrdený a do budúcnosti takto hlásiaci sa slovenský národ,
a jeho revoluèný reprezentant v podobe SNR, vystupuje proti vlastnej tátnosti.9
Prijatím Deklarácie SNR 1. septembra 1944 zaèína druhá etapa participácie
Slovenskej národnej rady na veciach smerujúcich k povojnovej obnove èeskoslovenského tátu. Nesporne ilo o tátoprávne významnejiu etapu a predpokladanú jej zakladajúcim dokumentom. Aktivizaèným momentom prvej príhodnej chvíle sa stáva nekontrolované vypuknutie ozbrojeného odporu na Slovensku v podobe Slovenského národného povstania. Náhly vývoj udalostí viedol
nielen k politickým komplotom smerujúcim k ovládnutiu rozbiehajúceho sa
ozbrojeného vystúpenia, ale aj k ich rýchlemu pragmatickému vyrieeniu. Výsledným rezultátom sa stáva kontituovanie Slovenskej národnej rady nielen ako
legálneho orgánu hlásiaceho sa k prevzatiu vetkej zákonodarnej a výkonnej
moci, ako i obrany Slovenska na celom jeho území, ale z poh¾adu reprezentatívnosti jeho zloenia ako orgánu zoskupujúceho tentokrát skutoène vetky ideové, ...demokratické a pokrokové zloky a smery slovenského národa... podie¾ajúce sa na hnutí odporu proti reimu slovenského tátu.10
Ani tieto udalosti a prezentované fakty vak niè nemenili na skutoènosti, e
legálna Slovenská národná rada deklarovaná ako najvyí zákonodarný a vládny
orgán na celom území Slovenska mala opätovne charakter prevratového (revoluèného) orgánu v prevratovej (revoluènej) situácii. Z toho, pochopite¾ne, vyplývala aj legitimita a legalita jej konania majúceho dokonca udalosami podmienenú primeranú podobu vydávania právnych noriem.
Osobitne je vak potrebné zdôrazni, e ustanovenia Deklarácie SNR plne
nadväzovali na Vianoènú dohodu, najmä v otázkach vzahov k èeskoslovenskej
tátnej reprezentácii v Londýne. Teda nedvojzmyselne participovali aj na prihlásení sa k povojnovému tátnemu spoluitiu Slovenska a Slovákov v novom
8 Pozri predovetkým práce F. Vnuka.
9 Spolupredsedom SNR sa stáva V. robár.
10 Sme za bratské spoluitie s èeským národom v novej Èeskoslovenskej republike. Ústavnoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky republiky budú vzájomnou dohodou
definitívne usporiadané...  pozri text Deklarácie SNR in PREÈAN V.: c. d., s. 390.
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èeskoslovenskom táte.11 Akýko¾vek iný poh¾ad a prístup v tomto smere, tak
z h¾adiska vnútorného, a o medzinárodnom ani nehovoriac, by bol býval prinajmenom málo prezieravý. To v plnom rozsahu potvrdili skutoènosti z konca
októbra 1944 spojené s porákou Povstania.
Deklaráciou SNR, ako predovetkým politickým dokumentom, sa poloili aj
základy pre vykonávanie zákonodarnej èinnosti Slovenskej národnej rady, teda
vytvárania právneho poriadku. Stalo sa tak vydaním nar. SNR è. 1/1944 Zb. nar.
SNR z 1. septembra 1944.12 Je nespochybnite¾né, e charakter tohto konania
nadväzoval na podstatu a princípy jej vzniku i pôsobenia tak v ilegálnej ako aj
v legálnej podobe. Otázkou len zostáva hodnotenie tohto stavu v rovine podstaty
týchto právnych noriem a ich zaèlenenia.
Východiskovým postulátom v tomto smere musí by nesporne obsah ustanovení tejto prvej právnej normy. Na jednej strane (§1) hovorí o výkone vetkej
zákonodarnej moci na celom území Slovenska, teda nielen na povstaleckom, aby
vzápätí nasledujúce jej ustanovenie (§ 2) hovorilo o prevzatí celého právneho
poriadku z èias predmníchovského i pomníchovského Èeskoslovenska, dokonca aj z èias vojnovej (vtedy ete stále existujúcej) Slovenskej republiky. Pochopite¾ne, s výhradou jeho neodporovania duchu republikánsko-demokratickému.
Vo vzahu k deklarovaným cie¾om v oboch politických dokumentoch (Vianoènej dohode i Deklarácii SNR) táto prvá právna norma dotvárala tie dovtedy vyjadrovaný vzah k èeskoslovenskému tátu. Teda nadväznos a súèas. Do
istej miery toho potvrdením bolo aj prevzatie právneho poriadku Slovenskej
republiky, nako¾ko základom tohto bol opä právny poriadok Èeskoslovenska
s výhradou neodporovania duchu slovenskej samostatnosti.13 To vak neznamenalo, e by SNR svojou zákonodarnou èinnosou chcela nadväzova na vojnovú slovenskú tátnos. V prvom rade to vyluèovali jej dovtedajie prejavy stojace na pozíciách nového povojnového Èeskoslovenska, a tie samotný, u aj
ozbrojený odpor voèi reimu a v tej spojitosti, ako aj v spojitostiach irích, i samotnému slovenskému tátu èi povojnovej samostatnej slovenskej tátnosti.
Osobitné postavenie tohto prvého nariadenia je nutné vidie v kontexte udalostí tak vnútorných  slovenských, ako aj medzinárodných  èeskoslovenských.

11 V historických súvislostiach to bol prvý orgán s pomenovaním Slovenská národná rada,
ktorý v prevratovej situácii vydával právne normy.
12 Zákon zo 14. marca 1939 o samostatnom slovenskom táte (zák. è. 1/1939 Sl. z.) vo svojom § 3 stanovil, e vetky dovtedajie zákony, nariadenia a opatrenia zostávajú naïalej
v platnosti s tými zmenami, ktoré vyplývali z podstaty samostatnosti slovenského tátu.
13 Nie v pomere ku zahranièiu, pretoe tam tátnu moc aj v zastúpení územia Slovenska
vykonávalo Doèasné tátne zriadenie èeskoslovenské na èele s prezidentom E. Beneom
medzinárodnoprávne uznané víaznými tátmi protihitlerovskej koalície.
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Nesporne nar. SNR è. 1/1944 Zb. nar. SNR naplnilo vetky predpoklady a znaky
revoluènej právnej normy. To znamená, e bola prijatá orgánom, ktorý deklaratórnym spôsobom prevzal vetku tátnu moc na Slovensku v situácii, keï neexistoval iný orgán doma.14 K tomu tento orgán, práve na základe svojej prvotnej právnej normy, sa pokúsil následné vetky ïalie právne normy uvies do
ivota v zmysle ich repektovania slovenskou spoloènosou. Preto je moné
povaova nar. SNR è. 1/1944 Zb. nar. SNR za ohniskovú normu na Slovensku,
ku ktorej sa svojim vznikom viau vetky právne normy na Slovensku, e z nej
priamo alebo nepriamo pochádzajú ostatné právne normy a majú z nej svoju
platnos.15 To vak nemôe znamena, e tak vznikla osobitná, na èeskoslovenskej tátnosti a právnom poriadku úplne nezávislá slovenská tátnos s jej právnym poriadkom. Z poh¾adu irieho a nepochybne rozhodujúceho zahraniènopolitického bolo irelevantné, èi SNR a v akej podobe odmietala uzna èeskoslovenskú tátnu reprezentáciu v Londýne. Dokonca za aký status Slovenska
a Slovákov v novom Èeskoslovensku sa vyslovovala. To boli rozpory vnútorné,
èeskoslovenské, niè nerieiace v rovine u ustáleného plánovaného obnovenia
povojnového Èeskoslovenska ako celku v jeho predmníchovských hraniciach zo
strany mocností protihitlerovskej koalície.
Právne normy vydávané Slovenskou národnou radou platili len na Slovensku. Ale len od 1. septembra 1944. Dovtedy, z poh¾adu revoluèného protifaistického prevratového stavu, v súlade s teóriou právnej kontinuity, mali plati
ústavné dekréty a dekréty prezidenta republiky. Pochopite¾ne, e rozhodujúcim
èasovým momentom bolo medzinárodnoprávne uznanie sústavy Doèasného tátneho zriadenia èeskoslovenského dòa 18. júla 1941. Táto skutoènos prvotne
zaraïovala aj Slovensko (ale len v rámci Èeskoslovenska), hoci a do vypuknutia Povstania neexistoval jednotný a centrálne vedený odboj, do sféry politického vplyvu tátov protihitlerovskej koalície. Vypuknutie SNP ako akt aktivizácie a slobodného stanoviska k faizmu ako takému mono povaova za povinnú verejnú prezentáciu lojality a spolupatriènosti k tejto koalícii. Inej alternatívy
nebolo. A bolo dobre, e taká bola.
Slovenské národné povstanie sa skonèilo porákou. Èie faktickým zastavením revoluèného prevratového procesu, ktorý sa u v dovtedajej podobe neobnovil. Povstanie nepokraèovalo, zaèala sa oslobodzovacia akcia zo strany tátov, ktoré tátoprávne uznávali jedine Èeskoslovensko reprezentované londýn-

14 LUBY .: Základy veobecného súkromného práva, Bratislava: 1947, s. 9.
15 Je potrebné si tie pripomenú, e SNR od svojho vzniku v decembri 1943 nebola medzinárodnoprávne nikým uznaná. Tým sa nenaplnilo jej postavenie ako nosite¾ky èi spolunosite¾ky tátnej suverenity.
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skym vedením odboja na èele s E. Beneom. Mimoriadne postavenie SNR ako
revoluèného prevratového orgánu, tak ako aj obdobných orgánov v historických
etapách a paralelách so schopnosou tvori nové dejiny, bolo po poráke SNP
prinajmenom oslabené.16 Akéko¾vek jednostranné diktovanie podmienok
v tomto smere bolo neopodstatnené a neakceptovate¾né.
Preto aj právny poriadok, ktorý tak v banskobystrickom i v koickom období
jej èinnosti nemono hodnoti ako právny poriadok nejakého osobitného tátu
èi tátnosti vytvorenej Slovenskou národnou radou, ale len ako osobitný právny poriadok èeskoslovenský platný len na Slovensku, ktorý mal ohnisko svojho
vzniku v nar. è.1/1944 Zb. nar. SNR. Ete výraznejie mono túto skutoènos
zdôrazni kontatovaním, e tým nevznikol právny poriadok nejakého osobitného slovenského tátu, ale len na území Slovenska platný parciálny právny systém, prièom sa poèítalo s tým, e sa obdobne vytvorí aj celotátny èeskoslovenský národný a demokratický právny poriadok a e sa do neho vèlení tento na
území Slovenska platný právny systém.17
Daná charakteristika azda najkomplexnejie vystihuje vetky globálne stránky
oprávnenosti vydávania právnych noriem Slovenskou národnou radou. S tým
koreponduje aj spoèiatku èiastoène osobitá úprava problémov spojených s denacifikáciou, s defaizáciou a demokratizáciou pomerov na Slovensku vo vetkých
realizovaných rovinách. Ak by sme prijali akéko¾vek iné stanovisko k právnym
normám vydávaných Slovenskou národnou radou, dostal by sa tento legitímny
proces do nelegálnej polohy. Jej základom by sa toti stal princíp nièím neodôvodneného postupu v podstate samozvaného orgánu bez medzinárodnej akceptácie, ktorému v domácich podmienkach navye chýbala validácia jeho èinnosti. A tou mohlo by, tak ako aj v iných historických epochách a procesoch, bez
poráky zakonèený revoluèný prevratový pohyb. K tomu na Slovensku v prípade
Slovenského národného povstania vak nedolo. Tomuto kontatovaniu neodporuje ani skutoènos, e ani beneovská tátna reprezentácia nezaujala k SNR
razantnejie stanovisko po poráke SNP. Dokonca, e aj v samotnom oslobodzovacom procese územia Slovenska bola Slovenská národná rada repektovaná zo
strany sovietskeho vojenského velenia.
Vetky tieto posledne uvádzané i niektoré ïalie postoje mali spoloèného
menovate¾a, jednu nepremennú kontantu. Jej základ tvorila opodstatnená nepopularita osoby E. Benea u väèiny obyvate¾ov na Slovensku v spojitosti

16 Pozri bliie LUBY .: Kontinuita, In: Právny obzor, 29, 1946, 7  8, s. 213.
17 LUBY .: Slovenské národné povstanie a vznik národného a demokratického právneho
poriadku, In: Právny obzor, 57, 1974, 7  8, s. 623.
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s ideovou prevahou komunistického vplyvu v èinnosti SNR.18 Táto nesporne
z ve¾kej miery kopírovala budúci medzinárodný status quo tátov protihitlerovskej koalície o sférach ich politického vplyvu. K jeho prezentácii dolo u na
teheránskej konferencii v roku 1943. Nikto vtedy, ani dlho potom presne nepoznal jeho východiská a podstatu. Neznalos vak vyvolávala neistotu. Mohla
nahráva, a aj nahrávala tomu, kto politicky i strategicko-vojensky pochopil, e
oslobodzovacia misia územia Èeskoslovenska je reálnejia z východu.

18 Okrem iných skutoèností tomu nasvedèoval aj prerod neoblomného èechoslovakistu
V. robára na stúpenca samobytnosti slovenského národa, i ostatných èlenov tzv. obèianskeho tábora v SNR do pozície zástancov usporiadania budúceho povojnového èeskoslovenského tátu s výraznými sociálnymi i socializaènými prvkami.
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NEMECKÁ MENINA NA SLOVENSKU V KONTEXTE
DEKRÉTOV PREZIDENTA ÈSR E. BENEA
A NARIADENÍ SNR (1944  1945)
Soòa Gabzdilová
V slovenskej spoloènosti sa po roku 1989 zaèalo diskutova o problematike dekrétov prezidenta Èeskoslovenskej republiky (ÈSR) E. Benea, ktoré sú
v radoch irokej verejnosti známe pod oznaèením Beneove dekréty. Do popredia
sa dostali dekréty prijaté po návrate prezidenta do vlasti na jar 1945 a v rámci
nich sa pertraktujú hlavne tie, ktoré sa týkali nemeckej (maïarskej) minority
a mali tak priamy dopad na osudy prísluníkov obidvoch neslovanských menín
ijúcich na území Èeskoslovenskej republiky. V tejto súvislosti sa u menej èasto
uvádzajú nariadenia Slovenskej národnej rady (SNR), ktoré na Slovensku mali
v tej dobe platnos zákona. Aj SNR prijala vo vzahu k nemeckej minorite nieko¾ko nariadení, ktoré výrazne poznaèili ivot prísluníkov nemeckej národnosti.
Vzh¾adom na iroký záber prezidentských dekrétov, èi nariadení SNR a limitovaný rozsah príspevku, uvediem tie z nich, ktoré pod¾a môjho názoru najradikálnejím spôsobom zasiahli osudy nemeckého obyvate¾stva na Slovensku.1
Prísluníci nemeckej minority na Slovensku neboli nikdy v minulosti poèetnou etnickou komunitou. V 20. storoèí sa ich poèet pohyboval od 140 000 do
150 000 osôb, èo tvorilo necelých 5 % z celkového sumáru obyvate¾stva. Vzahy
medzi slovenskou majoritou a nemeckou meninou neboli a do roku 1938 konfliktné, vyznaèovali sa tolerantnosou a vzájomnou spoluprácou vo viacerých
oblastiach. Do súitia nepriaznivo zasiahla nacistická ideológia, ktorá prenikla
do radov nemeckej komunity, Mníchovská dohoda a udalosti nasledujúce po nej.
Negatívne dimenzie nadobudlo súitie Slovákov a Nemcov najmä koncom druhej svetovej vojny a tesne po jej skonèení.
Základom strategickej línie èeskoslovenských exilových orgánov v Londýne, prezidenta E. Benea a vlády, v procese obnovy Èeskoslovenska po druhej
svetovej vojne, sa stal zámer vytvori republiku ako tát Èechov a Slovákov bez
neslovanských menín  Nemcov a Maïarov. Uvedenú koncepciu presadzoval
1
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Okrem dekrétov a nariadení SNR uvádzaných v príspevku patrili k legislatívnym normám, ktoré významne podmieòovali postavenie nemeckého obyvate¾stva v ÈSR napr:
dekrét z 18. októbra 1945 è. 122/1945 Zb. o zruení nemeckej univerzity v Prahe, dekrét
z 18. októbra 1945 è. 123/1945 Zb. o zruení nemeckých vysokých kôl technických
v Prahe a v Brne, dekrét z 27. októbra 1945 è. 126/1945 Zb. o zvlátnych nútených pracovných oddieloch, nariadenie SNR z 23. augusta 1945 è. 105 Zb. nar. SNR o pracovných
táboroch, znárodòovacie dekréty z 24. októbra 1945 è. 100  103/1945 Zb. a i.
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E. Bene aj poèas rokovaní s vedúcimi predstavite¾mi zahranièného komunistického odboja v Moskve v decembri 1943. Vedenie KSÈ v rozhovoroch prezentovalo síce menej vyhranené stanovisko, ale v roku 1944 komunisti svoje postoje
postupne modifikovali a názory zahranièného odboja v Londýne a v Moskve sa
v nemeckej otázke zbliovali.
Problematika nemeckej meniny vystupovala pri jednaniach významných
predstavite¾ov politickej scény bývalej ÈSR v rôznych podobách a polohách aj
v nastávajúcom období. V podstate a do Postupimskej konferencie a jej záverov v auguste 1945 malo predkladané rieenie nemeckej otázky v ÈSR charakter teoretických úvah, resp. návrhov, ktoré mohli, ale nemuseli by uskutoènené v praxi. Tento fakt podmieòoval celkový postup i jednotlivé konkrétne kroky E. Benea a èeskoslovenskej exilovej vlády.
Realizova uvedený zámer najvyích vládnych orgánov ÈSR nebolo moné bez súhlasu víazných mocností druhej svetovej vojny  USA, ZSSR a Ve¾kej
Británie, z ktorých len Sovietsky zväz otvorene podporoval transfer nemeckej
meniny.
V genéze prístupov k rieeniu postavenia nemeckej meniny v ÈSR nefigurovala otázka nemeckého obyvate¾stva na Slovensku samostatne. V Londýne nebola
vytvorená protifaistická organizácia, ktorá by zdruovala Nemcov zo Slovenska
buï na báze sociálnej demokracie, alebo v rámci inej politickej platformy. V porovnaní so sudetskými Nemcami nemecká minorita na Slovensku predstavovala
relatívne malú skupinu. Aj spoluitie slovenského a nemeckého obyvate¾stva
nezaaovali, a do doby nacifikácie, napäté vzahy. Pre protifaistický odboj na
Slovensku a jeho politickú reprezentáciu, èi sa u jednalo o komunistov, alebo tzv.
obèiansky blok, nemala problematika nemeckej meniny a otázka vzahu odboja k nemeckej komunite význam porovnate¾ný s dôleitosou, akú prikladal sudetským Nemcom prezident E. Bene a významní èeskí politici.
Obèiansky a komunistický odboj na Slovensku reprezentovala Slovenská
národná rada (SNR), ktorá sa postupne oboznamovala aj s konkrétnymi plánmi
E. Benea, exilovej vlády a vedenia KSÈ vo vzahu k nemeckej menine
v obnovenej ÈSR. Èeskoslovenská vláda v Londýne v správe zaslanej SNR
v septembri 1944 informovala, e medzi pripravovanými dekrétmi prezidenta
republiky je i dekrét o èeskoslovenskom tátnom obèianstve, na základe ktorého má by prísluníkom nemeckej meniny odobraté èeskoslovenské tátne obèianstvo. Uvedené stanovisko bolo obsiahnuté aj v telegramoch i v ïalích správach odosielaných z Londýna na Slovensko Slovenskej národnej rade.
SNR nemala vypracované ucelené stanovisko k existencii menín v Èeskoslovensku. Vo Vianoènej dohode z roku 1943 nie je uvedené, aký postoj SNR
hodlala zauja vo vzahu k národnostným meninám celkove a voèi nemeckej
minorite pecificky. Vo veobecnej rovine sa postavenia menín dotýkal 4. bod
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II. èasti dohody, pod¾a ktorého usporiadanie budúcej È-SR má by demokratické, majú sa vak vykoreni vetky tendencie faistické, rasistické, totalitné
a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. V tomto duchu má by vnútorný politický reim pevne vedený, pritom vak demokratický. Je potrebné vystríha sa omylom a chybám v minulosti.2
V tom èase v programe KSS nebola nemecká otázka samostatne, pecificky
zakotvená. V programových zásadách politickej predstavite¾ky obèianskeho
odboja, Demokratickej strany, zverejnených zaèiatkom októbra 1944, je uvedené,
e Èeskoslovensko má by krajinou Èechov, Slovákov a Podkarpatských Rusov.
Chceme, aby ÈSR bola jednotným, nedelite¾ným, slobodným a demokratickým
tátom bez monosti na separatistické a politicko odstredivé ciele. Inonárodné
meniny, nako¾ko ich nebude moné z lona republiky vylúèi ve¾korysou zámenou za vlastných prísluníkov z cudziny, obdria také práva, aké im zaruèí nový
medzinárodný poriadok a akých budú úèastní Slováci v domovských tátoch
týchto menín.3
Bezprostredne po zaèiatku Slovenského národného povstania (SNP) zaèala
SNR vykonáva zákonodarnú èinnos. Stalo sa tak 1. septembra 1944, keï pod¾a
nariadenia è. 1/1944 Zb. nar. SNR z 1. septembra 1944 SNR mala by na území Slovenska jediným zdrojom zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci SNR.4
V ten istý deò prijala Deklaráciu Slovenskej národnej rady5 , ktorá bola jej prvým politicko-právnym dokumentom. SNR v òom vyhlásila, e je jediným orgánom oprávneným hovori v mene slovenského národa a deklarovala prevzatie zákonodarnej i výkonnej moci na celom Slovensku, ako aj jeho obranu. Podobne ako vo Vianoènej dohode aj v Deklarácii je vyjadrený kladný postoj
k spoluitiu s èeským národom v Èeskoslovenskej republike, s tým, e ústavnoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky budú definitívne usporiadané vzájomnou dohodou prostredníctvom zvolených zástupcov oboch národov.
Znamenalo to odmietnutie Beneovej doktríny úplnej tátoprávnej kontinuity
medzivojnového Èeskoslovenska pri povojnovej obnove republiky. Tak ako vo
Vianoènej dohode, ani v Deklarácii SNR nie je definované budúce postavenie
nemeckej meniny v Èeskoslovenskej republike.

