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Jednou iz najkrajších tradícií revolučného boja nášho ľudu je tradícia úzkej spolu
práce s českým národom, význačná pomoc českého ľudu revolučnému boju slovenského 
národa. Zvlášť mocné sú putá utvorené spoločným 'bojom robotnícky ch tried našich ná
rodov, či už typicky zvýraznené českým kotlárom Františkom Tupým, Jilemnickým, 
Bacílkom alebo spečatené obeťami v slávnom Slovenskom národnom povstaní, kde padol 
aj národný hrdina Ján Šverma, veľký syn českého národa.

Uprostred týchto mocných tradícií sa Klement Gottwald stal nielen symbolom 
bratskej pomoci českej robotníckej triedy slovenskej robotníckej triede, ale priamo sym
bolom spoločného (boja a konečného víťazstva našich dvoch národov, pretože Klement 
Gottwald rovnako patrí Slovákom ako Čechom a je ku cti slovenskej robotníckej triede, 
že práve ona v ňom v začiatkoch jeho práce vyzdvihla bojovníka a vodcu, ktorý potom 
viedol naše náríody v najslávnejšom období našich národných dejín. A podobne, ako je 
Klement Gottwald symbolom večnej jednoty Čechov a Slovákov, je aj symbolom večného 
bratstva našich národov so (Sovietskym sväzom, ktorý pomohol nášmu ľudu chopiť sa moci 
a je zárukou našej nezávislosti. Zdenka Holo tíková, pracovníčka Ústavu dejín KSS, si 
preto vybrala nanajvýš aktuálnu tému, keď sa odhodlala začať skúmaním činnosti Kle
menta Gottwalda na Slovensku a napísala o toim knihu.

Jadrom knihy je druhá, tretia a štvrtá kapitola, v ktorých autorka opisuje prácu 
Klementa Gottwalda v robotníckom hnutí počas pobytu v (Banskej Bystrici a neskoršie 
na Vrútkach. V pťvej kapitole predbsiela niektoré údaje o hospodárskej situácii Sloven
ska a poslednými kapitolami (V, VI, VII) logicky uzatvára opis činností Mementa Gott
walda nla Slovensku a dokresľuje jeho (politický a ľudský profil.

Je kladom práce Zdenky Holotíkovej, že v úvodnej kapitole neuvádza hromadu fak
tov, ale iba tie typické If akty, aby si čitateľ mohol aspoň zhruba predstaviť vtedajšiu 
hospodársku situáciu na Slovensku. (Kniha je písaná ľahkým a lahodným (štýlom,, Bez ujmy 
na vedeckosti približuje minulé boje nášho ľudu 'širokým vrstvám pracujúcich. V tom 
smere sa doteraz u nás urobilo veľmi málo, hoci to by malo ibyť cieľom našich histori
kov. Treba, aby z poznania víťaznej bojovej cesty našej strany rástlo uvedomenie mlá
deže, aby aj starší pracovníci v oživení spomienok nachádzali povzbudenie a overili si 
správnosť naše|j cesty.

(Kniha prináša mnoho zaujímavého materiálu o činnosti Klementa Gottwalda v Ban
skej Bystrici od septembra 1921 do novembra 1922. Klement Gottwald prichádza do Ban
skej Bystrice už ako presvedčený marxista — revolucionár, ktorý sa cele oddal záujmom 
proletariátu. To vyjadrujú už aj jeho prvé články v Hlase ľudu, plné skalopevného pre
svedčenia vo víťazstvo robotníckej triedy, vyplývajúce z poznania zákonitostí vývinu spo
ločností. Ľudský krásne isú jeho slová o poslaní človeka, o úlohe komunistov, smelé a bo
jovné sú jeho články. Klement Gottwald sa už tu učí byť nekompromisný a tvrdý voči 
nepriateľovi, pretože za sebou cíti pevne kráčať biedny slovenský ľud.

Autorke sa podarilo ukázať skutočného (Gottwalda a v tom je jej zásluha. Môže 
sledovať, ako Klement Gottwald 'robí so zápalom aj tú drobnú prácu: roznáša noviny, 
letáky, (školí, referuje, (povzbudzuje a nalieva síl. Chodí od obce do obce. často desiatky 
Id ióme trov peši alebo na bicykli ako skutočný priekopník a predbo jovník budúcich víťaz
ných bitiek.
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Na základe množstva materiálu môžeme sledovať, ako Klement Gottwald rástol na 
vynikajúceho- novinára. Od samého začiatku — pri práci administrátora -píše články do 
Hlasu ľudu, rediguje Spartakus, časopiis FRTJ, ktorý sa z jeiho popudu zakLadá a neskor
šie sa stáva skutočnou dušou Hlasu ľudu i Pravdy chudoby. Pod jeho vedením sa tieto 
časopisy stávajú pre stranu skutočne nielen kolektívnym propagátorom a agitátorom, ale 
aj kolektívnym organizátorom. Práca Klementa Gottwalda v novinách je vzorom zásado
vosti, ale aj vzorom veľkej pružnosti vyhľadávania nových foriem a metód novinárskej 
práce, príkladom úzkeho kontaktu novinára s čitateľom, p: íkladom intenzívnej výchovy 
a získavania čitateľa az čitateľovej účinnej pomoci a spolupráce.

Na základe 'podrobného výskumu ujkaizuje autorka pravý význam činnosti Klementa 
Gottwalda vo federovaných robotníckych telocvičných jednotách. Klement Gottwald už 
vtedy videl pravý zmysel telovýchovnej činnosti mládeže. Z príslušníkov FRTJ vychováva 
nielen vzdelaných a zdatných ľudí, ale predovšetkým uvedomelých bojovníkov za oslobode
nie slovenských pracujúcich. Pod jeho vedením sa stávajú telocvičné jednoty zálohou 
strany, kde vyrastajú skutoční komunisti.

Povedľa práce v FRTJ a novinárskej činnosti zúčastňuje sa Klement Gottwald pria
mo akcií robotníkov v závodoch, ktoré vedie a usmerňuje. Tu sa uplatňujú a rozvíjajú 
jeho znalosti teórie a výnimočné schopnosti robotníckeho vodcu. Preto ho slovenskí pra
cujúci s dôverou vyzdvihujú do straníckych funkcií a Klement Gottwald sa čoskoro 
stáva významným straníckym pracovníkom.

V knihe nájdeme vzácny materiál o Gottwaldovem poňatí strany nového typu. Kle
ment Gottwald v duchu smerníc Kominterny ukazuje na najdôležitejšie úlohy strany pre 
jej boľševizáciu, ukazuje dôslednú leninskú líniu, (ktorú istrana dôsledne nastúpila až 
omnoho neskoršie — keď dostala gottwaldovské vedenie, inštrukcie organizáciám z jeho 
článku Preložme ťažisko našej strany do srdca kapitalistickej spoločnosti: na bane, do 
fabrík a závodov!1 predsa platili plne ešte po desiatich rojkoch. A ešte dnes. ak chceme 
vidieť podstatu ťažkého boja strany proti dedičstvu sociálnej demokracie, Gottwaldove 
články z tohto obdobia nám ju celkom jasne ukážu. Klement Gottwald ukazuje význam 
kritiky a sebakritiky pre stranu. Zdôrazňuje, že ..boľševizácia predovšetkým znamená 
vždy, neprestajne sa boľševizovať”, teda denne skúmať a overovať si správnosť politiky 
strany, denne ju podrobovať kritike. Ako významné a dôležité (bolo túto líniu presadzo
vať v čase, -keď na vedúcich miestach sa nezriedka nachádzali agenti buržoázie! Klement 
Gottwald súčasne ukazoval, že „každý člen strany musí byť vychovaný za vojaka revolú
cie”, čím potrhuje zodpovednosť každého člena strany za svoj ideologický rast, nevy
hnutnosť, aby každý komunista aktívne bojoval za plnenie straníckych úloh. Len tak 
môže strana dosiahnuť svoj cieľ: oslobodenie pracujúcich. Aby sa to mohlo dosiahnuť, 
bojuje proti učeniu sociálnej demokracie „o troch samostatných prúdoch proletárskej 
armády; a ukazuje, !že istrana musí byť najvyššou organizáciou robotníckej triedy, že si 
musí získať vedúcu úlohu v ostatných organizáciách pracujúcich. Preto okrem mládeže 
nezabúda ani na proletárske ženy, ktorým významne pomáha pri budovaní vlastnej orga
nizácie, a zvláštnu pozornosť venuje i robotníkom iných národností. Ukazuje, že víťaz
stvo revolúcie je nemožné bez získania roľníkov na stranu proletariátu a jeho priama 
praktická politická práca, ako aj ním vedená tlač ukazuje, koľko v tomto smere vyko
nal. Ukazuje, že strana musí všetky zdroje revolučnej energie podchytiť, aby sa zliali 
v jednotný nezastavíteľný prúd — až príde rátanie.

Kniha prináša !aj doteraz neznámy materiál o tom, ako už v začiatkoch republiky 
odhaľuje Klement Gottwald pravú tvár Masaryka práve pri vydaní zlopovestného „zákona 
na ochranu republiky” a charakter predmníchovskej republiky v jej začiatkoch, keď bolo 
medzi ľudom predsa ešte veľa ilúzií. Klement Gottwald učí bojovať proti vláde, proti 
politickému bezpráviu, no zároveň nezabúda na konečné ciele. Zvlášť pri volebných 
úspechoch strany r. 1923 ukazuje, že pomocou volebného lístka nemožno zvíťaziť. Tak 
vytuháva korene reformizmu. Vidí priamu spojitosť boja čs. robotníckej triedy s bojom 
svetového proletariátu, preto bojuje za zlepšenie pomeru čs. štátu k Sovietskemu sväzu 
a ukazuje nesprávne stanovisko našej strany k bojom nemeckého proletariátu a nevy
hnutnosť jeho revízie.

