
Liptova, iní cez dolinu Hrona, Muráňa a Rimavy." Po týchto hrozných rečiach celá 
spoločnosť odišla do osobitnej izby a tam až do polnoci hovorili a spievali revolučné 
piesne. Celú túto históriu a reči po návrate domov som vyrozprával jelšavskému farárovi 
Ferjenčíkovi,6 na druhý deň ráno šiel som do Tisovca a nastrašený hovoril som starostovi 
o slovenskom vpáde. Odtiaľ som šiel do Muráňa a tam som časť hrozných vecí, počutých 
v Polhore, vyrozprával. 

(b) Štefan Daxner často navštevoval šafára Mórica Kellncra na Polhore. Počul od 
manželky erárneho inšpektora Antona Huszára, že Kellner odkázal Daxnerovi, aby 
v michalskom7 týždni prišiel k nemu. Od zvolenského kancelárskeho pomocníka Gaš-
parca počul, že k Móricovi Kellnerovi priniesol jeden človek plný vak guliek, ktorý 
Kellner prezrel a povedal, že „to stačí". Gašparec aj ohmatal vak s nábojmi. Svedok 
vie, že Kellner je švagrom Hodžovým.8 Svedok sa presvedčil, že kým Daxner bol 
v Tisovci, boli ľudia grobiansky a namyslení, ale odvtedy, čo je zatvorený,9 sú pre-
mýšľavejší a pokojnejší. Svedok myslí, že pôvodcom nepokojov v Tisovci je Daxner. 
Ocel kopijí, asi 50 funtov, kúpil Daxner v štátnej železiarní a ich vyhotovenie súril. 
Svedok počul od Mateja Vargu, že oni proti Slovákom nebudú bojovať. 

1 1 

Výzva Slovenskej národnej rady „K národu slovenskiemu!" do boja proti 
maďarskému tyranstvu a za národnú rovnoprávnosť z 20. novembra 1848. 

Tlačený leták z 20. novembra 1848. Uverejnil D. Rapant, c. d. UI-2} str. 111—115. 

Po stroskotaní tzv. septembrového povstania Slovenská národná rada sa roz
hodla pre účasť na ďalších bojoch proti Maďarom, a to v rámci pravidelného 
rakúskeho vojska, ktoré nastúpilo do boja proti Maďarom koncom októbra 1848. 
Slovenská národná rada preto letákmi vyzývala Slovákov k účasti na tomto boji 
v znamení hesla za národnú rovnoprávnosť, za slovenský národ, za jednotu ríše, 
za kráľa a dynastiu a za zákonný poriadok. Obsah letáka je už výrazne kontra-
revolučný, najmä jeho 3. a 4. bod. 

Nanovo voláme k Vám. Slováci, krajania naši drahí, chyťte sa zbrane a vydobudnite 
slobodu národu svojmu. Všetko si svoju slobodu vydobýva, a vy by ste len mali hniť 
v otroctve a padnúť do bezodnej priepasti. A veť sme začali dielo vydobúdania slo
body vašej národnej. Bo videli ste nás v mesiaci septembri b. r. vtrhnúť so zbrojou v ruke 
do krajov vašich, po prvý raz po jednom tisícročí, a to vtrhnúť k boju za slobodu vašu, 
za nášho kráľa a za jednotu mocnárstva rakúskeho. Vtrháme teraz nanovo k vám, 
bratia, a pokračujeme v začatom diele, po ktorom odjakživa túžila duša naša. Teraz 
pevne veríme, zasvitnuv i nám deň slobody, teraz prišli i pre nás príhodnie chvíle, aby 
sme lo, čo sme začali, i zakončili. 