2
3
4
5
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zasadnutí.
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V priebehu SNP, v septembri a októbri 1944, prijala Slovenská národná rada
celkove 38 nariadení, z ktorých sa 3 priamo vzahovali na prísluníkov nemeckej minority. Legislatívne normy, èi vyhlásenia, ktoré SNR koncom roka 1944
a zaèiatkom nasledujúceho vydala vo vzahu k Nemcom, mali síce retriktívny
charakter, ale nezmieòovali sa o prípadnom zruení obèianstva prísluníkov nemeckej meniny a ich následnom odsune zo slovenského územia.
Prvou zákonnou normou SNR týkajúcou sa prísluníkov nemeckej meniny
bolo nariadenie è. 4/1944 Zb. nar. SNR z 1. septembra 1944, ktorým rozpustila
nemecké politické strany a organizácie  Deutsche Partei, Freiwillige Schutzstaffel, Deutsche Jugend a vetky ich zloky i pridruené organizácie, s tým, e nariadenie malo nadobudnú úèinnos ihneï. Celý majetok uvedených zdruení
mal prepadnú v prospech tátu.6
6. septembra 1944 SNR vydala nariadenie è. 6/1944 Zb. nar. SNR, v zmysle
ktorého mali by nemeckej menine ponechané len ¾udové koly zriadené do 6.
októbra 1938. Ostatné vzdelávacie intitúcie vetkých stupòov a kategórií mali
by zruené. Paragraf 2 zakazoval vykonáva bohosluby v cirkevných zboroch
uznaných a recipovaných tátom, v ktorých boli bohosluby v nemèine zavedené po 6. októbri 1938. 7
Na základe nariadenia è. 11/1945 Zb. nar. SNR z 8. septembra 1944 o zaistení nemeckých a arizovaných podnikov mali by ivnostenské a iné zárobkové podniky, závody a úèasti na nich vo vlastníctve osôb nemeckej národnosti
tátom zaistené.8 To isté platilo aj o ivnostenských a iných zárobkových podnikoch, závodoch a úèastiach na nich, ktoré vtedají vlastníci nadobudli buï
pod¾a právnych noriem o idovských podnikoch, alebo súkromnoprávnou zmluvou, uzavretou po 6. októbri 1938 s osobou uvedenou v § 1, 2, a 4 nariadenia
zo dòa 9. septembra 1941 è. 198 Sl. zákonníka o právnom postavení idov (aj
v tom prípade, keï podniky boli prevedené na tretie osoby). Povereníctvo SNR
pre veci hospodárske a zásobovacie malo do týchto podnikov vymenova vnútených správcov. (Dovtedy zastávali tieto funkcie doèasní správcovia.) V prípade,
keï dovtedajie vedenie podniku poskytovalo svoju politickou, národnou, mravnou a odbornou kvalifikáciou dostatoènú záruku na to, e podnik bude spravovaný v súlade so záujmami tátu, povereníctvo mohlo ustúpi od menovania
vnúteného správcu. Dovtedajím vlastníkom a správcom zakazoval odstavec 1 § 2

6
7
8
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vydáva a vykonáva opatrenia takého charakteru, ktoré by naruili, resp. zmenili majetkovú podstatu podnikov, alebo ohrozili ich riadny chod. Boli povinní
vies a spravova podniky s poadovanou starostlivosou v súlade s hospodárskymi, národnými a verejnými záujmami tátu.
Okupácia Slovenska nemeckou armádou, vrátane povstaleckého územia,
znemonila implementáciu uvedených nariadení SNR do praxe. Tie mohli by
realizované a od januára 1945, v náväznosti na postup Èervenej armády z východu. Na oslobodenom slovenskom území preberala SNR postupne výkonnú
moc a realizovala aj zákonodarné právomoci.
SNR v otázke úpravy vlastníckych vzahov po¾nohospodárskeho majetku
podnikla nové kroky u zaèiatkom roka 1945. 27. februára 1945 vydalo Predsedníctvo SNR nariadenie è. 4/1945 Zb. nar. SNR o konfikovaní a urýchlenom
rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maïarov ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa, ktoré v najväèom rozsahu postihlo majetok osôb
nemeckej národnosti a stalo sa základom prvej etapy pozemkovej reformy. Pod¾a
nariadenia mal by s okamitou platnosou a bez náhrady pre úèely pozemkovej reformy skonfikovaný majetok, ktorý bol vo vlastníctve a) osôb nemeckej
národnosti; b) osôb maïarskej národnosti, ktoré 1. novembra 1938 nemali èeskoslovenskú tátnu príslunos; c) osôb maïarskej národnosti, pokia¾ prevyoval 50 ha; d) zradcov i nepriate¾ov slovenského národa.9
Pod pôdohospodársky majetok spadal súbor po¾nohospodárskych nehnute¾ností a lesov, k nim patriace budovy a zariadenia, závody pôdohospodárskeho
priemyslu a vetky práva spojené s drbou skonfikovaného majetku alebo jeho
èas.
Pre posúdenie príslunosti k nemeckej národnosti bol rozhodujúci najmä jazyk pouívaný v rodinnom styku alebo príslunos k nemeckej politickej strane
po 6. októbri 1938, resp. priznanie národnosti pri poslednom sèítaní ¾udu. O tom,
koho treba povaova za osobu nemeckej národnosti alebo za zradcu a nepriate¾a
slovenského národa, rozhodovalo Predsedníctvo SNR na návrh Povereníctva
SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu. (Návrh musel by podaný
v dohode s Povereníctvom SNR pre veci vnútorné). Konfikácii nepodliehal
majetok osôb nemeckej národnosti, ktorí sa aktívne úèastnili protifaistického
boja, za predpokladu, e ich pôdohospodársky majetok neprevyoval 50 ha pôdy
vôbec. Skonfikovaný pôdohospodársky majetok mal prejs do správy Slovenského pozemkového fondu s výnimkou súvislých lesných plôch vo výmere nad
50 ha, ktoré mal v budúcnosti spravova tát. Paragraf 5 v odstavcoch 1 7 ta-

9
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xatívne stanovil, komu sa môe z pôdohospodárskeho majetku spravovaného
Slovenským pozemkovým fondom prideli pôda do vlastníctva.10
Postup pri konfikácii precizovala vyhláka è. 24 vydaná 10. marca 1945
Povereníctvom SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu.11 Pod¾a tatistických výkazov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
k 1. júlu 1948 konfikaèné komisie a Predsedníctvo SNR skonfikovali celkove 291 702,36 ha po¾nohospodárskej a 276 231 ha lesnej pôdy. Pridelená po¾nohospodárska pôda predstavovala 153 453,36 ha.12 Konfikácie po¾nohospodárskeho majetku vo vlastníctve Nemcov boli najrozsiahlejie v okresoch Kemarok  24 138 ha a Prievidza  15 231 ha.13
Slovensko bolo oslobodzované skôr, ako na jeho územie zaèiatkom apríla
pricestoval E. Bene. V tej dobe u na Slovensku vo vzahu k nemeckej menine platili uvedené zákonné normy SNR. Londýnska emigrácia, vrátane prezidenta, sa na nátlak komunistickej strany, ktorý podporila výslovná iados sovietskej vlády, vracala na oslobodené územie cez Moskvu. V hlavnom meste ZSSR
podala dovtedajia exilová vláda demisiu, prebehli nielen dôleité rozhovory so
sovietskymi predstavite¾mi, ale aj k¾úèové vnútropolitické jednania o programe
novej vlády a jej zloení. Rokovania boli ukonèené 29. marca 1945. V obnovenej
ÈSR nemohli vyvíja èinnos strany oznaèené ako reakèné, resp. klasifikované
ako strany, ktoré sa ako previnili voèi záujmom èeského, slovenského národa
a republiky.14 KSÈ, strany lidová, národnosocialistická, sociálnodemokratická,
KSS a Demokratická strana utvorili Národný front Èechov a Slovákov. Prezident,
èlenovia designovanej vlády a ïalí významní politici prili do Koíc 3. apríla
1945. V deò, keï nemecké vojská boli vytlaèené z Bratislavy a prevaná èas
slovenského územia bola oslobodená  4. apríla 1945  prezident menoval v Koiciach prvú vládu Národného frontu Èechov a Slovákov, ktorá 5. apríla pred-

10 Nariadnie è. 4/1945 ZB. nar. SNR bolo novelizované nariadením z 23. augusta 1945
è. 104/1945. Ïalia právna norma bola prijatá 28. mája 1946 nariadením è. 64/1946 Zb.
nar. SNR. O konfikácii nerozhodovalo Predsedníctvo SNR, ale konfikaèné komisie pri
okresných národných výboroch. Svoju prácu mali ukonèi do konca roka 1947. Pretoe
sa tak nestalo, prijala SNR 19. decembra 1947 nariadenie è. 89/1947 Zb. nar. SNR, ktoré
predlovalo èinnos komisií do 30. júna 1948.
11 Úradný vestník. Roèník 1945. 31. marec 1945, s. 22  26.
12 Slovenský národný archív (SNA) Bratislava. Fond (f.) Povereníctvo pôdohospodárstva
a pozemkovej reformy (PPPR), kar. 117, inv. j. 237.
13 SNA, f. PPPR, kar. 117, inv. j. 237.
14 Nebola povolená èinnos národnodemokratickej, ivnostenskej a agrárnej strany
v Èechách a na Slovensku strany ¾udovej.
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stavila v Moskve dohodnuté programové vyhlásenie, známe pod názvom Koický vládny program (KVP).15
Vo vzahu k nemeckej menine mala zásadný význam VIII. kapitola programu, ale jej ïalie postavenie urèovali aj ustanovenia IX., X., XI. a XV. kapitoly. KVP predurèil celkovú stratégiu postupu èeskoslovenskej vlády voèi prísluníkom nemeckej meniny.
Vo sfére obèianskych práv vláda rozhodla, e obèanom Èeskoslovenskej republiky nemeckej národnosti, ktorí mali èeskoslovenské tátne obèianstvo pred
uzavretím Mníchovskej dohody, bude tátne obèianstvo potvrdené v prípade
antifaistov, ostatným èeskoslovenským obèanom nemeckej národnosti malo by
obèianstvo zruené. Tieto osoby boli oprávnené poiada o vrátenie obèianstva,
prièom si tátne orgány vyhradzovali právo individuálneho rozhodnutia o kadej
iadosti. Nemci, ktorí sa prisahovali na územie Èeskoslovenskej republiky po
podpísaní Mníchovskej dohody, mali by s okamitou platnosou z republiky
vykázaní, pokia¾ nepodliehali trestnému stíhaniu. Výnimku aj v tomto prípade
tvorili osoby, ktoré pracovali v prospech Èeskoslovenska.
V rámci konkrétnej realizácie trestnoprávnych opatrení vláda ïalej rozhodla
vyda súdom vetkých vojnových previnilcov. Vojnoví previnilci nemeckej národnosti mali by s okamitou platnosou uväznení a odovzdaní mimoriadnym
¾udovým súdom. Prísluníci nemeckej meniny, ktorí mali akúko¾vek spojitos
s nacistickými a faistickými organizáciami, mali by internovaní v táboroch zriadených pre tento úèel. Pre stíhanie známych a prominentných previnilcov mal
by zriadený Národný súd v Èechách a na Slovensku.16
V hospodárskej oblasti sa vláda uzniesla na súbore opatrení, ktorých cie¾om
bolo úplné ekonomické vyèlenenie nemeckého obyvate¾stva. V bliie neurèenom prechodnom období mal by zaistený a daný pod národnú správu majetok
vetkého druhu nachádzajúci sa v drbe, vlastníctve alebo v správe èeskoslovenských obèanov nemeckej národnosti, ktorí aktívne napomáhali rozbitiu a okupácii Èeskoslovenska. Zaistenie majetku a dosadenie národnej správy mali previes prísluné národné výbory a v dôleitých prípadoch na Slovensku SNR.
Program nového kabinetu nepredpokladal teda konfikáciu vetkého majetku prísluníkov nemeckej meniny.17 Vláda uvítala konfikácie pôdy, ktoré v tom èase

15 Oficiálny názov: Program prvej domácej vlády republiky, vlády národného frontu Èechov
a Slovákov.
16 Nemci odsúdení za zloèiny proti republike a èeskému i slovenskému národu mali by
zbavení èeskoslovenského obèianstva a vypovedaní z republiky navdy, s výnimkou osôb
odsúdených na trest smrti.
17 Vládny program neopomenul ani sféru ideológie a kolstva. A do koneèného rozhodnutia o nemeckej otázke mali by vetky nemecké vzdelávacie ústavy uzavreté, vrátane
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u prebiehali na území Slovenska na základe uvedeného nariadenia SNR
a proklamovala svoj zámer rozíri tento proces na územie celej republiky.18
Dekréty E. Benea, ktoré prezident vydával na oslobodenom území, ovplyvòovali v politickej rovine KVP, obsah ktorého mali realizova. Prezidentov podiel pri ich príprave sa oproti londýnskemu obdobiu èiastoène zmenil; vzrástol
vplyv a politická zodpovednos vlády i jednotlivých strán Národného frontu.
Èeskoslovenská republika bola po oslobodení na jar 1945 obnovená ako
jednotný tát, no na jej území sa neuplatòovalo jednotné zákonodarstvo. Zákonodarnú moc vykonával jednak prezident a vláda formou dekrétov, ako aj SNR
prostredníctvom nariadení. Platnos prezidentských dekrétov sa vzahovala na
územie Èiech, Moravy a Sliezska a na Slovensku do praxe mohli vstupi tie
z nich, ktorým bola priznaná celotátna povaha. 21. apríla 1945 vydala SNR
nariadenie è. 30/1945 Zb. nar. SNR, ktorého § 1 v odstavci 1 stanovil, e zákonodarnú moc na Slovensku realizuje SNR. Pod¾a druhého odstavca § 1 zákonodarnú moc vo veciach celotátnej povahy vykonával prezident republiky po dohode so SNR. K tomu, aby pripravovanej legislatívnej norme bol priznaný celotátny charakter, bola potrebná dohoda vlády ÈSR a Predsedníctva SNR.19
V dekrétoch muselo by explicitne uvedené, e ich E. Bene vydáva po dohode
so SNR a len v tom prípade platili na celom území ÈSR. Rozdelenie právomocí medzi ústredné orgány a SNR rieila tzv. prvá praská dohoda. Bola podpísaná po skonèení rokovania vládneho kabinetu a Predsedníctva SNR 2. júna
1945. V zmysle uvedenej zmluvy súhlas SNR s platnosou dekrétov na Slovensku vyjadrovali zástupcovia slovenských politických strán vo vládnom kabinete.20 Dohoda ponechala pomerne irokú právomoc slovenským národným orgánom, potvrdila ale asymetrický model tátoprávneho usporiadania a mylienka
federácie v nej absentovala.
Viaceré opatrenia, ktoré upravovali postavenie nemeckej meniny na Slovensku, sa realizovali na základe nariadení SNR. Po prijatí, KPV v mesiacoch apríl
 august 1945, vydala SNR nieko¾ko právnych noriem, ktoré významne predurèili postavenie nemeckej meniny na Slovensku.
Dòa 15. mája prijala SNR nariadenie è. 33/1945 Zb. nar. SNR o potrestaní
faistických zloèincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ¾udového

obecných a stredných kôl. V ideovo kultúrnej oblasti mala by uskutoènená revízia postojov k nemeckej kultúre a odha¾ovanie jej reakènosti vo vetkých odboroch.
18 FALTYS, A.: Dokumenty moderní doby. Praha: Svoboda, 1960, s. 474  494.
19 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 6, vydaná 21. apríla 1946,
s. 39.
20 K prvej praskej dohode bliie: BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945  1948. Bratislava: Archa 1993, s. 35  61.