1 iPravda chudoby, 7. V. 1924.
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Oproti doterajším prácam je kniha Zdenky iHolotíkovej prínosom pre poznanie čin
nosti Klementa Gottwalda v rokoch 1921—1924 hlavne^ po stránke jeho osobného a ľud
ského rastu. Vyplňuje veľkú medzeru v našej literatúre o Gottwaldovi z toho obdobia 
života, keď sa najviac formovala jeho osobnosť. Klement Gottwald skoro poznáva silu 
poznania, silu ideí, prehlbuje svoje vedomosti v marxizme-leninizme a to bolo rozhodu
júce. Jeho novinárske články — hlavne v Spartaku — sú krásnym obrazom jeho ideo
logického a ľudského rastu i rastu tých, ktorých viedol. O tom, aký význam pripisoval 
Klement Gottwald ideologickým otázkam, výrečne svedčí skutočnosť, že v komunistickej 
tlači na Slovensku, ním vedenej v týchto rokoch, vychádzajú Leninove a Stalinove diela. 
Autorka ukazuje šírku záujmov Klementa Gottwalda a prináša dostatok dokladov o tom, 
ako položil prvé základy proletárskej kultúry na Slovensku. Dojímavé je sledovať, s akou 
láskou sa stará o divadlo, pretože už vtedy poznáva význam a podstatu umenia, ako si 
obľubuje slovenské ľudové piesne a ako to všetko správne spája s revolučným bojom 
proletariátu.

V ďalšej práci historikov na úseku dejín strany v rokoch 1921—1924 — na úseku 
vzniku, budovania a ,počiatkov iboľševizácie našej strany na Slovensku — bude potrebné 
na základe hlbšieho štúdia života strany načrtnúť formovanie strany v danom Období 
a na tomto 'podklade budeme môcť lepšie vidieť aj činnosť Klementa Gottwalda a chá
pať jej význam v organickej spojitosti s praktickým budovaním strany, bojom a počiat
kami jej boľševizácie na Slovensku. Lelbo vedecké nazeranie na historický vývoj umož
ňuje správne pochopiť historickú úlohu osobnosti práve preto, že motív jej konania hľa
dá a nachádza v záujmoch progresívnych síl spoločnosti, ktoré historická osobnosť poiznáva 
a za ich uplatnenie bojuje. Na životopisoch Lenina a Stalina si názorne ilustruje vedec
ké vykreslenie činnosti historických osobností na širokej základni bojov a rastu boľše
vickej strany v rámci spoločenisko-hospodárskeho vývinu krajiny. S tým súvisí aj otázka 
bojovnosti biografickej literatúry: život osobnosti vykreslený odtrhnuté od triedy nás 
síce môže nadchnúť, keď ho však (študujeme a vidíme vyrastať z triedy, ktorá danú 
osobnosť vyzdvihla a pre boj za svoje požiadavky sformovala, vtedy nás nielen nad
chýna, ale aj vedie a ukazuje .cestu, učí vidieť požiadavky (triedy, žiť pre ne a bojovať.

Každá naša kniha z dejín strany má veľmi dôležité .poslanie: na konkrétnych sku
točnostiach zo života našej strany v minulosti rozvíjať učenie marxizmu-leninizmu. J. V. 
Stalin hovoriac o tom, ako treba prednášať dejiny, medziiným povedal: „...na (podklade 
historických faktov možno lepšie, názornejšie a .zrozumiteľnejšie ukázať hlavné idey 
marxizmu-len nizmu, pretože samé dejiny VKS(b) sú marxizmus-leninizmus v čnnosti.”2 
Vo vedomí týchto zásad by isa v práci /Zdenky Holotíkovej žiadalo prehĺbiť a (zlepšiť nie
ktoré state. Ide predovšetkým o prvú kapitolu v tej časti, kde sa hovorí o boji o charak
ter republiky a jeho vyvrcholením r. 1920. Viacej pozornosti i miesta treba venovať 
prvým dôležitým bojom proti sociáldemokratizmu, ktorých sa Klement Gottwald vý
značne zúčastnil. V stati, kde sa hovorí o národnostnej otázke, je potrebné hlbšie rozo
brať chyby strany v tejto otázke v danom období a načrtnúť, ako istrana mala v kon
krétnych československých podmienkach riešiť národnostnú otázku. Taktiež treba opra
viť údaje o gentskom systéme.

Kniha Zdenky iHolotíkovej je prvým smelším krokom k spracúvaniu historického 
obdobia v dejinách našej .strany, ktoré doposiaľ máme najmenej preskúmané. Prináša 
životopisný materiál o Klementovi Gottwaldovi a bude dobrou pomôckou pri štúdiu dejín 
strany, vítanú knihou pre široké kruhy pracujúcich, lebo sa v nej autorke podarilo prí
stupnou formou priblížiť nám milovaného Klementa Gottwalda. Splní dôležité .poslanie 
medzi mládežou, ktorá v živote Klementa Gottwalda nachádza žiarivý vzor krásneho 
a čistého človeka, človeka vysokej mravnej sily, veľkého bojovníka — Kr svetovom me
radle — za nový život v socialistickej spoločnosti. A kde pramenila Gottwaldova gigan
tická sila, bojovnosť a úžasná pevnosť, schopnosť nikdy neklesnúť — vtedy i neskoršie — 
v ťažkých chvíľach československého proletariátu? .Pramenila v poznaní teórie marxiz
mu ^-leninizmu, na základe ktorého Klement Gottwald správne rozoznal, čo isa deje na 
východe a tým smerom obracal zraky slovenských pracujúcich. „So Sovietskym s väzom 
na večné časy!” — to ‘bola cesta, ktorú nám ukázal, a preto, že strana touto cestou šla, 
zvíťazila, a preto sa Klement Gottwald v našich srdciach ovenčil nesmrteľnou s ávou.

M. Dzvoník

* J. V. S t a 1 i n, O otázkach histórie, Praha 1950, 49.
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DRAHOMÍR BÁRTA. PROSINCOVÁ GENERÁLNÍ STÁVKA ROKU 1920 

Státní nakladatelství politické literatúry, Praha 1953. Stran 188, 18 fotopříloh

Kniha D. Bárty je dalším příspěvkem mladé marxistické československé historické 
vědy к poznání nejnovějších dějin našich zemí, a to období tak významného, jako byly první 
roky předmnichovské republiky, léta kvapem narůstající dravostí, ale zároveň i nemohouc
nosti imperialistické buržoasie na půdě našich zemí, plná jejích horečnatých příprav к roz
hodnému střetnutí s proletariátem, plná vření a kvasení uvnitř sociálnědemokratické stra
ny, plná nepokojů a vzrůstajícího útlaku vůči dělnické třídě, léta končící se heroickým 
střetnutím dělnictva s buržoasií a s oportunistickými zrádci z vlastních řad, které — byť 
i nepřineslo žádané a svrchovaně zasloužené ovoce pro dělný lid — přesto se stalo velikým 
a zřetelným ukazovatelem do budoucností, ne příliš vzdálené. Problematika této knihy do
týká se tedy období, plného těch nejožehavějších a dosud zdaleka nevyřešených otázek 
a problémů, na něž veřejnost očekává odpověď v době co nejkratší. Nutno proto přijmout 
každý nový příspěvek československé marxistické vědy s «radostí, ale pro jeho umocněnou 
závažnost také se zvýšenou kritičností, která bezesporu dopomůže к rychlejšímu a snad
nějšímu zvládnutí daných úkolů.

Problematika je shrnuta v knize autorem ve čtrnácti kapitolách, v závěru opatřena 
poznámkami a seznamy použité literatury a pramenů. V sedmi prvních kapitolách, před
stavujících téměř polovinu textu, líčí autor události let 1918—1920, až do vypuknutí gene
rální stávky. D. Bárta vyšel přitom z hodnocení stanoviska české buržoasie i os. sociálně
demokratické strany: udržet jednotný rakousko-uherský stát, a z hodnocení stanoviska 
bolševiků к národnostní otázce vůbec, kde především podtrhl význam Stalinova spisu Mar
xismus a národnostní otázka, v němž byla po prvé proklamována samostatnost pro český 
a slovenský národ, jakož i pro národy ostatní, D. Bárta věnoval pak pozornost výhradně 
průběhu třídního boje v letech 1918—1920, při čemž podkladem a hlavní linií byla mu ta 
skutečnost, že buržoasie, ač se při zrodu republiky zmocnila vlády, neovládla tím ještě re
publiku úplně a definitivně, že tedy až do konce roku 1920 nebyl s konečnou platností 
rozhodnut boj o hegemonii v probíhající národní a demokratické revoluci. Celkové nastí
nění této situace je hlavním tématem první kapitoly, nazvané Třídní boje v prvních letech 
republiky. D. Bárta tu na několika málo stránkách celkem výstižně podává shrnutí dosa
vadních znalostí z tohoto období, zdůrazňuje především růst revolučnosti mas na straně 
jedné a vzrůstající oportunistickou a přímo zrádcovskou činnost pravicových vůdců čs. so
ciální demokracie na straně druhé.

