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Matúš Dula – neoblomný 
národovec a bojovník
Inšpiratívna	osobnosť	Matúša	Dulu	(28.	6.	1846	Blatnica	–	6.	1926	Ružomberok)	je,	žiaľ,	
podobne	ako	iní	slovenskí	dejatelia,	neprávom	veľakrát	zabúdaná.	Predseda	Slovenskej	národnej	
rady	1918,	iniciátor	Martinskej	deklarácie,	spolupredseda	Matice	slovenskej,	poslanec,	senátor,	
právnik,	advokát	a	cirkevný	činovník	–	to	sú	základné	záchytné	body	života	človeka.	Muža,	pre	
ktorého	bolo	národné	a	kresťanské	presvedčenie	neoddeliteľnou	časťou	jeho	pozemského	bytia.

Text: Marián Gešper | Foto: redakcia a archívy

z blATNicE cEz ViEDEň  
DO turcA
V	 živote	 tohto	 neoblomného	 náro-
dovca	sa	odráža	kronika	pohnutých	
udalostí	 slovenských	 dejín	 2.	 polo-
vice	 19.	 storočia	 a	 prvých	 desaťro-
čí	20.	storočia.	Narodil	sa	dva	roky	
pred	 vypuknutím	 revolúcie	 1848,	
ktorá	 zachvátila	 Európu.	 Obecnú	
školu	navštevoval	v	Blatnici	a	v	Mo-
šovciach,	 neskôr	 gymnáziá	 v	 Kež-
marku	 a	 Rožňave.	 Ako	 mladý	 štu-
dent	sa	osobne	zúčastnil	na	pamät-
nom	Memorandovom	zhromaždení	
6.	a	7.	júna	1861	v	Turč.	Sv.	Martine.	
Netrvalo dlho a dal o sebe prvýkrát 
politicky	vedieť	počas	 slávnostného	
zhromaždenia	v	auguste	1863,	kto-
rým	bola	založená	Matica	slovenská.	
Iba	 17-ročný	 gymnazista	 nadšene,	
s	 jemu	príslovečným	„fanatizmom“	
reční	na	námestí	a	vyzýva	Slovákov	
k	odhodlanosti	a	vytrvalosti	v	boji	za	
národné	práva.	V	tom	čase	sa	v	rodi-
ne	očakávalo,	že	si	vyberie	kňazskú	
cestu.	Dokonca	začal	kázať	pod	do-
hľadom	evanjelických	farárov	v	Bet- 
liari,	 Polome	 a	 v	Nižnej	 Slanej.	 Po	
istom váhaní sa mladý Dula rozho-
dol	 nestať	 kňazom,	 ale	 začať	 štu-
dovať	 právo	 vo	Viedni	 (1864).	Voľ-
ba hlavného mesta ríše nebola ná-
hodná,	aj	v	tom	možno	cítiť	dlhodo-
bý zámer starších národovcov, ktorí 
viedli tuhý zápas za memorandové 
požiadavky	 z	 roku	1861.	Slovenská	
politická reprezentácia verila vlád-
nym	prísľubom	z	Viedne	o	osobitej	
slovenskej samospráve. Na predpo-
kladané nové pozície v štátnom apa-
ráte	bolo	nevyhnutné	pripraviť	slo-
venský dorast predovšetkým z práv-
nickej oblasti – najlepšie s pozna-Matúš Dula. Ako prvý predseda SNS a prvej SNR
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ním	 rakúskych	 politických	 pome-
rov.	 Vo	 Viedni	Matúš	 Dula	 iniciuje	
so	 spolužiakmi	 akademický	 spolok	
Slovenské okolie,	pomenovaný	podľa	
základnej	memorandovej	požiadav-
ky	vyčlenenia	takéhoto	územia.	Vie-
denské	 pôsobenie	 bolo	 poznačené	
aj	Dulovou	 činorodou	 spoluprácou	
s bratmi Moravanmi i Poliakmi, rov-
nako	pôsobil	aj	v	čerstvo	založenom	
českom	spolku	Sokol a v známej Slo-
vanskej besede.	V	roku	1867,	po	 tre-
ťom	 ročníku	 štúdia,	 bolo	 už	 jasné,	
že	 rakúsko-uhorské	politické	vyrov-
nanie	 sa	 bude	 realizovať	 na	 úrok	
predovšetkým slovanských národov 
monarchie.	 Zmena	 politickej	 situ-
ácie	 spôsobila	 prestup	 celého	 radu	
slovenských	 študentov	 z	Viedne	na	
právnickú	 fakultu	do	Pešti	 –	 a	me-
dzi	nimi	aj	Dulu.	Po	ukončení	prá-
va si ho berie k sebe ako koncipien-
ta jeho patrón, advokát Pavol Mud-
roň.	O	niekoľko	rokov	si	aj	sám	Dula	
otvoril advokátsku prax priamo 
v	Turč.	Sv.	Martine.	

