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UDALOSTI V RUMANOVEJ R. 1920

Októbrové dni 1918 v Čechách a na Slovensku, ktoré prebiehaly pod 
vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v SSSR, malý charak
ter národno-demokratickej revolúcie, no nepriniesly pracujúcim splnenie tú
žob, ktoré ich viedly do bojov proti starej, prehnitej Rakúsko-uhorskej 
monarchii. Náš proletariát, vidiac svoj vzor v ruských boľševikoch, bol 
presvedčený, že novoutvorená Československá republika bude republikou 
socialistickou, sovietskou. Na uskutočnenie týchto cieľov boly predpoklady, 
okrem jedného. Proletariát v boji o charakter republiky nemal revolučnú, 
v bojoch zocelenú stranu, akou bola strana ruských boľševikov. Na čele 
proletariátu v rozhodujúcich bojoch stála stará, oportunizmom presiaknutá 
sociálna demokracia, ktorá neviedla proletariát smerom k socializmu, ako 
to hlasno a demagogicky roztrubovali jej predáci, ale do poslušného pri
sluhovania buržoázii — kapitalistom. Len tak sa mohlo stať, že náš prole
tariát bol v bojoch o politický charakter predmníchovskej republiky zra
dený a porazený.

Chudobní roľníci a poľnohospodársky proletariát vchádzal do novej re
publiky s nádejami na skoré uskutočnenie pozemkovej reformy, ktorú tzv. 
socialisti, ako Soukup, Němec, Tusar, Klofáč a iní tak často sľubovali. 
Cieľom týchto „vodcov“ bolo skrotiť proletariát a roľníctvo. Aby neutr
pela bezpečnosť ich chlebodarcov — buržoázie, odsúvali znárodňovanie a 
parceláciu na „vhodnejší čas“, čím udržiavali masy v revolučnej defenzíve 
a pomohli kapitalistom sústrediť sily k rozhodujúcemu útoku na pozície 
proletariátu.

*

Jedným z prvých otvorených útokov buržoázie proti proletariátu boly 
udalosti v Rumanovej, v hlohovskom (teraz seredskom) okrese, kde žan- 
dárske guľky vyhasily život dvoch robotníkov, Gašpara Konopáska a 
Jána B á 1 i š a, brániacich najzákladnejšie životné požiadavky poľnohospo
dárskych robotníkov.

Aké boly príčiny, pozadie a priebeh týchto udalostí?
Kapitalizmus so svojím súkromno-podnikateľským systémom priniesol 

so sebou i nový pracovný pomer robotníka-proletára k podnikateľovi- 
kapitalistovi. Jednou formou pracovného pomeru boly kolektívne smluvy, 
ktoré uzatvárali podnikatelia, resp. ich zástupcovia s robotníkmi, a to 
vždy na jeden rok. Tieto ročné pracovné smluvy boly rozšírené zvlášť

106



medzi poľnohospodárskymi robotníkmi. Prostredníctvom nich sa snažili 
poľnohospodárski robotníci zaistiť si prácu a zárobok na celý rok. Pre 
podnikateľa — zamestnávateľa mala takáto smluva výhodu v tom, že mal 
zaistené pracovné sily a zabraňovala mzdovému boju jeho zamestnancov, 
aspoň za obdobie jedného roku. Takéto kolektívne smluvy malý rovnako 
zaväzovať robotníkov, ako aj podnikateľov. No v skutočnosti to tak ne
bolo. Napriek tomu, že slúžily v podstate záujmom podnikateľov — kapi
talistov, nakoľko mzdové a pracovné podmienky diktovali tu obyčajne 
sami, predsa mnohokrát porušovali a okliešťovali smluvou stanovené pod
mienky v neprospech robotníkov. Tak urobili aj veľkostatkári hlohov- 
ského okresu. Zadržali časť deputátu z r. 1919, vyhovárajúc sa na vysoké 
deputátne požitky, ktoré by vraj rozvracaly verejné zásobovanie, hoci 
tieto požitky, najmä u viacčlenných rodín boly naozaj žobrácke a okrem 
toho, hoci už bol marec 1920, zdráhali sa uzavrieť nové kolektívne smluvy, 
čo zapríčinilo veľkú nespokojnosť medzi poľnohospodárskymi robotníkmi. 
Túto nespokojnosť prehlbovaly ďalej neisté výhľady do budúcnosti. Preto 
organizácia sociálnodemokratickej strany, najmä jej doľava orientovaní 
predáci upozorňovali veľkostatkárov a hlavného slúžneho v Hlohovci 
Munku, aby sa uzavřely nové smluvy, lebo robotníci už nie sú ochotní dlhšie 
čakať v neistote.