V kapitolách druhé až sedmé (Vznik a růst levice sociální demokracie; Příprava 
buržoasie к rozhodnému úderu proti dělnické třídě; Rozkol sociálnědemokratické strany г 
XIII. sjezd sociálnědemokratické strany; Buržoasie zahajuje útok; Boj o Lidový dům) 
zaměřil se D. Bárta na podrobnější propracování naznačené tematicky. Všechny tyto kapi
toly seznamují nás znovu s ostrými třídními boji let 1918—1920. Ale nejen to. D. Bárta 
vcelku dobře poukázal na to, jak odpovědí buržoasie, která si nebyla z počátku jista svou 
převahou, na požadavky dělnictva o znárodnění výrobních prostředků a jiné, byla politika 
nepodstatných ústupků, planých slibů a hlavně spolupráce s Masarykem a pravicovými 
sociálními demokraty. Snahou buržoasie bylo udržet proletariát těmito metodami v klidu do 
té doby, dokud si sama nezabezpečí dostatečně pevné postavení. Víme, že se to buržoasii 
skutečně podařilo. Proč? Na tuto otázku nalezneme správnou odpověď v Bártově knize: 
bylo to vinou zrádné pravice, která na situaci dělnictva a charakteru republiky vůbec nic 
nezměnila, i když к tomu měla po velkých úspěších ve volbách, za Tusarovy vlády příleži
tost a možnost. D. Bárta sledoval dále v této části své knihy vznik a rozvoj levice sociální 
demokracie, která se postavila v čelo zrevolucionisovaných más, proti pravici a za politiku 
a požadavky III. internacionály. D. Bárta vysoko vyzvedává význam marxistické levice, ale 
po zásluze upozorňuje i na její chyby, nedostatky a malou ideologickou vyspělost, která 
byla příčinou nejednoho mylného kroku. Buržoasie viděla v levici oprávněně rostoucího ne
bezpečného nepřítele a snažila se proto dosáhnout toho, aby se za ni nepostavilo dělnictvo, 
aby prostě dělnickou třídu rozštěpila. Dálo se to opět pomocí pravicového vedení a vliv
ného působení Masaryka, který měl dosud mezi dělnictvem dobré jméno „socialisty”. Vy
vrcholením tohoto postupu mělo být znemožnění XIII. sjezdu sociální demokracie ve stano
veném termínu, protože na něm hrozila jasná převaha levice. Marxistická levice byla však 
již natolik pevnou, že se nezalekla tohoto manévru, prováděného pravicí, a byla s to za
bezpečiť řádný průběh manévru včas a s velkým vítězným výsledkem pro sebe. Levice se 
tu ustavila jako samostatná revoluční strana dělnické třídy s označením: sociálnědemokra-
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tická strana — levice. Jenže na soustředěné již síly buržoasie nestačila. V závratném spádu: 
událostí po zmíněném zářijovém sjezdu sociální demokracie (1920), spádu vyprovokovaném 
buržoasií, cítící se již dostatečně silnou к rozhodnému zápasu, byla levice do značné míry 
bezradnou a byla zmítána rozbouřenou živelností revolučních mas, místo aby jim stála 
v čele a vedla je do rozhodujícího boje za socialistickou republiku.

Generální stávka dělnictva byla podnícena bojem o Lidový dům, který se po drama
tickém zápase podařilo buržoasií a pravici obsadit a předáky levice spolu s redaktory Ru
dého práva odtud násilně a brutálním způsobem vyhodit. To byla v celé nepřehledné řadě 
příčin ta poslední, která měla za následek bezprostřední masovou bouřlivou reakci děl
nictva celé republiky na výzvu levice к zahájení generální stávky. Vylíčení průběhu této- 
stávky jsou věnovány ostatní kapitoly (Zahájení generální stávky; Rozmach stávky 11. a 
12. prosince; Vrchol stávky 13. prosince; Oslavany; Hodonín; Vrchol stávky na Slovensku; 
Ústup stávky, persekuce). Názvy těchto kapitol nás dostatečně informují o autorově po
stupu práce a podrobnější seznámení s jejich obsahem není na tomto místě nutné. Snad 
jen ještě připomínku, že se autor snažil ve své práci obsáhnout celé území republiky a Za
karpatské Ukrajiny.

V závěru hodnotí pak D. Bárta toto období jako „první historickou příležitost, kdy 
mohla dělnická třída převzít moc do svých rukou”, a zamýšlí se nad otázkou, proč se boje 
dělnické třídy 1918—1920 skončily její porážkou, přestože „podmínky přechodu к socialis
mu v letech po první světové válce u nás byly” (str. 155). Hlavní příčinou neúspěchu pro
letariátu vidí D. Bárta správně v tom, že neměl vůdčí marxistickou dělnickou stranu, neboť 
ani levice, „přestože byla čestnou, věci dělnické třídy oddanou částí strany, byla zatížena 
sociálnědemokratickými tradicemi a nebyla ještě vybudována na bolševických základech” 
(str. 156). Autor končí knihu celkovým hodnocením porážky prosincového boje, ktorý byl — 
jak říká — „pro dělnickou třídu tvrdou, ale velkou školou” (str. 166), která před ní odha
lila metody buržoasie, pravice sociální demokracie, „socialistu” Masaryka a j. Ale nejen to. 
Dělnická třída si tehdy uvědomila, že ani levice není tou stranou, které by mohla plně 
důvěřovat, která by jí mohla zabezpečit správné, bolševické vedení v budoucích střetnutích 
s buržoasií, že je proto nutno vytvořit novou stranu, stranu komunistickou, která by po 
vzoru ruských bolševiků splnila její požadavky, t. zn. být pevnou zárukou jejího vítězství 
nad kapitalistickým společenským řádem.

Tolik alespoň pro poznání obsahu Bártovy knihy a nyní několik poznámek к jejímu 
hodnocení.

Nesporně nejzávažnějším nedostatkem Bártovy práce je ta skutečnost, že neseznámila 
čtenáře nejdříve s hospodářskou situací a sociálními podmínkami pracujících 
más, a to jak u nás, tak — alespoň několika stručnými srovnáními — v Evropě 
vůbec. Co vyplývá z tohoto opomenutí? Především to, že autor nemůže hodnotit, zda v na
šich zemích byla v prvních poválečných letech predrevoluční situace či nebyla, že tudiž 
nemůže ani zdaleka hodnověrně odpovědět na základní otázku, která měla uzavírat tuto 
knihu, totiž byly-li v letech 1918—1920 vytvořeny podmínky pro uskutečnění socialistické 
republiky. Ale nejen to. Bez znalostí ekonomického a sociálního rozboru nemůže pak autor 
dostatečně vysvětlit ani celou řadu dílčích otázek, souvisejících na příklad s nestejno
měrným a ne stejně mohutným průběhem revoluční stávkové vlny v naší republice, což 
nelze vysvětlovat jen schopností či neschopností několika či jen jedné vůdčí sociálně
demokratické osobnosti.

Rovněž mezinárodní činitel, který je neméně důležitý pro řešení všech naznačených 
problémů, není u D. Bárty dosti vyzdvižen a propracován, ba často jej postrádáme vůbec, 
i když tento širší rámec je pro práci tohoto druhu nezbytný. Ani vliv Velké říjnové revoj- 
luce, který tvoří podstatný článek zmíněného rámce, není v knize řešen dosti konkrétně, 
hlouběji, vzhledem к celému území republiky, jak to Bártova práce vyžadovala.

Stavbu knihy ruší dále jakási nepřehlednost, vzniklá odtržeností vylíčených událostí 
jednak v Čechách, jednak na Moravě, Slezsku a Slovensku, které měly být pojaty více v je
den jediný plynulý tok děje.

Autor se nechal v této věci ovládat přístupností a množstvím materiálu. Jestliže již 
samotný název knihy prozrazuje, že mu šlo o zachycení generální stávky na půdě celé 
republiky, skutečnost je taková, že Bártova vlastní závěrečná slova, že jde „o první pokus 
hlouběji vylíčit a objasnit problematiku prosincové generální stávky roku 1920”, platí jen 
pokud jde o Čechy, neboť kapitoly vztahující se к Moravě, Slezsku a Slovensku, jakož 
i к Zakarpatské Ukrajině, nejsou zdaleka tak propracovány a archivní materiál je využit 
jen z malé části. Celá tato problematika čeká tudíž ještě na mnohá monografická zpraco
vání.
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Pokud se týká ještě použití materiálu: není správné, že D. Bárta vypracoval poměrně 
malý poznámkový aparát a „uvádí přímo dokumenty jen tam, kde je cituje” (str. 177). Na 
mnoha m stech nebylo pak materiálu plnou měrou využito a autor se spokojil pouhou delší 

■či menší citací některého dokumentu, aniž jej — byť i několika slovy — komentoval, kriťcky 
zhodnotil a rozvedl. D. Bárta se neměl spokojit n kde jen citací pramenů, bez jejich výkladu 
a nějakých závěrů z nch, jak se stalo na příklad na str. 87—88, 90—91, 91—92, 114—115. 
132—133. a j. Následkem takového přístupu к pramenům se potom Bártovi stalo, že četně 
stránky jeho knihy jsou zaplaveny pouhým popisným výčtem stávek, což pak tříští souvis
lost děje. Autor si v těchto případech klade jen zřídka otázku, pro h'storika tak důležitou 
a nezbytnou: proč? Tak na př. na str. 89 píše jen: „Druhého dne stávky v sobotu 11. pro- 
s nce a v neděli 12. prosince nabyla stávka dalšího rozmachu.” Pak následuje stručné vylí
čení stávek v republice, bez vysvětlení příčin nového přílivu sil. D. Bárta se nechal takto 
často unést к více méně faktoiogickému přehledu stávek a teprve potom, někdy i v j'né 
kapitole, bez sourodého skloubení líčil činnost sociální demokracie — ať už levice či pra
vice —, činnost buržoasie a vlády. Všechny tyto skutečnosti vyúsťují nakonec v tom, že na 
některých stránkách knihy ztrácí čtenář jakýsi nutný kontakt s autorem díla, s jeho osob
ním vztahem к ději.

Závěrem je třeba uvést některé drobnější nepřesnosti Bártovy studie.
V kapitole druhé nezmínil se vůbec o neobyčejném významu a posle pro levici, totiž 

o příchodu prvních českých komunistů z Ruska. V téže souvislosti mělo být vzpomenuto 
rovněž vlivu Marxistického sdružení na vznik levice.