6 Ide o Samuela Ferienčika, v tom čase ev. seniora. 
7 Je lo posledný septembrový týždeň. 
8 M. M. Hodža mal za manželku sestru bratov Kellnerovcov, Kornéliu. 
9 Daxner bol zatvorený začiatkom októbra 1848. 
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Od tých čias, čo sme v hukotu pušiek a v bleskotu mečov našu svätú vec na vrchoch 
a poliach nitranských bránili, tak sa stav vecí v celom mocnárstve rakúskom zmenil, 
že teraz a vtedy sú si celkom protipostavenie doby. Teraz sa ukázala naša vernosť 
a veci našej spravodlivosť, ako z druhej strany búrenia, zrada a vládobažnosť ma-
ďarsko-kossuthovská. Odvtedy zavraždili Maďari královskieho generála a plnomocníka 
grófa Laimberga,1 odvtedy privlastnil si Kossuth tú moc a vládu v krajine, ktorá len 
snemu a kráľovi po práve patrí,2 odvtedy napomáhali Maďari peniazmi z krajinských 
pokladníc nalúpenými zbúrenia vo Viedni,3 odvtedy pomohli zberbe viedenskej aj 
ministra vojny grófa Latoura4 zavraždiť; slovom odvtedy, čo sme my po prvý raz 
zbroj za kráľa a slobodu našu boli pozdvihli, spáchali Maďari množstvo priestupkov 
nielen proti nám, ale aj proti samiemu trónu cisárskemu a dvoru i osobe Jeho Jasnosti 
kráľovskej. Od toho času povešali tiež rukou maďarských katov mnoho našich rodákov,5 

pootivých a statočných, za slobodu nášho národa zaujatých ľudí; z vás nazdierali mnoho 
daní a peňazí, pobrali z vás kopy vojakov, a to všetko bez privolenia královskieho, 
len aby oni panuvať, nás tlačiť a proti kráľovi búriť mohli. 

Myslíme, že po toľkých prípadnostiach vy ste sa už mnohiemu naučili, čomu ste 
prú nechceli, lebo nevedeli rozumieť. Aspoň pred svetom a medzi národami lepšie sa 
svetlo o vás a vašich žiadostiach rozšírilo, ako predtým. Odvtedy umíldi už aj tí očer-
ňovatelia, ktorí na národnie-naše snaženia lisícorakie hanby kydali a najzákonnejšie 
naše postupky a žiadosti pred najvyššími vrchnosťami a osobami dvoru kráľovskieho, 
do podozrenia uvádzali. Hanbia sa už aj títo nehanobníci utŕhať nám na cti, lebo hlasité 
volá za nás vyliata naša krú za mocnárslvo, kráľa a slobody tie, akie najjasnejší náš kráľ 
všetkým svojím národom bez rozdielu dau a pojistiu. Lebo aj vskutku za nič inšie sme 
nebojuvali ako za to, aby královskie slovo mohlo byť naplnenô a aby sme všetci pod 
pokrovom mocnieho Rakúska slobôd svojich požívať mohli. A bojovali sme menovito 
proti tým z maďarskieho národa a proti tým našim odrodilcom, ktorí pod Kossutho-
vými rozkazmi, jeho peniazmi uplatení, mizerno slúžili a doteraz slúža.6 

Po toľko spáchaných vraždách, po toľkých úskokoch a zradách maďarských vystúpiu 
kráľ náš už sám s mocou svojou proti tej lupickej a vražedlnej, tak silno po krajine 
rozšírenej rote kossuthovských prívržencov. A my nemáme teraz dôležitejšiu potrebu 
od tej, ako pripojiť sa s našou starou vernosťou ku kráľovi nášmu a pokračuvať ďalej 
v tom, ôo sme v septembri na Slovensku začali. 

1 František Filip Lamberg (1791—1848), rakúsky podmaršal, bol 5. septembra 1848 vymeno
vaný za kráľovského komisára a dočasného palatína do Uhorska, aby potlačil začínajúce sa 
revolučné hnutie v hlavnom meste Pešti. Na ceste z Budína do Pešti bol však 28. septembra 
napadnutý nespokojným davom, vytiahnutý z voza a ubitý. Tým bol zmarený posledný 
pokus o zmier medzi Maďarmi a Viedňou. 

2 Myslí sa tu na Vlastibranný výbor uhorského snemu, zvolený na návrh Kossuthov 21. sep
tembra 1848. Kossuth sa stal (od 8. októbra 1848) jeho predsedom a v tejto funkcii organizoval 
potom tzv. boj za slobodu a nezávislosť Uhorska. Postupne sa stal Vlastibranný výbor uhorskou 
vládou až do 2. mája 1849, kedy bol nahradený opäť vládou B. Szemereho. 