NEOHrOzENE prOti 
MAďARizácii
Potom	už	zrelý	muž	Matúš	Dula	sto-
jí neohrozene v prvom rade, brá-
niac	 národ	 pred	 agresívnou	 maďa-
rizáciou.	 Riskuje	 vlastnú	 právnickú	
kariéru	 advokáta,	 keď	 obhajuje	 slo-
venských	 národovcov	 vo	 vykonštru-
ovaných	 procesoch,	 organizovaných	
uhorskou štátnou mocou. Najzná-

mejšie	 sú	 proti	 Vavrovi	 Šrobárovi,	
Andrejovi	Hlinkovi,	ako	aj	tzv.	Kluž-
ský, kde obhajoval rumunských vlas-
tencov.	V	80.	rokoch	19.	storočia	za-
stupuje prenasledovaných Gustáva 
Kellnera	i	farára	Mošteňana.	V	roku	
1899	v	memorandovom	procese	ob-
hajuje	martinských	národovcov,	 aby	
o	 rok	neskôr	 sám	 zasadol	na	 lavicu	
obžalovaných	 v	 banskobystrickom	
procese	spoločne	s	Andrejom	Hala-
šom	a	Svetozárom	Hurbanom-Vajan-
ským. Súdne konania pocítil teda aj 
zo	 strany	 obžalovaného.	Odsedel	 si	
ešte	 ako	 mladík	 niekoľko	 mesiacov	
obyčajného	väzenia	v	Banskej	Bystri-
ci.	Za	to,	že	spolu	s	priateľmi	zorga-
nizoval	privítanie	na	železničnej	sta-
nici	Ambra	Pietora.	 (Tento	odvážny	
slovenský redaktor bol odsúdený sú-
dom	 na	 deväť	 mesiacov	 väzenia	 za	
napísanie	článku	pranierujúceho	ná-
rodnostnú politiku Uhorska.) 

Dula po svojom otcovi zdedil aj  
všeslovanskú	 myšlienku,	 ktorá	 tvo-
rila	pevnú	časť	 jeho	osobnosti.	Ne-
treba	 zabudnúť	 na	 dlhoročné	 pria- 
teľstvo	Matúša	Dulu	s	Adolfom	Dob- 
rianskym,	najvýznamnejším	predsta- 
viteľom	karpatských	Rusínov	 a	 tiež	
spoluzakladateľom	Matice.	Dula	bol	
zároveň	 známy	 tým,	 že	 jeho	 dom	
nemohol	obísť	žiadny	z	hostí	zo	slo-
vanských	krajín,	ktorí	zavítali	na	Slo- 
vensko. 

