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Abstrakt
V průběhu roku 1921 se pokusil po rozpadu Rakouska-Uherska sesazený král Karel
Habsburský o návrat na maďarský trůn. Jeho pokusy byly v obou případech neúspěšné.
Tyto restaurační pokusy měly za následek vypuknutí krize v nově vzniklém
mezinárodním systému poválečné Evropy. Odpověď jednotlivých států, zejména reakce
Malé dohody v čele s Edvardem Benešem, přispěla k vyhrocení události až na pokraj
válečného konfliktu.
Práce si klade za cíl vyjasnit faktory, které vedly císaře Karla k rozhodnutí návratu na
trůn. Práce se dále zabývá československou reakcí na maďarské události, její intenzitou a
argumentací za pomocí analýzy československých diplomatických zpráv a dobového
tisku.
Práce objasňuje, že ke Karlovu rozhodnutí k návratu na trůn přispělo hned několik
faktorů. Mezi nimi byla například císařova morálka a víra v humanismus, nebo přílišná
důvěra krále Karla ve své poddané. Dále pak císařovo přesvědčení o podpoře celé akce
jak v Maďarsku, tak v zahraničí. Druhá výzkumná otázka odkrývá způsoby, jakými
reagoval na maďarské události československý tisk a československá politická
reprezentace. Z diplomatických zpráv je jasně patrný odmítavý postoj Československa ke
Karlově akci. Diplomatické zprávy navíc obsahují citově zbarvená slova, které se
vyskytují i v československém tisku, jenž předkládá československé veřejnosti zkreslený
obraz o tehdejším dění v Maďarsku.

Abstract
During 1921, after the break-up of Austria-Hungary, Charles Habsburg attempted twice
to return to the Hungarian throne. His attempts were unsuccessful in both cases. These

restaurant attempts have resulted in the outbreak of the crisis in the newly established
international post-war European system. The response of the individual states, in
particular the reaction of the Little Entente headed by Edvard Benes, contributed to the
escalation of the event to the brink of the war.
The thesis aims to clarify the factors that led Emperor Charles to return to the throne.
The thesis also deals with the Czechoslovak response to Hungarian events, its intensity,
arguments and speeches with the help of analysis of Czechoslovak diplomatic reports
and periodicals.
The work clarifies that several factors contributed to decision of Charles to return to the
throne. These include, for example, the Emperor's morale and belief in humanism,
arising from the times of the education of a young Emperor, or, for example, the
overwhelming trust in his subjugation. Furthermore, the Emperor's conviction about the
support of the whole event both in Hungary and abroad. The second research question
reveals the ways in which the Czechoslovak press and the Czechoslovak political
representation reacted to the Hungarian events. The diplomatic reports clearly show
Czechoslovakia's rejection of Charles's action. In addition, the diplomatic news contains
emotionally colored words, which are also found in the Czechoslovak press, which
presents distorted picture of the event in Hungary to the Czechoslovak public.
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Úvod
Poslední rakouský císař, český a uherský král Karel Habsburský, není v povědomí
širší české veřejnosti až tolik známý. Může to být částečně způsobeno dlouhou vládou
Karlova předchůdce Františka Josefa I., vedle které se může jevit Karlova dvouroční
vláda jako málo významná. Dalším aspektem, který přispěl k částečnému vytlačení
posledního císaře Rakouska-Uherska z myslí tehdejšího Československa, byl
jednostranný výklad dějin ve školních lavicích. Prakticky dodnes převládá pojetí o jediné
pravdě ohledně vzniku Československé republiky kvůli legionářům bojujícím za svou
nově vznikající vlast.
Po první světové válce došlo v Evropě k razantní změně mezinárodně-politického
uspořádání za současné detronizace Habsburků. Podíváme-li se na Karlovy restaurační
pokusy dnes, mohli bychom dospět k názoru, že není pochyb o tom, že Karla motivovaly
k návratu na trůn zejména mocenské zájmy. Bylo tomu však skutečně tak? Z mnohé
literatury se dovíme, že Karlovy restaurační pokusy byly již předem odsouzeny k zániku
a že Karel neměl při svých pokusech zajištěnou mezinárodní podporu. Jednotlivé texty
různých autorů se ale v otázce Karlovy motivace k návratu na trůn diametrálně liší a
protiřečí si.
Osobou císaře Karla Habsburského a jeho restauračním pokusům již bylo v literatuře
věnováno mnoho prostoru. Faktorům, jež Karla vedly k rozhodnutí pro návrat na trůn,
však dle mého nebyla věnována dostatečná pozornost. Ve své práci se pokouším nalézt
odpověď právě na to, co císaře vedlo ke konečnému rozhodnutí pro návrat. Druhým
objektem zkoumání je československá reakce na události v Maďarsku, její intenzita,
argumentace a její různé projevy. Zde se zabývám zejména československou reakcí
patrnou z přepisů diplomatických zpráv a článků denního tisku. Při nacházení odpovědi
na faktory, které vedly Karla k rozhodnutí k restauraci, vycházím zejména z
komparace historiografie, která se věnuje osobě Karla Habsburského. Jednotliví autoři
zaujímají ke stejným problematikám někdy i diametrálně odlišná stanoviska, což je v mé
práci zdůrazněno. Při zkoumání československé reakce z pohledu zahraniční politiky a
dobového tisku vycházím z analýzy zdrojů, jež tvoří zejména přepisy diplomatických
zpráv a obsahová analýza dobového československého tisku. Samotná práce je osobní
případovou studií.
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Ve svém bádání vycházím zejména ze sekundární literatury a dobových periodik.
Jedinou výjimkou je Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody,
zpracována Jindřichem Dejmkem. Tento dvoudílný svazek shrnuje dokumenty
československé zahraniční politiky v letech 1920 a 1921 a jasně vykresluje
československý postoj ke zkoumaným událostem. Při psaní této práce mi jako opora pro
orientaci v chronologickém sledu událostí slouží monografie císaře Karla z pera českého
historika Jana Galandauera. Galandauerův text je jistě velmi přínosným pro českou
historickou literaturu. Autor se však jako by vžívá do nešťastné role, kterou Karlovi
udělil osud. Ačkoli se moje vlastní sympatie k osobě císaře Karla nejspíš nacházejí na
podobném místě, jako u Jana Galandauera, nezbývá mi, než konstatovat mírnou
zaujatost, která z textu vyplývá. Faktem, který zásadním způsobem znesnadňuje
čtenářovu orientaci ve zdrojích, ze kterých autor čerpal, je úplná absence poznámkového
aparátu v textu. Další biografie císaře Karla, ze které vycházím, je práce německé
historičky Evy Demmerleové. Ačkoli text přináší zajímavé informace, je psán velmi
jednostranně. Z práce je znát značná sympatie, či dokonce obdiv ke Karlově osobě a
celému habsburskému rodu. Historička působila jako asistentka a tisková mluvčí Otty
Habsburského, nejstaršího syna císaře Karla. Dalším, podobným textem, je monografie
císaře Karla od Josefa Pejřimovského, který taktéž obhajuje činy císaře Karla a ukazuje
jej v tom nejlepším světle. Ačkoli text obsahuje mnoho zajímavých informací,
dohledávání zdrojů je tu opět velmi znesnadněno absencí poznámkového aparátu v
textu. Autor je člen monarchistické strany Koruny České, s jejíž podporou byla tato
kniha vydána. Opačné postoje, které zaujímal tehdejší československý zahraniční
ministr a předseda vlády Edvard Beneš, jsou shrnuty v politické biografii Edvarda
Beneše od Jindřicha Dejmka. Dalším užitečným zdrojem jsou Benešovy projevy a
úvahy z let 1919-1924, kde československý politik vysvětluje, z čeho vychází navenek
působící razantní, až agresivní postoje československé vlády. Další texty, ze kterých ve
své práci čerpám, jsou tři různé svazky, které se zabývají meziválečným obdobím v
Maďarsku. Autoři jednotlivých prací jsou maďarští historici Gyula Juhász a Magda
Ádám a česká historička Eva Irmanová. Ačkoli se nedá těmto pracím upřít jejich
vědeckost, všechny tři se věnují širšímu časovému období a studovaná problematika v
nich nezaujímá až tak důležité místo.
Součástí