Slúžny Munka, obávajúc sa, že by akcie revolučne naladeného robot
níctva mohly mať pre neho nežiadúce dôsledky, svolal na 7. marca 1920 
schôdzu zamestnávateľov a zástupcov v sociálnodemokratickej strane orga
nizovaného proletariátu, na ktorej sa malý vypracovať a schváliť kolektív
ne smluvy pre r. 1920. Zástupcovia robotníkov prišli všetci, no z veľko
statkárov prišla len jedna tretina, ktorá nebola schopná usnášania. Preto sa 
ani o smluvách nerokovalo. Zástupca poľnohospodárskych robotníkov, ta
jomník sociálnodemokratickej strany v Hlohovci Gejza Felcan, ktorý bol 
vtedy najrevolučnejším vodcom proletariátu na Hlohovecku, požiadal slúž
neho Munku, aby čo možno v najkratšom čase svolal veľkostatkárov, lebo 
keď nie, robotníci vstúpia do všeobecného štrajku. Munka odporoval, dôvo
diac, že veľkostatkári potrebujú aspoň 8 dní na prerokovanie návrhov a na 
vymenovanie svojich zástupcov. No keďže za svojho účinkovania v Hlo
hovci sa už dostatočne presvedčil o revolučnosti tunajšieho proletariátu, 
telefonicky svolal schôdzu veľkostatkárov na budúci deň, t. j. na 8. 
marca. Schôdza sa skutočne sišla. Avšak výsledky nedosiahly sa nijaké, 
lebo zástupcovia veľkostatkárov nechceli pristúpiť na požiadavky prole
tariátu a nechceli pristať ani na podmienky, uvedené v smluvách z r. 1919. 
Odvolávali sa, že by robotníci dostali viac deputátu, ako môžu spotre
bovať, čím by vraj vznikly nesrovnalosti na viazanom trhu s potravinami 
a pod. V ten istý deň večer vypukol všeobecný štrajk poľnohospodárskych 
robotníkov v hlohovskom okrese.

Slúžny Munka, keď sa o štrajku dozvedel, hneď telefonoval nitrian
skemu županovi Okánikovi a ministrovi s plnou mocou pre Slovensko 
V. Šrobárovi o udalostiach v Hlohovskom okrese. Vo svojej pravidelnej 
zprávě Šrobárovi uviedol, že „... robotníctvo chce pracovať a nechce 
štrajkovať, no do štrajku ho núti niekoľko sociálnodemokratických štvá-
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čov... nahrávajúcich do rúk boľševikom.. .“i Z jeho hlásenia je jasné, 
že tomuto tvrdeniu ani sám neverí, keďže v tej istej zprávě o niekoľko 
viet ďalej uvádza: ,,... zo solidarity s poľnohospodárskymi robotníkmi do 
štrajku vstúpili aj robotníci elektrárne, liehovaru a vozovky.“2 pre udr
žanie poriadku si však nezabudol vyžiadať posilnenie stavu četnictva 
v okrese o 50 mužov, ktorých rozdelil po jednotlivých četníckych sta
niciach. O situácii v hlohovskom okrese upovedomil ďalej Posádkové 
veliteľstvo v Trnave, kde bola od tohto dňa nepretržitá pohotovosť a ne
skoršie vyslali do Hlohovca legionársky pluk z Galanty.

Robotníctvo na Hlohovecku štrajkovalo. Minister V. Šrobár v snahe 
pomôcť veľkostatkárom vyslal do Hlohovca poľnohospodárskeho inšpek
tora Vyhlídala z Bratislavy, ktorý mal za úlohu sľubmi prinútiť robotníc
tvo k poslušnosti. A tu sa práve prejavila slabosť organizácie sociálnej 
demokracie, ktorá doteraz, tak pred štrajkom, ako i za štrajku bola fak
ticky najmasovejšou a ďaleko najsilnejšou politickou organizáciou na Hlo
hovecku, pred ktorou neraz kapitulovaly aj složky buržoázneho štátneho 
aparátu v Hlohovci. Sociálna demokracia pristúpila na kompromis, keď na 
Vyhlídalov posledný (a podľa neho — ako vysvitá zo zpráv — až bez
nádejný) pokus sa usniesla, že krmiči dobytka majú nastúpiť do práce za 
týchto podmienok: ,,18 q obilia na rok, 1 liter mlieka denne, 1 hon role 
(ide o tzv. uhorské jutro, 1200 štvor. siah, pozn. M. F.), plat pre 
voliarov 85 korún mesačne; pre koniarov, futrášov (kŕmičov, pozn. M. F.) 
95 Kčs, ročná remunerácia 10% základného platu, 10 m tvrdého dreva, 
14 m mäkkého dreva, byt (kuchyňa, komora, príslušenstvo) .. .“.3 Ro
botníci uvedenej kategórie dňa 10. marca 1920 z príkazu sociálnej demo
kracie opravdu nastúpili do práce.

Vyhlídal a slúžny Munka, vidiac v sociálnodemokratickej strane sklony 
ku kompromisu, začali stupňovať svoje požiadavky. Vyzvali správu hlo- 
hovskej elektrárne a predsedníctvo sociálnodemokratickej strany, aby 
elektráreň začala ihneď pracovať. A skutočne. Ten istý deň, 10. marca 
večer na príkaz vedenia sociálnej demokracie elektráreň začala pracovať. 
Vedúcim sociálnej demokracie prisľúbili, že kolektívne smluvy sa uzavrú 
v najbližšom čase a že zadržaný deputát musia veľkostatkári okamžite 
doplatiť. Na tieto sľuby vlna štrajku začala upadať a asi za dva dni štrajk 
úplne skončil.

Keď pominulo priame nebezpečenstvo štrajku, prisluhovači veľkostat
károv, sediaci na Okresnom úrade, pustili sa do boja proti predákom so
ciálnej demokracie, ktorí boli organizátormi a pôvodcami štrajku. Aký 
strach naháňali buržoázii a veľkostatkárom hlohovskí predáci sociálnej 
demokracie a najmä ľavicoví, najlepšie vidieť zo zprávy slúžneho Munku 
županovi Okánikovi, v ktorej sa hovorí: „Najlepšie by bolo vyslať sem 
skúsených detektívov, ktorí by predákov sociálnej demokracie (............)

