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Dejiny Košíc sú súčas ou tej symbolickej roviny spoločných slovensko-ma arských
dejín, ktorá dnes síce ešte väčšmi rozde uje, no v budúcnosti sa môže sta  aj spo-
jovacím článkom medzi Slovákmi a Ma armi. Ve  v Košiciach stáročia žili ved a
seba viaceré národnosti — Nemci, Ma ari, Slováci — a toto spolužitie bolo zväčša
bezproblémové. Košice — kde počet Nemcov je už nepatrná a ani počet Ma arov
nepresahuje 4 percentá — sú aj dnes považované za mesto, v ktorom vládne národ-
nostná tolerancia. 

Azda najneuralgickejším bodom v minulosti mesta je pre slovenskú a ma arskú
historiografiu obdobie Viedenskej arbitráže. Pre tradičné národné povedomie
Slovákov či Ma arov, ktorého korene siahajú do 19. storočia, je príchod regenta
Horthyho dňa 11. novembra 1938 udalos ou symbolického významu. Tento moment
pre Slovákov znamená návrat ma arskej poroby, pre Ma arov zase radostný
moment odčinenia trianonskej krivdy. Rozdiely sú na prvý poh ad vidite né aj v pou-
žívaní pojmov, pomocou ktorých opisujeme vtedajšie udalosti. V slovenských deji-
nách sa hovorí o okupácii Košíc a južného Slovenska, kým ma arskí historici o tých
istých udalostiach píšu ako o znovupripojení Hornej zeme k Ma arsku („a Felvidék
visszacsatolása“). 

Októbrové a novembrové udalosti v roku 1938 v Košiciach však nie sú len deji-
nami Slovákov a Ma arov, ale aj Čechov, ktorí tam v tomto čase žili v značnom
počte (hlavne v novovybudovanej mestskej časti Malá Praha). O interakcii príslušní-
kov týchto troch národov v osudových jesenných dňoch roku 1938 vieme len málo.
Odborná literatúra doteraz venovala pozornos  predovšetkým diplomatickému poza-
diu viedenského rozhodnutia.1 Avšak o tom, ako sa udiala evakuácia dotknutého
územia a ako na tieto udalosti reagovalo tu žijúce obyvate stvo, máme iba mini-
málne informácie a aj tie, ktoré sú k dispozícii, sú väčšinou len heslá a frázy, ktoré
používala jedna či druhá strana pri argumentácii za svoju „pravdu“. Ve kým príno-
som do tejto diskusie je, že slovenská strana v aka L. Deákovi už vydala dokumenty
vz ahujúce sa na Viedenskú arbitráž,2 a na čosi podobné sa pripravuje aj kolektív
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ma arských autorov. Trojzväzková edícia prameňov od L. Deáka však ani svojím
charakterom, ani svojím autorským zámerom — ktorý vidite ne poznačil výber doku-
mentov — nemôže poda  dostatočne plastický obraz o vtedajších udalostiach.

Medzi prameňmi, ktorými historici operujú, zvláštne miesto zaujímajú pramene
naratívne. Pri hodnotení Viedenskej arbitráže a udalostí, ktoré z neho vyplynuli, sa
oficiálna historiografia — tak ma arská ako slovenská — na naratívne pramene dote-
raz ve mi nespoliehala. Cie om tejto štúdie je práve preto priblíži  posledné týždne
a dni v Košiciach pred pripojením mesta k Ma arskému krá ovstvu na základe
dostupných naratívnych prameňov, pričom chceme použi  aj poznatky prameňov
iného typu, ako aj odbornej literatúry.

Vzh adom na svoj špeciálny historický vývoj, stredoeurópsky región je chudobný
na naratívne pramene zachytávajúce obdobie spred druhej svetovej vojny. Ako jeden
z možných príčin tohto problému sa nám javí to, že negatívne dopady vojny a po nej
nasledujúcej ve kej transformácie spoločnosti sa najviac dotkli práve tej strednej
vrstvy, ktorá by mohla by  potenciálnym autorom týchto naratív. Žia , desa ročia
socializmu už vôbec nepriali tomu, aby sa rodili memoáre a spomienky. Oral histo-
ry, ktorá vtedy ešte mala iné meno, sa považovala za bezcennú metódu, ktorú
z času na čas používali len na zachytenie spomienok aktérov robotníckeho hnutia. 

Obdobie slovenskej autonómie, do ktorého zapadá aj viedenská arbitráž, bolo
z pozície marxistickej historiografie negatívne hodnotené a tým aj zanedbávané
obdobie. Preto zhromaždenie spomienok z tohto obdobia sa ani nezačalo. To isté
platí — hoci z iných dôvodov — aj pre ma arskú historiografiu, ktorá sa vyhýbala
tomu, aby sa venovala viedenskej arbitráži a jej dôsledkom.