mé

práce

je

reflexe

druhého

restauračního

pokusu

v dobovém

československém tisku. Rozbor dobového tisku doplňuje československou reakci v
mezinárodní politice. V době první republiky byl právě denní tisk jedním
z nejdůležitějších zdrojů informací. Jeho podoba pak měla zejména v prvních letech
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nového státního zřízení jistě nemalý vliv na formování veřejného mínění a vytváření
národní identity. Rozhodl jsem se zde zohlednit pouze druhý restaurační pokus, protože
reakce v dobovém tisku byla v tomto případě více obsáhlá, než při pokusu prvním. Právě
druhý pokus se mi jeví pro analýzu tohoto typu jako více relevantní. Mým záměrem je
v této kapitole poukázat na to, jakým způsobem a jakou rétorikou na tyto události
československý dobový tisk reagoval. Pro svou práci jsem se rozhodl provést analýzu
vybraných periodik v omezeném časovém prostoru. Druhý restaurační pokus propukl
na maďarské půdě 21. října 1921. První zmínky o této události se v československém
tisku začínají objevovat následující den, tedy 22. října 1921. Svoji analýzu počínám
tímto dnem a končím dne 28. října 1921. Toho dne již v užitých periodikách přestávají
zprávy o dění v Maďarsku plnit úvodní strany a dostávají se spíše do pozadí. Pro svoji
práci jsem se rozhodl užít tří tehdejších významných periodik vydávaných v českém
jazyce. Jsou to Lidové noviny, Národní listy a Národní politika. Mnou vybraná
periodika patří mezi jedny z nejdůvěryhodnějších nejen z hlediska čtenosti, ale i
z hlediska názorových proudů, které tyto noviny představovaly. Národní listy, které
vznikly ještě za Rakouského císařství, se přikláněly na stranu národních demokratů. Na
stejné části politického spektra se nacházela i Národní politika, nejprodávanější deník
v předválečném Československu. Lidové noviny nebyly oficiálně pod správou žádného
politického hnutí. Jinak ale reprezentovaly zejména názory skupiny kolem prezidenta
Masaryka.
Svoji práci člením do několika kapitol. V kapitole první seznámím čtenáře se
zkráceným životopisem císaře Karla podle různých autorů. Důraz je zde kladen na
aspekty výchovy, které měly významný vliv na Karlovy pozdější činy. V další kapitole
jsou popsány jednotlivé elementy, které vedly Karla ke konečnému rozhodnutí pro návrat
na trůn. Právě na tyto záležitosti se jednotlivé pohledy autorů někdy i diametrálně liší.
Rozdíly v těchto pohledech jsou zdůrazněny a popsány. Následující kapitola se věnuje
samotnému prvnímu restauračnímu pokusu, který vyvolal bouřlivou reakci v celé Evropě.
Nejvýrazněji však proti Karlovu návratu na trůn vystoupila československá diplomacie
společně s Malou dohodou. V této kapitole je věnován prostor mezinárodní reakci, a to
zejména reakci Malé dohody. Další kapitola popisuje mezihru mezi dvěma restauračními
pokusy. V tomto časového období proběhly určité změny v otázce podpory Karla,
a to jak v politických kruzích, tak v řadách obyvatelstva. Tyto změny jsou v této krátké
kapitole popsány. Následující kapitola se věnuje druhému, tedy poslednímu pokusu
Karla Habsburského o návrat na trůn. Kapitolu člením na tři části. Část první se zabývá
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mírou mezinárodní reakce, se zdůrazněním té malodohodové, v čele s Edvardem
Benešem. Zde budou opět srovnány jednotlivé pohledy různých stran a autorů na
zkoumanou problematiku. Další část kapitoly tvoří reflexe druhého restauračního
pokusu ve vybraném československém dobovém tisku. Tento oddíl ukazuje, jakým
způsobem se o maďarských událostech dovídalo obyvatelstvo tehdejší Československé
republiky. Třetí částí téže kapitoly je zhodnocení druhého restauračního pokusu
z pohledu československé zahraniční politiky a dobových novinových článků. Poslední
kapitolou je závěr, ve kterém se pokusím shrnout všechny doposud získané poznatky a
nalézt odpovědi na jednotlivé otázky.
Ve své práci užívám přídavného jména maďarský, i uherský. Čeština má tato dvě
slova, která mohou odkazovat na různé územní celky, díky podstatným jménům, od
kterých byla odvozena. Třebaže v maďarštině mezi těmito slovy není žádný rozdíl, český
čtenář by mohl namítnout, že Karel byl korunován v roce 1916 uherským králem. Kdežto
v roce 1921, když se pokusil o návrat na trůn, byl již oficiální název státu do češtiny
překládán jako Maďarské království. Ve své práci užívám obou přídavných jmen, kterými
nevyjadřuji žádný postoj, či politicko-historické přesvědčení. Přesto, že se má práce
zabývá pokusy o návrat Karla Habsburského na trůn maďarského krále, ve své práci často
mluvím o Karlu jako o císaři. Činím tak proto, že je tento Habsburk pod titulem
rakouského císaře známější a mluví tak o něm i drtivá většina literatury věnující se jeho
osobě. Další nejasností, která by mohla být čtenářem špatně pochopena, je popis Karla
jako císaře a krále i v době, kdy oficiálně nevládnul. Za tímto pojmenováním opět nestojí
žádné politické přesvědčení, ale pouze praktické důvody. Užití výrazů jako exkrál, nebo
bývalý císař, ke kterým se některé texty uchylují, se mi nezdá být příliš vhodné.

1. Karel Habsburský
Karel Habsburský se narodil 17. srpna 1887 na zámku Persenburg jako arcivévoda
Karel František Josef Ludvík Hubert Georg Maria. Tehdy však ještě nikdo netušil, že
narozené dítě se stane králem a císařem. Jeho následnictví trůnu bylo vysoce
nepravděpodobné. Následníkem císaře Františka Josefa I. měl být jeho syn, korunní princ
Rudolf a jeho případné děti. Ten ale spáchal v roce 1889 sebevraždu a zemřel bez
mužských potomků. Po smrti dalšího arcivévody Karla Ludvíka v roce 1896 se stal
následníkem trůnu František Ferdinand d’Este, který se však oženil s českou šlechtičnou
Žofií Chotkovou, čímž vznikl nerovnorodý manželský svazek. František Ferdinand se
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musel vzdát nástupnických práv pro své děti, které by z tohoto svazku vzešly. Dalším
následníkem trůnu byl Karlův otec Otto, který ale v roce 1906 zemřel a po zavraždění
Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu v roce 1914 se stal Karel přímým následníkem
trůnu.1
Karlův otec, arcivévoda Otto, nebyl stvořený pro poklidný rodinný život a často
hledal rozptýlení mimo domov. Tudíž Karla vychovávala spíše, jeho matka, i když také
Otto dbal na to, aby se Karlovi dostalo kvalitního vzdělání.2 Josef Pejřimovský ve svém
textu však tvrdí, že jak mladý arcivévoda Karel, tak i jeho bratr Maxmilián byli od
výchovného vlivu svého otce vzdáleni. 3 Karlova matka byla hluboce věřící a své děti
vychovávala ve víře již od útlého dětství. Svoji zbožnost, která mu byla vštěpena matkou,
si Karel osvojil již v dětství. Víra v Boha jej provázela v celém jeho životě. Dalo by se
říct, že každý Karlův čin byl protnut lidskou čistotou, podtrženou hlubokou vírou a
morálními principy. Historička Eva Demmerleová uvádí, že byl Karel jako panovník
přesvědčen, že má povinnost starat se zejména o blaho svých poddaných.4 V prosinci roku
1906 zemřel Karlův otec Otto, čímž se stal mladý arcivévoda druhým následníkem trůnu.
Tehdy devatenáctiletý Karel odjel studovat do Prahy, po dvě léta bydlel v prostorách
Pražského hradu, který už znal ze svých dětských let.5 Tento, byť krátký pobyt v Praze,
měl na čtyřletého Karla dobrý vliv, čímž se dá vysvětlit Karlův budoucí kladný vztah k
Čechám.6 Otázka výukového programu, podle něhož měl Karel studovat, jako budoucí
císař, byla probírána mnoha osobami. Svůj zájem o studijní plán následníka trůnu projevil
i sám císař František Josef. Vzhledem k tomu, že byla univerzita rozdělena na českou a
německou, nepřipadalo v úvahu, že by Karel jednu z nich vynechal, to by byl jasný důkaz
nadržování jedné, či druhé straně, navíc v době česko-německého národnostního zápasu.7
Nakonec bylo vše vyřešeno rozhodnutím, že Karla budou navštěvovat přímo na Pražském
hradě vyučující jak z německé, tak z české univerzity. Karlovo studium zahrnovalo
historii, právo a ekonomii, přitom měl být kladen důraz na praktickou stránku těchto
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předmětů. Karlovi profesoři prý ujišťovali jeho blízké o tom, že byl skvělým žákem,
rychle všechno chápal a ke studiu projevoval velký zájem.8 Již před studii v Praze započal
Karel skutečnou vojenskou službu. Stalo se tak v září 1905, kdy mladý arcivévoda
nastoupil k 1. eskadroně dragounského pluku
č. 7. Sídlem této posádky byly Chudeřice u Bíliny.9 Po studiích se Karel ke svému pluku
vrátil, ovšem jeho sídlo bylo přemístěno do Brandýsa nad Labem, kde se Karel těšil velké
oblibě jak mezi svými kolegy vojáky, tak mezi civilním obyvatelstvem. 10 Karlova
přátelská povaha, slušnost a příjemné vystupování, tedy vlastnosti, které Karlovi vštěpila
přesně stanovená výchova, však měly na Karlův osud také negativní dopad, jak uvádí Eva
Demmerleová. Mladý císař totiž přespříliš věřil v dobro člověka, což se v jeho budoucím
politickém životě ukázalo být jako nežádoucí.11
Poté, co si první následník trůnu František Ferdinand vzal za ženu českou šlechtičnu
Žofii Chotkovou, zaujímal Karel klíčové místo v představách budoucnosti Habsburské
monarchie. 28. červen 1914 dočista obrátil život Karla naruby. Jakkoli byl budoucí císař
Karel charismatický, vzdělaný a vychovaný ve vší počestnosti, atentát jej zastihl jako jen
málo připraveného. Bylo pravděpodobné, že se stane císařem někdy ve 40. nebo 50. letech
20. století. Atentát ale všechny vyhlídky do budoucnosti změnil.12
Po vypuknutí války byl Karel přidělen k vrchnímu velení armády, prý aby se něco
přiučil. Karel ale počáteční válečné nadšení většiny prý nesdílel. 13 11. listopadu 1916 se
k němu dostala zpráva o horšícím se zdravotním stavu císaře. Karel se tedy vydal do
Vídně. O 10 dní později císař zemřel a 30. prosince byl Karel v Budapešti korunován
uherským králem a zároveň přijal přísahu věrnosti od obyvatel Uherska. 14 Ačkoli z
hlediska vlády nebyl korunovační akt nutný, 15 Karel v rámci své vlády v RakouskuUhersku nepřijal již žádnou jinou korunovaci.16 Je pravděpodobné, že tato korunovační
akce měla za cíl velkolepě uvést nového panovníka do úřadu a upevnit vztah mezi osobou
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panovníka a maďarským obyvatelstvem. Karel se jako panovník snažil zejména o rychlé
uzavření míru, který by ukončil první světovou válku a zabránil tak dalšímu krveprolití.
Josef Pejřimovský uvádí, že král Karel netoužil po žádných územních ziscích, jeho
jediným záměrem bylo ukončení války a zachování monarchie, jako společného domova
všech národů.17
Válka neznepokojovala Karla pouze z hlediska vojenských a civilních ztrát a
možnosti porážky, své místo v jejím průběhu zaujímají také obavy o budoucí vývoj
Rakouska-Uherska. Karel byl na konci války panovníkem monarchie, která již prakticky
neexistovala.18 Ve Vídni vyhlásili v říjnu 1918 Německé Rakousko, vyhlášeno bylo také
samostatné Československo a budapešťská vláda vypověděla dualismus. K dovršení
rozpadu monarchie prakticky zbývalo jenom odstranění císaře. Pro Karla bylo ale něco
takového naprosto nemyslitelné. Nejenom že mu byla svatá přísaha, kterou se zavázal,
ale vzdání se vladařských práv by bral jako hanbu a urážku svých předků, kteří vládli před
ním a jejichž pomyslným posledním článkem byl teď právě on. Ministerský předseda
Předlitavska Heinrich Lamasch začal spolu se zástupci vlády Německého Rakouska
vyjednávat manifest, kterým by se Karel vzdal trůnu. Karel zpočátku protestoval, ale
manifest nakonec podepsal. Navíc byl Lamaschem falešně ujištěn, že se jedná jen o
dočasnou rezignaci na výkon státní moci a neznamená to jeho úplnou abdikaci. Karel
musel být při podepisování tohoto dokumentu vystaven silnému psychickému tlaku,
neboť jeho pozdější výpovědi a jeho celoživotní přesvědčení se ani v nejmenším
neshodují s tímto činem.19
Texty, věnující se osobě Karla Habsburského, se v otázce popisu Karlovy výchovy
a osobnostních vlastností z ní vycházejících až na malé detaily shodují. Díky pilně
připravenému výchovnému plánu již od útlého dětství byl mladý císař dobře připraven na
výkon své moci. Skutečnost, že Karel při svém dospívání přišel do bližšího kontaktu s
různými národnostními skupinami obyvatelstva, mělo za následek jeho pochopení pro
ostatní národy v monarchii. Navíc byl Karel vychováván v křesťanské víře, která jej
provázela celým jeho životem. Křesťanská víra, morálka a víra v lidský humanismus,
které byly Karlovi po celý jeho život vlastní, měly za následek upevnění jeho charakteru,
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což se ale ukázalo také jako nevýhoda. Přílišná důvěra v politické osobnosti a poddané
byl jedním z faktorů, který zapříčinil Karlovy pozdější neúspěchy.