1 Mesačné hlásenie hlohovského slúžneho Ministerstvu s plnou mocou pre 
Slovensko. Dokument v Archíve Ústavu dejín KSS.

2 Tamže.
3 Rukopis zprávy v Archíve TľD KSS, č. 71/1920.
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sledovali, prípadne zatkli a tak zneškodnili..Oznamuje sa ďalej, že 
„som sa dopočul, že Felcan (tajomník sociálnodemokratickej strany v Hlo
hovci, ipozn. M. F.) je vojnou povinný, takže by mohol byť (povolaný 
k vojsku, ale je podozrenie, že má boľševických prívržencov aj medzi vojakmi 
a preto sa musí odstrániť ináč“.4 Vydať priamy príkaz na zatknutie Fel- 
cana si slúžny Munka netrúfal. Našla sa však na to príležitosť. Keď sa 
Felcan zdržiaval v Piešťanoch, bol dňa 14. marca 1920 zadržaný a od
vezený do väznice v Nitre. Po jeho zatknutí četníci pod rúškom hľadania 
zbraní medzi boľševikmi vykonávali rozsiahle domové prehliadky u dôver
níkov strany na jednotlivých veľkostatkoch. Ako sa staval proletariát 
v Hlohovci a na okolí k týmto udalostiam, hovorí zpráva, zaslaná župan- 
skému úradu do Nitry: „V nedeľu (14. marca) bolo hlásené slúžnemu 
úradu, že s 13. na 14. marca zatknutý bol sociálny demokrat Felcan Gejza 
v Piešťanoch. Nakoľko sa očakávaly kvôli tomu nepokoje, lebo demokracia 
vo Fraštáku (Hlohovec, pozn. M. F.) vyhlásila, že ak nebude Felcan pre
pustený do 3 dní na slobodu, zaháji všeobecnú stávku. Boly urobené proti- 
opatrenia. Telefonicky vyrozumený župný úrad, telefonicky i telegraficky 
vyrozumené ministerstvo v Bratislave, ďalej veliteľstvo deviatej divízie 
v Trnave, zastavenie súkromných telefonných rozhovorov a nariadená 
cenzúra telegramov.. .“.5

Pri zatknutí hlohoveckého tajomníka sociálnodemokratickej strany 
malý dôležitú úlohu aj ďalšie okolnosti. V druhej polovici apríla boly 
voľby do Národného shromaždenia a do senátu, od ktorých si sociálna 
demokracia (okrem prívržencov marxisticky orientovanej ľavice) na svo
jej ceste k „socializmu“ veľa sľubovala. Do týchto volieb išla buržoázia 
pre pomerne veľké revolučné hnutie proletariátu s obavami. Bolo treba 
dezorientovať proletariát, zbaviť ho najpevnejších vodcov a agitátorov, 
ako sa to ukázalo i na Hlohovecku pri zatknutí Felcana.

Na izolovaní ľavicových vodcov sociálnej demokracie od más boli živelne 
zainteresovaní tiež veľkostatkári, všetko príslušníci agrárnej strany. Dúfa
li že odstránením najrevolučnejšieho vodcu nebudú musieť splniť záväzky 
voči robotníkom — vrátenie zadržaného deputátu a uzavretie nových ko
lektívnych smlúv a pod. Kým bol Felcan na slobode, vrátenie deputátu od
kladali so dňa na deň, no po jeho uväznení sa tejto požiadavke robotníkov 
otvorene vysmievali. Je len samozrejmé, že to vyvolalo silnú vlnu nespokoj
nosti medzi robotníctvom a viedlo k novým revolučným pohybom. Keď 20. 
marca organizácia sociálnej demokracie ako odpoveď na uväznenie svojho 
tajomníka vyhlásila všeobecný štrajk, do ktorého sa masovo zapojil pro
letariát celého hlohovského okresu, župan Okánik nielenže nenapomenul 
veľkostatkárov, aby splnili svoje záväzky voči robotníkom podľa minulo
ročných smlúv, nielenže nenariadil nezákonne uväzneného tajomníka pre
pustiť, ale na priamy rozkaz ministra s plnou mocou pre správu Slovenska 
Šrobára zaplavil okres četníctvom a vojskom a dal im rozkaz, aby za golier 
ťahali robotníkov do práce.

4 Tamže.
6 Rukopis hlásenia v Archíve IJD KSS I. č. 71/prez.

109



V Rumanovej bol veľkostatok Ernesta Sandnera, ktorý sem len veľmi 
zriedka, často iba za niekoľko rokov raz prichádzal z Budapešti, aby si ha 
prezrel. Za jeho neprítomnosti viedol veľkostatok Ľudvik Czernay, verný 
posluhovač svojho chlebodarcu. Brutálne potláčal mzdové boje robotníkov, 
nechcel splniť smluvy z minulého roku, čakajúc vraj na inštrukcie z Buda
pešti (od Sandnera). Preto nikoho neprekvapilo, že po vyhlásení všeobec
ného štrajku robotníci z rumanovského veľkostatku tak pred dvoma 
týždňami, ako aj teraz jednotne vstúpili do štrajku, spájajúc tak, ako aj 
všetci robotníci z hlohovského okresu, hospodárske boje s politickými. Ru- 
manovskí robotníci v tomto štrajku zotrvali do konca.