3 Ide o buržoáznorevolučné hnutie, ktoré vyvrcholilo povstaním na začiatku októbra. 
4 Bol zavraždený v priebehu viedenskej revolúcie ako predstaviteľ nenávideného cisár

skeho režimu. 
5 Bolo ich viac. Okrem iných Holuby a Sulek, popravení pri Leopoldove. 
6 Narážka na tých Slovákov, ktorí slúžili v uhorskom honvédskom vojsku, do ktorého 

boh zaradení rôznym spôsobom: buď odvodmi, buď v rámci činnosti národných gárd. 
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My, ktorí sme vždy vaše dobro na srdca ch našich nosili, v úzkych a ťažkých okol
nostiach Vaše sväto právo hájili, vašu vzdelanosť a osvetu všetkým na nás za to padlým 
prenasleduvaniam napriek napomáhali, my, ktorí sme prví meč za všetko to, o čom s<me 
písavali a hovorievali, pozdvihli, nemlčíme ani teraz, ale nanovo vás zovieme do boja. 
Poďte, bratia naši, do boja za nami, poďte k nám, poďte pod zástavy naše, ktorie sa 
nanovo po Tatrách na znak našej slobody rozvili. Lebo vedzte, že základ panstva ma
ďarskieho neleží len v jich nadutosti a surovosti, ale hlavne vo vašej slabosti, chabosti 
a potupy hodnej nízkomyselnosti. Všetci ste už boli privykli skloňovať svoje šije do 
jarma maďarskieho, bez toho, žeby sa bou voľakdo osmeliu chytiť zbroje a právo svoje 
smelo a mužský brániť proti potlačuvateľom. Ba poľutuj sa Bože, tak hlboko ste upadli, 
že i proti ^aším vlastným, proti tým, ktorí za Vašu slobodu bojujú, z neslýchanej 
slabosti a podlosti do boja ste sa vyhnať dali. Tam hŕby nízkomyselných trenčianskych 
Slovákov tiahlo proti nám, bratom svojím, prečo? Zo slabosti, že nevedeli stá a stá ľudu 
zoprieť sa pár bláznivým trenčianskym Maďarónom. Ci takieto dôkazy chabosti nemusia 
náš národ o všetku česť pripravovať a do potupy pred cudzími uvádzať? 

Ale nemá to byť ďalej tak. My, aspoň pokým žijeme, budeme na tom, aby ste sa 
nedali jako ovce sem i tam preháňať, ale budeme do skonania kriesiť vo vás hodnosť 
ľudskú, vedomosť národnú a šlechetný cit za slobodu. I teraz ideme k Vám so zbrojou 
a ponúkame Vám so zbrojou i príklad junáctva. My sa nebojíme ani tých dukátov, 
ktorie sú od krvožíznivého Maďarstva na naše hlavy vyloženie, ani tej zbroje, ktorú 
Maďari proti našej slobode tak ako proti vláde a moci kráľovskej obracajú. Ideme 
v ústretia vrahom našim a voláme Vás za nami. 

Odrodilcom a odpadelcom od národa nášho len to hovoríme, že jich jako poblúdi!ých 
ľutujeme, ak sa ale dajú zberbe kossuthovskej proti svojmu kráľovi a proti svojmu 
národu zviesť a do poľa sa postavia, všetku hrúzu vojny na nich uvalíme. Kdo sa 
prizná k poriadku i jednote mocnárstva, k vernosti ku kráľovi, k národnosti sloven
skej, prú potupenej, tomu bratskú ruku podáme; zradcov, špehúnov, úskokov, buričov 
proti kráľovskiemu vojsku a nášmu povstanú prísno karhať budeme. 

Ty ale národ náš, prijmi vojsko cisárskô a nás jako svojich bratov a vysloboditeľov 
z neznosnieho jarma maďarskieho; prijmi vojsko a nás s priateľstvom a pohostinstvom. 
Obce a mestá dajte vojsku sprievodčích, potravu, hospodu a napospol pomoc každú 
a odtrhnite sa od buričskej roty kossuthovskej. Co by sme iného mali tuná hovoriť, 
to všetko sme v našich príhlasoch od dubna mesiaca vyslovili. 

Teraz nieto času k slovám — skutky požaduje vlasť, kráľ, národ slovenský, lebo 
nepriateľ je predodvermi. Robte teda, bojujte a dokiažte sa byť národom, ako to doka
zujú Srbi a Chorváti, ktorí s vojskom cisárskym proti nepriateľovi spoločniemai ťahajú. 