2. Odhodlání k návratu
Vnitropolitická situace v Maďarsku těsně po válce byla napjatá. Pařížská mírová
konference připravila Maďarsko o rozsáhlá území, mnoho Maďarů se tímto najednou
ocitlo mimo území svého státu. Navíc se vlády chopila revoluční vládnoucí rada v čele s
Bélou Kunem, který nastolil vládu tzv. rudého teroru. Ve stejnou dobu se ale proti
komunistické vládě formovalo opoziční hnutí, z něhož vznikla protikomunistická národní
armáda, která pomohla k odstranění komunistů a vytvoření vlády nové, sociálnědemokratické. Ta ovšem dlouho nevydržela, po státním puči moc převzal arcivévoda
Josef, který však byl donucen na nátlak Dohody odstoupit. V listopadu 1919 vstoupil na
scénu vrchní velitel maďarské armády Miklós Horthy, který se chopil moci. V Maďarsku
bylo opět vyhlášeno království, královým zástupcem měl být správce říše. Na tento post
byl Horthy v březnu 1920 zvolen.20 Znovunastolení království mohlo být chápáno tak, že
opravdovým, legitimním králem je opět Karel a Horthy jej pouze zastupuje. Maďarsko
by se v otázce chápání tehdejšího znovuobnoveného království dalo rozdělit do několika
názorových kruhů. Jednak v Maďarsku tehdy žilo mnoho přívrženců tzv. svobodné volby
krále. Přívrženci tohoto směru byli formováni zejména z řad malorolnických politiků.
Tento přístup popíral legitimitu korunovaného habsburského panovníka, krále Karla.
Naopak, stoupenci Karlova návratu, jakožto právoplatného krále, byli nazýváni
legitimisty. Legitimisté byli ti, kteří hájili právo krále na návrat na trůn. Byli totiž
přesvědčeni, že byl král sesazen neprávem, a tudíž stále zůstal legitimním panovníkem.
Tento směr byl podporován zejména vysokým klérem a katolickou aristokracií. 21 Sám
Horthy se ihned po svém zvolení říšským správcem oficiálně pasoval do role legitimisty,
když Karlovi do exilu odeslal dopis, kde krále ujišťoval o své věrnosti.22 V dopisech,
které Karlovi do Švýcarska chodily, jej sice Horthy oslovoval jako Jeho Veličenstvo, ale
zároveň jej nabádal, aby zůstal v exilu, protože zatím nenastala ta správná situace pro
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návrat na trůn. Říšský správce uváděl různé důvody. Tím nejpravděpodobnějším ale z
mého pohledu je doslova královská moc, kterou mu pozice správce přinesla. Jako regent
měl totiž téměř všechny královské pravomoci, kterých rád užíval.23
Bližšímu objasnění Karlova odhodlání k návratu nahrává fakt právní rozdílnosti
způsobu maďarské a rakouské abdikace. Rakouská vláda vydala 3. dubna 1919 zákon,
který zbavil Habsbursko-Lotrinský dům všech panovnických práv a ti členové habsburské
rodiny, kteří se nezřekli nároku na trůn, byli vyhoštěni ze země. 24 Naopak, v případě
maďarském nedošlo k pravomocné abdikaci krále Karla. Ten sice ve svém dopise
deklaroval, že se zříká královské moci a právo na rozhodování propůjčuje maďarskému
národu, jeho abdikace by však byla právně dokončena pouze v případě podpisu
ministerského předsedy se souhlasem parlamentu. K tomuto aktu však nedošlo.25 Další
element, který byl jistě jedním z hnacích sil Karla v jeho restauračních snahách,
představovala podpora Habsburské restaurace ze zahraničí, konkrétně ze strany
francouzského zahraničního ministra, jímž byl Aristide Briand. Svůj kladný postoj k
návratu Habsburků na maďarský trůn neskrýval, ba dokonce považoval habsburskou
restauraci za národní zájem Francie. Jedině obnovení dynastie Habsburků by podle něj
pomohlo ke vzniku dunajské konfederace, která měla eliminovat nebezpečí bolševismu a
rozšiřování Německa na východ.26 Způsob, kterým francouzský zahraniční ministr podal
Karlovi své záruky, je však různými autory popisován naprosto odlišně. Eva Irmanová ve
svém textu sice popisuje Briandovu náklonost ke Karlovým záměrům, zároveň ale jasně
zmiňuje, že Briand s Karlem nikdy nejednal a nikdy s ním žádnou smlouvu neuzavřel. 27
Naprosto opačný pohled na danou problematiku zastává Eva Demmerleová, která
popisuje slova císařovny Zity o tajných jednáních s Paříží, která se měla konat bez
přerušení od léta 1920 až do března 1921, tedy do doby těsně před prvním Karlovým
pokusem o návrat.28 Z textu vyplývá, že francouzská vláda vysloví císaři podporu, pokud
bude jeho pokus o návrat úspěšný. Francie pak slíbila přimět sousední státy Maďarska k
zachování klidu. Jednání mezi Karlem a Briandem měla podle autorky probíhat ústně, a
to skrze prostředníky, aby se šéf francouzské diplomacie nevystavoval zbytečnému
riziku. Jednotliví prostředníci, rekrutováni z řad francouzských diplomatů a politiků, pak
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cestovali mezi Paříží a Pranginsem29 a předávali informace mezi jednotlivými stranami.30
Autorka dokonce zmiňuje konkrétní body, které se zavázal Briand v případě Karlova
úspěšného návratu dodržet. Bodem nejdůležitějším je jistě „Okamžité uznání krále Karla,
jakmile převezme v Uhrách moc“.31 Mezi dalšími body je slib navázání hospodářských
vztahů, poskytnutí půjček Maďarsku ze strany Francie a vojenská pomoc Francie
v případě ohrožení Karla zvenčí. Briand Karlovi také slíbil prodiskutování rozsáhlých
územních ztrát Maďarska a uskutečnění případných korektur. Briand též Karla ujistil o
případném varování sousedních států Maďarska při zamýšlení nepřátelských akcí a
výrazných sankcích při jejich neuposlechnutí. 32 Publikace Evy Irmanové je jistě
historicky důvěryhodnější, než text Evy Demmerleové. Zde se však příkláním spíše na
stranu Demmerleové. Ať už byl ale byl vztah mezi Karlem a Briandem jakýkoli, faktem
je, že nedlouho poté, co Karel vstoupil na Maďarské území s cílem znovunabytí
královské moci, odmítla francouzská vláda jakýkoli podíl na Karlově akci. Při
pravdivosti verze Evy Demmerleové však přináší francouzská angažovanost možnost
nového pohledu na vnitřní pohnutky císaře a krále Karla k návratu na trůn. Podpora
Francie totiž nebyla pouze podpora jedné ze západoevropských zemí, ale je nutno si
uvědomit, že Francie, jakožto vítězná velmoc první světové války, měla na počátku 20.
let v mezinárodní politice vážené slovo a tudíž by dodržení výše zmíněných závazků
mohlo zajistit úspěšný návrat a udržení krále Karla na maďarském trůně.
Návrat Habsburského rodu do Uher se vylučoval s koncepcí nového politického
rozpoložení Evropy, tudíž se neobešel bez razantního postoje československé diplomacie
v čele s Edvardem Benešem. Z přepisu Benešových parlamentních proslovů je jasně
patrný kritický postoj Československa ke znovunastolení monarchie. Edvard Beneš zde
zmiňuje, že pro Československo je otázka opětovného nastolení císaře Karla mimo
jakoukoli diskusi. Zahraniční ministr shrnuje stanovisko československé vlády: „Z
prohlášení tohoto je patrno, že habsburská dynastie v jakékoliv formě a v kterékoli osobě
nemá přístupu zpět na kterýkoli trůn v centrální Evropě, a že tudíž toto veto vztahuje se
nejen na excísaře Karla, nýbrž také na jiné členy bývalé vládnoucí rodiny.“
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Československá vláda jako by počítala s tím, že Karlův návrat na trůn by se v budoucnu
opravdu mohl uskutečnit. Ještě před Karlovým prvním pokusem o návrat, 27. ledna 1921,
prohlásil Beneš na půdě parlamentu: „Kdyby se učinil pokus proti našemu rozhodnutí,
užili bychom v dohodě se svými přáteli všech prostředků v naší moci.“34
Kategorické odmítnutí myšlenky habsburské restaurace, pronesený Edvardem
Benešem, byl v maďarských kruzích ostře kritizován. Maďarský tisk prezentoval
Benešovo expozé za porušení suverenity maďarského státu. Stejné stanovisko, jako
Beneš zastával také diplomatický zástupce Velké Británie v Maďarsku Thomas Hohler.
Na Hohlerův postoj s trpkostí reagovali hrabě Andrássy a hrabě Apponyi, mluvčí
legitimistů v Maďarsku, kteří doufali, že stanovisko Dohody se ještě změní a Hohlerovo
vyjádření považovali za předčasné. 35 Maďarský ministr zahraniční Gustav Gratz
vystoupil 4. února 1921 v maďarské sněmovně, kde odmítl Benešovo expozé z konce
ledna o zákazu habsburské restaurace. Gratz se ve své řeči ohrazoval vůči jakémukoli
vnějšímu vlivu na maďarské uspořádání státního zřízení.36
Ke Karlovu rozhodnutí o návrat na trůn by jistě stačil pouhý fakt, že bylo v
Maďarsku obnoveno království a že zde nedošlo k právoplatné Karlově abdikaci.
Literatura, která se Karlovým pokusům věnuje, však popisuje hned několik dalších
faktorů, které přispěly ke Karlově konečnému rozhodnutí k návratu. Například nejistou
politickou situací v Maďarsku si mohl Karel vnitřně obhajovat nutnost své vlády, aby
konečně nastolil mír a stabilitu. Dále Karla k jeho činům jistě motivovala Horthyho
předstíraná loajalita a přesvědčování, že jenom on je opravdovým králem. Důvodem
nejdůležitějším však zůstává Karlova podpora ze zahraničí, zejména ze strany Francie.
Názory na vztahy Karla s francouzským zahraničním ministerstvem se však napříč
literaturou, která se této problematice věnuje, značně liší. V případě pravdivosti
Briandových záruk a jejich následného dodržení se situace mohla vyvinout jinak a ke
Karlově usednutí na trůn mohlo skutečně dojít.