Známy	bol	aj	márny,	ale	obdivu-
hodný boj Matúša Dulu za obnovu 

slovenského evanjelického patronát-
neho	gymnázia	v	Turč.	Sv.	Martine,	
zrušeného spolu s Maticou a sloven-
skými	gymnáziami	 (1874	až	1875).	
Martinskí	 evanjelici	 sa	 rozhodli,	 že	
na	 svoje	 náklady	 založia	 nové	 cir-
kevné	gymnázium	s	vyučovacím	 ja-
zykom	 slovenským.	 Vec	 bola	 napo-
kon schválená uznesením Preddu-
najského	dištriktu	v	Prešporku	a	čle-
nom	komisie	pre	zriadenie	gymná-
zia	sa	stal	aj	Dula.	Rozhodnutie	pre-
šporského konventu však bolo pre-
kvapivo	 zrušené	 generálnym	 kon-
ventom v Pešti aj napriek zakotvenej 
vnútornej samospráve. Dula v Pešti 
tak	 vehementne	 obhajoval	 založe-
nie	 gymnázia	 a	 otázku	 autonómie	
konventu,	 že	 ho	 protivníci	 nazva-
li	 „divokým“.	Hodný	 svojej	prezýv-
ky	sa	nevzdal	a	interpeloval	priamo	
ministra	 vyučovania	 Csákyho.	 Ten	
sa	 síce	 vyjadril,	 že	 udelí	 povolenie	
na	zriadenie	gymnázia,	ale	iba	s	vy-
učovacím	jazykom	maďarským,	roz-
hodne nie slovenským. 

S	 rovnakou	 urputnosťou	 bojo-
val za zriadenie Národného domu 
v	Turč.	Sv.	Martine	v	roku	1887,	kto-
rý	sa	aj	vďaka	jeho	snaženiu	podari-
lo	postaviť	a	aspoň	čiastočne	nahra-
diť	zrušenú	Maticu	slovenskú.	Dula	
musel	zviesť	ďalší	zápas	s	neuveriteľ-
nými	prekážkami	vynaliezavej	uhor-
skej	 štátnej	 moci.	 Nielenže	 úrady	
nariadili	odstrániť	z	jeho	názvu	ná-
zov	 „národný“,	 ale	 bránili	 využitiu	

Gymnázium dnes. O jeho znovuotvorenie v Turč. Svätom Martine Dula tiež zápalisto bojoval
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divadelnej	sály	pod	zámienkou	pre-
padu	 stropu.	 Nechceli	 povoliť	 ani	
hostinskú	 koncesiu.	 Bolo	 príznač-
né,	že	Dula	nakoniec	všetko,	vďaka	
zdravej	agresivite,	presadil.	

MUDROňOV NASlEDOVNíK 
A prEDSEDA SNr
V	politickej	 činnosti	 patril	 k	 nasle-
dovníkom svojho niekdajšieho ad-
vokátskeho	 šéfa	 Pavla	 Mudroňa	 –	
historicky	prvého	predsedu	Sloven-
skej	 národnej	 strany.	Od	70.	 rokov	
19.	storočia	stál	pri	všetkých	dôleži-
tých	 činoch	 strany	 a	 neskôr	 sa	 stal	
jej	 najdlhšie	 pôsobiacim	 podpred-
sedom.	 Vedenie	 preberá	 v	 predve-
čer	 svetovej	 vojny	 na	 jar	 1914,	 už	
ako	 68-ročný.	 Treba	 zdôrazniť,	 že	
predsedníctvo najstaršej sloven-
skej	 politickej	 strany	 mu	 bolo	 zve-
rené	spontánne	s	jednoznačnou	dô-
verou	v	jeho	skúsenosti.	Prežíval	in-
tenzívne	peripetie	1.	svetovej	vojny,	
aby	na	konci	 apokalyptického	kon-
fliktu	 významne	 prispel	 k	 oslobo-
deniu Slovenska. Práve on inicio-
val	v	roku	1914	vytvorenie	kľúčové-
ho	reprezentatívneho	orgánu	–	Slo-
venskej	národnej	rady	(SNR),	ktorá	
mala	spojiť	rôznorodé	slovenské	po-

litické	prúdy.	Vypuknutie	vojny	a	at-
mosféra	 strachu,	 ktorá	 sa	 prehna-
la	 Rakúsko-Uhorskom,	 to	 znemož-
nili,	čo	viedlo	aj	k	politickej	pasivi-
te	Slovenskej	národnej	strany.	Uda-
losti nabrali dramatický spád od po-
lovice	 roka	1918.	SNR	sa	na	pred-
chádzajúcich poradách zišla takmer 
dobrodružným	 spôsobom	 a	 pod	