71

Soòa Gabzdilová

súdnictva.21 V prípade dôslednej realizácie mohlo opatrenie vyústi do fyzickej
likvidácie ve¾kého poètu obyvate¾ov Slovenska, bez rozdielu národnosti. Nariadenie nadobudlo platnos 15. mája 1945 a v tridsiatich troch paragrafoch rozpracovalo súbor retribuèných opatrení trestnoprávneho charakteru.22 Prísluníci
nemeckej meniny, ktorí sa exponovali vo faistických organizáciách rôzneho
charakteru, prièinili sa o rozpad Èeskoslovenskej republiky, zavedenie faistického reimu, podporovali v znaènej miere vojenské, hospodárske, alebo politické
záujmy nacistického Nemecka, aktívne sa podie¾ali na agresii proti ZSSR, resp.
verejne propagovali idey faistických okupantov a podie¾ali sa na potlaèení SNP,
mohli by na základe § 2 a § 4 potrestaní smrou. Osoby, na ktoré sa v plnom
rozsahu vzahovali uvedené paragrafy, vak okrem ojedinelých prípadov evakuovali koncom roka 1944 a zaèiatkom nasledujúceho s ustupujúcou nemeckou armádou. Vo vzahu k Nemcom, ktorí ostali na Slovensku, resp. sa na jar 1945
vrátili, bolo uplatòované znenie § 3 a § 5. Mali iroko koncipovaný obsahový
rámec. Temer kadý dospelý prísluník nemeckej meniny mohol by pod¾a nich
oznaèený za osobu pre ÈSR nespo¾ahlivú a to na základe niektorého z nasledovných faktorov  oficiálne deklarovanej nemeckej národnosti pri sèítaní obyvate¾stva v roku 1940, èlenstva v Deutsche Partei, alebo evakuácie pred postupujúcou Èervenou armádou koncom roku 1944, èi zaèiatkom roku 1945. Osobám, vinným v zmysle § 3 a § 5 hrozil trest straty slobody do 30 rokov, za
priaujúcich okolností trest smrti (§ 3) alebo zaradenie do pracovného tábora
najdlhie do 2 rokov a pozbavenie obèianskych práv na dobu 2  15 rokov, resp.
len verejné pokarhanie (§ 5).
Orgány èinné v trestnom konaní, napriek iroko koncipovanému obsahovému zameraniu legislatívnej normy è. 33/1945 Zb. nar. SNR, dávali vo vzahu
k nemeckej menine prednos odsunu pred trestným stíhaním pod¾a uvedeného
nariadenia.
V zmysle nariadenia SNR è. 50/1945 Zb. nar. SNR z 5. júna 1945 tát zaistil a dal pod národnú správu vetok majetok (okrem hnute¾ného a nehnute¾ného
po¾nohospodárskeho majetku, odevov a bytového zariadenia), ktorý nadobudli
tátne nespo¾ahlivé osoby, resp. korporácie pod¾a faistických právnych noriem,
alebo súkromnoprávnou zmluvou po 29. septembri 1938.23 Odstavec a) § 4 stanovil, e za tátne nespo¾ahlivých sa povaujú prísluníci nemeckej národnosti, pokia¾ nemohli dokáza, e aktívne bojovali proti Nemecku alebo Maïarsku,
21 Neskôr bolo novelizované nariadeniami è. 83/1945 Zb. nar SNR a è. 57/1946 Zb. nar SNR.
22 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 7, vydaná 23. mája 1945,
s. 41  46.
23 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 10, vydaná 11. júna 1945,
s. 67  70.
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resp. prispeli k oslobodeniu ÈSR.24 Nariadenie v § 6 vymedzilo pojem nemecká národnos. Pre posúdenie príslunosti k nemeckej národnosti bol rozhodujúci
najmä jazyk pouívaný v rodinnom styku, príslunos k nemeckej politickej strane po 6. októbri 1938 alebo priznanie národnosti pri poslednom sèítaní ¾udu.
Národná správa znamenala obmedzenie výkonu vlastníckeho práva, ale nie jeho
odòatie.
Na základe nariadenia SNR è. 51/1945 Zb. nar. SNR z 25. mája 1945 boli
rozpustené vetky spolky s výnimkou asociácií, ktoré boli uvedené v prílohe.25
Bez oh¾adu na zameranie a charakter boli rozpustené spolky, u ktorých nebol zo stanov zrejmý ich národný charakter alebo èlenstvo ktorých pozostávalo
v prevanej miere z osôb nemeckej a maïarskej národnosti.
Postavenie nemeckého obyvate¾stva v negatívnom zmysle menilo aj nariadene SNR è. 44/1945 Zb. nar. SNR z 25. mája 1945, resp. jeho novela pod è.
99/1945 Zb. nar. SNR z 23. augusta 1945 o úprave sluobného pomeru tátnych
a verejných zamestnancov. V zmysle nariadenia è. 44 boli tátni a verejní zamestnanci nemeckej národnosti prepustení zo tátnych sluieb bez akýchko¾vek nárokov vyplývajúcich zo sluobného pomeru.26 tátni a verejní zamestnanci nemeckej národnosti vo výslube, ako aj ich pozostalí strácali poènúc 31. májom
1945 dôchodky. Prísluné povereníctva SNR mohli udeli výnimky v prípade
osôb  antifaistov. V pracovnom pomere bolo moné ponecha Nemcov na dobu maximálne 60 dní, v prípade, ak by ich prepustenie mohlo ohrozi riadny chod
podniku, resp. úradu. Pre stanovenie národnosti bol rozhodujúci pôvod, jazyk
pouívaný v rodinnom styku a prihlásenie sa k národnosti po 6. októbri 1938.
Ukonèenie pracovného pomeru s osobami tátne nespo¾ahlivými v súkromnom sektore umonilo nariadenie è. 69/1945 Zb. nar. SNR z 3. júla 1945. Na
základe nariadenia mal zamestnávate¾ právo, so súhlasom národného výboru, bez
oh¾adu na iné zákonné alebo zmluvné ustanovenia, s okamitou platnosou rozviaza pracovný, sluobný alebo uèebný pomer s osobou tátne nespo¾ahlivou.27
Paragraf 2 uvádzal, e pri vymedzení osôb tátne nespo¾ahlivých platia ustanovenia § 4 a 6 nariadenia è. 50/1945 Zb. nar. SNR. Ako som u uviedla, odstavec a) § 4 za osoby tátne nespo¾ahlivé urèil prísluníkov nemeckej meniny.
24 Za tátne nespo¾ahlivé boli ïalej povaované osoby, ktoré sa akýmko¾vek spôsobom
podie¾ali na rozbití a okupácii ÈSR, podporovali faistický reim, resp. nemeckých
a maïarských okupantov.
25 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 10, vydaná 11. júna 1945,
s. 70  71.
26 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 9, vydaná 2. júna 1945,
s. 55  64.
27 Sbierka nariadení SNR 1944  1945. Roèník 1945. Èiastka 13, vydaná 11. júla 1945,
s. 116  117.
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Prezident E. Bene vykonával zákonodarnú právomoc poèas exilu v Londýne
a po návrate do Èeskoslovenska na jar 1945 a do ustanovenia Doèasného národného zhromadenia 28. októbra 1945. Realizoval ju od 21. júna 1940, kedy
vydal prvý dekrét, na základe ktorého bola zriadená tátna rada. Najdôleitejím
právnym aktom v zmysle tátoprávnej kontinuity Èeskoslovenskej republiky bol
dekrét prezidenta republiky è. 2/1940 Úøedního vìstníka z 15. októbra 1940
o doèasnom výkone moci zákonodarnej. Prezidentské dekréty, vládne nariadenia, medzinárodné zmluvy a diplomatické dokumenty boli publikované v Úøedním vìstníku èeskoslovenském, ktorý zaèal vychádza na základe nariadenia
vlády z 16. augusta 1940. Bol vydávaný namiesto Sbírky zákonù a naøízení státu èeskoslovenského, do doby obnovenia pravidelného ústavného ivota v ÈSR.
Po návrate do ÈSR E. Bene vydal 98 dekrétov, ktoré sa vzahovali na rôzne oblasti ivota spoloènosti. Zasahovali tátoprávne otázky, politickú sféru,
majetkovo-právne vzahy, hospodárstvo, súdnictvo, spoloèenskú a sociálnu oblas i kultúru. Niektoré z nich radikálne menili postavenie neslovanských menín  Nemcov a Maïarov. Boli to dekréty týkajúce sa tátneho obèianstva prísluníkov nemeckej meniny a tie konfikácie ich hnute¾ného a nehnute¾ného
majetku. Realizácia vysídlenia Nemcov z Èeskoslovenska prebiehala na základe vládneho nariadenia, predpisov ministerstva vnútra (na Slovensku povereníctva vnútra), ministerstva národnej obrany a platných noriem predmníchovskej
legislatívy. Pojem odsun bol v èeskoslovenskom právnom poriadku pouitý len
v jednom prípade  v ústavnom dekréte z 27. októbra 1945 è. 137/1945 Zb.
Dekrét stanovil, e sústreïovanie osôb cudzej tátnej príslunosti z dôvodu ich
pripravovaného odsunu, ktoré realizujú prísluné úrady na vymedzených priestoroch urèených k tomuto úèelu, je dovolené bez akéhoko¾vek obmedzovania.28
Z 98 prezidentských dekrétov vydaných po návrate do republiky na Slovensku platilo 52 a z nich sa 3 vzahovali priamo na nemeckú meninu. Bol to predovetkým ústavný dekrét prezidenta republiky è. 33/1945 Zb. z 2. augusta 1945,
na základe ktorého Nemci a Maïari stratili èeskoslovenské tátne obèianstvo,
dekrét prezidenta republiky è. 108/1945 Zb. z 25. októbra 1945 o konfikácii
nepriate¾ského majetku a Fondoch národnej obnovy a dekrét è. 88/1945 Zb. z 1.
októbra 1945 o veobecnej pracovnej povinnosti.
Ústavný dekrét è. 33/1945 Zb. zásadným a radikálnym spôsobom zmenil
postavenie prísluníkov nemeckej meniny v Èeskoslovenskej republike. Prezident republiky ho podpísal v deò ukonèenia Postupimskej konferencie (2. augusta 1945), na ktorej sa predstavitelia víazných mocností II. svetovej vojny uzhodli
na odsune osôb nemeckej národnosti z ÈSR, Maïarska a Po¾ska do jednotlivých
28 Sbírka zákonù a naøízení republiky Èeskoslovenské. Roè.1945. Èiastka 57, vydaná 26.
novembra 1945, s. 337.
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zón Nemecka. Dekrét mal zásadný význam z h¾adiska vymedzenia osôb, ktorých
sa malo vysídlenie týka. Paradoxne, pojem nemecká národnos dekrét vôbec nedefinoval.
Odstavec 1 § 1 dekrétu urèil, e èeskoslovenskí tátni obèania nemeckej národnosti, ktorí na základe predpisov cudzej okupaènej moci nadobudli nemeckú, resp. maïarskú tátnu príslunos, stratili obèianstvo Èeskoslovenskej republiky dòom nadobudnutia inej tátnej príslunosti. Odstavec 2 § 1 stanovil, e
ostatní èeskoslovenskí tátni obèania nemeckej (maïarskej) národnosti stratili
obèianstvo ÈSR v deò, keï dekrét è. 33/1945 Zb. nadobudol platnos, t. j. v deò
vyhlásenia  2. augusta 1945.29 Odstavec 1 § 1 urèil stratu obèianstva Nemcov
v Èechách, na Morave a v Sliezsku, ako aj podstatnej èasti Maïarov ijúcich na
Slovensku. Pod¾a odstavca 2 § 1 èeskoslovenská tátna príslunos bola odobratá
prísluníkom nemeckej minority na Slovensku a tým Maïarom, ktorí na základe rozhodnutia Viedenskej arbitráe ili v rokoch 1939  1945 na území Slovenskej republiky. Dekrét sa nevzahoval na Nemcov a Maïarov, ktorí sa v dobe
zvýeného ohrozenia republiky prihlásili v úradnom hlásení za Èechov alebo
Slovákov. V zmysle odstavca 1 § 2 prísluníkom nemeckej a maïarskej meniny, ktorí vedeli dokáza, e ostali verní ÈSR, nikdy sa neprevinili èeskému a slovenskému národu, aktívne sa zúèastnili bojov pri oslobodzovaní, resp. trpeli pod
nacistickým, èi faistickým terorom, èeskoslovenské tátne obèianstvo ostalo
zachované. Na základe § 3 Nemci a Maïari, ktorí stratili pod¾a § 1 obèianstvo
ÈSR mohli o jeho vrátenie poiada do iestich mesiacov odo dòa urèeného
vyhlákou ministerstva vnútra v mieste prísluného okresného národného výboru
(okresnej správnej komisie). O vrátení obèianstva rozhodovalo ministerstvo
vnútra a na Slovensku Slovenská národná rada.
Dekrét bol vydaný ako ústavný, t. j. ako právna norma najvyej právnej sily.
Z vnútrotátneho právneho h¾adiska vytváral základné podmienky vysídlenia
Nemcov z ÈSR. Na základe dekrétu toti prísluníci nemeckej meniny stratili
èeskoslovenské tátne obèianstvo ex constitucione a na území ÈSR sa tak stali
cudzincami. V zmysle vtedy platného zákona è. 52/1935 Zb. o pobyte cudzincov bola za cudzinca povaovaná kadá osoba, ktorá nevedela dokáza, e je
èeskoslovenským tátnym obèanom. Cudzinci mohli na území republiky prebýva len s platným povolením prísluného správneho úradu. Keï povolenie nedostali, boli povinní územie tátu opusti.
Ïalím dekrétom E. Benea, ktorý sa týkal postavenia nemeckého obyvate¾stva na Slovensku, bol dekrét è. 88/1945 Zb. o veobecnej pracovnej povinnosti.
Na základe § 1 mohli by k výkonu prác, ktorých neodkladné prevedenie vyadovali dôleité verejné záujmy, pridelení vetci práceschopní mui vo veku od
29 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 17, vydaná 10. augusta 1945, s. 57  58.
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16 do 55 rokov a eny od 18 do 45 rokov.30 Vzh¾adom k tomu, e na Slovensku neexistovala právna norma, ktorá by stanovovala prísluníkom nemeckej
meniny pracovnú povinnos tak, ako tomu bolo v Èechách, na Morave
a v Sliezsku, kde platil dekrét è. 71/1945 Zb. zo 17. septembra 1945 urèujúci
pracovnú povinnos osobám bez èeskoslovenského tátneho obèianstva, mal
dekrét è. 88/1945 Zb. právnu relevantnos.
Dekrét è. 108/1945 Zb. radikálne menil majetkoprávne vzahy osôb nemeckej národnosti. V èasti I. vymedzil rozsah a podmienky konfikácie hnute¾ného
i nehnute¾ného majetku, v èasti II. stanovil zriadenie, organizáciu i kompetencie
Fondov národnej obnovy a v èasti III. pojednával o rozdelení skonfikovaného
majetku.31 V zmysle odstavca 1 § 1 sa mal v prospech Èeskoslovenskej republiky bez náhrady konfikova hnute¾ný i nehnute¾ný majetok ako aj majetkové
práva, ktoré ku dòu ukonèenia nemeckej a maïarskej okupácie boli vo vlastníctve Nemeckej ríe, Krá¾ovstva maïarského, nacistických nemeckých strán,
maïarských politických strán, organizácií, podnikov, osobných zdruení, fondov a iných nemeckých a maïarských osôb právnických. Odstavec 2 § 1 stanovil, e bez náhrady sa v prospech Èeskoslovenskej republiky konfikuje aj hnute¾ný a nehnute¾ný majetok, vrátane majetkových práv fyzických osôb nemeckej národnosti. Dekrét nepecifikoval pojem nemecká národnos. Vymedzil
výnimky, na ktoré sa konfikácia nevzahovala. Jednalo sa o Nemcov, ktorí mohli
dokáza, e ostali verní Èeskoslovenskej republike, neprevinili sa proti èeskému a slovenskému národu, aktívne sa zúèastnili bojov za oslobodenie republiky alebo trpeli pod nacistickým, èi faistickým terorom. Na základe odstavca 3
§ 1 konfikova sa mal aj majetok vetkých fyzických osôb, ktoré vyvíjali èinnos proti ÈSR, podporovali nemeckých i maïarských okupantov a v dobe zvýeného ohrozenia republiky napomáhali germanizácii, resp. maïarizácii. 32
V súlade s odstavcom 1 § 2 sa z konfikácie vyòala tá èas hnute¾ného majetku
osôb, ktorá bola nevyhnutne potrebná k zabezpeèeniu ivotných potrieb, alebo
k realizácii zamestnania (potraviny, odev, poste¾né a osobné prádlo, domáce
náradie a nástroje).
Na zabezpeèenie úloh súvisiacich s konfikáciou sa na základe odstavca 1 § 3
pri kadom osíd¾ovacom úrade zriaïoval Fond národnej obnovy. Fondy boli
samostatnou právnickou osobou a podliehali osíd¾ovaciemu úradu, pri ktorom
boli zriadené. Úlohou fondov bolo zisti celý konfikovaný majetok. Jeho súpi30 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 40, vydaná 17. októbra 1945, s. 157  161.
31 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 48, vydaná 30. októbra 1945, s. 248  254.
32 O realizovaní konfikácii na Slovensku bliie: UTAJ, .  MOSNÝ, P.  OLEJNÍK,
M.: Prezidentské dekréty Edvarda Benea v povojnovom Slovensku. Bratislava: Veda
2002, s. 43  47.
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som boli pod¾a odstavca 1 § 5 poverené okresné národné výbory, ktoré mali
následne vyhotovený súpis odovzda príslunému fondu a osíd¾ovaciemu úradu. Do pôsobnosti fondov ïalej patrilo (po dohode s národnými výbormi a ministerstvami a ich prostredníctvom) previes potrebné opatrenia na zaistenie,
prevzatie, úschovu, udrovanie a správu majetku. Na poiadanie fondov prísluný súd uskutoènil konfikáciu vo verejných knihách a registroch. Fondy mali taktie zabezpeèi odovzdanie konfikovaného majetku pod¾a rámcových plánov
a koneèných rozhodnutí o prídele.
Postavenie prísluníkov nemeckej meniny v Èechách, na Morave a v Sliezsku urèovali okrem 3 dekrétov s celotátnou pôsobnosou ïalie prezidentské
právne normy, ktoré ale neplatili na Slovensku. Bol to dekrét è. 5/1945 Zb. z 19.
mája 1945 o neplatnosti niektorých majetkovoprávnych jednaní v dobe neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maïarov, zradcov, kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov.33 (Na Slovensku uvedenú problematiku rieilo nariadenie è. 50/ 1945 Zb. nar. SNR z 5. júna 1945 o národnej
správe.) Dekrét urèil, e vetky majetkové prevody a majetkovoprávne jednania
týkajúce sa hnute¾ného, nehnute¾ného, verejného, èi súkromného majetku sú
neplatné, ak boli uzavreté po 29. októbri 1938 pod tlakom okupácie, resp. národnej, rasovej alebo politickej perzekúcie. V zmysle ustanovení dekrétu sa
majetok osôb tátne nespo¾ahlivých mal da pod národnú správu. Za takéto osoby ako prvé v poradí stanovil prísluníkov nemeckej národnosti a urèil, e sú to
osoby, ktoré sa pri ktoromko¾vek sèítaní ¾udu od roku 1929 prihlásili k nemeckej
národnosti, resp. sa stali èlenmi národných skupín, útvarov alebo politických
strán zdruujúcich prísluníkov nemeckej národnosti.
Vlastnícke práva osôb nemeckej národnosti menil dekrét è. 12/1945 Zb. z 21.
júna 1945 o konfikácii a urýchlenom rozdelení po¾nohospodárskeho majetku
Nemcov, Maïarov, ako aj zradcov a nepriate¾ov èeského a slovenského národa.34 (Na Slovensku platilo nariadenie è. 4/1945 Zb. nar. SNR z 27. februára
1945 o konfikovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maïarov ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa). Dekrét stanovil, e s okamitou platnosou a bez náhrady sa pre úèely pozemkovej reformy konfikuje po¾nohospodársky majetok, ktorý bol vo vlastníctve osôb nemeckej národnosti bez oh¾adu na tátnu príslunos. Konfikácii podliehal ïalej
majetok prísluníkov maïarskej národnosti, zradcov a nepriate¾ov republiky,
akciových a ïalích spoloèností i korporácií, správa ktorých úmyselne a zámerne
slúila nemeckému vedeniu vojny alebo faistickým a nacistickým úèelom.

33 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 4, vydaná 23 mája 1945, s. 7  10.
34 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 7, vydaná 23. júna 1945, s. 17  20.
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V prípade osôb nemeckej národnosti konfikácii nepodliehal majetok tých, ktorí
sa aktívne zúèastnili bojov za zachovanie celistvosti a oslobodenie Èeskoslovenskej republiky. Za prísluníkov nemeckej meniny boli povaovaní vetci tí, ktorí
sa pri ktoromko¾vek sèítaní ¾udu od roku 1929 prihlásili k nemeckej národnosti, stali sa èlenmi skupín, útvarov, politických strán, zdruujúcich osoby nemeckej
národnosti.35
Dekrét è. 16/1945 Zb. z 19. júna 1945 pojednával o potrestaní nacistických
zloèincov, zradcov, ich pomáhaèov a o zriadení mimoriadnych ¾udových súdov.36
Bol to tzv. ve¾ký retribuèný dekrét, ktorého úèinnos bola pôvodne vymedzená
na dobu jedného roka. Jeho platnos vak bola nieko¾kokrát predåená, resp.
obnovená a skonèila 31. decembra 1948. Na základe dekrétu boli zriadené mimoriadne ¾udové súdy. Dekrét vymedzil zvlátne skutkové podstaty zloèinov
proti tátu, osobám, majetku, ako aj skutkovú podstatu udavaèstva a zároveò
stanovil tresty za uvedené èiny. Osoby, ktoré sa dopustili niektorého z trestných
èinov vo významnom postavení, boli súdené zvlá pre tento úèel zriadeným
Národným súdom. Jeho ustanovenie, pôsobnos vymedzil dekrét z 19. júna 1945
è. 17/1945 Zb. (tátne orgány na Slovensku postupovali v tomto smere pod¾a
nariadenia SNR è. 33/1945 Zb. nar. SNR z 15. mája 1945 o potrestaní faistických zloèincov, okupantov, zradcov a o zriadení ¾udového súdnictva.) Ïalou
legislatívnou normou v oblasti trestného práva bol dekrét z 27. októbra 1945 è.
138/1945 Zb. o trestaní niektorých previnení proti národnej cti, tzv. malý retribuèný dekrét.
Osídlenie po¾nohospodárskej pôdy Nemcov, Maïarov a iných nepriate¾ov
tátu èeskými, slovenskými a inými slovanskými ro¾níkmi urèoval dekrét è. 28/
1945 Zb. z 20. júla 1945.37 Po¾nohospodársky majetok skonfikovaný na základe
dekrétu zo dòa 21. júna 1945 è. 12/1945 Zb. mal by osídlený, pokia¾ sa nerozdelil v zmysle dekrétu o konfikácii. Osídlenie sa malo realizova pridelením
pôdy oprávneným uchádzaèom z krajov, kde bol nedostatok pôdy alebo nepriaznivé podmienky pre po¾nohospodársku výrobu. Dekrét vymedzil, kto má nárok
iada o osídlenie skonfikovanej pôdy. Pridelená pôda mala prejs dòom prevzatia drby do vlastníctva recipienta pozemku. Po¾nohospodársky majetok mal
by pridelený do vlastníctva za úhradu, výka ktorej sa urèovala pod¾a výnosu,
polohy, od¾ahlosti, stavu obhospodarovanej pôdy a rodinných pomerov prídelcu.

35 Vymedzenie pojmu nemecká národnos v dekréte analyzuje Mikule, V.: Dekrety prezidenta republiky o postavení Nìmcù a jejich dnení právní význam. In: JECH, K.(Ed.):
Nìmci a Maïaøi v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940  1945.
Brno: Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR, Doplnìk 1993, s. 76  96.
36 Sbírka zákonù a naøízení 1945.Èiastka 9, vydaná 9. júla 1945, s. 25  31.
37 Sbírka zákonù a naàízení 1945. Èiastka 14, vydaná 26. júla 1945, s. 47  49.
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V Èechách, na Morave a v Sliezsku bol v rokoch 1945  1947 konfikovaný
majetok v celkovej rozlohe temer 1 400 000 ha po¾nohospodárskej a 1 000 000
lesnej pôdy. Do konca roka 1947 sa hlavne v pohranièí usídlilo pribline 150 000
uchádzaèov o pôdu, ktorým bolo celkove prevedených 1 200 000 ha pôdy.38 Problémy v procese osíd¾ovania existovali v horských a podhorských oblastiach, naopak v úrodných krajoch sa realizovalo relatívne úspene. (Na Slovensku nebola podobná právna norma z objektívnych dôvodov prijatá.)
Pracovnú povinnos osobám, ktoré stratili èeskoslovenské tátne obèianstvo
(Nemci a Maïari), stanovil v Èechách, na Morave a v Sliezsku dekrét è. 71/1945
Zb. z 19. septembra 1945.39 Pracovné sily nemeckej národnosti mohli by pouité pri odstraòovaní kôd spôsobených vojnou, leteckým bombardovaním, ako
aj pri obnovovaní hospodárskeho ivota pokodeného (rozrueného) vojnou.
Pracovná povinnos sa v zmysle dekrétu vzahovala aj na osoby èeskej, slovenskej, prípadne inej slovanskej národnosti, ktoré sa v dobe zvýeného ohrozenia
republiky uchádzali o udelenie nemeckej èi maïarskej tátnej príslunos bez
toho, aby k tomu boli donútení nátlakom alebo inými okolnosami. (SNR nariadenie podobného charakteru neprijala. Na Slovensku sa v tomto smere postupovalo v zmysle dekrétu è. 88/1945 Zb. o veobecnej pracovne povinnosti.)
Postavenie a osudy prísluníkov nemeckej meniny na Slovensku koncom
druhej svetovej vojny a po jej skonèení determinovali legislatívne normy vydávané SNR a prezidentom E. Beneom, ktoré diskriminovali nemecké obyvate¾stvo v rôznych oblastiach.
Vány zásah do ivota slovenských Nemcov prinieslo nariadenia SNR è. 4/
1945 Zb. nar. SNR o konfikovaní po¾nohospodárskeho hnute¾ného a nehnute¾ného majetku, ktorý im bol v zmysle nariadenia odòatý. Ïalie právne normy Slovenskej národnej rady nepriniesli zmenu do vlastníctva osôb nemeckej
národnosti, aj keï majetok nadobudnutý po 29. septembri 1938 bol daný pod
národnú správu, t. j. obmedzený bol výkon vlastníckeho práva, ale majetok bol
naïalej ponechaný vo vlastníctve osôb nemeckej národnosti.
Radikálny dopad na majetkovoprávne vzahy osôb nemeckej národnosti na
Slovensku mal dekrét è.108/1945 Zb., pod¾a ktorého bol konfikovaný vetok
ich majetok, hnute¾ný i nehnute¾ný, a následne uskutoènené zmeny vlastníckych
práv celého nemeckého majetku.40

38 STANÌK, T.: Odsun Nìmcù z Èeskoslovenska 1945  1947. Praha: Academia, Nae
vojsko 1991, s. 346.
39 Sbírka zákonù a naøízení 1945. Èiastka 32, vydaná 27. septembra 1945, s. 121  122.
40 Uvedené právne normy neboli povaované za normy trestné. Konfikácia majetku prísluníkov nemeckej meniny mohla by realizovaná aj v tom prípade, keï osoba u bola
potrestaná v zmysle dekrétu è. 138/1945 v Èechách alebo nariadením SNR è. 33/1945
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V oblasti obèianskoprávneho postavenia Nemcov na Slovensku, a v ÈSR
vôbec, bol prelomom ústavný dekrét è. 33/1945 Zb., na základe ktorého stratili
Nemci èeskoslovenské tátne obèianstvo a stali sa tak na území celej Èeskoslovenskej republiky cudzincami. Pod¾a vtedy platných legislatívnych noriem tento fakt umoòoval ich vysídlenie z ÈSR.
Doèasné národné zhromadenie schválilo 28. marca 1946 ústavný zákon
è. 57/1946, v zmysle ktorého boli vetky prezidentské dekréty schválené a prehlásené za zákon s tým, e dekréty sa mali povaova od doby ich prijatia za
zákony a ústavné dekréty za ústavné zákony.

na Slovensku. Z aspektu vtedajieho èeskoslovenského právneho poriadku v prípade
konfikácií ilo o zásah do vlastníctva, ku ktorému v súlade s ústavou z roku 1920 postaèoval obyèajný zákon.
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PØÍÈINY SPORU O DEKRET
PREZIDENTA REPUBLIKY È. 5/1945 SB.
Ladislav Vojáèek
Obsah mého vystoupení zøejmì ponìkud vyboèí z hlavního zamìøení dneního jednání o prezidentských dekretech, soustøeïujícího se na jejich dopad na
postavení nìmecké a zejména maïarské meniny, nebo se bude týkat pøedevím
slovensko-èeského pomìru. Odvíjet se vak bude od pøípravy prezidentského
dekretu è. 5/1945 Sb. z 19. kvìtna 1945 o neplatnosti nìkterých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správì majetkových hodnot Nìmcù,
Maïarù, zrádcù a kolaborantù a nìkterých organizací a ústavù (z úsporných
dùvodù jej budeme zkrácenì oznaèovat jako dekret o neplatnosti majetkových
pøevodù a o národní správì), který si vìtina z nás spojuje i s prvním váným
kompetenèním sporem mezi novou èeskoslovenskou vládou a Slovenskou národní radou (SNR).
V následujících øádcích bych chtìl blíe zkoumat dùvody, proè tento spor
vlastnì vznikl. Byl hlavním dùvodem princip, tj. pøesvìdèení, e pravomoc upravit tuto otázku nutnì pøísluí SNR a e její odnìtí nepøijatelnì oslabí pozici slovenského zákonodárného sboru, tedy lo pøedevím o klasicky kompetenèní spor,
nebo tu spíe hrály roli jiné faktory?
1. Poèáteèní fáze pøípravy dekretu prezidenta republiky è. 5/1945 Sb.
Jen struènì pøipomenu, e uvedený dekret è. 5/1945 Sb. upravoval dvì nepøímo související právní otázky:
a) V §1 konstatoval neplatnost jakýchkoliv majetkových pøevodù a majetkoprávních jednání1 uzavøených po 29. záøí 1938 pod tlakem okupace nebo
národní, rasové nebo politické persekuce.
b) Následující ustanovení umoòovala zavést národní správu do majetku státnì
nespolehlivých osob a dále do podnikù a majetkových podstat, u nich to
vyadovalo zajitìní plynulého chodu výroby a hospodáøství, zejména bylyli oputìné nebo drené, spravované, pronajaté nebo propachtované státnì
nespolehlivými osobami. Za státnì nespolehlivé osoby se povaovali Nìmci, Maïaøi (bez výjimky) a dalí osoby, které vyvíjely èinnost namíøenou