34

Ibid.

35

Jindřich Dejmek a František Kolář, eds., Československá zahraniční politika a vznik Malé
dohody 1920-1921: Svazek I, (Praha: Karolinum, 2004), 450.
36

Ibid., 448.

12

3. První restaurační pokus
Karlova výprava za převzetím trůnu začala 24. března 1921. Pěšky přešel hranici
do Francie a autem odjel do Štrasburku, kde přesedl na vlak do Vídně, v němž měl
rezervováno kupé. Pomocí falešného pasu se vydával za španělského diplomata.37 Z
Vídně odjel Karel k maďarským hranicím, kde se prokázal jako příslušník britského
Červeného kříže. 26. března 1921 přijel Karel do západomaďarského města Szombathely,
kde byl ubytován v biskupském paláci u Jánose Mikese, přesvědčeného monarchisty.38
Biskup nic netušil a z počátku byl nečekanými hosty rozrušen. Když ale zjistil, že se
skutečně jedná o Jeho Veličenstvo, vřele Karla přijal. Náhodou v okolí Szombathely
trávilo několik maďarských politiků tehdejší velikonoční prázdniny. Ministr školství
József Vass se dokonce nacházel ve stejném biskupském paláci a ochotně dal Karlovi
svůj úřad k dispozici.39 Na nedalekém statku trávil dovolenou také ministerský předseda
Paul Teleki. Poté, co se o Karlově přítomnosti dozvěděl, přesunul se do biskupského
paláce, kde Karlovi kladl na srdce, aby odjel do Budapešti, nebo aby se vrátil do
Švýcarska. Mezi osobami, které se dostavily do biskupského paláce, nechyběl ani
plukovník Anton Lehár, skutečný legitimista, který okamžitě předal „svému králi“ velení.
Výsledkem jednání v biskupském paláci bylo rozhodnutí, aby Karel do Budapešti odjel
sám, bez vojenského doprovodu. Jedním z faktorů, které přispěly k tomuto rozhodnutí,
byl také fakt, že kromě Karla byli o Horthyho loajalitě přesvědčeni také plukovník Lehár
a ministr Teleki.40
Ministerský předseda Teleki měl vyjet s 90minutovým předstihem a připravit
Horthyho na příjezd krále, ale do Budapešti nedorazil. Královský palác tedy o příjezdu
krále nebyl informován a krále před palácem nikdo nevítal. Horthy byl jeho příjezdem
skutečně zaskočen. Následovala dvouhodinová konfrontace, během níž se Karel snažil
admirála přesvědčit o předání moci. Horthy byl ale neoblomný. Ani odkazování na
přísahu, kterou Horthy složil v listopadu 1918 v Schönbrunnu, Karlovi nijak nepomohlo.
Horthy nemínil ustoupit a Karla varoval před přímým nebezpečím, které by mohly přinést
vnitřní nepokoje a reakce Malé dohody.41 Oba používali vlastní argumentační linie. Karel
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měl v této věci jasno, vrátil se do Budapešti jako korunovaný uherský král. Povinností
jeho věrného poddaného, admirála Horthyho, je předání moci. Horthy odpovídal, že by
moc velmi rád předal, ale v ten okamžik by hranice Maďarska překročila dobře připravená
vojska sousedních států a Maďarsko v danou chvíli nemělo prostředky, kterými by proti
těmto armádám vystoupila.
Karel pověděl Horthymu o zárukách, které mu poskytla Francie, Karel ale v danou
chvíli neměl, jak by podporu Brianda doložil. Horthy se prý také domníval, že údajný
slib ze strany francouzské diplomacie je pouze léčkou pro to, aby si sousední státy mohly
najít důvod pro další požadavky vůči Maďarsku.42 Tiskový referent vyslanectví ČSR v
Maďarsku J. Bureš informoval ministerstvo zahraničních věcí o dopisu francouzského
ministerského předsedy Brianda, ve kterém mělo stát: „Francouzská vláda nemá
žádného zájmu na tom, kdo jest nebo bude v Maďarsku králem a nehodlá se mísiti do
vnitřních poměrů Maďarska.“43 Bureš také uvedl, že Horthyho setník Magassházy ověřil
platnost tohoto dopisu u budapešťské francouzské mise, která potvrdila, že je dopis
padělán.44Ať už byla pravda ohledně Briandovy podpory jakákoli, v této chvíli Francie
oficiálně odmítla Karla v jeho akci jakkoli podpořit.
Karel byl v této situaci nucen ustoupit. Horthy mu slíbil předání moci za tři týdny a
Karel měl mezitím počkat v Szombathely. Ještě tehdy bývalý král věřil svému kdysi
věrnému poddanému, že na myšlenku restaurace skutečně přistoupí.45 Horthy z tohoto
sporu vyšel jasně jako vítěz, mladému Habsburkovi slíbil trůn jen proto, aby získal čas
pro vyřešení situace. Těsně předtím, než se Karel a Horthy rozloučili, požádal admirál,
aby mu král udělil Řád Marie Terezie, nejvyšší vojenské vyznamenání. Karel tento řád
Horthymu skutečně udělil.46 Poté se král odebral zpět do Szombathely a čekal na vývoj
situace.
Pokud Karlovi zbyla jen trocha důvěry v admirála Horthyho, byla definitivně
ztracena poté, co se dozvěděl, že si říšský správce povolal do svého paláce zástupce zemí
Dohody a probíral s nimi záležitosti, jež slíbil zachovat v utajení. 47 Setkání Karla s
Horthym vyvolalo v sousedních státech značné znepokojení, královský puč byl totiž
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považován za společnou akci maďarské vlády a Karla. Budapešťští diplomaté shodně
informovali své vlády, že ani Horthy, ani maďarská vláda nic o chystaném puči nevěděli.
Stanovisko velmocí nebylo v otázce postoje k Habsburkům zcela jednotné.
Velmoci se řídily zásadami, které byly položeny na Konferenci velvyslanců v únoru 1920.
V praxi to znamenalo, že byl na Maďarsko vyvíjen tlak, aby byl bývalý král co nejdříve
deportován ze země. V neposlední řadě bylo zájmem velmocí kontrolovat činy
Československa a Maďarska, aby nevedly k válečnému konfliktu. 48 Francouzi oficiálně
podporovali rozhodnutí konference, ale některé kruhy prý sympatizovaly s císařem.
Ačkoli se francouzský ministerský předseda netajil tím, že s restaurací Habsburků
sympatizuje a jejich návrat požadoval dokonce za národní zájem Francie, i on sám
nakonec dementoval jakoukoli úlohu Francie na přípravě akce. O pár dní později byl
postoj Francie už naprosto jasný, a to proti puči. Eva Irmanová ve svém textu uvádí, že i
Velká Británie byla v této otázce přinejmenším stejně rozpolcená. Sněmovna lordů a
obecně aristokracie se přikláněla k habsburské restauraci, kdežto britské vládní kruhy
byly naopak protihabsburské. Dále Irmanová uvádí, že britský ministr zahraničí George
Curzon byl toho názoru, že restaurace Habsburků by byla schopna rozbít všechny
vyhlídky budoucí spolupráce mezi dunajskými státy. 49 Je vhodné také zmínit tehdejší
diplomatickou pozici Itálie. Byla zajedno s Malou dohodou a Anglií, že návrat Karla na
maďarský trůn představuje nebezpečí.
Československému ministerstvu zahraničí byly podávány informace týkající se
Karlova restauračního pokusu zejména diplomatickým zástupcem v Budapešti, jímž byl
toho času Václav Lejhanec. Ten nejprve předal československému zahraničnímu úřadu
zprávy o samotném návratu císaře do Maďarska. V další zprávě informoval o stanoviscích
vlády jihoslovanské, které byly oficiálně předány Horthymu jihoslovanským zástupcem
Milojevićem. Podobně reagovala také rumunská reprezentace, která kategoricky odmítla
návrat krále na maďarský trůn. Také sám Lejhanec reprezentoval postoje československé
vlády na maďarském zahraničním ministerstvu, kde odkázal na známé stanovisko
československé vlády a na expozé ministra Beneše z 27. ledna 1921. Byl zde přijat
vyslancem Kányou, který sdělil, že jsou již připraveny kroky pro Karlův odjezd zpět do
ciziny. Kánya však neopomenul zmínit maďarský postoj, a sice že jde pouze o vnitřní
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maďarskou záležitost, kterou vyřeší povolaní jednatelé v zájmu státu.50 Československý
ministr zahraničí Edvard Beneš se díky svým diplomatickým činům pasoval do pozice
hlavního aktéra proti restauraci Habsburků v Maďarsku. Již 30. března 1921 instruoval
Lejhance o razantním postoji československé vlády.: „Oznamte vládě maďarské, že jestli
Karel neopustí okamžitě Maďarsko, učiníme v dohodě se svými přáteli opatření, jež
pokládáme za nutná v tomto případě. Jaká budou tato opatření, zatím nesdělovat.
Myslíme především na blokádu, pak na vojenskou demonstraci.“ 51 Beneš zaslal tuto
telegrafickou zprávu také vyslanci ČSR v Království SHS A. Kalinovi a vyslanci v
Rumunsku F. Veverkovi. Oba zástupce informoval o tom, aby podali návrh jak
jihoslovanské, tak rumunské vládě. Požádal také o sdělení téhož postupu Maďarské vládě.
V telegrafické instrukci stálo, že Beneš o této věci informuje Rumunsko, Království SHS,
Vídeň, Řím, Paříž a Londýn.52
O den později, 31. března 1921 podal Václav Lejhanec československému
ministerstvu zprávu o další návštěvě maďarského vyslance, Kányi. Ten Lejhancovi sice
opět sdělil, že situaci považuje Maďarská strana za záležitost čistě vnitřní, ale maďarská
vláda podnikla veškeré kroky, aby Karel co nejdříve zemi opustil. Zajímavostí této zprávy
je Lejhancem vzpomínaná polemika týkající se nesprávného pojmenování států.
Lejhanec vytkl Kányovi, že oficiální název není „Tschechien“, ale „Tschecoslovaquie“.
Ten mu naopak odpověděl, že strana československá také používá raději název
„Magyarien“, nikoliv maďarskou stranou preferované „Ungarn“.53