drobnohľadom	 uhorských	 bezpeč-
nostných	orgánov	30.	októbra	1918.	
Starý	politik	Matúš	Dula	preľstil	dl-
horočných	 protivníkov,	 keď	 oficiál-
ne	 nahlásil	 do	 Budapešti	 zvolanie	
výkonného výboru Slovenskej ná-
rodnej	 strany,	 no	 v	 skutočnosti	 or-
ganizoval	zasadnutie	Slovenskej	ná-
rodnej	rady.	Vtedajší	nový	predseda	
vlády	 Mihál	 Károlyi,	 neuvedomu-
júc	si	skutočný	cieľ,	povolil	zasadnu-
tie.	Dňa	30.	októbra 1918	v	Martine	

bola prijatá Martinská deklarácia, 
ktorou	sa	Slováci	prihlásili	k	Česko- 
-slovenskému	štátu	a	po	tisíc	rokoch	
sa	 definitívne	 rozišli	 s	 Uhorskom.	
Matúš Dula bol zvolený za predse-
du	SNR.	

zHASlA POcHODEň – 
SpOMiENKA OStAlA
O	 tom,	 že	 do	 poslednej	 chvíle	mu	
bola	potrebná	 veľká	 osobná	 statoč-
nosť,	svedčí	aj	Dulovo	zatknutie	ma-
ďarskou	vojenskou	jednotkou	pôso-
biacou	v	meste.	Maďarský	dôstojník	
mu dokonca hrozil vojenským sú-
dom za vlastizradu. Prepustený bol 
na	osobný	zákrok	Mihála	Karolyiho,	
ktorý	sa	snažili	nalákať	slovenskú	re-
prezentáciu na autonómiu v rámci 
Maďarska.	Ba	sľúbil	mu	funkciu	slo-
venského	bána.	V	tých	chvíľach	išlo	
naozaj	o	život,	veď	v	iných	nepoko-
joch	 bol	 budapeštianskym	 davom	
zlynčovaný	 zaprisahaný	 nepriateľ	
slovenskej veci, vojnový ministerský 

predseda	 Istvan	 Tisza.	 Prepustenie	
však	 72-ročný	 Matúš	 Dula	 využije	
iba na jedinú cestu, ktorá na sklama-
nie	 M.	 Karolyiho	 ideovo	 nevied- 
la	 do	 Budapešti,	 ale	 k	 potvrdeniu	
Martinskej	deklarácie	a	vzniku	Čes-
ko-slovenskej	republiky.	Život	Matú-
ša	Dulu,	jeho	úspechy	a	prehry	ako-
by	 pomyselne	 smerovali	 k	 závereč-
nému	vyvrcholeniu	–	a	to	k	oslobo-
deniu	 Slovenska	 v	 posledných	 kŕ-
čoch	1.	svetovej	vojny.	

Ktovie,	 aké	 boli	 jeho	 myšlienky,	
keď	 po	 polstoročnej	 ceste	 partici-
poval na obnove Matice slovenskej 
v	roku	1919,	ktorej	založenie	inten-
zívne	prežíval	ako	mladý	gymnazis-
ta.	 Spolu	 s	 Hviezdoslavom,	 Fran-
tiškom	Richardom	Osvaldom	a	Vav-
rom	Šrobárom	 sa	 stal	 zaslúžene	 jej	
spolupredsedom.	Matúš	Dula	ďalej	
pôsobil	ako	poslanec	a	neskôr	sená-
tor	Národného	zhromaždenia	v	Pra-
he. Slovenskú národnú radu však 
onedlho	nová	vláda	zrušila,	čo	bola	
neblahá	predzvesť	osudných	rozpo-
rov v novej republike. 

Postupne sa zhoršujúci zdravotný 
stav	ho	vyraďuje	z	politického	živo-
ta.	Zomiera	pokojne	13.	 júna	1926	
o	pol	desiatej	večer	v	ružomberskej	
nemocnici a je pochovaný na Ná-
rodnom	 cintoríne	 v	 Martine.	 Ako	
písali	 jeho	 súčasníci:	 „Zhasla pocho-
deň, ktorá vytrvalo osvetľovala cestu aj 
v tých pre Slovákov najtemnejších ča-
soch.“ n

Advokát Pavol Mudroň. Starší priateľ aj 
učiteľ

Radnica vo Viedni. Veľakrát národovec asi dumal o budúcej práci pri pohľade na ňu
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