1

Majetkoprávními pøevody rozumíme pøevody uskuteènìné na podkladì rùzných úøedních
a soudních rozhodnutí (konfiskace, nucené draby a d.), právními jednáními jak jednání
dvoustranná (rùzné smlouvy), tak jednostranná (vzdání se práv ve prospìch jiné osoby).
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proti státní svrchovanosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formì, bezpeènosti a obranì Èeskoslovenské republiky, k takové èinnosti podnìcovaly a svádìly jiné osoby nebo zámìrnì podporovaly nìmecké a maïarské
okupanty. Národní správu mìly podle povahy podniku zavádìt místní, okresní
a zemské národní výbory, Slovenská národní rada nebo jednotlivá resortnì
pøísluná ministerstva. Zainteresovaná ministerstva vydala na základì dekretu
smìrnice pro zavádìní národní správy národními výbory a smìrnice a jednací
øád pro národní správce.2
Mylenka národní správy (veøejné národní správy, vnucené správy, zatímní
správy) Nìmci ukradeného majetku a majetku zrádcù se objevila u na jednáních
E. Benee s komunisty v Moskvì jako logický dùsledek poadavku konfiskovat
majetek uchvácený okupanty a získaný domácími zrádci. Pod veøejnou národní správu mìly být podle komunistických pøedstav, které pøinejmením sdílel
i E. Bene,3 postaveny velké podniky konfiskované Nìmcùm, zatímco mení se
mìly vrátit pùvodním majitelùm a zrádcovský majetek mìl být konfiskován ve
prospìch obìtí národnìosvobozeneckého boje.
S blíícím se osvobozením èeskoslovenského území se správa nepøátelského a z rùzných dùvodù oputìného majetku stávala aktuálním problémem, nebo v neurovnaných pomìrech po pøechodu fronty hrozilo jeho svévolné pokozování a rozkrádání. V návrhu smìrnic pro vládního delegáta pro osvobozené
území, pocházejícím zøejmì z konce léta 1944, se doèteme, e veøejná národní správa, sloená s osvìdèených vlastencù, má být dosazena do hospodáøských
podnikù okupantù a zrádcù v hodnotì nad pùl milionu pøedmnichovských Korun èeských a veøejnou rukou mají být spravovány i jiné zabavené podniky.4
Podobnou pøedstavu prezentovali i komunisté.5

2
3
4
5
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Text pøísluných pøedpisù NEPOR, Z.: Národní správa prùmyslových a øemeslných podnikù. Praha: 1945, s. 178 an.
Podle vyjádøení K. Gottwalda dokonce naznaèoval, e v tomto smìru jdou jeho pøedstavy jetì dále (Cesta ke Kvìtnu, str. 66  67).
Návrh smìrnic pro vládního delegáta pro osvobozené území (srovnej poznámku 3
k dokumentu è. 35 in Cesta ke Kvìtnu, s. 169).
Návrh na nìkterá opatøení v osvobozených územích Èeskoslovenské republiky, vypracované pøedstaviteli moskevského vedení KSÈ ze 14. dubna 1944 (srovnej Cesta ke Kvìtnu. Dok. è. 15, s. 109). Na uvedených dokumentech je zajímavý moment dotýkající se
odsunu. V návrhu smìrnic pro vládního delegáta se píe o národní správì v hospodáøských objektech ukradených Nìmci a zrádci, v komunistickém návrhu o národní správì majetku zcizeného okupanty a majetku tìch obèanù Èeskoslovenské republiky bez
rozdílu národností, kteøí se vùèi republice dopustili velezrady. Z toho lze dovodit, e
zahranièní odboj jetì stále v duchu komunistického pojetí z moskevských jednání z prosince roku 1943 opíral zamýlený transfer pøedevím jako potrestání konkrétních èinù

Pøíèiny sporu o dekret prezidenta republiky è. 5/1945 Sb.

Jetì v Londýnì vznikl 1. února 1945 dekret è. 2/1945 Úøed. vìst. o zabezpeèení nerueného chodu hospodáøského ivota v èase pøechodném. Pouíval
termín zatímní správa a tato mìla být zavedena do závodù, podnikù a majetkových podstat, které patøily státnì nespolehlivým osobám nebo byly oputìné,
a mohla být zavedena i jinde, kde to vyadoval plynulý chod výroby a hospodáøského ivota. V Koickém vládním programu termín zatímní správa nahradilo koneèné oznaèení národní správa.
2. Malé, ale nezbytné odboèení  vydání naøízení SNR è. 30/1945
Zb. n. SNR
Tu je tøeba pro poøádek pøipomenout známou a z logiky tehdejí situace vyplývající skuteènost, e po zahájení èinnosti èeskoslovenských ústøedních orgánù
na osvobozeném území bylo tøeba novì vymezit  tj. zúit  rozsah pùsobnosti
slovenských národních orgánù, tedy novelizovat naøízení è. 1/1944 Zb. n. SNR.
Pøedsednictvo SNR se na tom usneslo na svých zasedáních 18. a 19. dubna 1945
a své závìry následujícího dne projednalo s prezidentem republiky. Za pøedmìt
úpravy prezidentských dekretù s pùsobností pro celé území republiky oznaèilo
zahranièní vìci, obranu a zahranièní obchod a dále zdánlivì nejednoznaènì uvádìlo, e o ostatných veciach celotátneho charakteru bude Slovenská národná
rada pri svojej zákonodarnej èinnosti pokraèova pod¾a moností v tesnej súèinnosti s prezidentom a vládou Republiky, aby sme tát spravovali jednotnými
zásadami.6 Také stanovilo, e vydání dekretu prezidenta republiky s celostátní
pùsobností bude schvalovat plénum SNR.
Naøízení è. 30/1945 Zb.n.SNR z 21. dubna 1945 pøevedlo jádro uvedených
závìrù SNR do právní podoby. Konstatovalo, e zákonodárnou moc na Slovensku vykonává v zásadì Slovenská národní rada, ovem vo veciach celotátnej
povahy pøísluí zákonodárná pravomoc prezidentu republiky po dohodì se Slovenskou národní radou7 (pøièem se v jeho dekretech s celostátní pùsobností
výslovnì uvede, e jsou vydány po dohodì se Slovenskou národní radou). Vìci

6

7

 aktivní pomoci Hitlerovi, velezrady. Z tohoto pojetí sice v zásadì vycházel i Koický
vládní program, ale bylo výraznì oslabeno tím, e antifaistickou èinnost museli Nìmci
a Maïaøi prokazovat, take odsun postihl i ty, kteøí se nijak aktivnì neangaovali.
Tomuto textu porozumíme v kontextu s Usnesením pléna SNR z 2. bøezna 1945 (viz Dokumenty slovenskej národnej identity a tátnosti, II., è. 271, Bratislava: 1998, s. 404), které
vedle spoleèných vìcí (zahranièí, zahranièního obchodu a národní obrany) vymezovalo také
èiastoène spoloèné vìci  eleznice, poty a telegrafy, rekonstrukci a finance.
Z právního pohledu je to pøinejmením nezvyklý postup, kdy právní pøedpis vydaný orgánem s regionální pùsobností vymezil pùsobnost orgánu centrálního. Prezident republiky a praská vláda jej vak v té chvíli plnì akceptovali.
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celostátní povahy ovem nijak nespecifikovalo. Stanovilo vak, e k pøiznání
celostátní povahy je potøebná dohoda vlády a Pøedsednictva SNR.
3. Spor o zpùsob úpravy neplatnosti majetkových pøevodù
a národní správy
Po tomto nutném odboèení se vrame k meritu vìci. Pøíprava definitivní podoby dekretu zaèala jetì v Koicích, kde o úpravì národní správy jednali resortní ministøi a povìøenci. V Záznamu o pøedpokladech pro dokonèení pøípravy
dekretu o národní správì z 25. dubna8 se konstatovalo, e národní správa jest
takové dùleitosti, e je jí tøeba pøiznati celostátní charakter, a proto je tøeba
v dohodì se SNR pøipravit nový dekret. Jeho návrh vláda projednávala u na své
koické schùzi 4. kvìtna9 , kde se také usnesla, e poádá SNR, aby vyslovila svùj
souhlas s celostátní úpravou, a pokud jej získá (o èem nikdo nepochyboval),
pøizve zástupce SNR k dalím jednáním. Realizaci tohoto usnesení odloila na
dobu, jakmile její návrh dostane koneènou podobu.
Zatímco vydání prvního prezidentského dekretu s celostátní pùsobností (è.
3/1945 Sb., kterým se mìní a doplòují nìkterá ustanovení vojenského trestního
zákona a branného zákona10 ) probìhlo bez komplikací, jednání o neplatnosti
majetkovì-právních jednání z doby nesvobody a o úpravì národní správy se brzy
zadrhla.
Projednávání ve vládì i po pøesídlení z Koic do Prahy zdánlivì probíhalo
normálnì. Redakèní komise, povìøená pøípravou návrhu dekretu, do nìj zahrnula
pøipomínky jednotlivých resortù. Ihned po posouzení znìní návrhu textu ve vládì
14. kvìtna,11 kde nikdo nezpochybnil jeho celostátní povahu, stylizaèní komise
do textu zapracovala námìty, které vzely z diskuse, a sloventí námìstci pøedsedy vlády J. Ursíny a V. iroký, kteøí shodou okolností právì cestovali do Bratislavy, dostali za úkol projednat jej se Slovenskou národní radou. V tomto okamiku ovem nastal zlom. Vládní emisaøi v Bratislavì neuspìli, protoe pøedstavitelé SNR pøekvapivì nesouhlasili s celostátní úpravou této záleitosti. Pøesto
se vláda po vzruené debatì na svém jednání dne 17. kvìtna usnesla doporuèit

8

Dekrety prezidenta republiky 1940  1945. Dokumenty. 1. Sest. K. Jech a K. Kaplan,
è. 12.1., Brno: 1995, s. 223  225 (dále jen Dekrety prezidenta republiky ...).
9 Srov. Dekrety prezidenta republiky ..., è. 12.2., s. 226  227.
10 Z právního pohledu je zase zajímavé, e v tomto prvním a jediném pøípadì SNR publikovala svùj souhlas s vydáním celostátního dekretu prezidenta republiky ve formì usnesení SNR ve Sbírce naøízení SNR (è. 32/1945 Zb. n. SNR). Pak od této praxe upustila.
11 Èást zápisu z jednání schùze vlády ze 14. kvìtna 1945; Text in Dekrety prezidenta republiky ..., è. 12.3., Brno 1945, s. 227 an.
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prezidentovi, aby  vzhledem k naléhavosti úpravy národní správy  podepsal
dekret i bez doloky souhlasu SNR, tedy prozatím s pùsobností pouze pro èeské zemì. Vláda ovem nadále povaovala tuto otázku za celostátní záleitost,
take dekret zùstal ve znìní, které tomu odpovídalo, a ministøi doufali, e se jim
dodateènì podaøí získat souhlas SNR a pùsobnost dekretu se rozíøí i na Slovensko. Jak je veobecnì známo, SNR vak urychlenì pøipravila a vydala vlastní
naøízení (è. 50/1945 Zb.n.SNR o národní správì ),12 take se dekret i nadále
uplatòoval jen v èeských zemích.
4. Proè ne celostátnì?
Na otázku z nadpisu se nabízí struèná odpovìï: pøedstavitelé SNR prostì
povaovali úpravu tìchto otázek za nedílnou souèást svých kompetencí. Tak jednoduché to vak není. Proti takovémuto závìru svìdèí øada dílèích indícií:
 prvním a hlavním dùvodem, proè se zaèal pøipravovat nový dekret upravující otázku národní správy, byl fakt, e londýnský dekret è. 2/1945 Úøed. vìst.
o zabezpeèení nerueného chodu hospodáøského ivota v èase pøechodném,
který umoòoval zavádìt zatímní správu, neplatil na Slovensku13  od prvopoèátku tedy muselo být vem zainteresovaným zøejmé, e má být celostátní, a sloventí èinitelé proti tomu nevznesli nejmení námitky;
 Bohumil Lauman, který byl referentem redakèní komise pøipravující návrh
dekretu o národní správì, po slovenském odmítnutí ve vládì pøipomenul, e
na ji zmiòovaných jednáních v Koicích, kde se hovoøilo o vydání prezidentského dekretu o neplatnosti majetkových pøevodù a o národní správì, byli pøítomni a proti celostátnì platné úpravì této otázky nic nenamítali povìøenci
dotèených resortù,14 s námitkou proti celostátní pùsobností dekretu se neprezentoval ani nikdo ze slovenských èlenù vlády;
 jetì v usnesení o úpravì nìkterých zásadních otázek vnitropolitické organizace Èeskoslovenské republiky z 25. kvìtna 1945,15 které obsahovalo smìrnici pro delegaci SNR na jednání s vládou po vypuknutí námi sledovaného
sporu,16 SNR poadovala zahrnout mezi spoleèné záleitosti také zásadní
hospodáøské a finanèní vìci, pod nì lze zavádìní národní správy podøadit.

12 Text napøíklad in UTAJ, .  MOSNÝ, P.  OLEJNÍK, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Benee v povojnovom Slovensku. Bratislava, 2002, s. 108 an.).
13 Srov. k tomu Dekrety prezidenta republiky ..., è. 12.1., s. 223.
14 Srov. Dekrety prezidenta republiky ..., è. 12.4., s. 231  232.
15 Text in Dokumenty slovenskej národnej identity a tátnosti, II., è. 276, Bratislava: 1998,
s. 422  426.
16 Jde o jednání, která vyústila do podepsání první praské dohody.

85

Ladislav Vojáèek

Pøesto èelní pøedstavitelé SNR, kdy dostali na stùl vládní návrh dekretu, text
odmítli a projevili vùli upravit danou problematiku vlastním naøízením. Dùvody tedy zøejmì budou (i) jinde, ne (jen) ve sféøe kompetencí.
Podívejme se proto blíe na dalí faktory, které mohly pùsobit na odmítavé
stanovisko Pøedsednictva SNR  mìnící se vnìjí okolnosti, moné hlubí rozdíly v pohledu na tento problém mezi jednotlivými pøedstaviteli SNR, které by
mohly pøi jiném personálním sloení jednajících vést k diametrálnì odlinému
stanovisku, a konkrétní podobu dekretu.
a) Pokud jde o vnìjí okolnosti, které mohly pøivodit zmìnu stanoviska slovenských èinitelù, ty se v prùbìhu tìch nìkolika dní od zahájení jednání o dekretu
nijak podstatnì nezmìnily. Ovem nelze nevidìt jisté okolnosti, které dotváøely atmosféru jednání:
aa) Do oficiálních èesko-slovenských stykù se v této dobì promítalo latentní
napìtí, vyvolané zakrývanou, ale nespornì existující vzájemnou nedùvìrou, která se projevila a dále prohloubila ji v prvních kontaktech
SNR a londýnských pøedstavitelù po vypuknutí Slovenského národního povstání nebo pøi projednávání kapitoly vládního programu, vìnované slovenským národním orgánùm v bøeznu 1945 v Moskvì. Na èeské
stranì vycházela mimo jiné z pøedstavy o slovenské zradì v letech 1938
 1939, které se nedokázal zbavit zejména prezident republiky, ale vedle
nìj i øada dalích osobností, na slovenské zase zejména ze zjevných reziduí oficiálnì oputìného èechoslovakismu, projevujících se u øady
èeských èinitelù. V prvních dnech po osvobození ji pøekrývalo veobecné vìdomí, e se vechny rozhodující sloky protifaistického odboje
musí sjednotit na spoleèném postupu, nicménì jednání obou politických
reprezentací stále ovlivòovala a s postupem èasu a jednotlivými dílèími spory znovu a znovu vyplývala na povrh.
bb) Pøedstavitelù SNR se nespornì dotklo, e vláda svùj úmysl pøipravit dekret s celostátní pùsobností s Pøedsednictvem SNR pøedem oficiálnì neprojednala, jak jí to ukládaly závìry z pøedchozích èesko-slovenských
jednání a jak jí to ukládalo její vlastní usnesení. Dotèení slovenských
èinitelù lze dovodit z poznámky J. Ursínyho, který spolu s V. irokým
doruèil text vládního návrhu pøedstavitelùm SNR.17 Tato procedurální
lapálie nepochybnì jetì prohloubila zmínìnou vzájemnou nedùvìru, ale
pro odmítnutí dekretu sama o sobì nebyla dost pádným dùvodem.
17 Záznam z jednání vlády in Dekrety prezidenta republiky 1940  1945. è. 12.4, s. 232.
Vina za flagrantní poruení nedávno uzavøené dohody padá buï na ministerského pøedsedu, který si poèínal znaènì nedbale, nebo na netaktický postup vlády jako celku. Z dokumentù toti není zcela zøejmé, zda k nevyádání pøedbìného souhlasu Pøedsednictva
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b) K dalímu z moných faktorù  rozdílnosti názoru jednotlivých èinitelù èi
politických stran  bych chtìl jen podotknout, e mezi nimi sice zcela jistì
existovaly rùzné pohledy na rozsah kompetencí slovenských orgánù. Byly
dány nejen osobností kadého jednotlivého èinitele, ale té stranickou pøísluností a nepochybnì i zastávanou funkcí (v ústøedních èi slovenských orgánech, v legislativì èi exekutivì). Pøesto si dovolím  na základì toho, co jsem
uvedl ji výe  pøedpokládat, e proti celostátní úpravì národní správy, pokud by obsahovì vyhovovala, by vìtina slovenských èinitelù neprotestovala, tak jako neprotestovali ministøi a povìøenci v poèátcích pøípravy dekretu.
c) Nakonec se pozastavíme u obsahu dekretu è. 5/1945 Sb., kde byl podle mého
názoru zakopán pes. Sloventí èinitelé pøi odmítnutí návrhu prezidentského dekretu nesouhlasili se zaøazením ustanovení o neplatnosti majetkoprávních jednání z doby nesvobody (§ 1) a argumentovali také tím, e by vydáním
celostátního dekretu utrpìla presti SNR.
SNR dolo zavinìním ministerského pøedsedy Z. Fierlingera, který mìl podle usnesení
vlády jednat s Pøedsednictvem SNR, nebo zda mu usnesení vlády, které se mìlo podle
písemného vyhotovení zaèít plnit a po dojednání definitivního znìní návrhu prezidentského dekretu, a následný rychlý prùbìh projednávání návrhu pro konání prostì neposkytly prostor. Podle tohoto ji jednou zmínìného usnesení mìl pøedseda vlády poádat
slovenský zákonodárný sbor, aby vyslovil svùj souhlas s celostátní úpravou, a pokud jej
získá, mìl pøizvat zástupce SNR k dalím jednáním. Problém spoèívá v tom, e podle
zápisu vláda odloila realizaci tohoto usnesení na dobu, jakmile její návrh dostane definitivní podobu. Tak to alespoò vyplývá z písemného vyhotovení usnesení. (Pro ilustraci
uvedená pasá zní takto: Usnesení: Vzhledem k tomu, e vláda povauje tuto záleitost
za celostátní, jest tøeba obrátiti se na Slovenskou národní radu, aby vyslovila dohodu
s tímto stanoviskem, a v pøípadì, e také Slovenská národní rada shledá, e jde o vìc celostátní, budi poádána o to, aby vyslala své zástupce do jednání o tomto návrhu v uí
komisi vlády. Toto usnesení bude provedeno ihned, jakmile vláda dospìje k definitivnímu
textu svého návrhu. ... (srovnej Dekrety prezidenta republiky ..., dok. è. 12.2., str. 226
- 227.) Takovéto usnesení ovem vzbuzuje pochybnosti, protoe není pøíli logické. Nejdøíve by pøece bylo na místì vyjasnit si, zda bude dekret celostátní, nebo ne, a pak teprve koncipovat návrh jeho textu. Mùeme se proto celkem oprávnìnì domnívat, e se
doloka o odkladu plnìní nemìla vztahovat na vyádání souhlasu SNR, ale jen pøizvání
zástupcù SNR k jednáním (pøestoe obì skuteènosti jsou spoleènì konstatovány v jedné
vìtì zápisu), a byla tedy jen patnì zaznamenána. Nasvìdèovala by tomu také skuteènost,
e J. Ursíny pøed svou cestou s návrhem dekretu o neplatnosti majetkových pøevodù
a o národní správì do Bratislavy, která následovala bezprostøednì po schválení vládního návrhu, tedy v okamiku, kdy se usnesení mìlo zaèít plnit, pøedpokládal, e dohoda
o celostátní úpravì ji byla uèinìna (Dekrety prezidenta republiky..., è. 12.4, s. 231).
Pøipustíme-li druhou monost, tj. e usnesení vlády bylo skuteènì takové, jak vyplývá
z lingvistického výkladu jeho záznamu, zøejmì v tom hrálo roli trestuhodné podcenìní
situace plynoucí z pøesvìdèení, e získání souhlasu SNR bude po pøedchozím jednání
ministrù a povìøencù o této otázce pouhou formalitou.
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aa) Proè SNR nesouhlasila s výslovným prohláením neplatnosti majetkoprávních jednání z doby nesvobody? V obecné rovinì mùeme pøíèinu vidìt u v odliném pojetí právní kontinuity, akceptujícím na Slovensku i právní pøedpisy z doby nesvobody, pokud neodporovaly republikánsko-demokratickému duchu, tedy  zjednoduenì øeèeno 
posuzujícím zákonodárství z této doby a jednotlivé úkony, uèinìné na
základì nìj, benevolentnìji. Pøedevím vak musíme poukázat na
zásadnì odliný efekt majetkovì-právních pøevodù z doby nesvobody
na Slovensku a v èeských zemích. Zatímco v èeských zemích z nich mìli
prospìch pøedevím nìmeètí okupanti, pøípadnì zjevní kolaboranti, take jejich zruení a vracení majetku pùvodním majitelùm èeské obyvatelstvo akceptovalo jako akt spravedlnosti, na Slovensku pøela vìtina konfiskovaného a nedobrovolnì pøevádìného majetku do slovenských rukou. Pauální odmítnutí vech tìchto jednání by nespornì
vyvolalo vlnu nespokojenosti a zpùsobilo stávající politické reprezentaci nemalé problémy. Ministr V. robár upozoròoval také na dalí, jistì
nezanedbatelný moment: mnoho lidí si nepøálo, aby se arizovaný majetek vracel do rukou tìch, kteøí se nehlásili ke slovenské národnosti.18
bb) Proè se SNR dovolávala ohroení své prestie? Domnívám se, e pøedstavitelé Slovenské národní rady nevidìli její ohroení v samotném faktu, e by národní správu upravil celostátní pøedpis. Jejich návrh spoleèných záleitostí svìdèí o tom, e si uvìdomovali, e je ádoucí, aby se
zásadní rozhodnutí v ekonomické sféøe (zavedení národní správy bylo
pøedpokladem následné restituce a dalích zásadních zásahù do vlastnických pomìrù) opírala na celém území státu o stejné zásady. A znovu
pøipomínám, e v pøípravné fázi proti tomuto postupu nic nenamítali
povìøenci SNR, jich se celá záleitost pøímo dotýkala, ani sloventí
èlenové vlády.
Slovenský zákonodárný orgán dehonestovalo nìco jiného. Pomineme-li, e
jej vláda dlouho opomíjela,
 prezidentský dekret v rozporu s realitou i pøedchozími závìry stavìl Slovenskou národní radu pøi rozhodování o ustanovování národních správ naroveò
zemských národních výborù (ji uvedený § 7 a dalí ustanovení) a
 nejen její presti, ale té reálný vliv by utrpìly také tím, e by národní správce
do nejvýznamnìjích slovenských podnikù dosazovali ministøi, nikoliv
pøísluní povìøenci.