26. marca sa vybrali traja četníci z četníckej stanice v Udvarnoku (teraj
šie Dvorníky, okr. Sered, pozn. M. F.), aby splnili rozkaz hlavného hlohov
ského slúžneho Munku, zatknúť Jána Báliša, sociálnodemokratického dôver
níka z Rumanovej, ktorý vraj vyvolal štrajk a držal v ňom robotníkov. Čet
níci poslušne išli do Rumanovej. No porušili predpis, podľa ktorého pri 
obchôdzkach sa mali vždy hlásiť u richtára, ale zamierili priamo do zámku 
(tam býval Czernay). Odtiaľ podľa tvrdenia svedkov — v podnapitom 
stave sa odobrali priamo do konzumu, kde prišlo ku krviprelievaniu. O tejto 
udalosti napísal slúžny Munka ministerstvu v Bratislave (Šrobárovi): 
,,Podľa četníckeho hlásenia 25. III. v Rumanovej (okres Hlohovec) pobu
roval ľud nejaký Báliš a bol pre poburovanie vyhlásený četníctvom za 
zatknutého v potravnom spolku v prítomnosti Michala Chudáka z Ruma
novej. Vonku pred spolkom bol zástup, asi 30 ľudí. Keď sa Báliš vzpieral 
uposlúchnuť rozkaz zatýkajúceho, malý mu byť priložené želiezka, ale on 
skočil ku dverám a zvolal na ľudí: ,,Poďte do vnútra, tu je zle!“ Zástup 
vrazil do miestnosti a vrhol sa na troch četníkov a chcel im z rúk vytrhnúť 
pušky... Keď bola ťahanica o pušky, z jednej vyšla náhodou rana, ktorá 
zasiahla asi Báliša ... Druhý četník, k dverám zatlačený, keď videl, že jeho 
druhovia sú vážne ohrození, on tiež vystrelil na postrach a výstrelom boli 
dvaja zasiahnutí (Báliš ešte raz a Konopásek). Po tomto výstrele sa zástup 
rozutekal. Jeden ranený zostal vnútri ležať, druhý vyšiel pred dom a až 
tam padol. Báliš bol ťažko ranený a bol ponechaný v Rumanovej, Konopá
sek dovezený do špitálu do Nitry. Obaja ranení zomreli v noci z 26. na 27. 
III. Četnictvo ešte potom zaistilo 7 osôb, hlavných útočníkov, ktorí čiastoč
ne sa sami priznali a čiastočne boli usvedčení.“6 Potiaľ hovorí úradná zprávar 
ktorá v porovnaní so skutočnosťou je hodne skreslená.

Je pravdou, že četníci išli do Rumanovej zaistiť Báliša, no podľa výpovede 
svedkov a podľa pôvodnej zprávy z Robotníckych novín7 v konzume okrem 
Báliša a četníkov boli len dvaja ľudia — obchodníčka a Konopásek. Bálišoví 
chceli četníci hneď nasadiť na ruky reťaze, čo tento nechcel dovoliť, tvrdiac, 
že on nič neukradol, ani nikoho nezabil. Tak isto ho pred reťazami bránil aj 
jeho spoločník Konopásek (ktorý prišiel do konzumu kupovať klinčeky da 
topánok), ktorého však jeden z četníkov srazil pažbou k zemi. Tento sa 
však zdvihol, utekal k dverám a zakričal: „Ľudia, poďte chytro, chcú Báliša

6 Rukopis zprávy v Archíve TJD KSS, č. 801/prez.
7 Robotnícke noviny, č. 46—48, 1920.
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vziať!“ Ľudia sa sběhli a začali sa tlačiť dnu. Vnútri četníci pustili Báliša a 
všetci traja vystrelili. Jeden pustil ranu priamo do Báliša, guľa prešla mu 
telom, druhí dvaja strelili do Konopáska. Dvakrát mu prestrelili brucho a 
hneď skonal. V miestnosti bolo vedľa hostinského a hostinskej z krčmy, 
ktorá s konzumom susedí, pri dverách ďalších 6 ľudí, ostatní boli predo 
dvermi. Sotva sa rozľahlý rany, všetci sa rozpŕchli. Nebezpečenstvo pre 
četníkov nebolo, nikto sa im žiadnym nástrojom nepostavil na odpor, i keby 
bolo bývalo nutné zastrašiť, rany naprázdno tiež stačily.

Šlo tu teda vyložene o čin, ktorý nebol obranou, ale ktorý vykonali čet
níci, napojení pánmi v zámku. Nemožno si tiež predstaviť, že by sa četníci 
odvážili použiť zbrane, keď neboli priamo ohrožení, keď by nemali poukaz 
z vyšších miest. Tu sú zodpovední slúžny i župan.“8 Že takéto inštrukcie 
pre postup proti štrajkujúcemu robotníctvu vychádzaly i z vyšších miest, 
vysvitá z ďalšej časti Munkovej zprávy, ktorú sme vyššie citovali: „Keby sa 
udalosti podobného druhu, ako v zprávě tejto i predošlých uvádzam, malý 
opakovať, odporúča sa nad tunajším okresom, alebo aj nad piešťanským, 
prípadne nad celou Nitrianskou župou (podľa uváženia vlády) vyhlásiť 
vojenská diktatúra.. .“.9 Z toho vidieť, že slúžny Munka vo svojej zprávě 
nenavrhuje potrestať vrahov v četníckych uniformách, ako by každý v de
mokratickej masarykovskej republike očakával, nenavrhuje ostrý postup 
proti veľkostatkárom, ktorí nechcú dať robotníctvu to, čo mu patrí, ale 
naopak, žiada nové prelievanie krvi zavedením vojenskej diktatúry, žiada 
ešte brutálnejší postup voči ubiedenému robotníctvu, čo sa veľmi jasne 
zračí v zprávě, zaslanej Šrobárovi: „Dňom 27. III. väčšinou bola zahájená 
práca v tunajšom okrese. Cez to ale stály kľud sa nezaručuje, lebo tu je 
dobrá pôda pre štrajky a prosím, pôsobte na to, aby sem pridelené asistenč
né oddelenie čs. 34. pluku (legionári) z Galanty ponechané tu bolo dlhšiu 
dobu; najviac by sa doporučovalo dať sem toto oddelenie ako stálu po
sádku, lebo pred legionármi majú poburovači rešpekt. Frašták je tak ako 
tak vyvolený za sídlo mierovej posádky.“10 Šrobár veľmi dobre pochopil, 
aké je poslanie mierovej posádky v kapitalistickom štátnom zriadení, keď 
legionársky oddiel ponechal v Hlohovci a neskoršie bola Hlohovcu pridelená 
stála posádka. A legionársky oddiel tiež dobre pochopil svoje mierové po
slanie, keď bodákmi a pažbami sjednal na Hlohovecku poriadok tak, že už 
27. marca na veľkostatkoch nastupovali robotníci do práce.