V kapitole čtvrté opakuje autor častou nedůslednost, vyskytující se i v jných pracích. 
D. Bárta tu říká: „Pod vedením Masaryka určovala Pětka ve skutečnosti celý hospodářský 
i politický život ve státě; úřednický kabinet byl jen jeho fasádou” (str. 46, míněna situace 
za Černého vlády — pozn. Z. K.). To je jen další omyl vyplývající z neuvědomění si hospo
dářské situace. Žádná „Pětka” nemohla řídit hospodářský život, ale hospodářský společen
ský systém, t. j. imperialismus, který Lenin charakterisoval oněmi pěti známymi ekono
mickými kategoriemi (monopoly, finanční kapitál, vývoz kapitálu, mezmárodní monopoly, 
snaha po znovuirozdělení světa podle hospodářské vyspělosti): to byla „Pětka”, která tehdy 
řídila i osudy naši vlasti; a oněch pět mužů bylo jen jejich pět pokorných sluhů.

V kapitole páté se dopustil D. Bárta nepřesnosti tvrzením, že hlavní referát na XIII. 
sjezdu přednesl A. Zápotocký, aniž se při tom slovem zmínil o § meralo vi, který byl ve sku
tečnosti oním hlavním sjezdovým řečníkem.

V kapitolách, líčících průběh stávky, měla být řešena otázka spojence děhťcké třídy — 
rolnictva. Tamtéž měl autor podat srovnání činnosti soc álnědemokraťcké strany v Čechách, 
na Moravě, Slezsku a na Slovensku, jakož i srovnání činnosti levice české a německé. Autor 
téměř n’kde nepřistoupil к dílčí kritice toho či onoho vystoupení sociální demokracie a 
všechna zhodnocení a závěry provedl teprve v kapitole Závěr, což ovšem bez dílčích závěrů 
v průběhu děje působí dosti odtrženě.

V Závěru D. Bárta píše, že dělnická třída v letech 1918—1920 propásla „první histo
rickou příležitost převzít moc v této zemi do svých rukou” (str. 154). Domnívám se, že to 
nebylo první příležitost, neboť již v letech 1905—1907 vytvořila se u nás predrevoluční 
situace, které mohla Strana bolševického typu využít к osvobození pracujícího lidu od kapi
talistického jha.

Všechny připomínky o nedostatcích a nesprávnostech, kterých se autor dopustil, jsou 
za současného stavu naší mladé marxistické historické vědy, která zvláště na poli zpracování 
nových a nejnovějších dějin republiky učinila teprve první kroky vpřed, vcelku pochopitelné 
a D. Bárta se jim mohl vyhnout jedině omezením problematiky a dílčím zpracováním ně
kterého úseku. Podle jeho slov, že jde vlastně „o první nástin nejdůležitějších problému” 
(str. 177) jistě к tomu způsobu nyní přikročí.

Bártova kniha má bezesporu velký význam popularisační a pro naše historiky bude 
velkou pobídkou к usilovné práci na dějinách „předhistorie” vzniku naší Komunistické stra
ny Československa. Zd. Konečný

DR. MÁRIA JERŠOVÄ, INVENTÁR ARCHÍVU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA V MAR
TINE, II. Vydala SAV v Bratislave 1953.

Pred našimi slovenskými archivármi stoja početné úlohy, ktorých riešen'e je veľmi 
naliehavé a súrne. Jednou z dôležitých úloh je aj oboznamovanie najširších vrstiev nášho 
ľudu s bohatým obsahom archívov na Slovensku. Z tejto požiadavky vyplýva, že zásadne 
zamietame zastaralý náhľad o archívoch, podľa ktorého archív bol akýmsi skladiskom
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mŕtveho a nepotrebného písomného materiálu, v ktorom sa raz do roka (alebo ža niekoľko 
rokov raz) prehrabával niektorý vedec-odborn'k. Dnes je nám však zrejmé, že archívälny 
materiál musíme sprístupňovať nielen pre odborníkov, ale aj pre široké vrstvy našich pra
cujúc ch, a to preto, aby sa mohol využiť pre aktuálne potreby dneška. To znamená; že 
z našich bohatých archívnych fondov musíme vynášať na s/et.o donedávna zanedbávaný 
písomný materiál, ktorý podporuje budovateľské úsilie nášho ľudu. So spomenutým úsilím 
sú však nerozlučne späté aj snaženia slovenskej Historiograf .e, ktorá pri riešení aktuálnych 
problémov čoraz častejšie načiera do pôvodného pramenného bohatstva našich archívov. 
V tejto súvislosti možno konštatovať, že pomoc slovenského archivárstva aj v tomto 
smere je zásadného významu. Je nesporné, že táto pomoc môže byť mnohostranná a rôzno
rodá. Ale momentálne za najsúmejšiu úlohu treba tu pokladať urýchlené vydávané inven
tárov našich archívnych fondov, ktoré by vedeckým pracovníkom umožn'lo aspoň základnú 
a rýchiu orientáciu v písomnom materiále jednotlivých archívov. A o toto sa usiluje aj prá
ca dr. Már, e Jeršovej.

Autorka už od začiatku svoje j dlhoročnej činnosti v archíve Slovenského národného mú
zea v Mart.ne bola si vedomá spomenutých povinnosti archivára. A tak už r. 1938 vydáva I. zvä
zok Inventára archívu Slovenského národného múzea v Martine, v ktorom nás informujé 
o dejnách tohto archívu. Z obsahového hľadiska v archíve SNM rozoznávame štyri odde-* 
lenia, a to: I. Archívne depo rozLčných archívov miestnych, rodových a spolkových. II. Li
terárny archív (korešpondencie a pozostalosti). III. Zb erky rukop sov. IV. Archív národ-* 
neho osloboden'a. Jeršová sa už r. 1938 rozhod a vydať iba inventár prvého odde!en{a a zvo
lila pritom a.fabetické zatriedenie jednotlivých archívnych fondov. A tak I. zväzok jej In- 
ventára (okrem inv. archívu Slovenskej muzeálnej spoločnosti a rôzností) obsahuje tieto 
abecedné zatriedené fondy: A — Archívy miestne a cechové, B — Archívy radové, C — 
Archívy spolkové. Je len prirodzené, že z metodo ogického hľadľska tento rozvrh práce sle
duje aj II. zväzok Inventára, zaoberajúci sa fondami, ktoré Archív SNM v rokoch 1936— 
1950 získal ako depozitá. Medzi miestnymi a cechovými archívmi, v ktorých sú uložené pí
somnosti od druhej polovice ХШ. stor., upozorňujú na seba najmä archívy panstiev Veľká 
Bytča, Orava a Orlové, ktoré obsahujú bohaté pramene k poznán u hospodárskeho a sociál
neho vývinu našej vlasti. Podobného charakteru sú aj mater ály rodových archívov, z ktorých 
zvlášť bohatý je archív rodiny Révay a Kubínyi. Zo spolkových archívov zmienky zasluhuje 
chronologický usporiadaný archív Živeny.

Pri hodnotení II. zväzku inventára konštatujeme, že by jej bolo možné vyčítať nie
koľko podrobností. Je to napr. ne vždy presný opis overená listinného mater álu, ktorý 
v nás občas vzbudzuje pochybnosti o forme zachovan'a týchto písomností (hovorí napr. 
o pergam. originále bez pečate, str. 30, 35, ďalej o odpisoch listín bez udania, či ide o ove
rené odpisy, str. 41 a 42, atď.). Závažnejším nedostatkom práce je však nerovnaký rozpis 
a opis jednotlivých inventárnych čísel, ktorý je na jednej strane podrobný (napr. archív 
rodiny Révay, str. 42 n — archív rodiny Kalmár, str. 41), na druhej strane je však skúpy 
(napr. archív rodiny Bacho, str. 40) a napr. pri chronolog cky uspor adanom archíve Živeny 
(str. 57) sa dokonca nedozvieme ani roky, z ktorých mater á 1 pochádza. Okrem toho vedome 
nechávame stranou otázku doteraz neusporiadaných archívov (napr. jeden z najbohatších 
rodových archívov — Kubínyi, str. 41) a mektoré nedopatřen a techn'ckého charakteru, ako 
je napr. odvolávanie sa na priložený zoznam (str. 42), ktorý však v práci chýba. Vcelku 
však možno konštatovať, že Jeršovej Inventár dobre spĺňa spomenuté pož:adavky, kladené 
na práce podobného druhu. Okrem toho Inventár je aj dokladom svedomitej práce archivár
ky, ktorá z nepatrných archívnych zlomkov vybudovala Archív Slovenského národného 
múzea, ktorý patrí medzi najbohatšie archívy na Slovensku. Možno si iba že ať, aby prvý 
slovenský archívny Inventár našiel pokračovateľov v najširšej obci slovenských archivárov.

A. HúšČava

TEODOR LAMOŠ, BIBLIOGRAFIA K ARCHÍVOM NA SLOVENSKU.
Vydal Slovenský ústredný archív a Publikačný ústav Poverníctva vnútra, 

Bratislava 1953, Strán 184 a mapa.
Bohaté písomné pramene osvetľujúce žTvot nášho ľudu siahajú hlboko do obdobia 

feudalizmu. Sú uložené v archívoch, roztrúsených po celom Slovensku, ako , aj na území 
susedných štátov, hlavne v Maďarsku a Rakúsku. Ešte donedávna sa našim písomným pa
miatkam nevenovala dostatočná pozornosť a ani ich hodnota nebola patrične docenená. 
C jestvovaní slovenského archívnictva možno vlastne hovoriť až dnes, v ľudovodemokratic- 
■koiP zriadení.
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Jedným z pozitívnych výsledkov rozmachu slovenského archívnictva je i tá skutoč
nosť, že medzi publikáciami vedľa prác, ktoré prehodnocujú výsledky buržoáznych lTs-ori- 
kov, objavujú sa i originálne práce spracované na základe pramenného materiálu, ba čo 
viac, začínajú sa objavovať i štúdie z oblasti archívnictva. V m'nu om roku okrem práce 
dr. Márie J e r š o v e j, Inventár archívu Slovenského národného múzea v Martine, časť II., 
objavila sa i recenzovaná štúdia dr. Teodora Lamoša.