Československá diplomacie v čele s Benešem rozhodla 1. dubna učinit razantnější
krok ke znemožnění habsburské restaurace. O svých krocích Beneš informoval parlament
Československé republiky již den předem.54 Šéf československé diplomacie informoval
vládu o možných budoucích krocích ve třech bodech. „Navrhuji využíti společně co
nejvíce proti Maďarům avantury Karlovy: 1) vynutiti definitivní řešení otázky dynastie a
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dání pevných garancií nám ze strany Maďarů, 2) řešení otázky západních Uher okamžitě,
3) dohodnutí na konkrétním postupu pro případ, že by
Maďaři porušili dané garancie.“55
V maďarském parlamentu proběhla 1. dubna mimořádná schůze, která měla
hlasovat o dalším postupu v otázce pobytu Karla Habsburského v Maďarsku. Václav
Lejhanec o tomto jednání podal zprávu. Výsledkem jednání parlamentu bylo potvrzení
práv Horthyho jako správce země. Parlament zároveň svým usnesením přikázal vládě,
aby každý podobný pokus o porušení daného právního stavu potlačila. Horthy se dočkal
bouřlivých ovací, zpívala se také státní hymna.56
Už tehdy si byl Beneš dobře vědom toho, že bezprostřední nebezpečí pominulo a
záležitost bude brzy u konce. Přesto bylo v jeho snahách prozatím udržet stávající
diplomatický tlak a podle toho informoval československé zástupce v zahraničí. Zdá se,
že bylo Benešovým záměrem využít tuto mimořádnou událost pro konsolidaci
československé národní jednoty. Beneš dokonce oznámil tehdejšímu rumunskému
zahraničnímu ministru Take Ionescovi, že vzniklá situace poslouží našim vnitřním
záležitostem, zejména k posílení armády.57 O dva dny později, 3. dubna 1921, se Beneš
rozhodl pro velmi rozhodný krok, kterým bylo instruovat československou reprezentaci
v zahraničí o předání ultimativní nóty maďarské vládě. Svým razantním rozhodnutím se
chtěl také pojistit, že k podobnému případu již v budoucnu nedojde. Také chtěl svým
činem dokázat, že habsburská restaurace rozhodně není interní maďarskou záležitostí, jak
bylo ze strany Maďarů stále opakováno a že hodlá nasadit všech prostředků ke
znemožnění restauračních snah.58 Instrukce Edvarda Beneše o ultimativní nótě ze 3.
dubna 1921 zní:
„1) Žádáme okamžité odstranění Karla Habsburka z Uher.
2) Bude-li Karel ve čtvrtek 7. dubna v 6 hodin večer ještě v Uhrách, přikročíme
ihned k vyplnění těch opatření, na nichž jsme se společně dohodli.
Pro vaši informaci: Další opatření budou: odvolání misí, zastavení všeho styku,
přípravy vojenské a mobilizace dvou ročníků.“59
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Beneš zajisté plánoval váhu svého ultimáta ještě zvýšit právě potvrzením stejného
názoru z rumunské a italské strany. Rumunsko i Itálie se však od tohoto ultimáta
distancovali.60 Jugoslávie souhlasila s výhradou, aby se konečný termín pro ultimátum
posunulo ze 7. na 10. dubna. Beneš souhlasil s posunutím data, jugoslávská vláda však
požadovala, aby byla o ultimátu informována též Anglie a Francie. To československý
zahraniční ministr odmítl, když tušil, že by západní mocnosti s ultimátem nesouhlasily a
že by mu mohly dokonce zabránit. Benešovým plánem bylo odeslat ultimátum společně
s jugoslávskými zástupci, čekalo se však na vyjádření vlády z Bělehradu, která si dávala
na čas. Beneš trval na předání ultimáta i přesto, že sám ji věděl, že Karlův odjezd z
Maďarska nastane v příštích dnech. Jugoslávští a rumunští zástupci v Budapešti však ještě
5. dubna nedostali oficiální vyjádření od svých vlád o připojení se k ultimátu. Beneš tedy
nařídil Lejhancovi, aby podal ultimativní nótu sám. Velký podíl na uklidňování situace
mezi jednotlivými stranami měl britský představitel v Budapešti Hohler. Ten zrazoval
Lejhance od předání ultimáta. Mezitím, v poledne 5. dubna, však Karel opustil Maďarsko
a otázka předání dokumentu přestala být aktuální.61
V literatuře, která se věnuje problematice Karlových restauračních pokusů v
Maďarsku, se dočteme, že hlava české diplomacie počítala s tím, že ke konečné intervenci
přece jen dojde. Maďarská historička Magda Ádám dokonce ve svém textu uvádí, že byl
Beneš zklamán, že se Maďarům podařilo Karla ze země dostat dříve, než vypršel termín
ultimáta, které se ale nepodařilo předat.62
Karel byl tedy přinucen k návratu do Švýcarska, a to s vojenským doprovodem
Dohody. Předtím ještě Horthy bez Karlova vědomí požádal Švýcarsko o opětovný azyl
pro Karla.63 Před odjezdem si u maďarské vlády vyžádal královské pocty jako podmínku
pro návrat do Švýcarska. Vůbec poprvé se mu poct skutečně dostalo. Jan Galandauer ve
své biografii o Karlu I. popisuje, že cestu lemovaly zástupy obyvatelstva. Davy byly
přítomny také na západomaďarských nádražích, kde pozdravovaly krále, který opouštěl
zemi. Císaře čekala ve švýcarské hraniční stanici jeho žena Zita. 64 Tímto skončil první
restaurační pokus Karla I. Habsburského, který přispěl jistou měrou ke zhoršení
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mezinárodního postavení Maďarska, zároveň byl však hnacím elementem ke konečnému
vytvoření Malé dohody.
Před zahájením první restaurační výpravy byl Karel přesvědčen, že jej jako
právoplatného držitele svatoštěpánské koruny, nemůže v usednutí na trůn nic ohrozit.
Oprávněně se spoléhal na loajalitu svých poddaných, zejména svého kdysi věrného
admirála Horthyho. Výchozí literatura se shoduje, že o věrnosti maďarského národa se
mohl Karel při své cestě k převzetí trůnu přesvědčit, ať už to byly spontánní reakce
obyvatelstva, či pohostinství v biskupském paláci. Nejvýše na tehdejším maďarském
politickém žebříčku však stál admirál Horthy, který odmítl předat Karlovi trůn. Záruky
francouzského ministra zahraničí Brianda, na kterou se Karel u Horthyho odkazoval,
nebral admirál vážně. Zejména Magda Ádám mluví o rozpolcenosti názorů jednotlivých
západních mocností ke Karlovým pokusům. Ačkoli navenek vystupovaly velmoci
jednotně, jednotlivé politické kruhy zde zastávaly odlišné názory a Karel se těšil v řadách
jednotlivců jisté podpoře, a to zejména ve Velké Británii. Ve střední Evropě tehdy
začínala velká diplomatická akce proti Karlově počínání, v jejímž čele stál Edvard Beneš
společně s formující se Malou dohodou. Toto politické uskupení se odhodlalo k razantní
akci, která vyvrcholila předáním ultimáta maďarské vládě. Maďarská historička Magda
Ádám zde dokonce mluví o jisté radosti z restauračních pokusů ze strany Edvarda Beneše.
Autorka uvádí, že měla tato akce posílit pospolitost československé armády.
Nový mezinárodně-politický systém, který byl v Evropě po první světové válce
vytvořen, prošel velkou zkouškou s úspěšným koncem, nikoli však pro Karla. Mladý císař
tentokrát prohrál, spojenci Malé i Velké dohody dali jasně najevo, že staré politické
uspořádání Evropy již neexistuje a jeho návrat je nemyslitelný.