Aj z týchto dôvodov ku košickým udalostiam z roku 1938 máme len obmedzené
množstvo naratívnych prameňov. Z tých mála je najdôležitejším prameň, ktorý nepo-
chádza ani od slovenského, ani od ma arského, ale od českého autora. Je to sprá-
va českého policajného kapitána Sequensa: Obsadenie Košíc Ma ary.3 Tento pra-
meň, ktorý v aka Valeriánovi Bystrickému a Dušanovi Segešovi už bol publikovaný,4

prináša poh ad takého pozorovate a, ktorý bol nielen očitým svedkom, ale aj spolu-
tvorcom košických udalostí. Kapitán Sequens, krstné meno ktorého sa nám bohu-
žia  nepodarilo vypátra , bol v dňoch Viedenskej arbitráže styčným dôstojníkom veli-
te a vojenského bezpečnostného útvaru v Košiciach, generála Jaroslava Čiháka5.
Vo svojej správe opisuje udalosti, ktoré sa udiali v Košiciach od vyhlásenia autonó-
mie Slovenska do konca novembra 1938. Jeho text však nie je suchou úradnou
správou, ale skôr subjektívnou spomienkou, ve  Sequens udalosti nielen opisuje,
ale aj hodnotí a vyvodzuje závery. Jeho správa má viaceré roviny. Na ma arsko-slo-
venské vz ahy pozerá očami nezaujatého pozorovate a. Je to poh ad Čecha, pre kto-
rého otázka južných hraníc Slovenska nie je citovou záležitos ou a pre ktorého je
evakuácia Košíc predovšetkým úlohou, ktorú treba čo najlepšie splni . Samozrejme,
aj policajný kapitán Sequens je zaujatý. Nie však v ma arsko-slovenskej otázke, ale
vo vz ahu k slovenskému autonomizmu, a stavia sa proti všetkému, čo sa po 6.
októbri s Čechmi na Slovensku udialo. 

Hoci obdobie, ktoré Sequens opisuje, je bohaté na politické udalosti a zvraty, autor
dokumentu si všíma hlavne udský faktor diania. Zvedavo sleduje reakcie obyvate ov
Košíc a interetnické pomery na Slovensku — zaujímajú ho slovensko-české, slovensko-
po ské a slovensko-ma arské vz ahy, pričom ako Čech si všíma hlavne zmenu v slo-
vensko-českých vz ahoch a ich úpadok. Jeho správa nám však dokazuje, že v tomto
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multikultúrnom meste aj počas jesennej krízy v roku 1938 fungovali stáročné skúse-
nosti mierového spolunažívania rôznych národov, v aka čomu vznik autonómneho
Slovenska a pričlenenie mesta k Ma arskému krá ovstvu, ktoré aj ke  prebehlo v ner-
vóznej nálade, sa uskutočnilo bez vážnejších etnických konfliktov. 

Ďalším českým poh adom na košické udalosti sú spomienky poručíka Ladislava
Vláčila,6 ktorý so svojou motorizovanou jednotkou mal službu v Košiciach od 4. novem-
bra až do 10. novembra 1938. Vláčil, ako dôstojník ustupujúcej česko-slovenskej
armády samozrejme mal len obmedzené možnosti pozna  košické pomery a pozorova
život v Košiciach v posledných dňoch evakuácie mesta. Napriek tomu, jeho postrehy
sú cenným prínosom z h adiska historiografie.

Zaujímavým prameňom k evakuácii Košíc je aj spomienka neznámeho očitého
svedka, Slováka, ktorá bola odvysielaná v bratislavskom rozhlase prenosom z Prešova
16. novembra 1938.7 Hoci autor spomienky, ktorý bol pravdepodobne dôstojníkom
česko-slovenskej armády, je doteraz neznámy, prameň dobre dopĺňa Sequensovu
správu: pomáha čitate ovi pri hodnotení úlohy česko-slovenskej armády pri evakuácii
mesta, a približuje aj detaily odchodu česko-slovenskej armády z mesta.

Spoločné pre tieto pramene je to, že vznikli tesne po Viedenskej arbitráži, ešte
v roku 1938. Ich poh ad preto nie je deformovaný neskorším oficiálnym výkladom tých-
to udalostí, ani tým ideologickým poh adom, ktorý bol na povojnovú recepciu vieden-
skej arbitráže charakteristický. Ďalšou prednos ou týchto spomienok je, že ich autorov
možno považova  viac-menej za nezaujatých, čo dokazuje aj zdržanlivý, možno poveda ,
objektívny tón týchto spomienok.

Ma arskojazyčné naratívne pramene, ktoré by sa boli zrodili súčasne s udalos a-
mi a ktoré by zachytili vtedajšie košické udalosti, nepoznáme. Preto sme odkázaní na
tie publikácie, ktoré boli napísané a uverejnené začiatkom štyridsiatych rokov v tých
publikáciách, ktoré mali za cie  zaznamena  udalosti prinavrátenia južného Slovenska
k Ma arsku. 

Z týchto, zväčša propagandistických výtlačkov je pre historikov najcennejšia zbier-
ka spomienok na udalosti roku 1938, ktorú zostavil a redigoval László Hangel. Do
tejto knihy je zaradený aj spomienka Gézu Vajdu,8 ktorá v chronologickom slede zachy-
táva vtedajšiu úlohu košickej mládeže. V podobnom, niekedy dos  zaujatom duchu sú
napísané aj tie krátke spomienky, ktoré boli zaradené do knihy Felvidéki hős magyar
diákok.9 V knihe, ktorá vyšla v roku 1943, si môžeme prečíta  osem spomienok z pera
bývalých košických študentov, ale úroveň jednotlivých prác je dos  nerovný.