18 Srov. Dekrety prezidenta republiky ..., è. 12.4., s. 233.
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Co v oèích slovenských èinitelù pøedstavovalo nejvìtí vady pøipravovaného prezidentského dekretu, odráí i pojetí naøízení SNR è. 50/1945 Zb. n. SNR
(jeho porovnání s dekretem è. 5/1945 Sb. provedl J. Beòa).19 Naøízení nestanovilo neplatnost majetkoprávních pøevodù z doby nesvobody a neobsahovalo
ustanovení o vracení majetku. Podle nìj do nejvìtích podnikù dosazovali národní správu pøísluní povìøenci Slovenské národní rady a do ménì významných
okresní a místní národní výbory, zatímco podle prezidentského dekretu (§ 7) mìla
u nejvìtích a nejvýznamnìjích podnikù uvalovat národní správu pøísluná ministerstva, u ménì významných zemské národní výbory a Slovenská národní rada
a u jetì drobnìjích okresní a místní národní výbory.
Závìrem
Pøi zpìtném pohledu na bezprostøednì pováleènou dobu máme tendenci
zploovat politický ivot na nìkolik problémù, které se nám z odstupu jeví jako
klíèové (èesko-slovenský pomìr, osudy menin, majetkoprávní pøesuny, zápas
o mocenské sloky) a tyto navíc vnímat víceménì izolovanì od ostatních. Pøi
bliím pohledu vak zjistíme, kolik dalích motivù a v jakých sloitých kombinacích ovlivòovalo jednání jednotlivých aktérù a rùzných skupin. Tak je tomu
také u sporu o úpravu národní správy a neplatnosti majetkovì-právních pøevodù
z doby nesvobody. By lo na první pohled o principiální spor o kompetence,
jádro pudla, jak se u nás øíká, nespoèívalo v tom, e by slovenská strana povaovala úpravu tìchto otázek naøízením SNR za condicio sine qua non. Pravou
pøíèinou se stala konkrétní, pro Pøedsednictvo SNR neakceptovatelná podoba
návrhu prezidentského dekretu. Ona byla hlavní pøekákou souhlasu slovenské
strany s celostátní úpravou a místo do jednání o úpravì vládního návrhu vyústila ve vydání vlastního naøízení. Námitky se pøitom ovem netýkaly v prvé øadì
institutu národní správy, ale znejistìní vlastnických pomìrù pauálním zpochybnìním majetkových pøevodù z pøedchozích let, snahy sníit reálný vliv SNR
pøi ustanovování a øízení národních správ a její dehonestace postavením na úroveò zemského národního výboru. Pøi odmítnutí hrálo nezanedbatelnou roli také
poruení stanovené procedury pøípravy prezidentských dekretù s celostátních
pùsobností.
Nekompetenèní dùvody odporu slovenské strany proti celostátní pùsobnosti
prezidentského dekretu o neplatnosti majetkovì-právních pøevodù z doby nesvobody a o národní správì nic nemìní na skuteènosti, e vzniklý spor urychlil pøípravu diskuse o pøesnìjím vymezení kompetencí ústøedních a slovenských orgánù, nebo jasnì ukázal na rizika, která sebou existující nejasný stav nesl.
19 BEÒA J. Slovensko a Beneove dekréty. Bratislava: 2002, s. 78  79.
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U názov tohto príspevku je prenesením termínu z politickej propagandy do
vedeckej terminológie, lebo pre prezidentské dekréty, ktoré vydal E. Bene, sa
v publicistike bene pouíva termín Beneove dekréty. Mono poveda, e
v publicistickom slovníku sa pod pojmom Beneove dekréty chápu vetky tie
dekréty prezidenta E. Benea a nariadenia Slovenskej národnej rady z rokov
1944  1945 (ba neraz, pokia¾ ide o nariadenia SNR, aj z neskorieho obdobia),
ktoré súvisia s opatreniami èeskoslovenských úradov voèi Nemcom a Maïarom.
Z h¾adiska terminológie historiografie je to jednoznaène nesprávne definovaný
obsah pojmu, ale z h¾adiska toho, èo sa doèítame v tlaèi a èo poèujeme z úst
slovenských, maïarských, èeských, ale aj rakúskych a nemeckých politikov, je
to tak.
Na analýzu predloeného objektu skúmania sme vyuili predovetkým èlánky
publikované v slovenských médiách, resp. aj v niektorých zahranièných médiách,
ak sa dotýkali problematiky aplikácie dekrétov prezidenta E. Benea vo vzahu
k Slovensku, resp. problematiky, ktorá súvisí s represívnymi opatreniami voèi
maïarskej menine v rokoch 1945  1948 a je spájaná s týmito dekrétmi, poèas
posledných dvoch rokov (2002  2003).
Zákonodarnú právomoc mal prezident E. Bene u v Londýne od 15. októbra
1938 do ustanovenia Doèasného národného zhromadenia 28. októbra 1945. Iba
niektoré z prezidentských dekrétov sa týkali problematiky nemeckej a maïarskej
meniny v Èeskoslovensku. Napriek tomu, e sa Èeskoslovensko po druhej svetovej vojne obnovilo ako jednotný tát, v dôsledku rozdielneho vývoja v rokoch
1939  1945 sa v òom uplatòovalo rozdielne zákonodarstvo. Na Slovensku neplatili vetky dekréty prezidenta E. Benea, a to od prvého nariadenia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 o vykonávaní zákonodarnej, vládnej
a výkonnej moci na Slovensku. Svojim nariadením è. 30/1945 Zb. nar. SNR z 21.
apríla 1945 o zákonodarnej moci na Slovensku stanovila SNR rozdiel medzi
zákonmi celotátnej povahy a ostatnými záleitosami. Pod¾a tohto nariadenia
vykonávala SNR zákonodarnú moc na Slovensku v duchu úprimnej zhody
s prezidentom a vládou Èeskoslovenskej republiky. Zákonodarnú moc vo veciach celotátnej povahy teda vykonával prezident po dohode so SNR formou
ústavných dekrétov prezidenta republiky a dekrétov prezidenta republiky,
v ktorých, ak mali plati aj na Slovensku, muselo by uvedené, e sa vydávajú
po dohode so SNR. Mnohé opatrenia, a to nielen voèi Nemcom a Maïarom, sa
na Slovensku uskutoèòovali na základe nariadení SNR. Tieto nariadenia SNR
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obsahovali v niektorých ustanoveniach odliné rieenie problematiky neslovanských menín ako prezidentské dekréty E. Benea.
Z dekrétov E. Benea, ktoré na Slovensku neplatili a významne sa dotýkali
problematiky nemeckej a maïarskej meniny, to boli napr. dekrét prezidenta republiky è. 5/1945 Zb. z 19. mája 1945 o neplatnosti niektorých majetkovoprávnych jednaní z doby neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maïarov, zradcov a kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov;
dekrét prezidenta republiky è. 12/1945 Zb. z 21. júna 1945 o konfikácii
a urýchlenom rozdelení po¾nohospodárskeho majetku Nemcov a Maïarov ako
aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa, dekrét prezidenta republiky è. 16/
1945 Zb. z 19. júna 1945 o potrestaní nacistických zloèincov, zradcov a ich pomáhaèov a o mimoriadnych ¾udových súdoch, dekrét prezidenta republiky è. 28/
1945 Zb. z 20. júna 1945 o osídlení po¾nohospodárskej pôdy Nemcov a Maïarov a iných nepriate¾ov tátu èeskými, slovenskými a inými slovanskými po¾nohospodármi, dekrét prezidenta republiky è. 71/1945 Zb. z 19. septembra 1945
o pracovnej povinnosti osôb, ktoré stratili èeskoslovenské tátne obèianstvo. Ide
o ve¾mi významné dekréty prezidenta republiky E. Benea, ktoré ovplyvnili
postavenie Nemcov a Maïarov v Èechách. Ich dikcia a rozsah naznaèuje a predpokladá ich uplatòovanie voèi maïarskej menine aj na území Slovenska. Uvedené dekréty predpokladali osíd¾ovanie Slovákov a prísluníkov iných slovanských národností, ktorí ili na Slovensku, na konfikovaných majetkoch. Tieto
právne normy sa vak na Slovensku neuplatòovali, èo mnohí autori nielen publicistických èlánkov nezoh¾adòujú.
Odliný bol aj dopad prezidentských dekrétov voèi neslovanským meninám
na Slovensku a v Èechách. Vytvorila sa rozdielna situácia medzi èeskými krajinami a Slovenskom. Na Slovensku sa opatrenia voèi obyvate¾stvu nemeckej
a maïarskej národnosti realizovali niektorými dekrétmi prezidenta republiky E.
Benea (napr. ústavný dekrét prezidenta republiky è. 33/1945 Zb. z 2. augusta
1945 o úprave èeskoslovenského tátneho obèianstva osôb nemeckej a maïarskej národnosti, dekrét prezidenta republiky è. 108/1945 Zb. o konfikácii
nepriate¾ského majetku a Fondoch národnej obnovy), ale najmä prostredníctvom
nariadení SNR (napr. nariadenie Predsedníctva SNR. è. 4/1945 Zb. nar. SNR
z 27. februára 1945, nariadenie. è. 104/1945 Zb. nar. SNR z 23. augusta 1945
o konfikovaní a urýchlenom rozdelení po¾nohospodárskeho majetku Nemcov,
Maïarov ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa, nariadenie è. 64/
1946 Zb. nar. SNR zo 14. mája 1946 ktorým sa mení nariadenie o konfikovaní
a urýchlenom rozdelení po¾nohospodárskeho majetku Nemcov, Maïarov ako aj
zradcov a nepriate¾ov slovenského národa, nariadenie è. 89/1947 Zb. nar. SNR
z 19. decembra 1947, ktorým sa menia a doplòujú niektoré ustanovenia nariadenia o konfikovaní a urýchlenom rozdelení po¾nohospodárskeho majetku
Nemcov, Maïarov ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa, nariade91
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nie è. 33/1945 Zb. nar. SNR o ¾udových súdoch, nariadenie è. 50/1945 Zb. nar.
SNR z 5. júna 1945 o národnej správe, nariadenie è. 51/1945 Zb. nar. SNR z 25.
mája 1945 o rozpustení a zakladaní spolkov, a i.). V Èechách sa tak dialo iba
prostredníctvom dekrétov prezidenta E. Benea a neskôr podobne ako aj na Slovensku zákonmi, ktoré vydávalo Doèasné národné zhromadenie a po vo¾bách
v roku 1946 Ústavodarné národné zhromadenie.1
Ve¾mi èasto sa v politickej praxi a v tlaèi nedostatoène zoh¾adòuje rozdiel
medzi èeskými a slovenskými pomermi pri uplatòovaní dekrétov prezidenta E.
Benea: Rozdiel je:
 v aplikácii prezidentských dekrétov E. Benea v inkriminovaných povojnových rokoch (v danej problematike slovensko-èesko-maïarsko-rakúsko-nemeckých vzahov sú problematickým momentom predovetkým tie dekréty
E. Benea, ktoré boli prijaté po návrate E. Benea na èeskoslovenské územie
v roku 1945),
 v tom, ako ju akceptuje dnená èeská a slovenská politika.
Významné boli rozdiely medzi situáciou nemeckej meniny v Èechách a maïarskej meniny na Slovensku v povojnovom období. V Èechách boli Nemci
vysídlení èeskoslovenskými tátnymi orgánmi, sèasti v rámci tzv. divokého odsunu ihneï po oslobodení a potom v rámci organizovaného odsunu Nemcov po
Postupimskej konferencii (skonèila 2. augusta 1945). Zo Slovenska èas obyvate¾stva nemeckej národnosti odila v rámci evakuácie, ktorú uskutoèòovali pri
ústupe zo Slovenska nemecké okupaèné vojská, èas bola vysídlená v rámci organizovaného odsunu Nemcov po Postupimskej konferencii a ich majetok bol
konfikovaný.2
Na Slovensku sa opatrenia voèi obyvate¾stvu nemeckej a maïarskej národnosti realizovali niektorými dekrétmi prezidenta republiky E. Benea, ale najmä
prostredníctvom nariadení SNR, a to aj po vytvorení Národného zhromadenia.
V Èechách sa tak dialo iba prostredníctvom dekrétov prezidenta E. Benea. Po
vytvorení Doèasného národného zhromadenia, no najmä po vo¾bách v roku
1946, ktoré v Èechách vyhrali komunisti (na Slovensku vak Demokratická strana), sa u v Ústavodarnom národnom zhromadení posilòovali snahy o zjednotenie zákonodarstva platiaceho na Slovensku a v Èechách. Tomu napomáhala aj skutoènos, e slovenské národné orgány boli po prijatí Tretej praskej
dohody (v júni 1946) podriadené centrálnym orgánom.
1
2
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Maïarská menina nebola zo Slovenska násilne vysídlená takým spôsobom
ako nemecká menina. Po podpísaní prímeria medzi Spojencami a Maïarskom
20. januára 1945 dolo k vysídleniu tých maïarských tátnych prísluníkov, ktorí
sa na územie juného Slovenska presahovali po jeho anexii na základe Viedenskej arbitráe.3 K èiastoènej výmene obyvate¾stva medzi ÈSR a Maïarskom
dolo na základe medzitátnej zmluvy z 27. februára 1946. Tá sa vak nerealizovala na základe dekrétu prezidenta E. Benea, ale na základe riadne podpísanej a ratifikovanej medzitátnej zmluvy medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom.
Následne boli ïalie záleitosti napåòania tejto zmluvy predmetom èinnosti
Èeskoslovensko-maïarskej zmieanej komisie, ktorá rieila sporné otázky, ktoré
vznikli v priebehu prípravy a realizácie výmeny. Výmena obyvate¾stva medzi
Èeskoslovenskom a Maïarskom, ktorá sa týkala Slovákov v Maïarsku a Maïarov na Slovensku, mala by èiastoènou náhradou za neuskutoènený transfer
Maïarov z Èeskoslovenska. Riadila sa celkom inými princípmi a zákonmi, nie
dekrétmi prezidenta E. Benea, ba ani nariadeniami SNR. Práve v súvislosti
s výmenou obyvate¾stva sa predkladajú poiadavky na náhrady kôd, ktoré
v tejto súvislosti vznikli obyvate¾stvu maïarskej národnosti, ktoré bolo presídlené do Maïarska. Na základe medzitátnej dohody z 27. februára 1946, prijatej a ratifikovanej parlamentmi oboch krajín, nesplnené nároky presídlencov mala
vyrovna prijímajúca strana. Teda nároky Maïarov presídlených z Èeskoslovenska do Maïarska v rámci výmeny obyvate¾stva mala vyrovna Maïarská
republika a nároky Slovákov presídlených z Maïarska do Èeskoslovenska èeskoslovenská strana.4
Voèi obyvate¾stvu maïarskej národnosti sa uskutoèòovali vnútorné opatrenia na území ÈSR (napr. odsun Maïarov do Èeska, reslovakizácia, konfikácia
majetku, konfikácia pozemkového vlastníctva...). Na rozdiel od Nemcov obyvate¾stvo maïarskej národnosti ako celok nebolo z Èeskoslovenska vysahované. Kým väèina obyvate¾stva nemeckej národnosti ila v Èechách, väèina
Maïarov v republike ila na Slovensku.
3
4

Podrobnejie o tom: UTAJ, .: Maïarská menina na Slovensku v rokoch 1945  1948.
Bratislava: Veda 1993.
Vetky tieto otázky sú v historických prácach, ktoré vznikli na území Slovenska, dostatoène spracované, len na ilustráciu uvediem aspoò najvýznamejie práce z tejto oblasti:
ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby èesko-slovensko-maïarského vzahu 1938  1949.
Bratislava: Veda 1992.; UTAJ, .: Maïarská menina na Slovensku v rokoch 1945 
1948. Bratislava: Veda 1993.; BOBÁK, J.: Maïarská otázka v Èesko-Slovensku 1944
 1948. Martin: Matica slovenská 1996;VADKERTY, K.: Maïarská otázka v Èeskoslovensku 1945  1948. Bratislava: Kalligram 2002; UTAJ, .  MOSNÝ, P.  OLEJNÍK, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Benea v povojnovom Slovensku. Bratislava:
Veda 2002.;
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Na rozdiel od obyvate¾stva nemeckej národnosti, ktorého sa nemohli týka
iadne kompenzácie, pretoe bolo vysídlené mimo územia Èeskoslovenska,
obyvate¾om maïarskej národnosti bolo v roku 1948 vrátené èeskoslovenské
tátne obèianstvo, mnohým boli majetky vrátené, najmä pokia¾ ide o po¾nohospodársky majetok, konfikovaný obyvate¾om maïarskej národnosti na základe
nariadení SNR. Ilo najmä o obyvate¾stvo maïarskej národnosti, ktoré vlastnilo po¾nohospodársky majetok do 50 ha. Osobitne bolo v rámci tzv. Akcie Juh
v rokoch 1949  1950 odkodòované obyvate¾stvo odsunuté do Èeska.5
Bez osobitného predkladania tatistických údajov, lebo je to evidentné u na
prvý poh¾ad pri listovaní v tlaèi, èi na internetových stránkach, môeme kontatova, e problematika dekrétov prezidenta republiky E. Benea je podstatne viac
predmetom rôznych sporov, diskusií a tým aj publicistiky v Èesku ako na Slovensku. Je to dôsledok podstatne vyej aktivity sudetských Nemcov, ale èasto
aj oficiálnych predstavite¾ov Nemecka a Rakúska, ktorí tieto poiadavky predkladajú na oficiálnych fórach. Väèiu pozornos jej teda venujú aj predstavitelia èeského verejného a politického ivota ako na Slovensku. Na Slovensku,
najmä po odchode tátneho tajomníka ministerstva zahranièných vecí Viliama
Chleba do diplomatickej misie je táto problematika pre rezort zahranièných vecí,
ktorý spolu s rezortom po¾nohospodárstva z politického h¾adiska musí najskôr
a najcitlivejie reagova na rôzne diskusie, kauzy, èi podnety z domácich èi zahranièných zdrojov, na okraji záujmu predstavite¾ov tátu.
Konfikovaný nemecký majetok mal tvori tak v Èechách ako aj na Slovensku súèas vojnových reparácií za kody spôsobené Nemcami poèas okupácie
Èeskoslovenska, èo bolo potvrdené aj medzinárodnými dohodami v rokoch 1945
 1955.
Mono aj tieto skutoènosti spôsobujú, e slovenská politika sa ove¾a jednoduchie vyrovnáva s poiadavkami Nemcov ako s poiadavkami Maïarov vo
vzahu k dekrétom prezidenta republiky a na druhej strane v medzinárodných
vzahoch Slovensko ¾ahie aj v súèasnosti komunikuje o týchto otázkach s Nemeckom ako s Maïarskom.
Slovenská politika sa vyhýba otvorenej diskusii o dôsledkoch uplatòovania
dekrétov prezidenta E. Benea a nariadení Slovenskej národnej rady najmä vo
vzahu k maïarskej menine. Vo vzahu k nemeckej menine prijala Slovenská
národná rada uznesenie è. 78 z 12. februára 1991, v ktorom sa kontatovalo, e
odsun Nemcov z Èeskoslovenska, Po¾ska a Maïarska kodifikovali víazné mocnosti v èlánku 13 Postupimskej dohody. Takisto akcentuje skutoènos, e Koický
vládny program èesko-slovenskej vlády deklaroval odòatie tátneho obèianstva
5
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Nemcom s výnimkou aktívnych antifaistov, èo potvrdil dekrét prezidenta republiky è. 33 z roku 1945. V uznesení sa uvádza: Tak sa vye 32 tisíc slovenských
Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petralke, Novákoch
a Poprade stalo obeou deportácií do oboch èastí rozdeleného Nemecka. Je zvlá
po¾utovaniahodné, e touto fázou odsunu boli postihnutí zväèa nevinní pracovití ¾udia, práve tí, èo sa po skonèení vojny dobrovo¾ne rozhodli vráti na Slovensko, lebo ho povaovali za svoju vlas. Títo nai nemeckí spoluobèania trpeli za tých, ktorí v mene nemeckej meniny na Slovensku slúili nacizmu. My, predstavitelia slobodného demokratického Slovenska, chceme vstúpi do spoloèenstva
národov s èistými úètami. Odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech by sa zdôvodòoval akýmiko¾vek argumentmi. Uvedomujeme si, e evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých spoluobèanov Slovensko stratilo etnickú skupinu, ktorá
po stároèia tvorila súèas spoloèného civilizaèného úsilia a významne sa podie¾ala na pestrosti kultúrneho koloritu naej krajiny.
Dnes vám vetkým, pamätníkom dávnych rozbrojov, vyhnancom, aj ich potomkom, podávame zo Slovenska priate¾skú ruku. Pokúsme sa zabudnú na spory a krivdy. Spoloène pracujme na zve¾aïovaní dávnej domoviny.6
K problematike dekrétov prezidenta E. Benea bola pri Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky vytvorená konzultaèná skupina, ktorá sa
v roku 2002 zila na nieko¾kých zasadaniach. Jej èlenmi boli. prof. JUDr. Milan tefanoviè, DrSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity; prof. JUDr. Ján
Lazar, DrSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity; doc. PaedDr. tefan utaj, DrSc., Spoloèenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied Koice; doc.
JUDr. Jozef Beòa, CSc., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici; JUDr. Jaroslav Pukáè, generálny riadite¾ Slovenského pozemkového
fondu; Ing. Ján Varjú, vedúci úradu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky; JUDr. Katarína Zavacká, CSc., Ústav tátu a práva Slovenskej akadémie vied Bratislava; PhDr. Jozef atkuliak, CSc., Historický ústav Slovenskej
akadémie vied Bratislava; PhDr. Michal tefanský, CSc., Vojenský historický
ústav Bratislava; PhDr. Ladislav Deák, DrSc., Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
Okrem toho pracovala aj medzirezortná pracovná skupina Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky k problematike dekrétov prezidenta Èeskoslovenskej republiky:
PhDr. Dagmar Èierna-Lantayová, CSc., Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; JUDr. Duan veda, riadite¾ odboru legislatívneho
a správneho SEVS, Ministerstvo vnútra SR; JUDr. Ján Svák, generálny riadite¾
6

Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov, schválené Slovenskou národnou radou uznesením z 12. februára 1991, èíslo 78.
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sekcie edièných èinností, Ministerstvo spravodlivosti SR; JUDr. Jozef Gaisbacher, generálny riadite¾ sekcie legislatívy a aproximácie práva, Ministerstvo
pôdohospodárstva SR; JUDr. Eva Beneová, riadite¾ka odboru majetku a retitúcií, Ministerstvo financií SR; JUDr. Ronald Strehár, riadite¾ odboru aproximácie práva, Úrad vlády SR.7
V priebehu apríla a augusta 2002 sa uskutoènili tyri zasadania konzultaènej skupiny, na ktorých boli prezentované názory jednotlivých expertov. Výsledkom práce skupiny mala by príprava zborníka analýz a dokumentov.8 V èase,
keï sa tieto skupiny aktívne stretávali bola pripravená medzinárodná konferencia
k problematike dekrétov E. Benea. Po nástupe druhej vlády M. Dzurindu
a zmenách na ministerstve zahranièných vecí vak skupina prestala systematicky pracova a stretáva sa a ani od roku 2002 pripravovaný zborník prác k problematike dekrétov do augusta 2004 nevyiel.
V èase rozsiahlej medializácie problematiky prezidentských dekrétov 10.
apríla 2002 vydalo Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky Non
paper Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky k problematike
dekrétov prezidenta ÈSR. Podnetom k vydaniu tohto dokumentu bola skutoènos, e Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky nedávno s prekvapením zaregistrovalo znovuotvorenie témy povojnovej legislatívy bývalej
Èeskoslovenskej republiky predsedom vlády Maïarskej republiky na pôde Európskeho parlamentu.9 V tejto súvislosti ministerstvo zahranièných vecí povaovalo za potrebné poskytnú k tomu nieko¾ko základných informácií, ktoré boli
zverejnené na webových stránkach ministerstva.
Za najdôleitejie body tohto dokumentu povaujeme kontatovanie, e
dekréty E. Benea predstavujú potvrdenie právnej kontinuity ÈSR s jej predvojnovou existenciou a preto nie je akceptovate¾né pauálne negativistické hodnotenie týchto právnych aktov legitímnej tátnej moci. Tvoria v povojnovom zákonodarstve ÈSR právny základ, na ktorom bola po 2. svetovej vojne obnovená demokratická Èeskoslovenská republika, predtým rozbitá Mníchovskou
dohodou z 29. septembra 1938 a Viedenskou arbitráou z 2. novembra 1938,
dekréty prezidenta republiky je potrebné posudzova v príèinnej súvislosti
s vojnovými udalosami a obdobím neslobody (30. 9. 1938  4. 5. 1945) vo väzbe na povojnové usporiadanie sveta. Protokol medzi Èeskoslovenskou republikou a Maïarskou republikou o koneènej úprave niektorých nerozrieených finanèných a hospodárskych otázok (trbské pleso 25. 7. 1949) definitívne upravili i majetkové otázky vo vzahu medzi ÈSR a Maïarskom, tieto právne
7
8
9

96

http://www.foreign.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/ Non paper MZV SR k problematike dekrétov prezidenta ÈSR.

Beneove dekréty ako nástroj politickej propagandy

predpisy splnili svoj úèel v bezprostrednej povojnovej dobe a dnes u nezakladajú právne vzahy. Nie je správne tvrdenie, e dekréty boli zaloené na princípe kolektívnej viny, Pri posudzovaní dekrétov en bloc je potrebné
z právneho h¾adiska diferencova. Niektoré z nich dnes u neplatia, pretoe boli
zruené alebo nahradené novími právnymi predpismi. Niektoré môu by formálne platné aj úèinné, ale keïe sa vzahovali len na urèité èasové obdobie po
2. svetovej vojne, boli skonzumované a nezakladajú dnes nové právne vzahy,
nemajú kontitutívny charakter.10
V závere dokumentu sa kontatuje, e Slovenská národná rada vydala vyhlásenie k Nemcom, v ktorom vyslovuje ¾útos nad tým, e ,,aj nevinní obyvatelia
nemeckej národnosti boli postihnutí opatreniami tátu po druhej svetovej vojne.
Neuvádza sa tam, ako sa toto aplikuje na obyvate¾stvo maïarskej národnosti, ale
uvádza sa nesporná skutoènos, e Maïarsko doteraz nepovaovalo za vhodné
ospravedlni sa za to, e na základe Viedenskej arbitráe z roku 1938, v rozpore
so zásadami medzinárodného práva, okupovalo poèas II. svetovej vojny èas územia Èeskoslovenska, resp. Slovenska.11 Dokument sa opiera o názor, e konfikaèné dekréty a nariadenia Slovenskej národnej rady neboli zaloené na princípe kolektívnej viny. Výslovne to vak zdôrazòuje iba pri retribuèných dekrétoch
(dekrét è. 16/1945 Zb.), hoci práve tieto dekréty na Slovensku neplatili, lebo záleitosti ¾udového súdnictva na Slovensku upravovalo nariadenie Slovenskej národnej rady è. 33. V dokumente sa zdôrazòuje, e na základe konfikaèných dekrétov sa konfikoval majetok nielen Nemcov a Maïarov, ale aj zradcov a nepriate¾ov bez oh¾adu na národnos a z pôsobnosti dekrétov boli vyòaté tie osoby
maïarskej národnosti, ktoré preukázali, e boli verné ÈSR. Zostavovatelia dokumentu si uvedomovali, e tým bolo zaloené nerovnoprávne postavenie Nemcov a Maïarov voèi iným národnostiam, avak pod¾a dokumentu predpisy
zaloené na princípe prezumpcie zodpovednosti osôb nemeckej a maïarskej
národnosti, boli v tom èase adekvátnou reakciou na agresiu Nemecka a Maïarska
a ich cie¾om bolo politicky a ekonomicky zmierni následky okupácie.12
Ïalím oficiálnym dokumentom k problematike dekrétov prezidenta E. Benea bola informácia Beneove dekréty a Slovensko, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti v máji 2002 a bola predloená na rokovanie vlády Slovenskej republiky 5. júna 2002. Vláda Slovenskej republiky vzala túto informáciu
na vedomie.13

10
11
12
13

http://www.foreign.gov.sk/ Non paper MZV SR k problematike dekrétov prezidenta ÈSR.
http://www.foreign.gov.sk/ Non paper MZV SR k problematike dekrétov prezidenta ÈSR.
http://www.foreign.gov.sk/ Non paper MZV SR k problematike dekrétov prezidenta ÈSR.
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/53701E3BBD23267FC1256BCD0042
5E1F?OpenDocument
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Ako sa uvádza v predkladacej správe, materiál kontatuje, e Beneove
dekréty sú aj súèasou slovenského právneho poriadku. Rozoberá historické
pozadie prijatia Beneových dekrétov, medzinárodný kontext dekrétov, uvádza
medzitátne zmluvy medzi Èeskoslovenskom na jednej strane a Maïarskom
a Rakúskom na druhej strane, ktoré mali uzavrie majetkovú stránku povojnových opatrení proti Nemcom a Maïarom v Èeskoslovensku. Materiál sa ïalej
zaoberá súèasnou judikatúrou Európskeho súdu pre ¾udské práva v trasburgu
vo vzahu k platnosti Beneových dekrétov. V materiáli sa uvádzajú súèasne
úèinné rehabilitaèné normy na Slovensku ( napr. zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej
rehabilitácii a ïalie) a ich vzah k Beneovým dekrétom. Porovnaním Beneových dekrétov so súèasne platnou legislatívou Slovenskej republiky vyplýva, e
Beneove dekréty sú platné, ale nie sú úèinné. V závere materiál kontatuje, e
zruenie platnosti Beneových dekrétov by s najväèou pravdepodobnosou malo
za následok nasto¾ovanie materiálnych poiadaviek na retitúciu.
Materiál vak obsahoval mnostvo faktických chýb, ktoré záujemcu o problematiku dekrétov E. Benea, a teda aj vládu Slovenskej republiky, ktorej boli
urèené, zavádzajú a prispieva k posilòovaniu mýtov a nepresností, ktoré sú predkladané slovenskej verejnosti.14
Dekréty prezidenta Edvarda (píe sa s V nie s U, ako je to v materiáli) Benea
neboli vydávané po dohode so Zborom povereníkov, ale po dohode so Slovenskou národnou radou. Iba ona bola zákonodarným orgánom, Zbor povereníkov
bol výkonným orgánom a nedialo sa tak na základe Koického vládneho programu, ale na základe nariadenia è. 30/1945 Zb. n. SNR z 21. apríla 1945 o zákonodarnej moci na Slovensku. Nariadenie è. 1/1945 Zb. n. SNR bolo nariadením Predsedníctva SNR a nie SNR, ako o tom písal informatívny materiál.
Nemci ijúci na území Slovenska mali viacero politických strán v predmníchovskom Èeskoslovensku, nie iba tú, na èele ktorej bol F. Karmasin, dokonca
aj strany, ktoré robili aktivistickú politiku a tá, ktorú viedol F. Karmasin a vznikla
a v roku 1928, sa nevolala Deutsche Partei, ale Karpatonemecká strana (Karpathendeutsche Partei), a za Slovenského tátu sa nazývala Deutsche Partei in
der Slowakei.15
V materiáli sa uvádza, e èeskoslovenské úrady nútene presídlili do Èeska
45 tisíc maïarských obèanov, èo je z historického aj právneho h¾adiska nepresná

14 Ete pred prijatím dokumentu vo vláde som mailom, ako èlen konzultaènej skupiny ministerstva zahranièných vecí, avizoval faktické chyby v dokumente tátnemu tajomníkovi
V. Chlebovi. K podstatnejím úpravám dokumentu vak nedolo.
15 Bliie o tejto problematike píe: OLEJNÍK, M.: Miesto nemeckej minority v kontrukcii
multietnickej spoloènosti na Slovensku. In: RAJEROVÁ, O. (Ed.): Formování multikulturní spoleènosti v podmínkách ÈR a v zemích støední Evropy, Opava 2000, s. 175  181.
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formulácia. Bolo ich 44 129 iba v tretej etape presíd¾ovania, materiál neberie do
úvahy bliie nezdokumentovaný poèet Maïarov presídlených v roku 1945
(odhadujem ich poèet na 10  15 tisíc) , ale najmä neboli to maïarskí obèania,
teda maïarskí tátni prísluníci a neboli to ani èeskoslovenskí tátni obèania,
lebo toto obèianstvo stratili. Boli to obyvatelia juného Slovenska maïarskej národnosti.16
Materiál spomína Dohodu o výmene obyvate¾stva medzi Èeskoslovenskom
a Maïarskom z 27. februára 1946, ale neuvádza, e táto dohoda nie je súèasou
dekrétov prezidenta E. Benea a neuvádza, preèo ju tento dokument vlastne v texte
spomína. 10. februára 1947 nebola uzavretá mierová dohoda medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom, ako sa to uvádza v informaènom materiáli Ministerstva spravodlivosti. Mierové dohody boli pripravené pre Parísku konferenciu v roku 1946,
návrhy textov doplnila a spracovala Rada ministrov zahranièných vecí v novembri
a decembri 1946. Definitívne znenie mierovej zmluvy s Maïarskom podpísali
najprv predstavitelia Sovietskeho zväzu, Ve¾kej Británie a USA a potom 10. februára 1947 predstavitelia deviatich spojeneckých krajín, medzi nimi aj Èeskoslovenska,17 nie predstavitelia Èeskoslovenska a Maïarska.
Pokia¾ ide o navrátenie èeskoslovenského tátneho obèianstva obyvate¾om
maïarskej národnosti na základe zákona è. 245/1948 Zb., je síce pravdivé, neuvádza sa vak, e nie vetkým obyvate¾om maïarskej národnosti ijúcim na
Slovensku bolo toto obèianstvo na základe uvedeného zákona vrátené. iadate¾
o navrátenie obèianstva musel splni isté podmienky (napr. podpísa s¾ub vernosti) a obèianstvo nebolo vrátené osobám, ktoré boli oznaèené ako nepriatelia
¾udovodemokratického zriadenia. Podobne formulácia o nariadení SNR è. 26/
1948 Zb. n., ktorou sa vracal po¾nohospodársky majetok obyvate¾om maïarskej
národnosti, je nepresná. Majetok z konfikácie sa vrátil iba tým osobám maïarskej národnosti, ktoré splnili, v òom a vo vykonávacích predpisoch, uvedené podmienky. Napr. ak boli odsúdení ¾udovým súdom a súdny výrok ani nemusel obsahova rozhodnutie o strate majetku alebo ich majetok bol pridelený iným osobám v rámci pozemkovej reformy, majetok im nebol vrátený.18
Ak dekréty prezidenta E. Benea ijú v kolektívnej, politickej a aj personálnej
pamäti obyvate¾stva stredourópskeho regiónu, nie je to len preto, e ilo o de-

16 Pozri napr. UTAJ, .: Akcia Juh. Odsun Maïarov zo Slovenska do Èiech v roku 1949.
Praha: Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR 1993.
17 Pozri ÈIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby èesko-slovensko-maïarského vzahu 1938
 1949. Bratislava: Veda 1992.
18 Podrobnejie: UTAJ, .: Èeskoslovenské tátne obèianstvo obyvate¾ov maïarskej národnosti po roku 1945 z poh¾adu èesko-slovenských vzahov. Èesko-Slovenská historická
roèenka 2002, Brno 2002, s. 35  56.
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kréty, ktoré sa významným spôsobom vryli do historického vedomia dneného
obyvate¾stva Slovenska, Èeska, Maïarska, Rakúska a Nemecka. Zdrojom pre
sústavné oivovanie problematiky dekrétov E. Benea sú predovetkým tieto
prvky:
 retituèné nároky tých skupín obyvate¾stva, ktoré boli z rôznych dôvodov postihnuté spomínanými dekrétmi, ale aj nariadeniami Slovenskej národnej rady,
 významné vnútropolitické udalosti, (vo¾by nielen na Slovensku, ale aj v Èesku, Maïarsku, Rakúsku èi Nemecku, prijímanie dôleitých zákonov, napr.
Charty regionálnych a jazykových práv),
 otázky vstupu postkomunistických krajín do európskeho spoloèenstva a jeho
intitúcií (Rada Európy, Európska únia).
Je moné kontatova, e podnet k diskusii a rôznym èlánkom o problematike
prezidentských dekrétov E. Benea na Slovensku obyèajne prichádza z vonku,
ba väèinou z mimoslovenských zdrojov. Výnimkou sú diskusie o pôde na juhu
Slovenska, ale aj tam podnety zväèa prichádzajú z maïarskej strany hraníc.
Základom toho je skutoènos, e Strana maïarskej koalície v posledných dvoch
volebných obdobiach sa zaviazala neotvára problematiku dekrétov prezidenta
E. Benea.
V roku 2002 sa rozbehli dve kolá vánivých diskusií o dekrétoch prezidenta E. Benea a ich uplatòovaní na Slovensku v politike. Prvé kolo súviselo s aprílovými vo¾bami v Maïarsku,19 druhé so zostavovaním koaliènej vlády po parlamentných vo¾bách v septembri na Slovensku. Obèasné diskusie v iných obdobiach súviseli väèinou s diskusiami èesko-nemeckými, resp. èesko-rakúskymi.
Diskusie o problematike prezidentských dekrétov E. Benea v roku 2002 na
Slovensku spustilo vyjadrenie maïarského premiéra V. Orbána v Bruseli na pôde
zahranièného výboru v Európskom parlamente 20. februára 2002, ktorý sa vyslovil za zruenie Beneových dekrétov v Èesku a Slovensku. Prirodzene, e
nelo o prvé výhrady k problematike dekrétov. Tie sa v európskej politike ozývali zo strany Rakúska a Nemecka u pred rokom 1989 a zo strany Maïarska
po páde komunistických reimov v roku 1989, najmä vak po vytvorení samostatných tátov Slovenska a Èeska v roku 1993. Z maïarskej strany sa ve¾mi
intenzívne diskutovalo o tejto problematike aj v súvislosti s prípravou slovenskomaïarskej zmluvy z roku 1995, avak nie priamo v komisiách, ktoré zmluvu
pripravovali. Slovenská strana túto problematiku odmietala zahrnú do predmetu
rokovania. Samotná zmluva o tejto problematike vôbec nehovorí.20
19 Pozri napr. èlánok Ako sa korenia predvolebné gu¾áe. Národná obroda 5. marca 2002.
20 UTAJ, .: Analyse der Debatte um den ungarisch-slowakischen Grundlagenvertrag vom
März 1995. (Macht der Mythen. Geschichtsstereotypen im slowakisch-ungarischen Ver-
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Na slová V. Orbána z Bruselu reagoval slovenský minister zahranièných vecí
E. Kukan, ktorý vyhlásil, e by nebolo dobré, ak by maïarská strana otvárala
otázky súvisiace s celkovým povojnovým usporiadaním dohodnutým dohodou
v Postupimi. Jeho vyjadrenie doplnil slovenský premiér M. Dzurinda, ktorý
povedal, e otvára minulos je kontraproduktívne a k nièomu to nevedie.21
Aj zaèiatkom marca E. Kukan zopakoval, e Beneove dekréty boli vydané na
základe výsledkov Postupimskej konferencie troch víazných mocností (USA,
vtedají ZSSR a Ve¾kej Británie).22 Pravdepodobne mal na mysli skôr ducha
budúcej konferencie, pretoe aj nehistorikovi je jasné, e väèina prezidentských
dekrétov E. Benea vznikla pred konaním Postupimskej konferencie, hoci dva
najpodstatnejie, strata èeskoslovenského tátneho obèianstva a konfikácia
majetku, boli vydané a po Postupimskej konferencii.
Z jeho ïalích slov je zrejmé, e výroky V. Orbána vníma v súvislosti so
vstupom Slovenska a Èeska do Európskej únie a snahou Maïarska dosiahnu,
aby Slovensko a Èesko vstupovali do Európskej únie bez Beneových dekrétov.
Európska komisia vak problematiku Beneových dekrétov ako udalos, ktorá
sa odohrala pred vznikom Európskej únie, nemienila urobi predmetom vyjednávaní o vstupe Slovenska a Èeska do Európskej únie. Aj vtedají podpredseda vlády ¼. Foga (SD¼) zdôraznil najmä propagandistický význam nastolenej
problematiky pre blíiace sa vo¾by v Maïarsku a zdôraznil, e prijatie dekrétov vyplývalo z nového usporiadania Európy po druhej svetovej vojne.23 V súvislosti s výrokmi V. Orbána si generálny riadite¾ bilaterálnej spolupráce ministerstva zahranièných vecí M. evèoviè pozval maïarského ve¾vyslanca M. Borosa, aby vysvetlil výroky premiéra Orbána. 24 Slovenská strana oznaèila
Beneove dekréty za màtve historické témy.
Vyhlásenie V. Orbána bolo jednou z príèin, pre ktorú sa M. Dzurinda rozhodol nezúèastni sa na plánovanej schôdzke Viegrádskej tvorky 1. marca 2002,
ktoré sa malo kona pri Balatone. Ako uviedol M. Dzurinda, bolo to jeho suverénne rozhodnutie, ktoré konzultoval aj s predsedami vlád Èeskej republiky
a Po¾ska.25 Maïarské ministerstvo zahranièných vecí vyjadrilo ¾útos nad rozhodnutím premiérov Slovenska, Po¾ska a Èeska a minister zahranièných vecí
J. Mártonyi vyhlásil, e Maïarsko nikdy nechcelo spája otázku integrácie s Eu-

21
22
23
24
25

hältnis). Südost Europa,(München) Zeitschrift für Gegenwartsforschung, H 9  10, 46
Jahrgang 1997, 471  491.
Rozhlasová stanica Slovensko 22. 2. 2002, Rádiournál, 22,00 hod.
Národná obroda, 1. 3. 2002; Pravda, 28. 2. 2002.
Rozhlasová stania Slovensko, 21. 2. 2002, Rádiournál, 12,00 hod.
Rozhlasová stanica Twist 21. 2. 2002, urnál, 18,00.
Rozhlasová stanica Twist 21. 2. 2002, urnál, 18,00; Pravda 25. 2. 2002.
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rópskou úniou s problematikou Beneových dekrétov.26 Uviedol vak aj to, e
kým sú Beneove dekréty súèasou èeskej a slovenskej legislatívy, vdy tu existuje monos zneuitia.27 Zároveò bolo zruené aj stretnutie ministrov kultúry
V - 4. Napriek existujúcim problémom sa vak bez zmien uskutoènila návteva
èlenov zahranièného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na èele
s predsedom výboru P. Weisom.28
Schôdzka krajín V - 4 sa potom uskutoènila a 24.  25. mája 2002 v Trenèíne, ale záleitostiam ochladenia vzahov a problematike Beneových dekrétov
sa u nevenovala.29
Slovenskí politici (napr. P. Weiss, F. ebej, J. Fige¾) v tom èase prezentovali skôr umiernený, opatrný postoj, v ktorom dominovalo upozornenie, e duch
Beneových dekrétov je naozaj v rozpore s demokratickým chápaním ¾udských
práv, ale nemôe by súèasou podmienok pre vstup do Európskej únie,30 prípadne to, e revízia povojnového zákonodarstva by naruila povojnové usporiadanie v Európe, ba aj Helsinský proces.31 Pod¾a F. ebeja dekréty môu predstavova morálny problém, keïe dekréty spôsobili èasti obyvate¾stva kodu.32
Charakteristickou èrtou vyhlásení politikov je, e nerieia konkrétne problémy vyplývajúce z prezidentských dekrétov E. Benea a nariadení SNR. Väèinou
prezentujú len veobecné vyjadrenia, bez snahy o preniknutie do vnútra problé26
27
28
29
30
31