Panický strach slúžneho Munku bol opodstatnený. Vražda v Rumanovej 
našla hlboký ohlas a pobúrenie medzi robotníkmi v celej republike. Gašpar 
Konopásek bol pochovaný v nedeľu 29. marca, Ján Báliš v pondelok 30. 
marca. Na ich pohreb prišli robotníci z celého okolia. V Hlohovci robotníci 
zastavili vo všetkých podnikoch prácu a hromadne išli na pohreb do Ruma
novej pod červenými zástavami. Nielen v hlohovskom okolí, ale aj po celej 
republike sa urobily sbierky na zaopatrenie matky G. Konopáska a rodiny 
J. Báliša, ktorá pozostávala z troch nezaopatrených detí a ženy v druhom

8 Robotnícke noviny, č. 47, 1920.
9 Rukopis zprávy v Archíve ÚD KSS č. 81/prez.
10 Tamže.
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stave. V Prahe sa ozvaly hlasy, aby sa zo solidarity s rumanovskými zahájil 
všeobecný štrajk v celej ČSR. No sociálna demokracia nevedela využiť ru- 
manovský prípad na nástup proti buržoázii a ponechala jeho riešenie parla
mentu, čo bolo pre ňu typické. Tu sa znovu jasne ukázal oportunizmus a 
poslušnosť voči buržoázii u pravicových sociálnodemokratických poslancov 
(Němec, Soukup, Dérer a iní), ktorí zase, ako veľa razy doteraz, i potom 
takto odvádzali robotníctvo s revolučnej cesty do závozu trpnej nečinnosti. 
A buržoázia si ani iné nepriala, veď lepšie a bezpečnejšie ako bodáky čet
níkov skrotili a rozvrátili revolučnú silu proletariátu jeho vlastní zradní 
vodcovia.

V utorok, 28. marca 1920 navštívila deputácia Československej sociálno
demokratickej strany (okrem iných v deputácii bol tiež I. Dérer) ministra 
Šrobára, aby ho informovala o udalostiach v Rumanovej. „Minister Dr. 
Šrobár vyslovil svoje poľutovanie nad udalosťami v Rumanovej, prečítal 
úradnú zprávu, ktorú mu poslaly podriadené úrady o tejto záležitosti, po
menoval túto zprávu neúplnou a nedostatočnou a oznámil, že nariadil do
plnenie a pokutovanie vinníkov. Záležitosť tajomníka Felcana nachodí sa 
v štádiu súdneho vyšetrovania a do tohto nemožno zasahovať. Prosí členov 
deputácie, aby odporúčali robotníctvu v tejto veci trpezlivosť do tých čias, 
kým súdne vyšetrovanie nebude dokončené. Vláda nijako nechce vystúpiť 
proti koaličnému právu robotníctva a ľutuje, že udalosti v Rumanovej sa 
staly. Ubezpečil tiež deputáciu, že vinníci budú prísne potrestaní.“11 Týmito 
sľubmi bola otázka deputácie pre Šrobára skončená. Vyslovil tu, že vláda 
nijako nechce vystúpiť proti koaličnému právu robotníctva, no toto uistenie 
dostatočne vyvracia citovaný článok, ktorý je v Robotníckych novinách na 
tri štvrtiny skonfiškovaný.

V konaní s touto deputáciou Šrobár zahral špinavú politiku buržoázneho 
politika. On sám nariadil, aby na Hlohovecko išlo vojsko, on sám nariadil, 
aby sa začiatkom marca zvýšil stav četnictva o 50 mužov, no a potom, keď 
tieto, ním vyslané orgány zavraždily v Rumanovej dvoch robotníkov, s ľú
tosťou vzal toto na vedomie. Bola tu však celkom iná príčina, pre ktorú 
Šrobár „ľutoval“, že sa tieto udalosti staly. O necelý mesiac sa konaly voľby 
do Národného shromaždenia a do senátu, pri ktorých Šrobár videl, že jeho 
pozície v ministerstve sa rúcajú a že by ich mohly zachrániť iba hlasy slo
venských robotníkov a roľníkov. Preto sa k rumanovským udalostiam sta
val ako človek, ktorý za nič nemôže, ktorý bol postavený k hotovej veci a 
naozaj ľutuje, že k týmto udalostiam prišlo. Takýmto demagogickým po
stupom sa chcel postaviť do pozície priateľa ľudu. Všetku zodpovednosť sa 
snažil zvaliť na Munku a Okánika (ktorým on dával príkazy). Takto chcel 
očistiť svoju osobu a získať pri voľbách masy na svoju stranu, aby i na
ďalej zotrval v ministerskom kresle a chránil odtiaľ záujmy buržoázie a veľ
kostatkárov.