Aby bolo možné predostr’eť život nášho ľudu čo najvernejšie, pre prácu historikov je 
dôležité vedieť, kde sa aký archív nachádza. Chýba nám doteraz sprievodca po slovenských 
archívoch.; Nedostatok prehľadu o našich archívoch snaží sa odstrániť svojou prácou 
T. Lamoš.

Vo svojej Bibliografii k archívom na Slovensku predkladá prehľad o archívnych cel
koch na Slovensku na základe starších publikácií podľa provenienčného principu a súčasne 
ich rozlišuje podľa charakteru. Prácu rozdelil na dve časti: úvodnú, v ktorej sa zmieňuje 
o všeobecných otázkach archívn ctva, a vlastnú bibliografickú.

V; prvej5 časti hovorí všeobecne o vzn ku archívov, o účeloch ich zakladama, ako aj 
o ich osudoch na území Slovenska. Rozdeľuje ich podľa inštitúcií, z č nnosti ktorých vzni
kali, a to na .verejné, súkromné a cirkevné. V rámci týchto skupín potom vymenúva jed
notlivé kategórie archívov, ktoré prináležia k spomenutým trom skupinám. Ďalej zachy
cuje dnešné druhy archívov a poznamenáva, na ktorých miestach na Slovensku sa nachá
dzajú, Každý-archív rozoberá osobitne a poukazuje na to, akej povahy materiál obsahuje;. 
Na konci hodnotí doterajšiu prácu v archívoch a letmo načrtáva najbližšie úlohy v n‘ch.

Druhá časť je vlastná bibliografia, v ktorej zoradil podľa abecedy ťe lokality s jest
vujúcimi archívmi; o ktorých naš el zmenku v literatúre. V rámci každej lokaľty rozdeľuje 
archívy na jej jednotlivé kategórie a pri každom druhu udáva, v ktorom časopise alebo 
publikáciách rôzneho druhu je o uvedenom archíve zmienka.

Autor však v Bibliografii k archívom na Slovensku prekročil rámec vytýčeného c’eľa, 
pretože nájdeme v nej zachytené nelen zmenky o archívoch, ale aj o väčších kn znľciach. 
O vodná časť práce je všeobecná a málo nadväzuje na vlastnú bibliografickú časť. Pri jed
notlivých lokalitách autor azda nemal udávať okrem skutočných zpráv o archívoch aj drob
né zmienky o tej-ktorej listine z diplomatárov či histor ckých štúdií. Pok’aľ uvádza d1‘plo- 
rnatár..tej rodiny, o ktorej archíve predkladá bibliografický materiál, je to opodstatnené* 
Často sa však stáva, že uvádza archív rod ny, ktorý nie je doteraz vydaný ako dip’omatár. 
Ako doklad existencie oného archívu vedľa skutočne biblografických údajov uvádza i listi
nu, ktorá je z preberaného archívu publikovaná iba v niektorom všeobecnom diplomatári 
alebo y štúdii. Je samozrejmé, že všeobecné diplomatáre obsahujú ľstiny z mnohých archí
vov, ale ich uvádzané v bibliograf ckej práci nie je opodstatnené, pretože listina sama osebe 
nemá s b biografiou ne spojeného. Napr. list na z archívu rodný Nyáry z Gbelian v Co
dex diplomaticus Andegavensis I, str. 387, rod ny Erdódy z Hlohovca v Codex dip7omaticus 
patrius I, str. 1 „a často”. Podobne je to i s uvedenými listinami rod m, ktorých časť písom
ností'je publikovaná v diplomatári príslušnej župy. Napr. lištna rodiny Paasthy-Nedeczky 
z Plášťoviec v Diplomatarium Hontense, str. 10 „a často”; rodný Eszterházy z Bratfslavy 
v Šopron vm, tort. Oklevelek I, str. 28 „a často”. Tak isto je to napr. i pri uvádzaní 
archívu konventu svätobeňadického v Monument a eccles'ae Strigomensis, I—III. a i.

Práci by bolo na prospech, keby bol autor ešte pridal reg ster starších miestnych ná
zvov, preto tie sa často nekryjú s ich dnešnou formou, hlavne pokiaľ ide o míestopis 
južného Slovenska.

Práca, ako autor sám poznamenáva, bola spracovaná na základe starších, rôznoro
dých literárnych zpráv, ktoré zachycujú aj také archívy, ktoré boli zničené a dnes už nejestvu
jú, alebo i také, ktoré boli uz viac ráz presťahované. Pretože sa autor nezmieňuje ani pri 
lokalitách ani pri jednotlivých kategóriách archívov o ich dnešnom unrestení, strácame 
prehľad o tom, čo vlastne kde máme, a tým i prehľad na mape nezodpovedá skutočnosti. 
Ich terajše uloženie zachycuje iba pri rodinných archívoch, ktoré podliehajú pod správu 
Pôdohospodárskeho archívu. Čo sa týka údajov o mestských archívoch, sú sorávne, pretože 
tie nepodliehali natoľko zn čeniu alebo prevezeniu. Dnešné rozm'estenle archívov niektorých 
obcí, mestečiek a najmä zemianskych archívov na vidieku nezodpovedá údajom v Biblio
grafii. I keď autor podotkol túto skutočnosť, že klade archív na to miesto, kde sa nachá
dzal y tom čase, keď o ňôm vzn ко 1 príslušný bibľo grafický a ebo len literárny údaj, bolo 
by bývalo záslužné a zvlášť potrebné, keby ho bol kontroloval s dnešným stavom.

Práca dŕ, Teodora Lamoša je rozhodne podnetná, poukazuje na množstvo materiálu, 
ktorý bude potrebné hľadať. Jeho práca bude impulzom pre systematické doplňovanie 
evidencie našich archívov a vytvorenie úplného sprievodcu po slovenských archívoch.

J. Novák
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JOZEF MACEK, PROKOP VELIKÝ. Vydalo Naše vojsko, Praha 1953. Stráň 211.

Autor nám v tejto práci vykresľuje krásny portrét Prokopa Holého, jedného z nekom
promisných revolucionárov v období husitského hnutia, bojovníka za práva prostého čes
kého človeka, za jeho krajší, ľudskejší život.

I napriek ojedinelým a kusým údajom autor majstrovsky zachytil aj mladosť Prokopa 
Holého, to obdobie, kedy sa vytváral, formoval neskorší krásny človek -- revolucionár. 
Napriek blahobytnému životu v dome bohatého pražského obchodníka Jána z Cách, ktorý 
adoptoval mladého Prokopa, obznámil sa Prokop dôkladne i so životom pražského ľudu. 
Veľmi intenzívne precítil hrozné bytové podmienky pražského chudobného človeka, jeho 
nesmiernu biedu, hroznú nespravodlivosť feudálneho spoločenského zriadenia. Tieto dojmy 
navždy usmerňovali Prokopovo cítenie i zmýšľanie a spôsobili, že Prokop do svojej smrti 
bojoval za to, aby sa tieto krivdy odstránili. Tieto dojmy určovali i spôsob myslenia kňaza 
a snáď i minoristkého rehoľníka Prokopa, ktorý sa vedel vždy povzniesť nad nezmyselné 
dogmatické spory vtedajšej cirkevnej hierarchie.

Keď sa strhla búrka husitského revolučného hnutia, Prokop Holý bol už dospelý muž, 
mal 30—40 rokov. Verný svojim ideálom sa ihneď pridal k husitskému revolučnému hnu
tiu; r. 1420 je už v Tábore a pomáha najoddanejším husitským bojovníkom pri realizovaní 
svojich dávnych snov. Tu v Tábore patril k skupine Mikuláša z Pelhřimova, ktorá hájila 
záujmy ľudu, nešla však vo vieroučných otázkach natoľko do krajnosti ako skupina Martina 
Húsku. Už r. 1421 pražská reakcia uvrhla Prokopa pre jeho nekompromisný postoj do 
väzenia.

Po smrti Jána Žižku z Trocnova i iných husitských hajtmanov stal sa koncom r. 1425 
jedným z vodcov husitských poľných vojsk Prokop Holý. V nasledujúcom období javí sa 
nám kňaz Prokop Holý osobnosťou, ktorá, ako na to poukázal J. V. Stalin, správne chápala 
dané podmienky a snažila sa o ich pozmenenie. O tom, že Prokop Holý skutočne patril 
k tým velikánom, že bol Prokopom Veľkým, tým, ktorých nazývame tvorcami dejín, sved
čia jeho veľkolepé vojenské úspechy pri Ústí nad Labem. Ako hajtman spojených husitských 
vojsk porazil Žigmundove vojská pri Tachove, Kolíne, Domažliciach atď. O jeho skvelom 
nadaní svedčia spanilé jazdy husitských vojsk na Slovensku, v Sliezsku, Poľsku, Rakúsku, 
v Bambergu. Strhujúca je i jeho diplomatická činnosť, napr. jeho vyjednávania v Bratislave, 
vo veľkej sále krakovského hradu, najmä však na bazilejskom koncile. Jeho horúca láska 
k revolučným husitským lideálom, vytrvalosť pri ich obhajobe, jeho dôvtip a bystrosť 
vzbudili obdiv i u najhúževnatejších odporcov českého husitského hnutia, akým bol napr. 
J. Cesarini, osobitný pápežský legát a predseda koncilu. Aj Eneáš STvius Picoolomini, ne
skorší pápež Pius II., spomína Prokopa Kalého ako jedného z najväčších postáv svetových, 
dejín.