Rozhlasová stanica Slovensko 22. 2. 2002, Rádiournál, 18,00.
Slovenská televízia 1, 25. 2. 2002, Noviny STV, 19,30.
Pravda, 23. 2. 2002.
BBC, 24. 5. 2002, Spravodajský magazín, 21,30.
Markíza 21. 2. 2002, Televízne noviny, 19,00.
Peter Weiss (nezávislý poslanec): Na svojej návteve v Maïarsku som zdôraznil, e
dekréty chápem ako súèas realizácie Postupimských dohôd víazných mocností o povojnovom usporiadaní Európy. Tí, ktorí ich otvárajú, vlastne naznaèujú vô¾u revidova
toto usporiadanie, z ktorého vychádza aj Helsinská konferencia. Nie je v záujme Slovenska, aby sa otvorila nová vlna retituèných nárokov a nie je v záujme Európy, aby sme
pod¾ahli tlaku revizionistických síl.
Frantiek ebej (predseda výboru pre integráciu): Otváranie dekrétov otvára aj problém,
ktorý je súèasou celého povojnového usporiadania, a nemalo by sa to robi bez rozmý¾ania. Samozrejme, e obsahovali ve¾a krívd, ale premiestòovania obyvate¾stva
a konfikácie boli predmetom povojnových rokovaní. Beneove dekréty sú len zlomkom
z mnostva podobných opatrení, ktoré sa udiali v réii víazov. Nie je dobré ich otvára,
ale treba poveda, e sa v rámci nich udiali mnohé krivdy.
Ján Fige¾ (tátny tajomník rezortu diplomacie): Dekréty sú súèasou právneho systému a vyjadrujú kontinuitu od povojnového usporiadania a po dnený stav. Svojimi úèinkami je táto legislatíva u vyhasnutá, ale jej vytrhávanie z kontextu je krokom k revízii
povojnových pomerov v rieení, ktoré víazné mocnosti prijali ako kroky k vytvoreniu
nového spoluitia a mieru. (Národná obroda, 4. 3. 2002). Pozri aj Pravda 21. 2. 2003.
32 Új Szó, 22. 2. 2002, s. 5.
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mu. Z vyjadrení politikov sa obèan nedozvie, èo sú to Beneove dekréty, v èom
je príèina sporu, aké sú monosti rieenia. V tom èase podpredsedníèka SMK E.
Bauerová kontatovala, e slovenská verejnos aj politici v záleitosti Beneových
dekrétov prejavujú nedostatoènú znalos veci, s èím môeme súhlasi, ale zároveò aj kontatova, e ani snaha odborníkov vnies do problematiky svetlo a informova politikov o historickom pozadí dekrétov nenachádzala vdy dostatoènú odozvu. Pre u vytvorené stereotypy a ideologické èi politické klapky toti
politické komunity neprijímajú argumenty a vysvetlenia a naïalej zostávajú pri
starých schémach, ktoré sú súèasou politických cie¾ov a politickej propagandy.
To sa týka politikov slovenskej aj maïarskej národnosti. Tak aj samotná E. Bauerová vo svojom èlánku kontatuje, e na Slovensku peklo rozpútal dekrét è. 5 z 19.
mája 1945, ktorý umonil konfikáciu majetku Nemcov a Maïarov a píe, e ove¾a ïalej ide nariadenie SNR è. 104, ktoré za dostatoèný dôvod na konfikáciu
majetku povaovalo to, e niekto poèúval nemecké alebo maïarské vysielanie
rozhlasu.33 Aj v tomto prípade ide o úèelovú kontrukciu, lebo dekrét è. 5/1945
Zb. sa na Slovensku neuplatòoval a hodnotenie nariadenia SNR è. 104/1945 Zb.
n. SNR zahmlieva podstatu a úèel tohto nariadenia, ktorým sa novelizovalo nariadenie Predsedníctva SNR è. 4/1945 Zb. n. SNR. Nielen nariadenie SNR è. 104,
ale väèina nariadení SNR sa opierala o paragraf 4 nariadenia è. 50/1945 Zb. nar.
SNR ktorý definoval osoby, ktoré sa povaovali za tátne nespo¾ahlivé.34 V tomto
prípade by bolo potrebné venova pozornos napr. nariadeniu SNR è. 64/1946,
na základe ktorého bol konfikovaný vetok po¾nohospodársky majetok Nemcov
a Maïarov len pre ich národnos, ktorým sa na nátlak èeských kolegov, ale naj33 Szabad Újság, 13. 3. 2002, s. 1  2.
34 Za osoby tátne nespo¾ahlivé sa povaujú: a/ osoby národnosti nemeckej alebo maïarskej, pokia¾ nepreukáu, e sa aktívne zúèastnili boja proti Nemecku alebo Maïarsku,
alebo e závane prispeli k tomu, by bola znovu nadobudnutá sloboda Èeskoslovenskej
republiky a slovenského a èeského národa, b/ osoby, ktoré akýmko¾vek spôsobom spolupôsobili pri rozbití Èeskoslovenskej republiky alebo jej èastí, pri potlaèení demokratických slobôd zavedením faistického reimu, alebo tomu napomáhali, ktoré poèas okupácie Èeskoslovenskej republiky akýmko¾vek spôsobom aktívne podporovali faistický
reim alebo nemeckých a maïarských okupantov a ktoré trvanie faistického reimu
alebo nemeckej alebo maïarskej okupácie snaili sa akýmko¾vek spôsobom, najmä
marením a potlaèovaním oslobodeneckého boja slovenského a èeského národa, predåi.
Za takéto osoby treba povaova najmä význaènejích politických èinite¾ov faistického reimu, význaèných èinite¾ov a funkcionárov akýchko¾vek faistických spolkov
a organizácií a ïalej tie osoby, ktoré úmyselne a vedome pomáhali v bankových, priemyselných, obchodných, pôdohospodárskych a podobných podnikoch a hospodárskych
organizáciách a ústavoch vetkého druhu nemeckému alebo maïarskému útlaku
a drancovaniu a nemeckému alebo maïarskému vedeniu vojny. (Zbierka nariadení Slovenskej národnej rady, roè. 1945, èiastka 10, 11. júna 1945).
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mä ministerstva vnútra a snáï aj ministerstva po¾nohospodárstva, ktoré viedli
komunisti V. Nosek a J. Ïuri, slovenské zákonodarstvo prispôsobovalo formuláciám z konfikaèných dekrétov E. Benea pri pozemkovom vlastníctve.
Obzvlá citlivo sa rozprúdenie takejto diskusie dotklo Strany maïarskej
koalície, ktorá sa pri vstupe do vládnej koalície v roku 1998 zaviazala, e nebude otvára otázku Beneových dekrétov. Toto rozhodnutie napriek tomu, e
sa aj na Slovensku blíili parlamentné vo¾by, SMK nemienila zmeni. Napriek
tomu predseda SMK B. Bugár jasne formuloval názor tejto strany na problematiku Beneových dekrétov. SMK samozrejme naïalej tvrdí, e otázku treba riei, a to ete predtým, ne sa stane Slovensko èlenom Európskej únie. Ak si pozrieme, v ko¾kých prípadoch sa uskutoènili retitúcie a za akých podmienok sa
vrátili skonfikované majetky, tak vidíme, e práve Beneove dekréty sú tou oblasou, kde tát nie je ochotný urobi urèité kroky. Ve¾mi dobre vieme, e dekréty
majú dodnes vplyv a ve¾a ¾udí nemohlo svoje majetky, napríklad skonfikovanú pôdu, dosta naspä len preto, lebo písmeno konfikácie K je na platnom rozhodnutí.35 Jednoznaène tieto otázky formuloval B. Bugár ete nieko¾ko mesiacov pred vo¾bami na Slovensku: Nehovoríme o zruení èi otvorení Beneových
dekrétov. Sme presvedèení, e ich negatívne úèinky sa dajú riei v retituèných
zákonoch a v zákone o mimosúdnej rehabilitácii. Je tu aj tretia vec. Pán Konco
poslal list na jednotlivé pozemkové úrady, ktorým fakticky zakázal vyda pôdu,
ktorá bola zobratá pred 25. februárom 1948. Treba urobi normálny výklad.
Neotvárame Beneove dekréty, to nás nezaujíma.36
Z výrokov predstavite¾ov SMK je zrejme, e problematiku Beneových
dekrétov povaujú za ivú tému, ktorú bude potrebne raz nastoli aj v slovenskej
politike. Ako vak povedal podpredseda SMK L. Gyurovszky, politika nie je
o chuti, ale o záväzkoch.37 Poslanec SMK Gy. Bárdos v televíznej publicistickej relácii Ring na margo Beneových dekrétov dokonca skontatoval, e je to
agenda Maïarskej republiky a nie Strany maïarskej koalície, aj keï stav, keï
brzdou pre navrátenie pôdy, èi retituèné nároky pre obèanov Slovenskej republiky je ich národnos, oznaèil za nemorálny.38
Dilema pre politikov maïarskej národnosti na Slovensku je aj v tom, èi bojova za monos návratu majetkov konfikovaných na základe Beneových
dekrétov (v prípade nehnute¾ného majetku, ktorý bol konfikovaný na základe
prezidentského dekrétu è. 108/1945 Zb.), resp. nariadení Slovenskej národnej
rady (v prípade po¾nohospodárskeho majetku) v èase, keï sú vo vládnej koalí35
36
37
38

Új Szó, 21. 2. 2002, s. 5.
Pravda, 7. 5. 2002.
Rozhlasová stanica Expres 24. 2. 2002, Bez repektu, 10,00.
STV 1, 21. 3. 2002, Ring, 21,55.
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cii a majú bezprostrednú monos ovplyvòova politiku vlády, alebo narui stabilitu vládnej koalície a tým vytvori priestor pre nástup politických strán, ktorých politiku povaujú za nevhodnú pre Slovensko. Pre obdobie rokov 1998 
2006 sa rozhodli v záujme politickej stability na Slovensku túto otázku doèasne nepredklada. V èase, keï by sa priamo nepodie¾ali na vládnej moci, by síce
mohli predklada takéto otázky, ale urèite by nebolo reálne, e dosiahnu konkrétne výsledky pri akceptovaní svojich poiadaviek. Túto situáciu zhodnotil L.
Dobos. Uviedol: Uplynulé volebné obdobie (1998  2002) bolo ve¾kou skúsenosou. Zo zaèiatku to bola naivná politická ochota k vzájomnému porozumeniu, ochota ku kompromisom. Boli to ponúknuté ústupky od naich oprávnených
poiadaviek (Beneove dekréty, autonómia). V mnohých situáciách sme sa stali jazýèkom na váhe, ale nikdy sme nedokázali zabuchnú za sebou dvere. Hrozili sme, ale buchnutie sa nekonalo.39
Pokia¾ ide o volebný program Strany maïarskej koalície vo vo¾bách v roku
2002, naozaj neobsahoval iadnu zmienku o dekrétoch prezidenta Benea. Jedinou poznámkou, ktorá sa istým spôsobom viazala k tejto problematike bola
poiadavka vráti majetok reformovanej cirkvi,40 ktorý, ako vieme, bol konfikovaný maïarským reformovaným cirkevným zborom práve pre ich bohosluobný jazyk, keï boli oznaèené ako maïarské a ako takým im boli konfikovaný.
S blíiacimi sa vo¾bami na Slovensku svoje ciele v predvolebnej propagande jasne naznaèovala aj Strana maïarskej koalície. Ako uviedol predseda SMK
B. Bugár v televíznej relácii STV O pä minút dvanás, Strana maïarskej koalície po skoèení tohto volebného obdobia otvorí tému tzv. Beneových dekrétov,
ktoré postihli obèanov maïarskej národnosti na základe princípu kolektívnej viny.
Príleitos na rokovanie o otázke rehabilitácií èi retitúcií postihnutých obèanov
Slovenskej republiky B. Bugár videl v období, keï sa bude vyvára nová vláda.
B. Bugár pritom pripomenul, e SMK dodriava svoj záväzok z koaliènej dohody neotvára tému Beneových dekrétov poèas tohto volebného obdobia.41 Môeme kontatova, e ani v tlaèi, ani v iných médiách vak otázka prezidentských
dekrétov ani konfikácii výraznejie vïaka taktike SMK nezarezonovala.
Výsledky volieb v roku 2002 priniesli také výsledky, e sformovanie novej
vládnej koalície bolo nepredstavite¾né bez Strany maïarskej koalície. Aj tu sa
otázka konfikovaných majetkov v rokoch 1945  1948 výraznejie neobjavila
v slovenských médiách. Vplyv na prebiehajúce rokovania v súvislosti s problematikou Beneových dekrétom mohla ma aj skutoènos, e v èase pred zaèiat39 Szabad Újság; 08.10.2003, è. 41/03, s. 2
40 http://www.mkp.sk/index.php?t=a&p=&xp=&MId=1&Lev1=&Ind1=74&MId=1
&P=index,sl,&Ind1=95  Volebný program SMK z roku 2002.
41 Hospodárské noviny, 11. 3. 2002.
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kom rokovaní bola zverejnená informácia tom, e právna analýza expertov Beneových dekrétov Európskej únie, ktorú zverejnil Brusel, hovorí o tom, e Èeská republika, a teda aj Slovensko, nemusia rui dekréty o konfikácii majetku Nemcov
a Maïarov, aby sa mohli uchádza o èlenstvo v Európskej únii.42 Neskôr sa síce
zdôrazòovalo, e expertíza sa týkala iba Èeska a e pre Slovensko je potrebné uskutoèni nezávislú analýzu, ale tieto informácie o rokovaní Európskeho parlamentu
sa na Slovensku objavili a v polovici októbra, keï u bola vláda zostavená.
Strana maïarskej koalície do rokovaní o zostavení vlády nevstupovala priamo a otvorene s heslami o likvidácii Beneových dekrétov alebo ich zruení. Zdá
sa, e jej predstavitelia si natudovali problém aj z toho h¾adiska, ako ho podávali slovenskí historici. Beneove dekréty v ich slovníku boli naozaj výnimoèným zjavom, skôr ich do slovníka politikov SMK chceli implantova zvedaví
novinári.43 Tabu vak nebola problematika konfikácií a odkodnenia za udalosti
z rokov 1945  1948, ktorá bola spomínaná napr. v súvislosti s odporúèaním
Rady Európy 175/93, pod¾a ktorého Slovensko malo odstráni pred vstupom do
Európskej únie zákony, ktoré v sebe obsahujú princíp kolektívnej viny. Nevýhodou politikov zo Strany maïarskej koalície pri rokovaniach so slovenskými partnermi je vak predovetkým to, e nemajú v rukách zbraò, ktorá by otvorila brány
k prvému kroku vzájomného vyrovnania. Ak maïarská menina èaká na satisfakciu za roky 1945  1948 v dvoch rovinách, morálne a právnej,44 urèite je potrebné venova pozornos aj faktu, e aj slovenská strana oèakáva ospravedlnenie
za maïarizáciu na konci 19. a zaèiatku 20. storoèia, za Viedenskú arbitrá, za
Malú vojnu, za asimiláciu Slovákov v Maïarsku. Takéto rieenie má svojich
priaznivcov nielen v prostredí slovenských národných strán a ¾avice, ale aj
v Kresanskodemokratickom hnutí.45 Aj Á. Duka-Zólyomi v maïarskej televí-

42 STV 1, 1. 10. 2002, Noviny STV, 1í.30.
43 Národná obroda, 12. marca 2002.
44 V rozhovore pre Slovenský rozhlas A. Duka-Zolyómi uviedol: Ná názor, ktorý sa vykrytalizoval na túto otázku, je taký, e treba chápa Beneovské dekréty tak, e ich úèinnos vlastne sa skonèila zaèiatkom 50. rokov, ale právna sila je tu stále. Take túto otázku
by som rozdelil na dve èasti. Jedna èas je morálna a druhá èas je tá právna. Èo sa týka
morálnej èasti, tak oèakávame od nejakej vlády, aby odsúdila to obdobie bezprávia
a kolektívnej viny. A potom tá druhá stránka je taká suchá právna stránka, e skutoène
treba odstráni z náho právneho poriadku následky a ete existujúce úèinky Beneových
dekrétov. (Rozhlasová stanica Slovensko 3. 10. 2002, Rádiournál, 12,00.)
45 Napr. F. Mikloko na stretnutí s obyvate¾mi Nových Zámkov povedal: Divím sa Maïarsku a Strane maïarskej koalície. Mám pocit, e diskusia sa zaèína ubera nebezpeèným smerom... Minulos, to je aj obsadenie junej èasti Slovenska, majetkové otázky,
vpád maïarských vojsk na slovenské územie v roku 1918, pamiatky Slovenska, ktoré sú
dodnes v maïarských múzeách, o ktorých si myslíme, e sme ich mali u dávno dosta
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zii tvrdil, e by sa malo prija uznesenie parlamentu, ktoré by odsúdilo uvedené obdobie, ale parlamentné sily oznaèované ako demokratické v plnej miere
zaujímajú odmietavý postoj k tejto otázke a nie je anca, e by iniciatíva SMK,
súvisiaca s touto otázkou, mala akúko¾vek nádej na úspech.46 K monosti odpustenia historických krívd sa vyjadrili aj predseda Národnej rady Slovenskej
republiky P. Hruovský a predsedníèka maïarského parlamentu K. Sziliová.
Predseda slovenského parlamentu dostal od novinárov otázku súvisiacu s tým,
èo povedal prvého januára 2003 pri príleitosti osláv desiateho výroèia vzniku
Slovenskej republiky. Vtedy P. Hruovský poukázal na to, e Slovensko je pripravené ospravedlni sa slovenským Maïarom za krivdy, ktoré utrpeli po druhej
svetovej vojne, ak by to urobili aj Maïari kvôli krivdám spáchaným na slovenskom národe v devätnástom storoèí v èase maïarizácie. Iniciatíva je pozoruhodná
a v rámci naèrtnutej spolupráce parlamentov to môe ma rôzne priemety, povedala v tejto súvislosti K. Sziliová.47 Tým vak iniciatívy v tomto smere skonèili.
Ak by suverénne táty Slovensko a Maïarsko nali v sebe dostatok sily a v politickej deklarácii by dokázali sformulova vzájomné krivdy a ¾útos nad tým, èo
si v dejinách spôsobili, urèite by to bol krok na ceste k dôvere a mono aj následným právnym krokom aj pri hodnotení udalostí na Slovensku v rokoch 1945 
1948. V tomto prípade by vak ilo o vzah medzi tátmi, vzah, ktorý bol dominantný pre povojnové obdobie, ktorého výsledkom bola aj výmena obyvate¾stva
medzi Èeskoslovenskom a Maïarskom a v istom zmysle aj reslovakizácia a odsun
Maïarov do Èiech, ktoré boli aspoò z istej èasti aj reakciou èeskoslovenských
tátnych, èi slovenských národných orgánov na neochotu medzinárodného spoloèenstva po vojne pristupova k maïarskej otázke tak ako k nemeckej.
Posudzovanie udalostí z rokov 1945  1948, tak ako sa stáva dnes predmetom slovenskej politiky, je prioritne rieením vzahu medzi maïarskou meninou a majoritným slovenským národom, medzi ich politickými reprezentáciami.
Vstupovanie Maïarska do tohto vzahu je naopak neelaným prvkom, dokladujúcim protektorskú funkciu Maïarska nad maïarskou meninou na Slovensku, prvkom brzdiacim moné dohody a vnáajúcim prvok nedôvery a oivovania starých animozít. Aj v tom je vnútorná dilema vzahov uzmierenia a vyrovnania s krivdami z minulosti medzi Slovákmi a Maïarmi. Väèina opatrení
voèi maïarskej menine na Slovensku mala v rokoch 1945  1948 politický
charakter, boli to politické rozhodnutia a iba politické rozhodnutia, pri dobrej
vôli zainteresovaných strán, môu dôsledky týchto skutkov zmeni.
naspä. Je to aj rok 1938, keï bolo Slovensko obsadené a vetci uèitelia museli s batôtekmi do 24 hodín opusti republiku. (Pravda, 11. 3. 2002).
46 Új Szó, 22. 9. 2003, s. 5.
47 Új Szó, 14. 1. 2003, s. 1.
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Pri rokovaniach o zostavení novej vlády v októbri 2002 predstavitelia SMK
pod¾a predsedu SMK B. Bugára uzavreli obchod v jedinom prípade: vzdali sa
poiadavky, ktorá vak mala len symbolický charakter, aby sa predsedom slovenského parlamentu stal slovenský obèan maïarskej národnosti, získali vak
súhlas koalièných partnerov s vytvorením univerzity v Komárne a prís¾ub, e sa
pôda neznámych vlastníkov od roku 2006 vráti do vlastníctva samospráv. Z h¾adiska skúmanej problematiky je zaujímavý výrok B. Bugára: Ïaliu otázku sme
síce otvorili, ale koalièní partneri ju odmietli. Ide o rieenie otázky princípu kolektívnej viny, odstránenie negatívnych vplyvov Beneových dekrétov. 48
Slovensky píuce a hovoriace médiá vak tento moment nezaznamenali. V tejto súvislosti je zaujímavý ïalí rozhovor pre denník Új Szó, ktorý poskytol podpredseda vlády P. Csáky vo februári 2003, v èase, keï kulminovala ïalia vlna
diskusií v slovenskej politike o problematike dekrétov prezidenta E. Benea.
Podnetom bola iniciatíva èitate¾ov denníka, ktorí sa domnievali, e je moné
odkodòova Maïarov, ktorí boli po roku 1945 násilne vysahovaní do Èiech.
Ako uvádza redakcia Új Szó: Viacerí nai èitatelia sa informovali o monosti
odkodnenia. Na základe inzerátov a èlánkov, zverejnených v nieko¾kých regionálnych novinách, sa toti domnievali, e koneène je monos realizácie tohto
odkodnenia. Nai èitatelia, ia¾, informácie nesprávne pochopili. Na Slovensku
toti neplatí zákon o odkodnení, ktorý by sa vzahoval na deportovaných Maïarov. Prísluný odbor ministerstva spravodlivosti odkodòuje zavleèených do
nacistických koncentraèných táborov a pracovných táborov. Prenasledovanie
Maïarov v rokoch 1945 a 1948, vysíd¾ovanie a výmena obyvate¾stva súvisí
s Beneovými dekrétmi a na rieenie problému zatia¾ v krajine chýba politická
vô¾a. P. Csáky v predchádzajúcom funkènom období, po schválení monosti
odkodnenia idov, na základe poverenia vlády poiadal Historický ústav Slovenskej akadémie vied, aby pripravil analýzu o tom, komu okrem idov by na
Slovensku ete prislúchalo odkodnenie za krivdy z minulosti. Jedna z èastí expertízneho materiálu sa venovala aj problematike maïarskej meniny. Práve tejto
èasti sa dotkol P. Csáky. Písal: Historik tefan utaj sa v analýze iroko zaoberá diskutovanými dekrétmi Edvarda Benea, zároveò vak zdôrazòuje: ním
spracovaný dokument nie je návrhom na odkodnenie, len sa pokúa zhrnú tie
krivdy, vychádzajúc z ktorých  pri zodpovedajúcej politickej vôli  je moné
formulova urèité nároky na odkodnenie. Kabinet materiál vzal na vedomie, ale
odvtedy sa k otázke nevrátili.49 Tu chcem len upozorni na skutoènos, e analýza bola vypracovaná pre vládu Slovenskej republiky a nie ako podkladový
materiál pre rokovania SMK o novej koalícii. V èlánku toti P. Csáky uvádza:
48 Új Szó, 7. 10. 2002, s. 5.
49 Új Szó, 20. 2. 2003, s. 5.
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Túto analýzu a s tým súvisiaci balík rieení, problematiku Beneových dekrétov a odkodnenia Strana maïarskej koalície poloila na stôl pri rokovaniach
o utvorení vlády. Toto bola jediná vec, v ktorej sme nedokázali dospie k spoloènému stanovisku. Slovenskí kolegovia sa zrejme dohodli s Èechmi, e v otázke Beneových dekrétov podporia èeské stanovisko. Preto sa tento problém neve¾mi snaia napravi, reagoval na otázku redaktora Új Szó P. Csáky a dodal:
V zmysle rozhodnutia Republikovej rady SMK strana túto otázku povauje stále
za aktuálnu a aj keï pod¾a oficiálneho stanoviska rieenie problému nie je podmienkou èlenstva SMK vo vládnej koalícii, pod¾a podpredsedu strany vyuijú
kadú príleitos k rieeniu otázky.50
Snáï ete v súvislosti s rokovaniami o novej vládnej koalícii je potrebné
uvies aj vyjadrenie predsedu SDKÚ  Strany demokratickej a kresanskej únie
 M. Dzurindu k problematike Beneových dekrétov: Ja naozaj nemienim tu
otvára tému Beneových dekrétov, hoci som ju tudoval mnohokrát aj do håbky. No jednak by to samozrejme bola rozbuka pre región strednej Európy, ale
nepomohlo by to ani obèanom Slovenskej republiky a som si istý, e nepomohlo
by to ani obèanom susedných krajín. Toto nie je dobrá téma pre nikoho.51
Príèiny postupu SMK musel v maïarskej televízii obhajova Á. Duka-Zólyomi. V mene Stredoeurópskej právnej komisie pre ¾udské práva J. B. Nagy
viackrát v rôznych podobách poloil podpredsedovi SMK Á. Duka-Zólyomimu
otázku, preèo rozhodne a dôsledne nepoadujú verejné odvolanie alebo zruenie Beneových dekrétov. Pod¾a Á. Duka-Zólyomiho v roku 1998 stála SMK na
kriovatke. Pomôu vymeni vládu V. Meèiara a v záujme spolupráce so slovenskými demokratickými silami pristúpia na to, e neotvoria otázku Beneových
dekrétov, alebo Meèiar zostane pri moci, èo by vak pre Slovensko znamenalo
úplnú izoláciu.52
Aj v roku 2003 sa otázka dekrétov prezidenta republiky objavovala predovetkým ako odozva na záleitosti súvisiace s problematikou rozirovania Európskej únie a na pozadí maïarského krajanského zákona.
V máji 2003 sa problematika dekrétov E. Benea dostala do médií v súvislosti
s demontráciou, ktorú v Komárne zorganizovala na Slovensku pôsobiaca Maïarská federalistická strana, Hornozemská republiková rada Svetového zväzu
Maïarov a Mládenícke hnutie esdesiattyri stolíc z Maïarska. Na demontrácii organizátori kritizovali Stranu maïarskej koalície, e zanedbala problematiku Beneových dekrétov a oznaèili to za zradu maïarstva.53 Zvýenú iniciatívu vyvíjali aj èlenovia Stredoeurópskeho právneho výboru pre ¾udské prá50
51
52
53