Rok 1938 bol aj pre obyvate ov Košíc zlomovým rokom. Prvé vážne zmeny do
každodenného života Košičanov priniesli mimoriadne opatrenia československej
vlády vyhlásené 17. septembra 1938, ktorými boli zavedené obmedzenia základ-
ných občianskych slobôd. Večer 23. septembra vláda generála Syrového rozhodla
vyhlási  všeobecnú mobilizáciu, ktorá bola o 22.30 hod. vyhlásená aj v rozhlase,
a ešte v ten večer boli aj v Košiciach vylepené mobilizačné vyhlášky.10 Hoci vede-
nie HS S nebola jednotná v otázke ako reagova  na mobilizáciu, tá aj na Slovensku
prebehla pod a predbežných plánov a pri jednoznačnej podpore obyvate stva, pri-
čom do armády disciplinovane narukovali nielen Česi a Slováci, ale aj obyvatelia
ma arskej národnosti. Odhodlanie bráni  republiku však už nebola na rovnakej
úrovni medzi vojakmi českej a slovenskej národnosti, a, samozrejme, Ma ari boli
ešte menej pripravení na to, aby so zbraňou v ruke bojovali za Československú
republiku. Literárny historik Endre Kovács, ktorý narukoval do Pezinku, spomína na
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tieto dni takto: „V Pezinku v grófskom parku boli sklady, tam boli jednotlivé vojen-
ské útvary vystrojené. Okolo obeda sa tiesnilo v parku už približne desa tisíc zálož-
níkov a každý h adal svoju rotu, čo nebola ahká úloha. Vystrojenie takého množ-
stva udí sa nemohla uskutočni  behom jediného dňa. Preto sme sa prechádzali
v parku a pustili sme sa do reči s hocikým. Ja som sa spýtal mladého Slováka, čo
si myslí, či naozaj budeme bojova . On ale s ve kými očami odpovedal: čert bude
bojova , ale ja nie! Ke  takto rozprávali Slováci, čo sa dalo očakáva  od Ma arov,
ktorí sa tu zhromaž ovali už v hojnom počte. Ke že sme nemali žiadnu šancu na
to, že čoskoro príde rad na nás, išli sme do mesta, našli sme tam príhodnú krčmu,
kde čapovali pivo a začali sme hra  karty. Karty a pivo, to bol v krátkosti program
aj nasledujúceho dňa.“11

Hrozba prípadnej vojny sa však dotkla aj civilné obyvate stvo, ve  vo večerných
hodinách platil rozkaz zatemnenia, a na uliciach sa pohybovali obyvatelia mesta
s plynovou maskou na pleciach. Rovnako ako všade na južnom Slovensku, aj
v Košiciach bolo 28. septembra zverejnené nariadenie, pod a ktorého občania
museli odovzda  svoje rozhlasové prijímače. Zabalené prístroje bolo potrebné
odnies  na zberné miesto, ktoré bolo v Košiciach vytvorené na Hrnčiarskej ulici.12

Košičania ale vtedy ešte osud svojho mesta nespájali so sudetonemeckou krí-
zou, preto v meste aj v posledných septembrových dňoch vládol pokoj, a občania žili
svoj každodenný život. Skutočným medzníkom sa stala mníchovská konferencia,
v dôsledku ktorej si už aj obyvatelia mesta museli uvedomi , že pre Československú
republiku sa skončila jedna éra. 

Mníchovské rozhodnutie zapôsobilo hlavne na českú a ma arskú komunitu
v Košiciach, na Slovákov už menej. Pod a kapitána Sequensa „Slováci přijali mni-
chovský diktát lahostejně a odstoupení tak velkých území Německu na ně ani nepů-
sobilo. Dokonce bylo slyšet poznámky, že to je následek špatné politiky Čechů, že
si to Češi zavinili sami. Mnichovský diktát působil více na ma arské obyvatelstvo,
ale v opačném směru. To si začalo dělati naděje na zpětné připojení k Ma arsku.“13

V prvých októbrových dňoch na košických uliciach už bolo bada  aj známky otvore-
ného revizionizmu, šírite om ktorého boli hlavne ma arskí vysokoškoláci a gymnazis-
ti. O nálade medzi gymnazistami vypovedajú riadky jedného študenta: „O desa  dní
sme zase začali chodi  do školy,14 ale vtedy už v dobrej nálade. Naši profesori sa ešte
nevrátili z armády, nemuseli sme sa uči , a mali sme dostatok času na politizovanie.
Vyučovacie hodiny sme už začali modlitbou Hiszekegy, u niektorého profesora hlasne,
u niektorého len mlčky. Prvá naša činnos  bola, že sme prepísali slovenský inventár.
Každé slovo sme preložili do ma arčiny a oficiálny názov školy — Československé štát-
ne reálne gymnázium — sme opravili na Magyar Királyi Főgimnázium.15 Na biely list
inventára sme krížom nakreslili jeden červený a jeden zelený pás. Vtedy sme si ale
ešte navzájom nedôverovali, a tak sme sa rozhodli, že každý z nás urobí jednu červe-
nú a jednu zelenú čiaru, aby sme takýmto spôsobom zabránili tomu, aby z toho nie-
kto mal nejaký problém.“16

Do stredobodu košických udalostí sa dostala pamätná tabu a Františka
Rákócziho II., pri ktorej sa od 4. októbra každý deň v poobedňajších hodinách zhro-
maž ovali ma arskí študenti, a každý deň položili k nej veniec v ma arských národ-
ných farbách.17 Hoci v dôsledku zákroku Krajinského úradu (KÚ) v ostatných čas-
tiach južného Slovenska po 7. októbri sa demonštrácie skončili a začala sa konso-
lidácia predchádzajúcej situácie, v Košiciach práve od tohto dňa bolo bada  eska-
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láciu udalostí,18 čo bolo zapríčinené hlavne vyhlásením slovenskej autonómie a vzni-
kom Ma arskej národnej rady (MNR) v Košiciach. 