V znamení solidarity so zavraždenými v Rumanovej konala sa v Hlohovci 
4. apríla 1920 verejná schôdza robotníkov. V rezolúcii z tejto schôdze sa 
hovorí „Vinníci nech sú potrestaní, vdovy a siroty zaopatrené. 6 osôb, sved-

11 Robotnícke noviny, č. 48, 1920.
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kov vraždy, je zatvorených v Nitre, kde sú mučením vypočúvané. Žiadame 
ich prepustenie.. .“.12 Rečníci volali po odstránení ministra Šrobára, žu
pana Okánika, Bláhu, Zadinu a všetkých prisluhovačov buržoázie a veľko
statkárov, ktorí zavinili Rumanovú, ktorí vládnu bajonetmi atď. „Vyhla
sujeme a priznávame verejne (........) .., že patríme k ľavému krídlu strany
sociálnodemokratickej, priznávame verejne, že v poslednom čase sme po
užívali túto, keď sme nemohli cestou zákonitou domôcť sa svojich požiadav- 
kov. 18. apríla voľte len stranu sociálnodemokratickú.“13

Volebná agitácia sociálnodemokratickej strany na Hlohovecku po uda
lostiach v Rumanovej nebola márna. Pracujúce masy si od týchto volieb 
sľubovaly veľa. Očakávaly — ako im to sľubovali pravicoví vodcovia so
ciálnej demokracie, že sa v nich definitívne rozhodne, či ČSR pôjde kapi
talistickou cestou, cestou vykorisťovania, kríz a neustáleho zbedačovania 
pracujúcich, alebo cestou budovania socializmu. Vo voľbách získala sociálna 
demokracia bezpečné víťazstvo tak v celej Československej republike, ako aj 
v hlohovskom okrese. Zdalo sa, že ČSR opravdu pôjde cestou socialistic
kou a že vrahovia z Rumanovej neujdú potrestaniu. Predpoklady na to 
boly, no chýbala tu komunistická strana, ktorá by bola stála na pevnom, 
marxistickom základe. Chýbala boľševická strana, ktorá by bola podchytila 
živelnú revolučnosť más, ktorá by bola vedela premeniť národno-demokra- 
tickú revolúciu na revolúciu socialistickú. Takejto strany nového typu u nás 
nebolo. Bola tu len zradná, oportunistická sociálna demokracia. Pod vede
ním jej pravicových vodcov, zapredaných a prisluhujúcich buržoázii, revo
lučný proletariát kráčal od porážky k porážke. Ľavica v sociálnodemokra
tickej strane bola ešte slabá, ideove neusmernená, ktorá pre prežitky zo 
starej sociálnej demokracie nevedela sa ešte boľševický vyporiadať so zrad
cami. Zorganizovala síce niekoľko protestných štrajkov, demonštrácií, ktoré 
však nevedela dostatočne podchytiť a priviesť do víťazného konca.

Robotnícka krv, preliata v Rumanovej, predsa netiekla nadarmo. Veľko
statkári, vidiac revolučnosť a pobúrenie proletariátu po rumanovskej vražde, 
hneď pristúpili k vypracovaniu a uzavretiu kolektívnych smlúv s poľno
hospodárskymi robotníkmi v hlohovskom okrese. Dňa 30. marca 1920 zá
stupcovia veľkostatkárov a poľnohospodárskeho, sociálnodemokratický or
ganizovaného robotníctva uzavreli kolektívne smluvy pre r. 1920, ktoré však 
veľkostatkári v mnohých prípadoch porušovali.

Uzavretie kolektívnych smlúv malo byť ventilom, ktorý by zabránil re
volučnému výbuchu nespokojného robotníctva. Toto sa veľkostatkárom 
čiastočne i podarilo. No nie na dlho, lebo už v júni na Hlohovecku vypukly 
nepokoje znovu, a to ešte vo väčšej miere ako predtým. Na niektorých 
veľkostatkoch dokonca robotníci zabrali sýpky a rozdeľovali medzi sebou 
obilie, napr. na majeri v Bábe, na majeri v Bučanoch a pod.14 Prestrašení