Új Szó, 20. 2. 2003, s. 5.
BBC, 4. 9. 2002, Spavodajský magazín, 21,30.
Új Szó, 22. 9. 2003, s. 5.
Új Szó, 12. 5. 2003, s. 1,
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va so sídlom v Belgicku, ktorí sa angaovali v záleitostiach dôsledkov povojnového èeskoslovenského zákonodarstva.
Záver roku 2003 poznamenala iniciatíva Lichtentajnska. Lichtentajnsko
zabránilo uzavretiu zmluvy o rozírení Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP), ku ktorému malo dôjs súbene s rozírením Európskej únie 1. mája
budúceho roku. Dôvodom boli Beneove dekréty a historické majetkové spory
s Èeskou republikou a èiastoène aj so Slovenskom. V pozadí sporu je konfikácia
majetku rodu Lichtensteinovcov na základe Beneových dekrétov po druhej svetovej vojne v Èesku. Lichtensteinovci povaujú èeský postup za neoprávnený,
dekréty sa pod¾a nich mali týka Nemcov, nie lichtentajnských obèanov. Lichtensteinovci boli jedným z najbohatích ¾achtických rodov v Èechách. Hodnotu
zabaveného majetku odhadoval princ Nikolaus von Lichtenstein na sto miliónov
eur. K Linchtentajnsku sa pripojili aj Nórsko a Island. Slovenska sa majetkový spor prakticky nedotýkal, ale ako nástupnícky tát Èesko-Slovenska vak
podporilo èeský postup.54 Ak sa Slovensko a kandidátske krajiny nestanú súèasou EHP, nebudú môc vyuíva výhody vo¾ného trhu v obchode s Lichtentajnskom, Nórskom a Islandom, ktoré nie sú èlenmi únie. Po predpokladanom
vstupe Slovenska do Európskej únie vak táto otázka nemala väèí význam
Napriek oèakávaniam maïarských médií problematiku uplatòovania dekrétov prezidenta E. Benea neotvorili predstavitelia krajín Viegradskej tvorky ani
na svojom stretnutí v Budapeti v novembri 2003.55
Slovenská a èeská politika vak postupujú v otázke dekrétov prezidenta
E. Benea spoloène. Text deklarácie Poslaneckej snemovne Parlamentu Èeskej
republiky, hoci bol prijatý v Èeskej republike, je typický pre slovenské a èeské
stanoviská: odmieta otváranie otázok súvisiacich s koncom druhej svetovej vojny; zdôrazòuje dobré susedské vzahy s Nemeckom; záujem o vstup do Európskej únie a vyhlasuje, e èeskoslovenské zákonodarstvo vzniklo v dôsledku vojny
a poráky nacizmu; na výklade týchto zákonov a dekrétov nemôu vznika iadne nové právne vzahy; právne a majetkové vzahy, ktoré z nich vyplynuli sú
nespochybnite¾né, nedotknute¾né a nemenné.56
Môeme ete doplni, e slovenská aj èeská politika tvrdí: dekréty sú platné; nikomu nepomôe, aby ich otváral; sú vyhasnuté, nie sú úèinné; nepredstavujú prekáku pre vstup oboch krajín do Európskej únie; problematika
a interpretácia dekrétov E. Benea sú spolitizované.

54 Sme, 15. 10. 2003; TASR 15. 10. 2003.
55 TASR, 3. 11. 2003.
56 Hospodárske noviny, 24. 5. 2002.
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(Výsledky prvej etapy sociálno-psychologického výskumu vnímania
slovensko-maïarskej histórie tudent/ka/mi práva)

Viera Baèová  Lenka Endrödiová
Na Slovensku je na úrovni beného vedomia rozírená a veobecne akceptovaná predstava o nepriaznivom historickom dedièstve v slovensko-maïarských
vzahoch. Historické dedièstvo je pre súèasné slovensko-maïarské vzahy vnímané ako negatívna záa. Túto predstavu zdie¾a tak slovenské, ako aj meninové maïarské spoloèenstvo ijúce v Slovenskej republike. Ako to potvrdzujú
výsledky empirických skúmaní, ¾udia slovenskej i maïarskej národnosti ijúci
na Slovensku ove¾a èastejie uvádzajú negatívne a ove¾a menej pozitívne príklady z histórie vzájomného spoluitia. Obe strany vzájomnú históriu interpretujú tak, e to bolo moje (nae) spoloèenstvo  národ, ktorému bolo ubliované
(pozri napríklad výskum Spoloèenskovedného ústavu SAV v Koiciach z roku
1992; Ze¾ová, et al., 1992).
Cie¾om tu prezentovaného výskumu bolo zisti, ako sa slovensko-maïarská
história s dôrazom na dekréty prezidenta E. Benea premieta v historickej pamäti
mladej generácie, budúcich prísluníkov humanitne orientovanej inteligencie, aké
interpretácie slovensko-maïarskej histórie a vzahov prebrala táto generácia od
generácií starích. Vychádzame z toho, e o histórii slovensko-maïarských vzahov existujú na Slovensku zdie¾ané celospoloèenské predstavy (sociálne reprezentácie), ktoré sa málo líia v jednotlivých vekových, rodových èi profesijných
skupinách v spoloènosti. Z doterajích výskumov sa zdá, e miera prijatia kolektívnych reprezentácií jedincom závisí viac od jeho sociálnych charakteristík, t. j.
od jeho miesta v sociálnom systéme ako od jeho individuálnych charakteristík.
Tieto názory a presvedèenia ako súèas historického vedomia vchádzajú do procesov utvárania etnickej a národnej identity súèasných mladých ¾udí.
V prvej etape (október 2003) sme zozbierali údaje od vysokokolských tudentov a tudentiek práva na Slovensku. Druhá etapa zberu bola plánovaná na
prvý decembrový týdeò 2003, keï sme plánovali zozbiera pomocou rovnakej
metodiky údaje od vysokokolských tudentov a tudentiek práva v Mikolci.
Naím cie¾om je porovnanie obsahu historickej pamäti a etnických presvedèení týchto dvoch populácií. Perspektívne predpokladáme monos získania dát aj
od prísluníkov starej generácie a prísluníkov mladej generácie maïarskej
meniny ijúcej na Slovensku.
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Vzorka
Pre zber údajov sme si vybrali vysokokolských tudentov a tudentky
s predpokladom vyieho vzdelania a väèieho rozh¾adu; u poslucháèov/iek práva sme tie predpokladali lepiu informovanos o právnych i historických aspektoch tejto problematiky.
Výskumnú vzorku tvorilo 106 tudentov a tudentiek 1. roèníka Právnickej
fakulty UPJ v Koiciach slovenskej národnosti. Z pôvodného súboru 113 ¾udí
sme kvôli zachovaniu homogenity vzorky nespracovali údaje od siedmich respondentov, ktorí uviedli inú ako slovenskú národnos.
Poèet ien a muov vo vzorke bol rovnaký. Priemerný vek úèastníkov a úèastníèok výskumu bol 19,4 roka. Pod¾a miesta trvalého bydliska najväèí poèet bol
z východného Slovenska, pod¾a súèasného územno-správneho èlenenia by sme
nali vo vzorke zástupcov kadého kraja.
Dáta sme zbierali skupinovo po hodinách výuèby v priestoroch Právnickej
fakulty UPJ dòa 6. októbra 2003.
Metodika
Povaovali sme za vhodné pre tento výskum poui metodiku Identity Exploration (IDEX) vytvorenú prof. Petrom Weinreichom z Ulsterskej univerzity v Belfaste (pozri tie Baèová, 1998), ktorú sme pouili vo viacerých výskumoch etnickej identity na Slovensku (napr. Baèová, 1996). Metodika umoòuje nielen zisti aktuálne presvedèenia úèastníkov/èok o skúmanej oblasti, ale
podáva aj náh¾ad, ako sa dané presvedèenia podie¾ajú na identite kadého
z úèastníkov/èok.
Okrem toho metodika IDEX nám poskytuje monos skúma schopnos reflexie stanoviska druhej strany  do akej miery si úèastníci/èky výskumu uvedomujú rozdielnos, prípadne podobnos nazerania na tie isté udalostí ako ich
partneri. To tie sprostredkovane ukáe naladenie na kontroverziu, konflikt alebo
ochotu k zdie¾aniu a spolupráci. Úèastníci/èky výskumu hodnotia okrem názorov svojich a svojho spoloèenstva aj perspektívu, ktorú pod¾a nich k historickým
udalostiam zaujímajú iné osoby a spoloèenstvá  napr. osoby blízke odpovedajúcemu, ale aj celé skupiny: Slováci ijúci na Slovensku, Maïari ijúci na Slovensku, Slováci ijúci v Maïarsku, Maïari ijúci v Maïarsku, prívrenci národnostne orientovaných strán, prísluníci inteligencie atï.
Metodika samotná predstavuje poèítaèový program, v ktorom hodnotiace
hárky pouívané metodikou mono predklada úèastníkom priamo na obrazovke poèítaèa. My sme vak zvolili administráciu vo forme hárkov vytlaèených na
papieri. V nich sme sa pýtali na veobecné presvedèenia o slovensko-maïarských vzahoch, na aktuálnos tejto tematiky v súèasnosti, moné príèiny vydania
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dekrétov, moné rieenia, na stupeò etnického sebauvedomovania svojho a iných
entít hodnotených kadým úèastníkom/èkou.
Zoznam presvedèení (oznaèovaných v metodike ako kontrukty) o slovenskomaïarských vzahoch, o ktorých sa úèastníci/èky výskumu vyjadrovali:
1. Je/sú presvedèení, e vzahy Slovákov a Maïarov boli prevane: pozitívne
 negatívne.
2. Myslí/ia si, e Beneove dekréty: sú dnes u len históriou  treba zrui, lebo
môu ovplyvni ivot aj dnes.
3. Domnieva/jú sa, e história Slovákov a Maïarov je viac dôleitá: pre politikov  pre kadodenný ivot bených ¾udí.
4. Domnieva/jú sa, e je potrebné odkodni Nemcov a Maïarov za kody spôsobené Beneovými dekrétmi  vetko je u premlèané, netreba oivova
staré rany.
5. Domnieva/jú sa, e k vydaniu Beneových dekrétov prispela maïarská
predvojnová politika: ve¾mi silne  takmer vôbec nie.
6. Domnieva/jú sa, e k vydaniu Beneových dekrétov prispeli protimaïarské
postoje v Èeskoslovensku: ve¾mi silne  takmer vôbec nie.
7. Domnieva/jú sa, e Maïari by sa mali Slovákom ospravedlni za Viedenskú
arbitrá  Viedenská arbitrá bola oprávnená.
8. Domnieva/jú sa, e Slováci by sa mali Maïarom ospravedlni za Beneove
dekréty  Beneove dekréty boli oprávnené.
9. Myslí/ia si, e problematika Beneových dekrétov je v Maïarsku dobre známa  mnoho ¾udí v Maïarsku nevie, o èo ide.
10. Myslí/ia si, e problematika Beneových dekrétov je na Slovensku dobre
známa  mnoho ¾udí na Slovensku nevie, o èo ide.
11. Je/sú/ hrdý/á na to, e je Maïar/Slovák  nezakladá si na tom, e je Maïar/
Slovák.
O týchto otázkach mali respondenti/ky vyjadrova nielen presvedèenie vlastné, ale aj nimi vnímané presvedèenia osôb a skupín ¾udí, ktorí sú relevantní
vzh¾adom k danej problematike a/alebo ako súèas sociálneho sveta odpovedajúcich. Tieto osoby a spoloèenstvá v metodike oznaèujeme ako entity.
Zoznam entít v pouitom intrumente metodiky IDEX:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ja v súèasnosti (súèasné ja)
Moja matka
tudenti/ky práva na Slovensku
Môj priate¾/partner opaèného pohlavia
¼udia na Slovensku (väèina z nich)
Ja aký/á by som chcel/a by(ideálne ja)
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7. Súèasní politici a politièky na Slovensku (väèina z nich)
8. Môj partner rovnakého pohlavia
9. Moji starí rodièia (ktorí mali na mòa vplyv)
10. Osoba, ktorá mi je najviac nesympatická (nesympatická osoba)
11. tudenti/ky práva v Maïarsku
12. Môj otec
13. Súèasní politici a politièky v Maïarsku (väèina z nich)
14. Ja pred piatimi rokmi (minulé ja)
15. ¼udia v Maïarsku (väèina z nich)
16. Osoba, ktorú najviac obdivujem (obdivovaná osoba)
Ukáka jedného hodnotiaceho hárku IDEXu:
Je/Sú presvedèení, e:
vzahy Slovákov a Maïarov v histórii boli prevane:
pozitívne  negatívne
Ja v súèasnosti
Moja matka
Študenti/ky práva na Slovensku
Môj priate¾/partner opaèného pohlavia
¼udia na Slovensku (väèina z nich)
Ja aký/á by som chcel/a by
Súèasní politici a politièky na Slovensku
(väèina z nich)
Môj priate¾ rovnakého pohlavia
Moji starí rodièia (ktorí mali na mòa vplyv)
Osoba, ktorá mi je najviac nesympatická
tudenti/ky práva v Maïarsku
Môj otec
Súèasní politici a politièky v Maïarsku
(väèina z nich)
Ja pred piatimi rokmi
¼udia v Maïarsku (väèina z nich)
Osoba, ktorú najviac obdivujem
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3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

3

2

1

0

1

2

3

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3

2

1

0

1

2

3

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3
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VÝSLEDKY ZÍSKANÉ OD SLOVENSKÝCH TUDENTOV/TIEK PRÁVA
Tabu¾ka 1

Preferencia a sila presvedèení o slovensko-maïarskej histórii
a Beneových dekrétoch u slovenských tudentov/tiek práva
(n=106)

Výrok
1. Vzahy Slovákov a Maïarov boli
prevane: pozitívne –
negatívne
2. Beneove dekréty: sú dnes u len
históriou –
treba ich zrui, lebo môu ovplyvni
ivot aj dnes
3. História Slovákov a Maïarov je viac
dôleitá: pre politikov –
pre kadodenný ivot bených ¾udí
4. Je potrebné odkodni Nemcov
a Maïarov za kody spôsobené
Benešovými dekrétmi –
vetko je u premlèané, netreba
oivova staré rany
5. K Benešovým dekrétom prispela
maïarská predvojnová politika:
ve¾mi silne –
takmer vôbec
6. K Benešovým dekrétom prispeli
protimaïarské postoje
v Èeskoslovensku: ve¾mi silne –
takmer vôbec
7. Maïari by sa mali Slovákom ospravedlni za Viedenskú arbitrá –
Viedenská arbitrá bola oprávnená
8. Slováci by sa mali Maïarom
ospravedlni za Beneove dekréty –
Benešove dekréty boli oprávnené
9. Problematika Benešových dekrétov je
v Maïarsku dobre známa –
Mnoho ¾udí v Maïarsku nevie, o èo ide
10. Problematika Benešových dekrétov je
na Slovensku dobre známa –
mnoho ¾udí na Slovensku nevie, o èo ide
11. Je/sú/hrdý/á na to, e je Maïar/Slovák –
nezakladá si na tom e je Maïar/Slovák

Sila
Poèet
Sila
Poèet
presved- súhla- presved- súhlaèenia siacich èenia siacich
-9

49

48

29

64

54

69

12

27

44 %
63

48 %

35

23 %

29

43 %

70

61 %

13

16 %

24

29 %

30

6%

66

58 %

46

47 %

50

27 %

43

11 %

69 %

47 %

31 %

77 %

62 %

86 %

32 %

44 %

23

63 %

60

84 %
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Presvedèenia s hodnotou nad 50: jadrové hodnotiace dimenzie identity.
Presvedèenia s hodnotou pod 50: sekundárne hodnotiace dimenzie identity.
Súhrnne môeme kontatova, e vo vzorke nami skúmaných vysokokolských tudentov/tiek sa názory na skúmanú problematiku v niektorých výrokoch
znaène líia.
Prevaná èas skúmaných tudentov/iek si vak myslí, e:
 vzahy Slovákov a Maïarov boli prevane negatívne;
 Beneove dekréty sú dnes u len históriou;
 história Slovákov a Maïarov je dôleitá viac pre politikov ne pre bených
¾udí;
 vetko je u premlèané, netreba oivova staré rany;
 k vydaniu Beneových dekrétov prispela ve¾mi silne maïarská predvojnová politika;
 k vydaniu Beneových dekrétov prispeli ve¾mi silne protimaïarské postoje
v Èeskoslovensku;
 Maïari by sa mali Slovákom ospravedlni za Viedenskú arbitrá;
 Beneove dekréty boli oprávnené;
 mnoho ¾udí v Maïarsku nevie, o èo ide;
 na Slovensku problematika Beneových dekrétov je dobre známa;
 je/sú/hrdý/á na to, e je Maïar/Slovák  inak povedané: preívanie etnickej
príslunosti je tak u Slovákov ako i u Maïarov ve¾mi dôleité a silné.
Nami získané výsledky korepondujú s výsledkami, ktoré výskumníci a výskumníèky Spoloèenskovedného ústavu SAV v Koiciach získali v uplynulých
rokoch. Napr. vo výskume z roku 1992, v ktorom sa zúèastnilo 274 uèite¾ov 
Slovákov a Maïarov ijúcich na Slovensku, vysoký poèet úèastníkov výskumu
 prísluníkov maïarskej meniny pocioval, e Slováci im ublíili, ale len ve¾mi
malý poèet slovenských úèastníkov priznával akéko¾vek nespravodlivé zaobchádzanie vo vzahu k Maïarom. Ve¾ký poèet slovenských úèastníkov pocioval
nespravodlivosti, len ve¾mi málo z nich odmietlo krivdy na Slovákoch zo strany Maïarov (Ze¾ová, et al, 1992). Vzájomná výmena dominantných rolí
v histórii interferuje do vnímania a preívania na oboch stranách.
Kultúrne dedièstvo národa obsahuje aj explicitne prezentované, aj skryté etnické historické spomienky  predstavy o truktúre, medzietnických vzahoch,
procesoch a dianí v minulosti  transferov a èistiek, minulých tátnych a intitucionálnych usporiadaní a foriem. Toto dedièstvo zasahuje do súèasného ivota
jednotlivých etnických spoloèenstiev. Tieto spomienky sú v strednej Európe
naplnené históriou podrobovania, kultúrneho utláèania, zmeny hraníc, násilného etnického zmieavania, násilnej migrácie. Historická pamä na Slovensku
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obsahuje u obyvate¾ov a obèanov rôznych oblastí jedného tátu odliné preívania a spomienky na kultúrnu a etnickú príslunos. Historické príbehy a rozprávania môu v istých súvislostiach slúi ako základ pre procesy inklúzie
a exklúzie; ako základ pre politizovanie vzahov súèasných kultúr. Politickí
vodcovia môu vyuíva a zneuíva historickú pamä svojho národa èi spoloèenstva, poui ju ako základ pre mobilizovanie, démonizovanie tých druhých,
a posilòova èi zdôvodòova tak agresívne postupy.
Pri uskutoèòovaní minulých výskumov a tohto výskumu vychádzame z toho,
e porozumenie a dohody dvoch spoloèenstiev nie sú dlhodobo moné, pokia¾
nie sú schopní (aspoò istí prísluníci spoloèenstva) nazrie na stanovisko toho
druhého, ak nie sympatizova, tak aspoò kognitívne  racionálne získa vh¾ad
do významov, ktoré ten istý (historický) jav má pre partnera  proajok. Poh¾ad
z perspektívy druhého predstavuje prvý krok k opusteniu nepriate¾stva a repektovaniu svojbytnosti a pozície druhého. Umoòuje potom nastoli vlastné
oèakávania a predikova smer interakcie. Preto predpokladáme, e kompletné
výsledky náho výskumu poskytnú podklady pre formulovanie návrhov o postupoch zbliovania spoloèenstiev.
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