Vyhlásenie autonómie v Košiciach síce ve ké nadšenie nevyvolalo, ale ihne
zapríčinilo vyostrenie vz ahov medzi Slovákmi a Čechmi: „6. říjen nezůstal však bez
špatných následků i u obyvatelstva. Jmenovitě čeští obchodníci byli vystaveni pro-
následování ze strany Slováků, kteří však ma arské obyvatelstvo a obchodníky
nechali na pokoji a spíše projevovali jim důvěru v naději, že Ma aři půjdou ve všem
se Slováky.

Prohlášení slovenské autonomie neprojevilo se v Košicích žádným okázalým způ-
sobem, slovenské prapory byly vyvěšeny jenom na slovenském katolickém kruhu,
několika velmi málo privátních budovách obývaných Slováky a na budovách státních
úřadů a škol objevily se slovenské prapory a autonomistické prapory jen později.
Nejvíce praporů a to však jen v jedné ulici vyvěsili židovští obchodníci.“19

Na interetnické vz ahy taktiež negatívne pôsobili blížiace sa Komárňanské roko-
vania, počas ktorých sa košické ulice stali dejiskom každodenných demonštrácií. Po
menších demonštráciách, ktoré sa konali 7. a 8. októbra pri soche generála Štefá-
nika, bola vo východoslovenskej metropole 9. októbra organizovaná z príležitosti
vyhlásenia autonómie ve ká manifestácia, na ktorej sa zúčastnili aj obyvatelia z pri-
ahlých slovenských obcí.20 Hlavným odkazom manifestácie však už bolo heslo:
Košice boli, je a budú slovenské.21

Paralelne s tým sa radikalizovalo aj ma arské obyvate stvo, sprievodným zna-
kom čoho 7. októbra v kostole Uršulínok veriaci zaspievali ma arskú hymnu, a po
omši približne 200 Ma arov (hlavne študujúca mládež) manifestovalo na Hlavnej
ulici a požadovalo pričlenenie mesta k Ma arsku.22 K vyhroteniu etnických vz ahov
prispelo i to, že slovenskí študenti po vyhlásení autonómie začali nosi  modro-bielo-
červené stužky, kým ma arskí mladíci stužky červeno-bielo-zelenej farby.23

Policajné riadite stvo chcelo zabráni  alším nepokojom tým, že 10. októbra
vydalo nariadenie, pod a ktorého bolo po 20. hodine zakázané zdržiava  sa na uli-
ciach a nosi  a vyvesova  trikolóry a zástavy vo farbách národných menšín. Situácia
však aj na alej zostala nervózna, pričom na diskriminačný zákaz nosenia národných
farieb ma arskí študenti reagovali tak, že namiesto trikolóry začali nosi  tzv. bocs-
kaiovské šatky, ktoré dobové slovenské pramene niekedy nesprávne nazývajú ako
petőfiovské alebo kossuthovské mašle.

Ako problém pre štátnu moc sa javilo to, že v meste sa začali vytvára  paralelné
centrá moci: hlavne Slovenský národný výbor, ktorý bol založený 10. októbra24

a v menšej miere aj Ma arská národná rada založená 7. októbra.25 Kompetenčné
spory medzi Slovenským národným výborom a štátnou správou, a to, že na dôležité
posty boli dosadení často dôverníci HS S, pôsobilo negatívne na výkon štátnej
správy, čo sa prejavilo hlavne počas evakuácie mesta.26

Napriek opatreniam polície napäté etnické vz ahy prerástli 11. októbra do fyzic-
kého konfliktu medzi Slovákmi a Ma armi. Ten večer, po omši v kostole premon-
štrátov ma arské obecenstvo — ako každý deň predtým — začalo spieva  svoju
národnú hymnu, na čo slovenská mládež — ktorá nevedno s akým úmyslom, ale bola
prítomná na ma arskej omši — odpovedala spievaním hymnickej piesne Hej Slováci.
Slovný incident prerástol do masovej bitky, čo sa podarilo likvidova  len zásahom
policajného jazdeckého oddielu. Tvrdý zásah polície a hlavne to, že jeden z jazdcov
vošiel aj do kostola, vyvolal ostrý protest MNR, ktorá na druhý deň vydala komuni-
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ké a v ňom vyzval košických Ma arov na bojkot kostola premonštrátov. 27 Výzvou
Ma arskej národnej rady sa zaoberali aj východoslovenské noviny Novosti, ktoré ale
za zodpovedných za incident označili nie Slovákov, ale Židov, „ktorí boli v kostole
Premonštrátov zistení.“ 28

Mieru radikalizácie ma arskej mládeže ilustruje aj konflikt medzi riadite om
Ma arského štátneho reálneho gymnázia a študentmi, ktorý vypukol po tom, čo ria-
dite  lojálny k slovenskej vláde 10. októbra na budovu školy vyvesil autonomistickú
zástavu. Gymnazisti reagovali tak, že odmietli sa zúčastni  na vyučovaní a do školy
sa vrátili len na odporúčanie MNR. 