Do boja teda Slováci, a to: 
1. Zo slobodu a národnosť slovenskú. Národ bez slobody na svet sa nehodí; národ 

bez národnosti je telo bez kostí. Dosť ste sa naosístali7 na utlačenia, naplakávali nad 
žalostným poddanstvom Vaším: vybojujte si teda slobodu, keď jej prišieu čas. 

Do boja 
2. Za jednotu mocnárstva rakúskeho. V krajine našej, kde len Maďarstvo panuvalo. 

bolo pre nás len väzenia; spojme sa teda s celým mocnárstvom, kde nie jedna tyranská 
strana nad nami panuvať, ale právo, sloboda a poriadok nad nami vládať bude, kde 
nebude jeden národ hospodáriť a druhý slúžiť, ale všetci budú rovní dedičia v jednom 
dome. — Maďari chcejú odtrhnúť našu zem od Rakúska, aby sami panuvať mohli nad 

7 Azda naponosovali sa. 

4 Dokumenty 49 



nami, oprime sa proti tomu z celej sily; nad nami nech panuje kráľ náš po zákone 
a práve. A koľko vyhrá krajina naša týmto spojením, a koľko vy s krajinou i pre svoju 
majetnosť a výživnosť. Teraz biedite sa len v chudobe, vo veľkom spojení všetkým 
zasvitnú lepšie dni. 

Do boja 
3. Za kráľa nášho a dom panujúci. Kráľ náš i s domom svojím vyjaviu, že nechce 

trpieť tyranstvo jedných nad druhými, kráľ náš je prvý, ktorý rovnoprávnosť všetkých 
národností vysloviu. Koho sa teda máme viac pridŕžať, či nášho kráľa, ktorý priznal 
všetkým rovnie práva a dau Vám slobody tie, ktorie vás od dávnehq poddanstva a vše-
lijakieho utlačenia uvolnili,8 a či tej strany, ktorá nám nič priznať nechce, nás zdiera, 
našu kru pre svoju vládobažnosť vylieva, našich bratov do väzení a žalárov metá a naj-
zmužilejších na šibenici hanobne o život pripravuje. 

Do boja. 
4. Za poriadok a pokoj! Od toho času, čo si maďarsko-kossuthovsfcá.strana panstvo 

v Uhorskej bezbožne osobila, nič nieto v Uhorskej ako rúznice, rozbroje, bitky, boje 
a búrky. Miesto predošlieho pokoja stojí všade len krik, búrenia, na poľach pri mesteč
kách a dedinách vidno všade šibenice, čo sa predtým nevídalo, v mestečkách a dedi
nách počuť teraz žiale a z naplnených väzení úpenia, čo sa pred tým neslýchalo. Ci 
loto je tá sloboda, ktorú nám títo vrahovia naši obecali, či je to pokoj a poriadok kra
jinský? Nie! Nie! Preto zdvihnime sa jednomyseľne proti tomuto hanobniomu tyranstvu 
a bojujme, aby sa v krajine našej dávny pokoj a poriadok pod berlou nášho pravdi-
vieho kráľa navráti u. 

Za toto teda, Bratia, vyzývame Vás do boja: Hanba a beda tomu. kdo sa nespojí 
s nami, kdo si zastane proti nám, štestia a sláva tomu, kdo podá nám ruky a zatočí 
zbroj svoju so zbrojou našou. 

V listopade 1848. 

Spravujúca slovenská rada. 

Jozef Miloslav Ilurban, úd rady, Bedrich Bloudek, komandant ozbrojenieho 
Ľudovít Štúr, úd rady, povstania slovenskieho, 
Daniel Jaroslav Bôrik, tajomník rady, Fraňo Zach, náčelník berly pluku ozbro-

jenstva slovenskieho. 

12 

„Hlas Slováka v zálezitostech slovenského národu." 

Uverejnili Havlíčkove NN. 1849, č. 32 zo dňa 7. februára 1849. 

Autorom úvahy je pravdepodobne M. M. Hodža, ktorý navrhuje politické osa
mostatnenie Slovenska. Zmieňuje sa o činnosti v ládnych komisárov na Slovensku 
a vyzýva českých poslancov, aby napomáhali snahy Slovákov po politickom 

8 Ide o opatrenia, ktoré vyplývali z tzv. marcových zákonov, najmä, pravda, zo zákonov, 
rušiacich niektoré feudálne vzťahy a ťarchy. 
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