4. Přípravy na opětovný návrat
Mezinárodní situace a diplomatické akce malodohodových států v čele s
Edvardem Benešem donutily Karla ustoupit zpět do svého útočiště ve Švýcarsku. Kvůli
Karlově pokusu o návrat na trůn se ale švýcarské úřady rozhodly změnit podmínky
azylu.65 Navíc se Karel zmínil v soukromém dopise jednomu ze svých bratranců o svém
dalším plánovaném návratu do Maďarska. Tato informace se dostala i k Horthymu.
Maďarská vláda následně podnikla určité snahy pro Karlovo přestěhování mimo
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Švýcarsko, a to nejlépe pod zpřísněným dohledem.66
Po delším rozhodování švýcarských úřadů bylo ale Karlovi a jeho rodině právo
pobytu ve Švýcarsku nakonec prodlouženo, a to dokonce na neomezenou dobu. Karel
však musel slíbit, že při zamýšleném opuštění Švýcarska bude švýcarskou vládu
informovat v nejméně 48 hodinovém předstihu. Na konečný verdikt švýcarských úřadů
měla jistý vliv i dohodová diplomacie.67
Rozhodnutím Trianonské mírové smlouvy bylo Maďarsko donuceno odstoupit
Rakousku území Burgenlandu, včetně Šoproně a jejího okolí. Maďaři však neměli v plánu
Burgenland předat dříve, než smlouva vstoupí v platnost. I po ratifikaci smlouvy v červnu
1921 však dělala maďarská vláda vše pro oddálení aktu. Do řešení záležitosti se vložila i
československá diplomacie v čele s Edvardem Benešem. Ten zaslal nótu Radě
velvyslanců, ve které požadoval pohotové řešení. Zároveň se nabídl dělat prostředníka
mezi Rakouskem a Maďarskem pro vyřešení této situace. Beneš se osobně setkal s
předsedou vlády Bánffym 26. září v Brně, aby o této problematice diskutovali. Bánnfy
se ale rozhodl situaci řešit jinak a požádal o pomoc velmoci, které mu nakonec vyhověly.
Jednání o budoucnosti Burgenlandu začalo 11. října 1921 a v jeho závěrech bylo
ustanoveno konání plebiscitu v Šoproni, který rozhodne, ke které zemi se oblast připojí.
Předání zbytku Burgenlandu Rakousku bylo samozřejmostí.

Tímto byla otázka

Burgenlandu uzavřena, šoproňský plebiscit pak v prosinci téhož roku rozhodl o připojení
města a okolí k Maďarsku. Zmatek, který s sebou přinesla burgenlandská otázka, přinutil
kruhy legitimistů v Maďarských královských kruzích k přípravě dalšího pokusu o
restauraci Habsburků.68
Již když bývalý císař a král opouštěl v dubnu po nezdařilém pokusu Maďarsko, byl
pevně rozhodnut učinit vše proto, aby na Maďarský trůn mohl doopravdy usednout. Od
Karlova prvního restauračního pokusu se však v Maďarském království mnoho změnilo.
Situace v oficiálních vládnoucích kruzích se začala pomalu obracet proti bývalému králi
a jeho příznivcům. Z průběhu prvního pokusu bylo jasné, že Horthy nehodlá Karlovi trůn
předat. Navíc v Maďarsku pokračoval bílý teror, jehož dopad byl teď rozšířen i na
legitimisty. Z Horthyho iniciativy byla též zřízena speciální zpravodajská služba, která
měla regentovi podávat informace o činnosti legitimistů. Dalším aktem Horthyho, který
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byl namířen proti Karlovi, bylo odstranění Karlových obrazů z důstojnických kasin a
kasáren.69 Během plánování druhého restauračního pokusu tentokrát musel korunovaný
uherský král myslet na vojenskou sílu, která by ho zajistila během cesty do královského
paláce. Karlovou psychickou oporou při opětovném návratu do Maďarska byla jeho žena
Zita, která se rozhodla svého muže následovat. Názory na Zitu a její úlohu v Karlově
počínání se liší. Budapešťský zástupce Československa ji v telegramu, který odeslal
Benešovi za účelem upozornění na Karlův návrat, popisuje jako „extrémně ctižádostivou
choť“.70 Jan Galandauer ale vidí její pozici z jiného úhlu a vysvětluje zde její osobnostní
vlastnosti, které mohly přispět k jistým domněnkám. Ve svém textu přiznává, že byla Zita
energičtější a vitálnější polovinou královského páru, ale v žádném případě Karla k těmto
akcím nedohnala, jak podle Galandauera tvrdila tehdejší protihabsburská propaganda.71
Spíše se Zita i Karel cítili vázáni korunovační přísahou a usilovali o znovunastolení
„legitimního stavu“.72
Protože měl Karel v úmyslu užít všech dostupných způsobů pro úspěch své akce,
rozhodl se ujistit o opětovné podpoře ze strany Francie. Briandovi odeslal dlouhý dopis,
ve kterém vysvětloval nedorozumění, ke kterému došlo při prvním pokusu, tedy že tajnou
dohodu doopravdy odtajnil Horthy, nikoliv Karel sám. Briand byl podle všeho i nadále
ochoten dostát svých slibů, a dokonce prosadil personální změny, aby byly významné
pozice v Budapešti nakloněny Habsburkům. Velkou úlohu na přípravě Karlova návratu
sehrála rada karlistického vojenského velení, zejména Karlův věrný plukovník Lehár.
Podle původního plánu měl korunovaný král nasednout na vlak v Šoproni a odtud
pokračovat s vojenským doprovodem po hlavní železniční trati až do hlavního města.
Tam měl bez jediného výstřelu převzít moc.73 Mezi řady legitimistů, kteří své politické
naděje vkládali do návratu krále patřili kromě plukovníka Lehára také předseda
parlamentu István Rakovszky, dřívější ministr vnitra Eduard Benicky, nebo nedávno
sesazený ministr zahraničí Gustav Gratz. Jak už bylo dříve předesláno, tato akce se již
neobešla bez vojenské podpory. Nejsilnější karlistické jednotce velel major Osztenburg.
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Na začátku října se v Budapešti konala schůzka legitimistů připravujících návrat
„legitimního“ krále. Plukovník Lehár přítomným oznámil, že Karel přiletí do
Maďarska letadlem a pak v čele svých jednotek vstoupí do královského paláce.74