V boji za priazeň obyvate ov mesta zohrala ve kú úlohu aj propaganda, ktorá vyu-
žila rozmanité spôsoby ovplyvňovania občanov. Vo výhode v boji o duše bola česko-
slovenská strana, ve  ona držala v rukách kontrolu nad masovokomunikačnými
prostriedkami, ale aj Budapeš  mala svoje účinné prostriedky. 12. októbra zakrúži-
lo nad mestom lietadlo, z ktorého rozhadzovali letáky, ktorými presviedčali občanov,
aby neverili ma arskej propagande, aby sa spoliehali na „slovenskú armádu,“ ktorá
ustráži hranice.29 V nočných hodinách zase ma arskí radikáli vylepovali na domy
a brány červeno-bielo-zelené cedu ky s nápisom: Kassa magyar volt és magyar lesz!
[Košice boli a budú ma arské].30

Slovenská propaganda sa na upokojenie situácie snažila využi  aj návštevu pre-
miéra Jozefa Tisu, ktorý počas svojej oficiálnej návštevy Prešova prenocoval z 15.
na 16. októbra v Košiciach, kam pricestoval v sprievode ministrov Jána Lichnera,
Matúša Černáka a predsedu Ústredného národného výboru Karola Sidora osobitným
rýchlikom Slovenská strela. Ako nás o tom informuje Sequens, príchod premiéra
nepriniesol očakávaný efekt, ba zapríčinil sklamanie: „Po příjezdu ministerského
předsedy Dr. Tiso do Košic byl improvisován před hotelem Evropou na rýchlo tábor
lidu, velmi malý. Po něm konala se společná večeřě v hotelu Evropa, které se
zúčastnilo na 50 osob, většinou to exponentů Hlinkový slovenské ludové strany.
Návštěva ministerského předsedy Dr. Tiso v Košicích místo toho, aby byla uklidnila
Čechy a Slováky, přinesla větší rozruch a potvrzení kolujících pověstí, že Košice při-
padnou Ma arsku, poněvadž jak se usuzovalo by byl býval ministerský předseda Dr.
Tiso Košice navštívil oficielně.“31

Ešte väčší rozruch medzi košickými Čechmi a Slovákmi vyvolal fakt, že 19. októb-
ra sa začala evakuácia rodín vojenských gážistov, krajského súdu a tabakovej továr-
ne, čo pod a P. Čarnogurského bola zapríčinená správou denníka Slovenský hlas
z 19. októbra, že Košice pripadnú Ma arom.32 A aj ke  premiér Tiso, ktorý bol v ten
deň v Mníchove, vyprázdňovanie mesta zastavil, predčasná evakuácia predsa vyvo-
lala v meste paniku, pod vplyvom ktorej „souběžně s ní začaly evakuovati svoje rodin-
né příslušníky a nábytek čeští i slovenští státní zaměstnanci a nepřestali ani po tom,
když byla evakuace rodinných příslušníků vojenských gážistů zastavena. Nikdo pros-
tě všem ujiš ováním, že Košice zůstanou Slovensku zachovány nevěřil a to tím méně,
že státní úřady nedostaly řádného vysvětlení ani podrobnějších evakuačních pokynů.
Samozřejmě, že v důsledku toho chod státních úřadů začal ještě více pokulhávati a
možno dokonce říci, že u různých úřadů byla agenda ochromena.“33

Ke že každý vedel o diplomatickom boji medzi Česko-Slovenskom a Ma ar-
skom, najneuralgickejším bodom ktorého bola práve príslušnos  Košíc, posledné
októbrové dni plynuli v značne napätej atmosfére. 2. novembra vo večerných hodi-
nách boli ulice Košíc takmer prázdne, lebo každý sedel pri rozhlasovom prijímači
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a čakal na výsledok viedenských rokovaní. O osude Košíc dlho neprišla žiadna sprá-
va, a tak vedenie mesta ako aj armádne kruhy boli bezradné. „O 19.45 hod., když
ještě žádné zprávy nepřišly, zavolal si Dr. Bagin k telefonu poslance Sidora a dota-
zoval se ho, jak to dopadlo s Košicemi. Sidor se z počátku vyhýbal konkrétní odpo-
vědi a jen po nějaké chvíli na ostrejší dotaz Dr. Bagina prozradil, že Košice padly.
Zpráva tato působila chromujícím způsobem zvláš  později, když o pádu Košic mlu-
vilo řišskoma arské radio. Naproti tomu co Češi a Slováci byli zdrceni, Ma aři se
radostí objímali na ulicích, ještě v noci začali vyvěšovati prapory v ma arských bar-
vách. A byli to zase ti samí židovstí obchodníci, kteří první vyvěšili slovenské prapo-
ry, a nyní zase první ozdobili svoje domy ma arskými prapory. Ráno tonulo celé
město v záplavě ma arských praporů a jen budovy státních úřadů nebyly jimi ozdo-
beny. Ma arské prapory vyvěsili i majitelé domu Slováci, prý na nátlak ma arské
národní rady a z obavy, aby jejich domy nebyly demolovány.