Všeobecná hospodárska kríza, ktorá zapríčinila už v předhusitském období sústavné 
prehlbovanie triednych rozporov, nadobúdala v období otvorených bojov medzi prívržencami 
husitského hnutia a reakcie postupne vždy väčšie a väčšie rozmery. Hospodárske ťažkosti 
súviseli i s rôznymi prírodnými katastrofami, ktoré postihli celú vtedajšiu strednú EUrópu. 
Ťažká hospodárska situácia spôsobila, že bohatí mešťania a husitská šľachta si priali mier 
za každú cenu, obávajúc sa straty svojho majetku. Zradné zámery tejto umiernenej skupiny 
husitov sa obrátili najmä proti najoddanejším revolucionárom a bojovníkom za práva 
prostého českého človeka, proti Prokopovi Veľkému. Rôznymi prefíkanými intrigami sa 
týmto pánom podarilo obrátiť aspoň dočasne časť husitského vojska proti Prokopovi Ho
lému, ktorého spútali a uvrhli do žalára tí, ktorým chcel najúprimnejšie pomôcť. Ani po 
tejto udalosti však Prokop neklesol na mysli. Pokračovali v boji a s tisícimi prostýma 
hrdinskými husitskými bojovníkmi padol v bitke pri Lipanoch, kde česká reakcia porazila 
najoddanejších bojovníkov-revolucionárov. Prokop Veľký obetoval pokroku i to najdrahšie 
čo mal, svoj život.

Po prečítaní Mackovej práce ešte jasnejšie ako doteraz si uvedomujeme význam hu
sitského obdobia, jeho odkaz dnešným bojovníkom za krajší život, prostým robotným 
ľuďom. Postava Prokopa Veľkého bola doteraz v našich dejinách malo známa, zaoberali sa 
s ňou iba niektorí českí bužoázni historici, ktorých objektivistické podanie sa nemôže po
rovnať s plastickým, živým portrétom Prokopa Veľkého, vykresleného J. Mackom. V tomto 
portréte Macek úspešne spája vedeckú presnosť so strhujúcim opisovaním. Bolo by žeh-' 
teľné, aby naši marxistickí historici napísali čo najviac takýchto prác, ktoré si s veľkým 
záujmom prečíta nielen odborník, ale všetok náš ľud.

A. Gácsová
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RÁKOS FERENC, ÄLLAM ÉS ALKOTMÄNY A MAGYAR TANÄCSKOZTÄRSASÄGBAN 

Jogi es Ällamigazgatási Kônyv- és Folyóiratkiadó, Budapest 1953. Strán 148.

Práve dvadsiateho februára tohto roku bolo tomu 35 rokov, čo v Maďarsku, najmä 
v Budapešti vyvrcholil biely teror proti Komunistickej strane Maďarska a jej vodcovia boli 
po krvavom týraní uvrhnutí do väzenia. Robotníci z tovární protestovali proti tomuto po
stupu vlády, žiadali ich prepustenie na slobodu a vstúpili do boja za uskutočnenie požia
daviek socialistickej revolúcie, do boja za vládu rád. K boju sa pridala podstatná časť 
budapeštianskej posádky a buržoáznodemokratická vláda po svojom päťmesačnom neúspeš
nom trvaní, za nepriaznivej medzinárodnej situácie (prímerie v Belehrade, nota plk. Vixa) 
a v dôsledku úplnej nemohúcnosti vo veciach vnútropolitických a hospodárskych bola 
nútená zrieknuť sa moci v prospech sociálnych demokratov. Pomocou týchto osvedčených 
zradcov robotníckych záujmov chceli zachrániť zanikajúce panstvo buržoázie. Pravda, so
ciálni demokrati, ktorí cítili, že ich masový vplyv na robotníctvo je v rozklade, začali vyjed
návať s uväznenými komunistami. Dohoda, ku ktorej po vyjednávaní došlo, mala tieto 
podstatné body: obidve politické strany sa zlúčia, nastolí sa diktatúra proletariátu, vytvorí 
sa republika rád (sovietov),* uzavrie sa spojenecká zmluva so Sovietskym Ruskom, bur
žoázia sa odzbrojí a vybuduje sa červená armáda, pôda a výrobné prostriedky, ako aj do
pravné prostriedky sa znárodnia. Táto dohoda bol východiskom výstavby štátu proletárskej 
diktatúry a základom vytvorenia právneho poriadku v Maďarskej republike rád. Moc prešla 
do rúk proletariátu 21. marca 1919. Neskoršie však vyšlo najavo, že sociálni demokrati 
prijali túto dohodu len formálne a zdanlivo a vykonali všetko, aby jej realizovanie zmarili.

* * *

V recenzovanom diele sa nám predstavuje celý štátny mechanizmus Maďarskej repub
liky rád, a to jednak osobitným rozborom jednotlivých odborov štátoprávnej činnosti re
publiky rád, jednak podaním celkového obrazu.

Úvodom sa revolučné udalosti z 20. februára 1919 zaraďujú do dejinnej súvislosti 
s bojmi za oslobodenie pracujúceho maďarského ľudu. Zdôrazňuje sa najmä značný vplyv 
Veľkej októbrovej socialistickej revollúcie na tieto udalosti. Najúčinnejším nositeľom tohto 
vplyvu bola vojnoví zajatci, ktorí sa vrátili zo Sovietskeho Ruska, a na ich čele Mátyás Rá
kosí. Potom nasleduje kapitola o štáte a ústave, kde sa teoreticky, na základe učenia 
marxizmu-leninizmu vyvodzujú úlohy diktatúry proletariátu. V socialistickom štáte je po
trebná moc, lebo ona je pákou novej zákonitosti, nového revolučného poriadku. Sovietska 
moc z rokov 1917—1918 bola vzorom pre prvú maďarskú proletársku diktatúru i pre jej 
organizačnú činnosť pri vytvorení štátneho aparátu Maďarskej republiky rád.

Vznik Uadarskej republiky rád a dohoda dvoch robotníckych strán o prevzatí moci 
boli publikované vo verejnej výzve s nadpisom Každému (Mindenkihez). Bol to prvý právo- 
tvomý úkon podpísaný zjednotenou Socialistickou stranou Maďarska a Revolučnou vládnou 
radou (Forradalmi Kormányzótanács). Výzva, obsahovala stručný, ale jasný program: „Kra
jinu môže od rozkladnej anarchie zachrániť iba socializmus, vytvorenie komunizmu.” „Je
diným prostriedkom na záchranu maďarskej revolúcie za tejto situácie je diktatúra prole- 
teriátu, vláda robotníkov a roľníckej chudoby.” Výzva v ďalších častiach vyznačila ako úlo
hu vybudovanie robotníckych, roľníckych a vojenských rád (sovietov), ktoré mali vykonávať 
diktatúru proletariátu. Ďalej sa vyslovila požiadavka socializácie veľkostatkov, ibaní, veľko- 
závodov, bánk a dopravných podnikov. Pozemková reforma sa však nemala uskutočniť roz
delením pôdy, ale zriadením isociälistiických výrobných družstiev.

Zlúčenie politických strán a spomenutá výzva Revolučnej vládnej rady mali aj svoje 
vážne nedostatky. Zlúčením zanikla komunistická strana, čo bolo neskôr osudné pre re
publiku rád. V rozhodovaní nastala liknavost, lebo nebolo vedúcej sily, nebolo komunistickej 
strany, ktorá bola dušou revolúcie a nositeľkou myšlienky republiky rád. Samotné zlúčenie 
by nebolo bývalo chybou, ale toto zlúčenie nebralo do ohľadu pomer v silách. Nebralo do 
ohľadu, že mladá komunistická strania v čase zlúčenia a dohody mohla sa opierať už o roz
hodné sily revolúcie: o väčšinu robotníckej triedy, predovšetkým o železo robotníkov a kovo- 
robotníkov v Budapešti a vo väčších mestách, o budapeštiansku posádku a o Ľudovú obra
nu (NépÔrség), o demobilizovaných vojakov, ktorí darmo čakali na prácu a na rozdelenie

* Pod výrazom tanács, slovenský rada, treba roizumieť orgány štátnej moci, totožné 
so sovietmi z rokov 1917—1919 v Sovietskom Rusku.
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pôdy, ako aj o nespokojných ŕoPníkov a o reptájúcé národnostné menšiny. Za tejto pre
vahy revolučných šil na strane komunistov bolo chybou pristúpiť ŕua také zlúčenie, z ktorého 
potom rezultovalo imenšie zastúpenie komunistov než sociálnych demokratov vo vláde (spo
čiatku 1:9, neskôr 1:2). Komunisti splynuli so sociálnodemokratickou stranou, ktorá nebola 
Očištěná od oportunistov. Dôsledkom záškodníctva týchto oportunistov bolo potom ä j hé- 
šprávne riešenie poľnohospodárskej otázky v už spomenutej výzve. Skrývajúc ša pod ultrá- 
ľávé heslá neuspokojili rozdelením polí tých, čo pracovali na pôde, ale dali do prágraitíti 
hneď socialistické výrobné družstvá. Tak sa zmarilo vytvorenie spojenectva medzí robot
níkmi, čo je nevyhnutný predpoklad budovania socializmu. Áni v národnostnej otázke neza
ujímala výzva celkom správný postoj, lebo nevyslovila sämourčovacie právo národností až 
dó úplného odtrhnutia, ako to urobila sovietska vláda ha začiatku Veľkej októbrovej socia
listickej revolúcie v novembri 1917. Výzva mlčky preŠlá céz túto otázku. Jednou z veľ
kých chýb bolo aj to, že úrádriíctvó a dôstojnícky sbor bôli ponechané ha svojich miestach 
á buržoázny štát nebol rozdrvený do dôsledkov a do detailov.