5. Druhý restaurační pokus
5. 1. Druhý pokus o návrat a československá reakce
Nejlepším dopravním prostředkem pro tuto akci se zdálo být letadlo. Karel a Zita
se tak stali vůbec prvním monarchistickým párem, který kdy v letadle letěl. 20. října 1921
odletělo letadlo z letiště nedaleko Curychu.75 Po čtyřhodinovém letu se letadlo sneslo na
pole nedaleko usedlosti hraběte Czirákyho, poblíž města Dénesfa.76 Plukovník Lehár byl
zaskočen, přílet svého věrného krále očekával až o den později. Celý plán byl založen na
ukrytí identity krále, jenž měl být odhalen až v Budapešti a tímto mělo být využito
momentu překvapení ke svržení Horthyho.77
Kvůli zprávě, která nebyla Lehárovi předána, teď na Karla nečekala ani věrná
armáda, ani železniční souprava pro přepravu do Budapešti. Vlak se podařilo vypravit až
o den později. Názory na míru angažovanosti maďarského obyvatelstva se liší. Eva
Irmanová ve svém textu uvádí, že obyvatelstvo zůstalo vůči Karlově návratu pasivní, také
z důvodu jednomyslného odmítnutí Karlova pokusu mezinárodní diplomacií. 78 Je
pravděpodobné, že tomu tak skutečně bylo, podíváme-li se na Maďarsko jako na celek.
Zaměříme-li se ale na jednotlivá města a vesnice, kterými vlaková souprava projížděla,
nejenom že k plánovanému utajení bývalého krále nedošlo, ba dokonce byli Karlovi
vojáci svědky spontánních reakcí obyvatelstva. Jan Galandauer uvádí, že přes všechna
nedorozumění a nesnáze, které provázely druhý restaurační pokus, se mohl královský pár
cítit jako na oficiální návštěvě země v dobách existence Rakouska-Uherska. Jan
Galandauer popisuje, že před králem defilovalo na 1500 vojáků Osztenburgova pluku s
jízdou a děly a že přicházeli hojné zástupy obyvatelstva, aby svému králi vzdali hold.79
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O utajení druhého restauračního pokusu tedy nemohla být řeč a o přítomnosti Karla
a Zity se brzy dozvěděl Horthy i diplomaté v Budapešti, kteří svým vládám o vzniklé
situaci podávali bleskové zprávy. Československý zástupce Čermák 22. října 1921
informoval E. Beneše: „Dovídám se ze spolehlivého pramene, že bývalý císař přijel do
Šoproně. V Pešti připravena jest již budoucí vláda, jímž předsedou má být Rakovszky.
Král má přijeti dopoledne. Mám zprávy, že zástupci Velké dohody mají instrukce
protestovati u zahraničního ministra a pak též u vladaře. Zástupci Malé dohody, Rumuni,
Jihoslovani a my podáme protest Bánfymu a poukážeme na důsledky.“80
Jak jsme se již dozvěděli z informace, kterou Benešovi předal Čermák, Karel po
příjezdu do Šoproně sestavil svoji vládu v čele s Istvánem Rakovszkym, jako ministra
zahraničí král zvolil Gyulu Andrássyho, posledního zahraničního ministra Habsburské
říše. Ministrem financí se stal v Maďarsku nedávno sesazený ministr zahraničí Gustav
Grátz.
Časně z rána dne 22. října vyjely vlakové soupravy na Budapešť, aby dobyly, a to
nejlépe bez boje, královský hrad. Popis tohoto jedinečného válečného tažení se napříč
jednotlivými texty různých autorů velmi liší. Maďarský historik Gyula Juhász ve svém
textu o meziválečné maďarské politice zmiňuje, že jednotky věrné Horthymu pod
vedením Gyuly Gömböse brzy rozprášily jednotky věrné králi.81 Eva Irmanová uvádí, že
pod vedením generála pěchoty Pála Nagye započala mobilizace venkovských útvarů a
jejich přesun do Budapešti, přičemž tyto jednotky Karlovu armádu po několika dnech
porazily.82 Oba zmínění autoři se ale ve svých textech zabývají širším časovým obdobím,
takže jim v žádném případě nelze zazlívat zestručnění daného problému do několika vět.
Pomineme-li mezinárodně-politickou situaci a postoje jednotlivých evropských vlád ke
Karlovu počínání, tento popis dané vojenské akce ve čtenáři vyvolá pocit jasné převahy
Horthyho mužů proti Karlovým a dojem již předem prohrané vojenské akce, do které se
v žádném případě nemělo cenu pouštět. Historik Jan Galandauer, který se ve svém textu
věnuje Karlově biografii, využil většího prostoru svého díla k zevrubnému popsání
Karlova tažení. Historik popisuje začátek akce jako triumfální, ke Karlovým vojskům se
postupně přidávaly posádky v Šoproni, Györu a Szombathely. Ve městě Györ dokonce
přijali královský pár se všemi poctami.83 Přestože byl úspěch tažení z pohledu Karlových
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vojáků na dosah, situace v mezinárodních vztazích se vyvíjela opačně, třebaže si to Karel
nemínil připustit a podporu své akce ze zahraničí považoval za jistou.
Československý ministr zahraniční Edvard Beneš potvrdil přijetí zprávy o
Karlových činech, které obdržel od diplomatického zástupce M. Čermáka a obratem
informoval vlády většiny Evropských zemí o stanoviscích ČSR k druhému restauračnímu
pokusu. Beneš ve zprávě informoval o tom, že ČSR má v plánu postupovat společně v
Malé Dohodě. Dále, že Karlovo setrvání v Maďarsku bude casem beli a ČSR v tomto
případě nebude váhat použít nejostřejších prostředků. V případě opačném by
československá diplomacie vedla nátlak, eventuálně vojenský, aby byla
Habsburská otázka definitivně vyřešena.84
Vzápětí byl informován Bánffy diplomatickými představiteli z Rumunska a
Československa a Království SHS, že pokud sama Maďarská vláda nezaujme postoj,
který by hájil evropský mír, vlády těchto zemí učiní vše pro to, aby jej zajistily. 85
Edvard Beneš prosadil hned příští den na zasedání vlády vyhlášení částečné
mobilizace, které bylo schváleno prezidentem Masarykem. Do zbraně byly povolány čtyři
ročníky záložníků, počet československého vojska se tak zvýšil na více, než čtyři sta tisíc.
K podobnému postupu se odhodlala i vláda Království SHS. Spolu s vyhlášením
mobilizace bylo československým státním aparátem učiněno několik významných kroků.
Na části Slovenska a v Podkarpatské Rusi bylo vyhlášeno stanné právo a byl přerušen
veškerý poštovní a telegrafní styk s Maďarskem.86
Zatímco československá vláda činila veškeré kroky k tomu, aby zabránila
habsburské restauraci v Maďarsku, Karla a jeho armádu dělilo od královského paláce v
Budapešti jen málo. Navzdory tomu, že aktuální situace v mezinárodních vztazích jasně
vystupovala proti Habsburkově usednutí na trůn, v danou chvíli vše nasvědčovalo tomu,
že se Karel do královského paláce v čele svého vojska skutečně dostane. Nebylo totiž
jisté, zda se najdou vůbec nějací vojáci, kteří by se postavili Karlovi na odpor. Ani Horthy
si nebyl jistý loajalitou budapešťské posádky. Jedním z klíčových faktorů, který měl podíl
na zmaru Karlovy akce, byl fakt, že se legitimistický velitel budapešťské posádky zranil
a byl nahrazen Horthyho stoupencem, jímž byl generál Than. Ačkoli krvavý vojenský
střet nebyl plánován, nakonec k němu došlo. Zajímavostí je, že prvními, kteří zaútočili
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proti Karlovu vojsku, byli studenti z budapešťských univerzit. Jednalo se dobrovolnickou
jednotku, narychlo sestavenou generálem Gömbösem. Studenti sice neměli šanci
Karlovým jednotkám učinit výrazné ztráty, tento útok však způsobil změny ve velení
armády, což se ukázalo jako kritický moment v Karlově tažení. Místo plukovníka Lehára
nastoupil generál Hegedüs. Ten nejprve zakázal nasazení dělostřelectva a následně odjel
do Budapešti. Karlovi oznámil, že jeho cílem je zisk budapešťských jednotek na Karlovu
stranu. Odebral se do královského paláce a tam vyjednával s ministerský předsedou
Bethlenem. V paláci narazil na britského zástupce T. B. Hohlera, který Hegedüse
přesvědčil, že Karlova akce nemá naději na úspěch. Generál se vrátil a oznámil Karlovi,
že je Budapešť plná kulometů a je třeba přikročit k jednání o příměří. 87 Příměří bylo
dohodnuto do osmé hodiny ranní. Demarkační linie ale byla pro Karlovo vojsko tak
nevýhodná, že umožnila Horthyho vojákům Karlovu armádu obklíčit. Vládní jednotky
následně dohodnuté příměří nedodržely a zaútočily na královskou armádu. Během útoku
bylo zajato mnoho Karlovi věrných vojáků, což znamenalo definitivní porážku královské
armády a ztroskotání Karlova druhého restauračního pokusu.88