Obyvatelstvo ma arské národnosti ozdobilo se ma arskými trikolorami a kokar-
dami, ma arští skauti ověnčili se v pravém slova smyslu trikolorami, studenstvo
nosilo již nyní veřejne petőfiovské černé mašle, letáčky, které bylo dříve bráněno roz-
hazovati, objevily se na ulicích v masách, výklady byly ozdobovány fotografiemi zem-
ského správce Horthyho a ma arských státníků. Deska Rakocziho na domě byla
zanešena v pravém slova smyslu květy. Ma arská národní rada, která před tím
nebyla trpěna, začala úřadovati a založila několik kanceláří v různých částech
města, kde přijímala osoby hlásící se do ma arské občianské stráže. Stráž tato byla
označena bílými náramníky se znakem města Košic, číslem a pojmenováním.
Později na křižovatkách košických ulíc objevili se ma arští skauti a samovolně zača-
li říditi dopravu.“34

Správa, že mesto pripadne Ma arsku vyvolala rozpačité reakcie u obyvate stva.
Čo pre jednu čas  obyvate stva znamenalo najkrajšie hodiny v živote, pre druhých —
pre Čechov a pre väčšinu Slovákov — skutočnú tragédiu: „Tú noc sná  v Košiciach
nikto nespal. Bola to ozaj strašná noc, lebo sa dávali do pohybu masy slovenského
a českého udu, ktoré si v Košiciach založili svoje domy a žili tu v pokoji a v k ude.“35

Kým ma arské obyvate stvo oslavovalo, štátna správa okamžite začala evakuá-
ciu českého a slovenského obyvate stva, úradov a dôležitejších závodov. „Prvý eva-
kuačný deň v Košiciach bolo by možné charakterizova  slovom chaos a zmätok.
Rozh ad a k ud vojakov urobil z tejto trmy-vrmy plán. Ke  bola prevedená evakuácia
úradov, prikročené bolo postupne k ods ahovaniu rodín štátnych a verejných zamest-
nancov. Ako na povel vyprázdňovali sa celé bloky domov na Rašínovej (dnes Štefá-
nikova ul.), Vodnej či Letnej, a košickými ulicami ako dlhý had pohybovali sa autoko-
lóny s nábytkom. Občianstvo zachovalo sa v týchto ažkých chví ach ozaj príkladne.
Len kde tu bolo vidie  slzu v oku ženy, ktorá posledným poh adom z obloka svojho
bytu v ktorom prežila viac rokov svojho života. Zvláštnu kapitolu, a spomienku zaslú-
žia si deti, ktoré okrem svojich hračiek vzali so sebou aj svojich miláčikov: psov a
mačky. Ťažko sa mnohí lúčili, ale naj ažšie bolo u tých, ktorí odchádzali zo svojich
domčekov na ktorých vo ve a prípadoch je dlžoba a všetky úspory za nieko ko
rokov.“36 O ažkosti tejto úlohy svedčí aj fakt, že na evakuáciu materiálov košických
civilných úradov len v prvý deň evakuácie bolo potrebných asi 70 vagónov a 14
nákladných áut.37 V tom, že do rána 10. novembra bola evakuácia dokončená, ve mi
dôležitú úlohu zohrala armáda, ktorá výdatne pomáhala aj civilným úradom aj obyva-
te stvu. Evakuáciu však s ažovala jednak nezodpovednos  niektorých úradníkov, ktorí
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hne  po 2. novembri opustili svoje miesto, ale aj Ma arskej národnej rady, ktorá
chcela zabráni  evakuácii verejných inštitúcií. Preto k niektorým budovám postavila
občiansku stráž a z alších — ešte pred začatím evakuácie — sa snažila vynies  cen-
nejšie zariadenie. Kým české a slovenské obyvate stvo chápalo evakuáciu ako boles-
tivú, ale potrebnú úlohu, pre Ma arov vyprázdnenie mesta v niektorých prípadoch pri-
padalo ako rabovanie: „V nasledujúcich dňoch bol v meste úplný neporiadok. Na uli-
ciach stáli stovky trénnych vozov, ktoré boli naložené batožinami odchádzajúcich
Čechov. Všetko, čo mohli, zobrali so sebou. Ešte aj klince vy ahovali zo stien, aby ani
to Ma arom nemuseli necha . Ale to nič. My sme im ešte chceli pomôc , len nech
čím skôr odídu. Ale Česi vyprázdnili nielen svoje súkromné byty, ale aj verejné budo-
vy. Všetko zariadenie odniesli a čo už odnies  nemohli, to zdemolovali.“38

V týchto dňoch sa v meste fakticky vytvorila duálna moc česko-slovenskej armády
a Ma arskej národnej rady. MNR sa totiž snažila na seba prevzia  kompetenciu nie-
ktorých štátnych a mestských úradov. Aktivitu MNR dokazujú aj riadky kapitána
Sequensa: „Ma arská národní rada vyvíjela ostatně velmi intensivní činnost ve všech
směrech a pokusila se přebírati státní úrady hned na počátku evakuace. V tom jí však
bylo zabráněno a po převzetí stanoven termín předposlední den evakuace. Pokud přev-
zala některé státní úřady samovolně, byli její exponenti z nich odstraněny.