12 KtUonféle pénzbeli Bevétel és Kimenetel a Kaiszai és Eletskei Gazdaságot 
v Archíve TJD KSS.

13 Tamže.
14 Zpráva okresného úradu v Hlohovci Ministerstvu s plnou mocou pre Slo

vensko č. 128. dôv. i/7 1920. Archív XJD KSS.
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veľkostatkári videli, že robotníkov nemôžu zastrašiť ani četníekymi bodákmi 
a streľbou a že musia kapitulovať pod revolučným tlakom más. Jedinou ich 
nádejou boli oportunistiekí vodcovia sociálnodemokratickej strany, prislu
hujúci buržoázii a veľkostatkárom, ktorí sa snažili robotníctvo dezorientovať 
a odviesť s revolučnej cesty. Škodlivý vplyv ústredného oportunistického 
krídla sociálnej demokracie sa jasne ukazuje vo vyhlásení, ktoré adresoval 
veľkostatkárom, neplniacim kolektívne smluvy: „My štrajkovať nebudeme, 
páni! Prostriedky, ktorými si budeme vedieť sjednať nápravu, máme po 
ruke. Je to naša organizácia. Ak je vaším prianím, aby sa štrajkovalo, tak 
ja vyhlasujem menom zemerobotníctva, že toto sa postará o to, aby toho
ročná úroda bola sožatá. Budeme pracovať na tom zo všetkých síl, čo 1, 12, 
14, alebo 16 hodín denne!“15 Tu sa jasne ukazuje, kam smerovala politika 
sociálnej demokracie. Nebolo to však vinou členov alebo miestnych funkcio
nárov, ale zradných ústredných vodcov, ktorí sa usilovali odviesť boj ro
botníkov proti veľkostatkárom za splnenie svojich požiadaviek, a to tým, že 
rozhlásili, že po žatve sa začne so socializáciou. Týmto vyhlásením chceli 
konkrétne na Hlohovecku odvrátiť pozornosť robotníctva od vykorisťo
vania veľkostatkárov a izolovať vzmáhajúcu sa ľavicu sociálnodemokratic
kej strany. Masy tejto demagogii so socializáciou verily, no nie na dlho. Po 
žatevných prácach, samozrejme, k socializácii nedošlo a proletariát bol 
nútený znovu čakať „na vhodný čas“, až do decembra 1920, kedy bol 
porazený v poslednom a rozhodujúcom zápase. Vtedy však už bol jasný 
rozkol v sociálnodemokratickej strane, a preto ani proletariát na Hlohovec
ku nemusel dlho čakať. Za krátky čas sa mohol pustiť pod vedením novo
utvorenej KSČ do ďalších bojov za porážku buržoázie a jej pomáhačov a za 
vybudovanie socializmu v našej vlasti.

Rumanovská vražda našla živý ohlas i v parlamente, ktorý sa ňou musel 
zaoberať, aby utíšil pobúrenie más. Vyšetrujúca komisia ministerskej rady, 
pozostávajúca so zástupcov všetkých vládnych strán, ktorá navštívila Ru- 
manovú, bola nútená priznať, „... že vinníkmi sú:

1. župan Dr. Okánik, ktorý vydal rozkaz, aby boli zatknutí dôverníci ro
botníkov,

2. Dr. Vavro Šrobár, že dovoľuje županovi, aby v prospech „národnej“ a 
roľníckej strany robili, čo chcú,

3. hlavný slúžny v Hlohovci, ktorý bez rozmyslu dal zatknúť dôverníkov 
robotníctva, aby roľnícka strana tým ľahšiu agitáciu mala,

4. vodcovia agrárnej organizácie, sediaci v ministerskom oddiele země
dělstva, Dr. Blaho a jeho mefisto Dr. Zadina,

5. žandári, ktorí použili nepatričné zbrane.
Vyšetrujúca komisia bola pomermi na Slovensku konsternovaná. Sociálno

demokratickí členovia komisie podajú v budúcom zasadnutí Národného 
shromaždenia interpeláciu, v ktorej budú žiadať, aby vinníci na zločine 
v Rumanovej boli odstránení.“16 Táto interpelácia so strany sociálnodemo
kratických poslancov skutočne podaná bola v parlamente 7. apríla na

15 Robotnícke noviny, č. 122, 1920.
16 Tamže, č. 53, 1920.
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Šrobára, v ktorej sa priamo hovorí: ,,Preliata krv v Rumanovej je krutým 
mementom pre vládu Dra Šrobára. Krv tá bola preliata zbytočne a znamená 
zločin na republike ... Koaličné právo je základným kameňom sociálnej 
ústavy robotníckej a kto by chcel toto ... právo... nohami šliapať, narazí 
na najväčší odpor robotníctva v celej republike.

Interpelanti sa preto pýtajú:
Čo sa stalo s četníkmi intervenujúcimi v Rumanovej? Sú vo väzbe ako 

ostatní robotníci, alebo sa pohybujú na slobode?
Čo sa urobilo pre pozostalých obidvoch robotníkov?.. .“17

Na tieto otázky Šro'bár odpovedať nemohol, nakoľko tejto schôdze, 
hoci bol o programe zasadania vyrozumený, sa nezúčastnil, vraj pre cho
robu. Na tieto otázky sa od Šrobára odpovedi nedostalo vôbec, no rozhod
nutie vyniesla poslanecká snemovňa v takomto znení: „Na Slovensku je 
ministerstvo s plnou mocou, je výnimočný stav... Tento výnimočný režim 
s plnou mocou je koreň všetkého zla... Osudná plná moc bude odstránená, 
zriadené budú nové župy... Ďalej bolo vzaté na vedomie vyhlásenie vlády, 
že hlohovskí slúžnovci Zieglbauer a Munka (Munka, hlavný slúžny, Ziegl- 
bauer, slúžny, pozn. M. F.) opúšťajú svoje miesta, že na rumanovskom 
prípade zúčastnení četníci sú odvolaní, že je proti nim vyšetrovanie v behu 
a že o odškodnenie rodín po obetiach rumanovského prípadu je postarané. 
Trestná záležitosť... zatknutých delníkov rozhodne sa v najbližších 
dňoch .. . Delnícke organizácie a systém dělnických dôverníkov, a to jak 
u dělnictva priemyselného tak i zemedelského sa uznáva.. .“18 Ostalo však 
len pri rozhodnutí; o „potrestanie“ vinníkov rumanovskej vraždy sa po
staral až Dérer, keď prevzal vedenie Ministerstva s plnou mocou pre Slo
vensko, a to takým spôsobom, že župana Okánika dal do penzie, Munku, 
Zieglbauera a četníkov preložil na iné pôsobisko. Tým chcel dokázať, že vin
níkov potrestal, no tieto kroky voči nim urobil iba preto, lebo nechcel, aby 
sa robotníci búrili, vidiac vraždu svojich bratov nepomstenú.