Nariadenia Revolučnej vládnej rady a jednotlivých komisariátov nasledovali rýchle 
po šébe a stavali namiesto ustanovizní a orgánov starého, polpŕeudälneho, kapitalistického 
triedneho štátu nové orgány, orgány a poriadok štátu v diktatúre proletariátu. Tieto naria
denia dávali právnu formu pri rozbúraní starého štátneho mechanizmu a pri stavaní nového 
proletárskeho štátu.

Obrana republiky rád sa zameriavala na ochranu moci pracujúcich proti vnútorným 
aj vonkajším nepriateľom, na ochranu výdobytkov socializmu, na ochranu národného ma
jetku, bez útočných zámerov na okupovanie cudzích území. Na zabezpečenie tejto obraný 
sa zriadili aj štatariálne súdy a revolučné súdne tribunály na trestné stíhanie kontrarevo
lúcie a protištátnych záškodníckych činov. Výkonnými orgánmi vnútornej obrany boli Čer
vené stráže (Voros Ôrség) a Stopovacie oddelenie komisariátu pre veci vnútorné. Okrem 
tôhó bol aj mimoriadny náhly súd pod predsedníctvom Tibora Szamuelyho. Vojenskú obra
nu proti vonkajším nepriateľom zabezpečovala červená armáda, v ktoréj boli aj robotnícke 
záložné prápory. Tieto sa osvedčili hlavne pri sústredenom nápore interventov proti mladej 
republike rád. V rámci červenej armády vznikla aj Medzinárodná červená brigáda z bojov
níkov všetkých národností. V záujme ohraný republiky sa vykonalo odzbrojenie buržoázie, 
kapitalistické a iné nepracujúce živly boli odstránéné z Budapešti a bývalé výsady boli 
zrušené.

Organizácia národného hospodárstva bola založená na zospoločenštení výrobných pro
striedkov. Dozor nad výrobou sa zveril kontrolným robotníckym radám a výrobu riadili 
výrobni komisári. Sociálnodemokratické odbory však nepodporovali výrobné úlohy a poža
dovaním zvýšených miezd podrývali pracovnú morálku a oslabovali robotníčke riadenie práce, 
áko áj produktivtu práce. Ľavou úchylkou sociálnych demokratov bolo áj prenáhlené zo
štátnenie všetkých závodov š viac ako 20 robotníkmi, ba aj menších závodov, Čo bolo poli
tickou aj hospodárskou chybu. Náhle zoštátnenie prinášalo v malých závodoch iba straty 
a drobní živnostníci sa dostali do pozícií nepriateľov. V poľnohospodárstve sa neuskútôč- 
ralô rozdelenie pôdy. Autor poukazuje na to, že v Sovietskom sváže ša šícé zoštátnila všetka 
pôda, ale stalo sa to len právne. Pôda prestala byť predmetom obchodovania, ale dó uží
vania ša dála tým, ktorí na nej pracovali. Tak sa vytvorilo spojenectvo medzi robotníctvom 
a roľníctvom, ku ktorému v Maďarsku nemohlo dôjsť.

Jednotlivými nariadeniami Revolučnej vládnej rady boli zoštátnené aj baňky a účasti
ny a všetky kapitalistické majetky, včítáne činžových domov. Rodinné domy robotníkov 
a úradníkôv, ich vklady a šperky do 2000 korún, ako aj losy, poistky a iné cenné papiere 
pracujúcich boli vyňaté zo zoštátnenia. Nariadenié č. XXV. znížilo nájomné pre pracújúčičň 
ó 20 pere. Póstavili sa štyri veľké študentské internáty a pristúpilo ša k riešeniu bytovej 
krízy. Vykonala sa aj socializácia obchodu a zabezpečilo sa íépšie zásobovanie pracujúcich. 
Pré zahraničný obchod sa zriadil monopol. O celoštátne hospodárstvo sa starala Národo
hospodárska rada, ktorej úlohou bolo riadenie výroby, poľnohospodárstva, peňažníctva, zá
sobovania a ochrana práce. Osobitná pozornosť sa venovala kľúčovému priemyslu; najmä 
zvýšenej ťažbe uhlia.

Nariadením z 26. marca 1919 sa vyslóvila všeobecná pracovná povinnosť, pravda, v tom 
zmysle, že pracovná povinnosť je na druhej strane aj právom ha prácu. Prácu zabezpečuje 
pre každého republika rád. Ťažké boje, ktoré musela viesť mladá repúblika rád š intervent- 
mi, nedovoľovali jej plne rozvinúť výrobné sily, nemohla naraz odstrániť nezamestnanosť, 
a preto sa udeľovala aj podpora v nezamestnanosti, Nariadenie č. LXIV. ustálilo denný
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osemhodinový pracovný čas a prvý raz v dejinách Uhorska sa uzákonil nárok na platenú 
dovolenku. Mzdy boli spočiatku časové, ale pre značný pokles produktivity práce sa prešlo 
na úkolové mzdy.

Zvýšená starostlivosť sa venovala aj školstvu a osvete. Maďarská republika rád poT 
važovala školstvo a osvetu výlučne za svoju úlohu, a preto prevzala do svojich rúk všetky 
súkromné učííištia, ako aj internáty. Starostlivosť o školstvo a osvetu sa stala súčiastkou 
činnosti jednotlivých rád (sovietov). Vykonala sa reforma školskej osnovy, vynechalo sa 
vyučovanie náboženstva a zostavovali sa nové učebnice (aj pre vysoké školy), očistené 
a prispôsobené novým, pokrokovým spoločenským a vedeckým názorom.

Aj v zdravotníctve sa vykonala socializácia zdravotníckych zariadení a zabezpečila sa 
zvýšená zdravotná ochrana matiek a detí. Osobitná starostlivosť sa venovala otázke invali-r 
dav, o ktorých sa republika rád postarala.

V súdnictve sa zaviedli nové typy súdov. Revolučné súdne tribunály (Forradalmi ľor- 
vényszék) prevzali celkom na seba inciatívu a súdili všeobecne vo všetkých trestných 
veciach. Zradcovstvo sociálnej demokracie sa prejavovalo najviac v súdnictve, kde sa často 
stavala otázka miernej či prísnej diktatúry. Delegácie a vojenské misie Dohody stále chceli 
zasahovať do slobodného rozhodovania revolučných súdnych tribunálov a vyhrážali sa odvet
nými opatreniami v prípade vynesenia rozsudku s trestom smrti. Rod vplyvom pravi
cových sociálnych demokratov došlo potom k vydaniu nariadenia, ktorým sa vyžadoval 
súhlas Komisariátu spravodlivosti na to, aby niekto mohol byť postavený pred revolučný 
súdny tribunál. Je príznačné, že toto nariadenie nebolo vykonané tam, kde bola silná orga
nizácia robotníckej triedy, a preto sa vo výkone revolučného súdnictva vo väčšine miest 
pokračovalo. Revolučné súdy boli pravé proletárske laické ľudové súdy. Funkcia sudcu, pro
kurátora a obhajcu nepredpokladala osobitnú kvalifikáciu, ľudoví sudcovia a prokurátori 
sa však osobitne škoOiii na kurzoch. Rovnoprávnost žien sa prejavila aj v súdnictve, kde 
ženy zastávali všetky funkcie. Trestné senáty boli trojčlenné. Súdne konáme bolo zjedno
dušené, zbavené zbytočného formalizmu a priebeh procesov zrýchlený. S veľkou doklad1 
nosťou sa vykonávalo prípravné konanie. Mnohé trestné veci sa odhalili už v tomto štádiu 
ako bezpodstatné a boli zastavené. Pritom zločinnosť počas proletárskej diktatúry pod
statne poklesla. Najmä zmizli trestné činy majetkové, ako podvody, sprenevery a vydier 
ranie. Vykonala sa aj revízia trestných rozsudkov vynesených ešte za kapitalizmu a odstrá
nili sa celkom, na podklade zmieru, všetky trestné veci v spojitosti s ochranou cti. Revo
lučné súdnictvo malo neskôr aj svoje obete, keď poprední predstavitelia tohto súdnictva, 
ako. Tibor Szamuely, Jenô László, Ferenc Combos. Ottó Korvin a István Szirmay boli buď 
zavraždení alebo popravení reakčnou buržoáziou po zániku proletárskej diktatúry.

V národnostnej otázke sa presadil škodlivý ľavičiarsky smer (Béla Kun), ktorý hlásal 
proletárske samourčovaee právo namiesto samourčovacieho práva národov. Používanie 
ktoréhokoľvek národného jazyka sa síce zákonom zrovnoprávnilo, ba čo viac, na väčších 
súvislých územiach sa mohli tvoriť aj osobitné národné rady (sviety) pri zachovaní základ
nej organizácie rád ako orgánov štátnej moci a štátnej správy. Bola to však iba akási 
okresná, najviac župná autonómia na zásade federalistického zriadenia.

Dočasná ústava republiky rád sa zaoberala výlučne otázkmi výstavby štátneho mecha
nizmu a voľbami do rád (sovietov). Bolo to nariadenie č. XXVI, ktoré ustanovovalo, že 
všetka zákonodarná, výkonná a súdna moc sa sústreďuje v rukách rád. Ustálila sa aj 
organizačná štruktúra ústredného orgánu, Krajinského s jazdu rád. Úlohou miestnych (dedin
ských a mestských), okresných a župných rád. bolo rozbúranie starého buržoázneho štát
neho aparátu a vykonávanie rozhodnutí a smerníc ústredných rád.