Ma arská Národní rada snažila se ostatně zasahovati do státní správy hned jak
byla vyhlášena slovenská autonomie a sice souběžně se Slovenskou národní radou.
Exponenti Ma arské národní rady pokusili se v mnohých případech intervenovati
ještě v té době na policejním ředitelství, kde byli však jednoduše odmítnuti a jejich
pravomoc nebyla samozřejmě uznána. 3. listopadu začala však Ma arská Národní
rada v plném rozsahu fungovati. Jejím předsedou byl architekt Julius Wirt,39 jinak
ředitel východního okresu Sjednocené ma arské strany. Možno o něm říci, že se
choval jinak slušně a rozumně. Podle posledních zpráv od košických uprchlíků upadl
prý u ma arských vojenských úřadů v Košicích v nemilost, poněvadž prý se stydí za
ma arské vojsko a úřady, které se nechovají tak, jak si to představoval nejen on,
ale i značná část ma arské inteligence košické. Velmi slušně choval se i podpřed-
seda Ma arské národní rady JUDr. Herz a jiní starší členové.“40

Snaženie MNR však väčšinou bolo bezvýsledné, lebo vojenské velite stvo, kto-
rému ráznym spôsobom velil generál Jaroslav Čihák, zabránilo tomu, aby vedúci čini-
telia MNR prebrali na seba štátne funkcie. 

Realita a racionalita však tlačila obidve strany k spolupráci, a tak sa v otázke
evakuácie civilného obyvate stva vyvinula medzi vojenskou správou a MNR účinná
spolupráca. Totiž garanciu nad bytmi, majitelia ktorých opustili mesto, prevzala za
vedomia vojenského velite stva práve MNR. „To se dálo tím způsobem, že na byty
byly připevněny tabulky, že jsou pod ochranou Ma arské národní rady. Dlužno
poznamenati, že Ma arská národní rada přitom postupovala velmi benevolentně a
vyšla každému, kdy o to požádal, všemožně vstříc.“41

Ve mi citlivá bola otázka udržania verejného poriadku v meste počas prechod-
ného obdobia, čiže od 3. do 10. novembra. Ochranu osôb a verejných budov
a zabezpečenie evakuácie riadil generál J. Čihák, na rozkaz ktorého verejné budovy
boli obsadené vojenskou strážou, na dôležitých križovatkách vykonávali službu
dopravní strážcovia, a ulicami mesta v dvojhodinových intervaloch prechádzali hliad-
ky obrnených automobilov, ahkých tankov a motocyklistov.42 Od ôsmej hodiny večer
v meste platilo stanné právo a zákaz nočného vychádzania. 
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K udržaniu verejného poriadku a pokojného života v meste značnou mierou pri-
spela i MNR, ktorá už 3. novembra vydala výzvu pre obyvate ov mesta, v ktorej žia-
dala košických Ma arov, aby sa správali a oslavovali dôstojne a aby rešpektovali
city slovenského a českého obyvate stva: „Zdržme sa toho“ — prízvukovalo sa vo
výzve — „aby sme alej prehlbovali a stupňovali smútok a zatrpknutos  smútiacich.
Žiada to od nás vznešený ma arský duch a nepoškvrnená ma arská čes .“43

Postoj MNR a správanie sa košických Ma arov kladne hodnotili i nezaujatí českí
svedkovia, tak aj spomínaný poručík Vláčil: „Večer vycházíme do košických ulíc,
abychom poznali ruch košických večeru a přiznajme si to — i ožili pohledem na kor-
zujúce obecenstvo. Proti možnému incidentu a případnému napadení nacionalistic-
kými živly tiskneme hluboko v kapsách kožených pláštu nabité pistole připravené
k okamžité střelbě. Brzy však poznávame, že košičané i pod Petöfiho kravatami
a ma arskými stužkami na kabátech jsou klidní lidé. Po 20. hodině se ulice vyprázd-
ní. Propaganda představitelu budúciho panství červenobílozelené trikolóry nespí:
ráno nacházíme na stažených roletách obchodu, na tabulích hotelu a kaváren malé
letáčky, které svým „Kassa magyar volt és magyar lesz“ (Košice byly a opét budou
ma arské) chtějí dokázat oprávnenost výroku vídeňské konference.“44

V tom istom čase, kedy si čas  česko-slovenského obyvate stva práve zbalila
veci a odcestovala z Košíc, Ma ari sa už plnom prúde pripravovali na privítanie hon-
védov. V aka tomu, že v niektorých košických obchodoch už počas októbra začali
predáva  ma arské zástavy (pod a Sequensa za 17 Kč, ale na heslo), mesto
v prvých novembrových dňoch už bolo plné zástav ma arských národných farieb. Na
rozkaz policajného riadite a, ktorý chcel zabráni  akémuko vek incidentu, policajti
tieto zástavy tolerovali. V nočných hodinách však sem-tam došlo k potýčkam medzi
hliadkujúcimi vojakmi strhávajúcimi ma arské farby a radikálnymi skupinami ma ar-
ských študentov45 nerešpektujúcimi zákaz nočného vychádzania. 

V tom, že celé prechodné obdobie uplynulo bez vážnejších incidentov, zohral
ve kú úlohu korektný vz ah medzi vojenským velite om mesta a MNR. V aka tomu
deň pred príchodom ma arského vojska, t. j. 9. novembra MNR dala z celých Košíc
odstráni  všetky zástavy — aby takto umožnila dôstojnejší odchod česko-slovenské-
ho vojska. Vojenské velite stvo zase povolilo, aby MNR už 9. novembra mohla zača
stava  slávobránu na Hlavnej ulici. 