Od sociálnodemokratického ministra Dérera si náš proletariát veľa sľu
boval, no jeho nádeje sa nesplnily. Dérer nebol zástupcom proletariátu, ako 
vystupoval vo verejnosti. Do robotníckeho hnutia bol nakomandovaný, aby 
toto rozvracal zvnútra, ako sa o tom vyjadril sám Šrobár: „Otázku, kto 
má stáť na čele robotníckych organizácií na Slovensku, považovali sme za 
prvoradú nutnosť štátnu. Aby tohto cieľa bolo dosiahnuté, svolal som svo
jich referentov na poradu, na ktorej som ich dôtklive vyzval a prosil, aby 
niektorý z nich vstúpil do organizácie robotníckej a svojou radou a pomocou 
chránil záujmy slovenského robotníctva voči komunisticky naladeným ro
botníckym organizáciám nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku... 
Nikto z mojich referentov nemal charakter povahové názorové bližšieho po
meru k robotníkom, ako Dr. Dérer ... Dr. Dérer nerozmýšľal ani chvíľu a 
podujal sa s veľkou horlivosťou a vytrvalosťou tejto práce.“19 Dérer túto

17 Tamže, č. 54, 1920. 
is Tamže, č. 56, 1920.
19 M. G o s i o r o v s k ý, Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnu

tia, Bratislava 1951, 110.
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dôveru, ktorú do neho vkladal Šrobár a buržoázia, nesklamal. Po prevzatí 
Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko, pustil sa do „rozsiahlych 
reforiem“. Ako prvé „zadosťučinenie“ za krivdy, napáchané na poľnohos
podárskom robotníctve, bola „Úprava platu a s ním spojených požitkov 
v naturáliách, vyšlo ako nariadenie Ministerstva pre Slovensko, ktoré vzťa
huje sa na ... 6 žúp ... táto smluva (kolektívna smluva, pozn. M. F.) zmen
šená o 10% tak v peniazoch, ako aj v naturáliách, vyjmúc mlieka a dreva ... 
Teraz majú páni veľkostatkári, čo si nepriali. O plnení tejto smluvy ako 
ministerského nariadenia so strany veľkostatkárov niet žiadnej pochyby, 
lebo vláda má po ruke dosť prostriedkov, ktorými ich prinúti k vykonaniu 
povinností. Veľkostatkárom by iste nebolo milé, keby vláda sekvestrovala 
im statky, alebo im dala nútenú správu.“20 Nútenú správu na veľkostatky 
nebolo treba uvaliť, keďže veľkostatkárov ani nenapadlo, aby sa tomuto 
„ministerskému nariadeniu“ protivili, keď im toto úradne snižuje mzdové 
povinnosti o 10%. Minister Dérer počítal, ako uvádzajú Robotnícke noviny, 
s odporom so strany veľkostatkárov, no odpor a pobúrenie sa ozvalo so 
strany robotníctva, ktoré sa tak ochotne nepodriadilo nariadeniu sociálno
demokratického ministra ako veľkostatkári. Dôkazom toho je júnový štrajk 
r. 1920, pri ktorom napr. robotnícki v Hlohovci vyhlásili, že neuznávajú bra
tislavskú a vôbec československú vládu. Vzor robotníckej a ľudovej vlády 
videli vo vláde sovietskeho Ruska. Tu robotníci na Hlohovecku podali jasný 
dôkaz „o dôvere“ k československej, tzv. socialistickej vláde.

Prípad Rumanovej, kde tiekla krv robotníkov, ktorí bojovali za lepšie 
životné podmienky pre svoje rodiny, nie je v predmníchovskej republike 
ojedinelý. Robotnícka krv tiekla vo Vrábloch, Krompachoch, Hlohovci, 
Duchcove, Košútoch a inde. Pri každej streľbe do robotníkov ako červená niť 
sa dejinami robotníckeho hnutia tiahne zrada pravicových vodcov sociálnej 
demokracie, ich prisluhovanie buržoázii, vrahov príslušníkov robotníckej 
triedy.

Udalosti v Rumanovej jasne ukazujú charakter predmníchovskej kapita
listickej „masarykovskéj demokracie“, ktorá vedela zaistiť blahobyt nie
koľkých jedincov, ale nevedela vyhovieť najzákladnejším životným požia
davkám miliónov pracujúcich. Konečne rumanovský prípad ukazuje, 
v akých tvrdých bojoch s buržoáziou a starou, zhnitou, oportunistickou so
ciálnou demokraciou sa rodila naša strana, strana nového typu, strana ro
botníkov a pracujúcich roľníkov, ktorá nepoznajúc kompromisnosť a zradu, 
viedla náš proletariát do víťazných bojov proti vládcom predmníchovskej 
kapitalistickej republiky za práva pracujúcich, ktorá pod vedením s. Gott
walda vedela vo februári skoncovať s reakciou, s jej sociálnodemokratický
mi prisluhovačmi. Vedala skoncovať so živlami, ktoré chcely priviesť našu 
republiku k zrade r. 1920 a ktorá vedie náš ľud víťaznou cestou k budovaniu 
lepšieho zajtrajška našich pracujúcich — k budovaniu socializmu.

20 Robotnícke noviny, č. 91, 1920.