Vzorom pre Ústavu republiky rád bola sovietska ústava z r. 1918, Konečnému odhla
sovaniu ústavy predchádzali, ostré politické boje v Komisariáte spravodlivosti, kde sa vy
pracoval text prvého návrhu ústavy. Komisariát spravodlivosti bol však v rukách sociály 
nych demokratov, ktorí na čele s komisárom (Rónai, neskôr Ägoston) zatvrdilo bojovali 
proti skutočne revolučnému obsahu ústavy. Na sjazde zjednotenej strany sa pravicoví 
sociálni demokrati domáhali mierneho uplatňovania diktatúry proletariátu, čo bolo zjav
nou úchylkou, lebo len prísna diktatúra proletariátu môže prospievať upevneniu revoluč
ných výdobytkov. Neskôr o týchto sociálnych demokratoch vysvitlo, že boli remeselnými 
špicľami a donášačmi buržoázie a ich akcia na sjazde bola organizovanou záškodníckou 
činnosťou proti záujmom robotníckej triedy, proti pripravovanej osnove ústavy. Komunis
tom sa však predsa podarilo presadiť ústavu v takom znení, ktoré bolo i popri závažných 
nedostatkoch predsa len dôstojným základným zákonom maďarského revolučného proleta
riátu a jeho diktatúry. Ústava bola prijatá na Krajinskom sjazde sväzových rád 23. júna 
1919 a bola po sovietskej ústave druhou socialistickou ústavou na svete. ,•
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Hneď v. prvých paragrafoch ústavy sa vyjadrovala zásada, že. ľud je zdrojom všetkej 
moci, hospodárom vo svojom štáte a bez zastierania, sa vyhlásilo, že nepriatelia ľudu, jeho 
vykorisťovatelia sú zo Štátnej moci vylúčení. Najvyšším orgánom moci hol Krajinský s jázd 

-sväzových rád, ktorému sla vyhradili najdôležitejšie zákonodarné a vládné úkony, ako 
napr. vydávanie ústavných zákonov, otázky vojny a mieru, riadenie vnútornej a zahraničnej 
politiky, otázky hospodárske a menové a v súdnej moci organizácia súdnictva, amnestie 
a pod. Medzi jednotlivými zasadaniami Krajinského sjazdu sväzových rád (Szovetséges 
Tanácsok Országos GyUlése) bol podľa ústavy ‘najvyšším správcom štátnych vecí Ústredný 
výkonný výbor (Kozponti Intézobizottság). Vládou republiky rád bola vládna rada (Kor- 

■mányzótanács). Volil ju Ústredný výkonný výbor. Členovia vládnej rady zodpovedali’osobne 
aj kolektívne Krajinskému sjazdu sväzových rád, resp. Ústrednému výkonnému výboru. 
Vládna rada hrala 9 Odborných komisariátov; medzi nimi aj Národohospodársku ' radu a 
nemecký a rusínsky (ukrajinský) komisariát.-

Národospodárska rada sa zriadila podľa sovietskeho vzoru, Táto rada, ako aj jednot
livé komisariáty (zahraničia, vojny, vnútra, spravodlivosti, zdravotníctva a blaha ľudu a 
školstva) mohli vydávať nariadenia. K nariadeniam zásadného významu sa vyžadoval pred
chádzajúci súhlas vládnej rady. Dozor nad menovými otázkami vykonávala trojčlenná 
Ústredná kontrolná komisia. Rozpočet republiky rád ustaľoval Krajinský s jázd sväzových 
rád (sovietov).

■Miestnymi órgônmJ. moci holi dedinské, mestské, okresná a župné rady.. Pre výkon 
správy si rady volili výkonné výbory (Intézobizottság). Diktatúra proletariátu anulovala 
centrálne a miestne administratívne orgány. Na ich miesto dosadila deiriókraticky centrali
zovanú republiku rád. Výkonné výbory sa zodpovedali radám. Rady .volili aj členov vyšších 
rád (okresných a župných). Aktívne aj pasívne volebné právo bolo bez ohľadu na pohlavie 
zaručené všetkým pracujúcim, ktorí zavŕšili 18 rokov.. Z volebného práva boli vylúčení iba 
zamestnávatelia námedzných pracovných síl, príjemcovia bezprácnych dôchodkov, obchod
níci, duchovní a rehoľníci, duševne chorí a osoby pod poručníctvom, ako aj osoby, ktorým 
bolo. súdny m rozhodnutím odňaté hlasovacie právo. Hlasovanie sa konalo tajne, odovzdaním 
listiny, ktorá obsahovala mená volených. Voliči mohli člena rady odvolať vypísaním nových 
volieb. -. • . , v. ..... .

Výkon občianskych slobôd sa v .ústave nielen dovoľoval, ale sa aj materiálne-a kul
túrne zabezpečoval (miestnosti, vzdelanie, prednášatelia, atď.): V republike rád mal právo 
azylu každý cudzozemský revolucionár. Čestnou povinnosťou všetkých pracujúcich bola 
služba v červenej armáde.

Národnostné otázky boli v ústave hlbšie a správnejšie riešené než v predchádzajúcich 
nariadeniach, pravda, nie dôsledne podľa samcurčovacieho práva národov. Článok 88 ústavy 
predpokladal síce možnosť teritoriálneho odlúčenia „na oslobodených národných územiach”, 
ale na vlastnom území republiky rád pripustila ústava v čl. 81 iba vytvorenie krajinských 
národných rád, ktoré by sa starali o kultúrny rozvoj príslušných národností. Tieto krajin
ské národne rady však nesmeli naštrbiť celkovú teritoriálnu organizáciu miestnych, okres
ných a župných rád. Jednotlivé ustanovenia ústavy si teda v týchto miestach protirečili 
a v konečnom výsledku priznávali národnostiam iba jazykovú a kultúrnu slobodu, i keď 
v jednom prípade, pri Slovenskej republike rád v Prešove došlo ešte pred uzákone
ním ústavy, 19. júna 1919, k úplnému odlúčeniu na podklade samourčovania národa. Bolo 
to po oslobodení slovenského územia červenou armádou Maďarskej republiky rád, v zmysle 
neskoršieho čl. 88 ústavy. Nedôsledné a škodlivé riešenie národnostnej otázky bolo výsled
nicou snáh jednak maloburžoáznych nacionalistických oportunistov z radov sociálnej demo
kracie a jednak ľavičiarskych snáh zdanlivo radikálnych komunistov. Tak sa stretli tieto 
naoko protichodné smery na jednotnej platforme národnostnej politiky, ktorá bola pre 
proletariát krajne škodlivá.

Aj zánik diktatúry proletariátu privodila zrada sociálnych demokratov, ktorí sa bez 
ohľadu na protesty komunistov dohodli s 'komisárom pre zahraničné veci Belom Kunom 
o stiahnutí červenej armády na demarkačnú líniu. Týmto, v dejinách revolučnej diktatúry 
neslýchaných kapitulačným opatrením sa pohla lavína neúspechov, ktoré boli dovŕšené 
zradným postupom reakčného štábu a dôstojníckeho sboru. Revolúcii chýbala v týchto 
chvíľach vedúca sila, marxisticko-leninská strana, ktorá by bola v bojoch zocelená. Pravda, 
nebolo už ani komunistickej strany, ktorá sa zlúčila so sociálnou demokraciou, a ani komu
nisti v zlúčenej strane nepostupovali jednotne, takže došlo dokonca k demisii vládnej rady 
republiky rád dňa 1. augusta 1919. Utvorila sa vláda odborárska, a tým zanikla diktatúra 
proletariátu.
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Význam Maďarskej répúbliky rôá však predsa vysoko prévyšuje jej nedostatky. 
Okrem morálnych úspechov, ktoré došiahla, posilnila aj pozíciu Sovietskeho šväzu, žé ha 
seba viazala značné vojenské sily Dohody. Za Čas trvania republiky rád ša uskutočnili so
cialistické formy hospodárenia, odstránilo sa vykorisťovanie a proletariát sa ujal vládnej 
ttiôci. Diktatúra proletariátu a jej štátna forma, republika rád, sa stali základnými Člán
kami ústavy.

* * *

Ako vidíme, historiekoprávna monografia Ferenca Rákosa je dôležitým prínosom aj 
pre naše dejiny. Je nielen prameňom poznania revolučných právnych a spoločenských sku
točností, ktoré bok po boku v tesnej životnej spojitosti prežívali všetky národy bývalého 
Uhorska v rokoch 1918—1920 pod vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie* ale aj 
poučením z úspechov a chýb Maďarskej republiky rád.

Autor zvolil taký postup, že najprv opísal celé spoločenské dianie republiky rád podľa 
jednotlivých odborov činnosti štátneho mechanizmu tak, ako sa činnosť v skutočnosti roz
víjala. Rozbory týchto jednotlivých odborov vyúsťujú potom v súhrnnú kapitolu o ústave. 
Dobre vynikajú vývojové momenty v riešení politických a právnych problémov a zvolená 
metóda umožnila aj obšírnejšie rozvedenie ekonomických a politických súvislostí bez újmy 
na ucelenosti záveru v kapitole o ústave. Táto kapitola zároveň dokazuje, že ústava bola 
organickým zavŕšením všetkých spoločenských snáh a pohybov, ktoré ša do jej uzákonenia 
prejavili. Okrem tejto obsahovej a metodologickej výhody treba ešte ako klad vyzdvihnúť 
štylistickú jasnosť a plynulosť slohu. Okrem odkazov na marxisticko-leninskú literatúru 
(äj to priamo v kontexte) sa autor vyvaroval obvyklých poznámok „pod okraj” a vsunul 
príslušné citáty najnutnejších textov nariadení priamo do kontextu na príslušnom mieste 
(petitom). Dielo tým získalo na prehľadnosti a neutrpelo na presvedčivosti. Autorovi sa 
podarilo zvládnuť zložitú úlohu marxisticko-leninského rozboru štátu a ústavy Maďarskej 
republiky rád.*

L. Bianchi

♦Podrobné kritické vyhodnotenie v maďarskej právnickej literatúre obsahujú recen
zie: ,Péc s e Férenc, kľlam és igazgatáš^ č. 9/53, roč. V, 4 a 3; Karika Júlia, Jogtudo- 
many kôzloňy, č. 8/53, roč. VIII., 364.