V posledných dňoch česko-slovenskej nadvlády už bola nálada v meste napätá,
pritom rados  ma arského obyvate stva bola zdržanlivejšia, ako po vyhlásení vie-
denskej arbitráže: „Neni bez zajímavosti — píše Sequens —, že s blížící se odchodem
vojska z Košic stávala se v prvních dnech tak vystupňovaná rados  ma arského oby-
vatelstva stále a stále slabší a velmi mnozí netajili se s obavami, tedy i Ma aři, co
bude po obsazení Košic ma arským vojskem. Byli to zejména dělníci, kteří správně
předpovídali nedostatek práce a obchodníci, kteří tušili stagnaci v obchodě.“
Obyvate stvo sa bálo hlavne hospodárskych dôsledkov prevratu, o čom svedčia
informácie, pod a ktorých lacné a kvalitné česko-slovenské výrobky, napríklad taba-
kové výrobky či obuv boli beznádejne vypredané. 

Prechod mesta pod kontrolu Ma arského krá ovstva sa udial presne pod a
vopred určeného harmonogramu, počas ktorého obyvate stvo mesta už hralo len
úlohu vonkajšieho pozorovate a. Deň pred príchodom ma arského vojska bola posil-
nená vojenská kontrola ulíc, ktoré v posledných hodinách prítomnosti česko-slo-
venského vojska boli skoro prázdne: „Táto posledná noc nastala vlastne už o 18.
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hodine, lebo bolo prísne zakázané chodi  po uliciach. Rozkazu bolo vzorne upos-
lúchnuto a razom 18. hodiny boli košické ulice bez jediného človeka v civile. Službu
udržiavali hliadky našich vojakov a čochví a prechádzal mestom oddiel ažkých tan-
kov, ktorí majú na starosti, aby nebol nikde porušený k ud. Ešte o piatej hodine pre-
chádza posledná stráž na motocykloch po Štefánikovej a pred budovou Zemského
vojenského velite stva sa zhromaž ujú zase tí, ktorí budú opúš a  mesto poslední.
Pred budovou múzea zaujíma postavenie oddiel tankov a ažkých obrnených auto-
mobilov. Pred budovou zemského vojenského velite stva zastavilo nieko ko osob-
ných automobilov, ktoré odvezú posledných úradných činite ov z Košíc.

Presne o pol siedmej prichádza so svojím pobočníkom generál Čihák, ktorému
hlásia situáciu jednotliví velitelia. V tej chvíli prechádzajú okolo autokolóny, ktorá
vykonala ve ký kus práce. Je to zo sto vozov, z ktorých každý je ozdobený štátnou
alebo slovenskou zástavou. Vojaci sa usmievajú, nako ko sa im podarilo ešte v noci
odvies  z obilného skladiš a vyše sto vagónov obilia. Civilné občianstvo tiež pozoru-
je toto hemženie: po odchode autokolóny nastupujú jednotlivé vojenské oddiely k
odchodu. Vojaci sú vzorne vyčistení a všeobecne prekvapuje ich dobrý vzh ad, ke
sa zváži, že boli vyše troch týždňov vo vojenských objektoch a zákopoch. Ako by si
boli vedomí toho, že posledný raz prechádzajú Košicami, že sa z oblokov na nich
pozerajú kritické oči, vykračujú ve mi rázne. Počas odchodu vojakov sa zhromaž u-
je väčšie obecenstvo, viac občanov, ktorí s údivom pozorujú, ako ma arskí skauti
roznášajú zástavy s červeným krížom.“46

O deviatej hodine do centra mesta prichádzali ma arskí styční dôstojníci, ktorí
sledovali odchod posledných česko-slovenských oddielov spoločne so svojimi
česko-slovenskými kolegami. Vtedy už na poriadok v meste dohliadali oddiely
ma arskej občianskej stráže, ktoré pod a rozkazov MNR mali za úlohu zabráni , aby
počas odchodu česko-slovenského vojska došlo k nejakému incidentu. 

V tých minútach, ke  československé vojsko práve opúš alo Košice, ma arskí
občania na južnom kraji mesta, na čele s primátorom mesta Lászlóm Tosztom, pre-
látom Barnabásom Tosztom47 a predsedom MNR v Košiciach Gyulom Wirthom48 už
vítali prichádzajúcich ma arských honvédov. Mesto sa behom nieko kých minút
bolo prezlečené do ma arských farieb, ba MNR stihla vymeni  aj tabule so sloven-
skými názvami ulíc na ma arské tabule. 

Po privítaní honvédov sa začala príprava na slávnostný príchod regenta Horthyho,
ktorý sa uskutočnil na druhý deň, 11. novembra v dopoludňajších hodinách.
Nadšenie ma arského obyvate stva nepoznalo hranice. Vplyvu udalostí nedokázal
odola  ani vždy rozvážny spisovate  Sándor Márai, ktorý v týchto dňoch písal komen-
táre pre budapeštianske denníky. Pod a jeho spravodajstva „Košice sa za 24 hodín
úplne prirodzene, bez žiadnych ažkostí alebo bez najmenšej nehody vrátili do
ma arského života, tak, že musel vidie  každý, ako verne čakali tunajšie duše na
tieto momenty, ako pripravené našla toto mesto hodina oslobodenia, toto mesto,
o ktorom česká propaganda tvrdila, že jeho obyvatelia sú Ma ari len na sedemnás
percent‘. Teraz sa mohli presvedči , aj zahraniční a aj cudzí, čo znamená týchto
sedemnás  percent.“

Ako je z predošlých riadkov vidno, jednotlivý účastníci prežívali vtedajšie udalos-
ti rozdielne, každý pod a svojej národnej príslušnosti a svojho temperamentu. A hoci
úroveň a objektivita týchto prameňov je rozdielna, z poh adu historika každý má
svoju hodnotu. 
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