Československá diplomacie v čele s Benešem požadovala nejen odstranění Karla z
Maďarska a definitivní zbavení práv na trůn pro všechny Habsburky, doufala také v
možnost následné vojenské kontroly Maďarů a v československá strana požadovala po
Budapešti zaplacení všech mobilizačních výdajů.89 Na rozdíl od razantního postupu
Čechoslováků se státy „velké“ Dohody rozhodly situaci řešit co nejmírněji. Britský
velvyslanec v ČSR G. Clerk se 29. října dostavil na ministerstvo zahraničí, aby seznámil
vládu s britskými stanovisky. Clerk vládu varoval před ukvapeným zakročením v
Maďarsku bez souhlasu Velké dohody. Situace byla tehdy skutečně vážná. Armády států
Malé dohody teď stály na hranicích a čekaly na definitivní vyřešení Habsburské otázky
zbavením Habsburků nároku na trůn.
Jednání mezi Malou dohodou a Velkou dohodou pro co nejrychlejší vyřešení otázek
spojených s návratem Karla začala 27. října 1921. 30. října bylo předánu Edvardu
Benešovi rozhodnutí z konference velvyslanců, jejímž nejdůležitějším bodem bylo
předání požadavku maďarské vládě o vyloučení všech Habsburků. Konference
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velvyslanců také žádala malodohodové státy, aby ustoupila od svých vojenských
opatření. Malá Dohoda sice už tehdy věděla, že k vojenskému zásahu nejspíš nebude
třeba, ale i přesto se rozhodla v nátlaku pokračovat. Maďarské vládě bylo sděleno 2.
listopadu toto definitivní rozhodnutí, podle kterého měla navíc vláda v Budapešti
odhlasovat zvláštní zákon o detronizaci Habsburků, nejdéle do 8. listopadu. Pokud by
Maďarská vláda v tomto případě neuposlechla, je jisté, že by vojska států Malé dohody
překročily hranice Maďarska. Maďarský kabinet však pochopil situaci a rozhodl se
uposlechnout.90 10. listopadu 1921 byla jednotlivým vládám Malé dohody zaslána nóta,
v které stojí, že má Budapešť v úmyslu vydání zákona, který by zabraňoval návratu jak
Habsburků, tak kohokoliv jiného, jehož kandidatura by nebyla v souladu se stanovenými
opatřeními. V ten samý den bylo rozhodnuto o demobilizaci.91
Malodohodoví spojenci v čele s Edvardem Benešem tak docílili svých požadavků a celá
protihabsburská akce došla z československého pohledu ke zdárnému konci. 16.
listopadu 1921 pak Beneš seznamoval plénum poslanecké sněmovny s průběhem této
krize. Ministerský předseda toho dne pronesl: „Konečně byl odstraněn rod, který vedl
třicetiletou válku a zkrvavil už jednou Evropu.“92
Po Karlově porážce vojsky maďarské vlády přijal Karel pozvání Ference
Esterházyho a i se Zitou odjeli na jeho zámek Tata. Zámek se však nacházel v blízkosti
Československých hranic, královský pár byl proto zanedlouho přestěhován do kláštera
Tihány na jezeře Balaton. V době jejich pobytu v klášteře probíhala jednání o dalším
osudu královské rodiny. Dohodové mocnosti rozhodly, že bude Karel i se svou rodinou
internován na ostrově Madeira. Karel se Zitou byli odvezeni menší válečnou lodí k ústí
Dunaje, kde nastoupili na britský křižník Cardiff, který je odvezl na Madeiru. Rodina zde
ale dohromady pobyla jen několik měsíců, jelikož Karel zemřel již 1. dubna 1922 na zápal
plic.93
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5. 2. Reflexe druhého restauračního pokusu v dobovém
československém tisku
22. 10. 1921
Výtisk Lidových novin ze soboty 22. 10. 1921 poukazuje stručným článkem o Karlově
příjezdu do Maďarska. Článek také informuje o zastavení všech železničních drah
vedoucích z Vídně do „Pešti“.94
O událostech v Maďarsku zatím nepíší ani Národní listy, ani Národní politika.
23. 10. 1921
Hlavním tématem Lidových novin z neděle 23. 10. je již Karlův pokus o návrat na trůn.
V krátkém článku uprostřed první strany, jenž nese nadpis „Rozhodné stanovisko
Československa ke Karlovu dobrodružství“ 95 , je užito několik citově zabarvených
slovních spojení útočících na královský pár. „Že Karel hraje při tomto novém extempore
stejně trapnou úlohu jako minule, toho dokladem jest, že s ním současně přijela jeho žena
Zita, která nepochybně jest tentokráte matkou celého podniku“96
V jiném, poněkud nezávislejším stylu je podávána informace o Karlově příjezdu v jiném
článku na stejné straně. Autor zde popisuje vzniklou situaci bez přiklánění se k jakékoli
straně.
Pozoruhodná je informace, kterou přináší sloupek „Horthy zatčen?“ ze strany 4. Stojí
zde: „Soukromá zpráva praví, že po příjezdu Karla do Pešti byl říšský správce Horthy
zatčen.“97
Na straně 7 si můžeme všimnout karikatury Karlovy hlavy s nadpisem „Letec“
a popiskem: „Snad zpáteční cesta nebude horší a horšími dopravními prostředky, než byl
můj příjezd. Těším se tedy, že zas poletím.“98
V neděli 23. 10. jsou stránky Národních listů zaplněny jednotlivými články o Karlově
druhém restauračním pokusu. První straně vévodí titulek „Nová maďarská provokace“,
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který až hanlivým způsobem popisuje Karlovo maďarské tažení. Stojí zde například:
„Členové takovýchto starých dynastií navykli si na své dědičné země nazírati jako na svůj
osobní majetek, se vším, co na nich roste a žije“.99
Zajímavostí na téže straně je báseň pod čarou, „Strašidlo“, z pera Viktora Dyka, která
reaguje na vzniklou situaci následovně: „Jsou v potoce ryby, jsou v potoce raci. Každé
strašidlo se vrací…Někdy vlakem jede, někdy po letadle, přijde jako s nebe spadlé…“100
Na třetí straně je otištěn další článek věnující se maďarským událostem. Je zde podána
informace o tom, že císař Karel byl přijat bývalým předsedou maďarské sněmovny
Istvánem Rakovským. Karel jej jmenoval ministerským předsedou a pověřil ho
sestavením vlády. Podle Národních listů je pravděpodobné, že Karel v hlavním městě
nenarazí na odpor a Horthy mu ustoupí.101
Stejně, jako v Lidových novinách, je zde podána zpráva o údajném Horthyho zatčení.
V žádné sekundární literatuře věnující se Karlovým restauračním pokusům jsem však
tuto informaci nenašel. Jde tedy nesjpíš o falešnou zprávu.
Strany Národní politiky jsou v neděli 23.10. hustě vyplněny články týkající se Karlova
restauračního pokusu. První strana výtisku obsahuje mnoho citově zabarvených slov.
Mluví se zde o Karlovi, který „lehkomyslně podnikl onen zájezd prvý a zločinně
lehkomyslně podniká nyní druhý zájezd za trůnem, z něhož Maďaři vyhnali ještě roku
1848 předka jeho.“ 102 Jiný článek na téže straně mluví o Karlově počínání jako o
zločinném a hazardním podniku.
Národní listy potvrzují, že zástupci Malé dohody se odebrali k maďarskému ministru
zahraničí Bánffymu, aby podali společný protest proti Karlově přítomnosti jménem
svých vlád. 103 Jiný článek mluví o tom, že v Tyrolsku byly z letadel rozhazovány
monarchistické agitační letáky. Kvůli tomu byla údajně svolána zemská vláda
v Innsbrucku, aby se dohodla na preventivních opatřeních.
Periodikum též informuje o zatím domnělé Karlově dopravě ze Švýcarska do Maďarska.
„V příslušných vídeňských kruzích se soudí, že se v přestrojení dostal až k Bodamskému
jezeru, odtud na půdu bavorskou, kde již bavorští monarchisté připravili letadlo, v němž
nastoupil další cestu do Šoproně.“104
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Zajímavosti tohoto dne je zpráva z Národních listů, která mluví o tom, že Karel v hlavním
městě nejspíš nenarazí na odpor. Podobná zpráva se ve zkoumaných periodikách
nevyskytuje, a to ani ve dnech následujících.
24.10. 1921
V pondělí 24. října podávají Lidové noviny vůbec první zprávu o plánované mobilizaci.
Výpis z usnesení ministerské rady předkládá pohledy na dění v Maďarsku. Objevuje se
zde jak pochopení pro Karlovo rozhodnutí k návratu, tak vysvětlení o nutnosti
Československa a Malé dohody zasáhnout. „My a celá malá dohoda budeme aspoň trvati
na tom a dovedeme si to po případě vynutit, aby Národní shromáždění maďarské
prohlásilo zřetelně bývalého panovníka za zbavena trůnu.“105
Další článek přináší informaci o jednotném postupu malodohodových mocností v otázce
mobilizace.
Druhá strana téhož výtisku přináší zprávy v tom smyslu, že akce, do které se král pustil,
byla jistě již předem prohraná. Dokládají to nadpisy menších článků jako „Maďarské
hlasy proti Karlovi“, „Legitimisté doufají, že Karel odejde“, nebo „Zakročení Dohody v
Pešti“106. Na téže straně se můžeme dočíst článků označujících Karla za neposlušného a
zneužívajícího pohostinnosti Švýcarska, jež Karlovi udělilo azyl. Vyskytují se zde články
jako „Karlova věrolomnost“, nebo „Karel nedbá výzvy Dohody“. Lidové noviny též
popisují situaci ve francouzském tisku. Všechna důležitá francouzská periodika prý
jednomyslně odsuzují Karlův pokus o návrat.107
Lidové noviny toho dne informují o velkém dělnickém projevu, který se uskutečnil 23.
října v Praze proti Habsburkům a za obranu demokracie. Při proslovu vystoupilo několik
poslanců. Poslanec za sociálně-demokratickou stranu Rudolf Bechyně zdůraznil: „Karel
Habsburský chce zotavující se národy opětně přivésti na kříž utrpení a do vražedného
boje.“108 Legionářský poslanec Josef Patejdl údajně prohlásil: „Kdyby se měla vyplniti
dějinná spravedlnost, musel by Karel Habsburský přijíti pouze na jediné místo: jest to
staroměstské popraviště.“109
Na stejné straně je zmínka o manifestačním protihabsburském projevu, který má být
uskutečněn toho dne v Brně.
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Následující výtisk Národních listů začíná úvodním titulkem „Naše mobilisace
vyhlášena“. Prezident republiky se rozhodl učinit tento krok na návrh ministra Národní
obrany. Na téže straně je situován přepis ze schůze zahraničního výboru. Je zde
zestručněn patrně rozsáhlý proslov ministerského předsedy Beneše. Promluvil zde např.
i poslanec Karel Kramář, který zdůraznil, že maďarská otázka není a nemůže být pouze
vnitřní maďarskou záležitostí.110
Titulek s názvem „Habsburk před Peští“ ze strany 3, informuje o vřelém přijetí Karla
obyvateli Šoproně. Píše se zde: „Exkrál byl přijat obyvatelstvem šoproňským
s jásotem.111“ Tato informace se částečně shoduje s verzí Jana Galandauera, jenž mluví
o královu triumfálním postupu.112 Ten však také mluví o tom, že byl Karel přijat v Györu
se všemi královskými poctami, o čemž se noviny nezmiňují.
Na straně čtvrté je popsána aktuální situace v centru maďarského hlavního města, že
mosty v Budapešti jsou uzavřeny a Dunajem projíždějí francouzské monitory 113 .
Vyskytuje se zde také výňatek z proslovu Karla Kramáře, který měl být tentokrát
pronesen 23. října 1921 v Brandýse nad Labem. Zajímavostí je, že právě v Brandýse před
první světovou válkou sloužil Karel jako voják a podle Jana Galandauera se zde těšil
velké oblibě jak u vojáků, tak u civilního obyvatelstva. 114 Kramář zde vystoupil na
schůzi, kterou v Brandýse připravila okresní organizace národní demokracie. Kramářův
zdejší proslov je průraznější, než ten ze schůze zahraničního výboru. „…aby na
maďarský trůn dosedl král, který představoval třistaletou porobu a který při nastolení na
korunovačním vršku v Pešti mávaje mečem na čtyři strany světové slavnostně přísahal,
že bude hájit integritu maďarského království. Nutno se diviti, jak málo rozumí době ti,
kteří jsou okolo bývalého císaře. Je z toho vidět, že politiku dělali i dříve tak špatně, že
to došlo až ke světové válce!“115
V československém tisku nalezneme toho dne spoustu informací o nezdaru Karlovy akce
a celkové neschopnosti a nespolehlivosti císaře. Objevují se zde pojmy jako „předem
prohraná akce“, nebo „Karlova neposlušnost“. Je zde hojně psáno o „táborech lidu“, které
se údajně konaly na protest proti událostem v Maďarsku. Jediným článkem, který se
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vymyká jednostranné protihabsburské rétorice, je článek Národních listů o „vřelém
přijetí exkrále“.
25. 10. 1921
Lidové noviny přinášejí informace o internaci královského páru. Důležitou součástí
tohoto výtisku je též mobilizační vyhláška, která zevrubně popisuje, na koho se
mobilizace vztahuje, či nevztahuje.
Na druhé straně se objevuje podrobný výklad Edvarda Beneše o dosavadním vývoji
událostí v Maďarsku. Beneš zde mluví o vážnosti situace a zdůrazňuje, že k ničemu
podobnému by už nikdy nemělo dojít.116 Třetí strana výtisku informuje o táboru lidu,
kteří uspořádali pražští komunisté proti habsburskému nebezpečí. Údajně se shromáždění
účastnilo 8000 osob.117
25. říjen v Národních listech je ohledně zpráv týkajících se maďarských událostí
mimořádně hojným. Úplně prvním článkem výtisku z toho dne je odstavec s nadpisem
„Proč mobilizujeme?“ Na počátku se zde mluví o Pešti jako o „historické líhni všech
nejdivočejších pověstí“. Článek dále vysvětluje postupy, které byly vykonány českou
stranou. Vyskytuje se zde např. vazba „Karel Habsburk a jeho spiklenci proti míru“.118
Na první straně vydání se nachází zpráva o Karlově zajetí. Podle dostupných informací
byl Karel zatčen v okolí Taty a byl se svou ženou dopraven do kláštera, kde je pár
střežen.119
Zdánlivě bezvýznamný článek o náladách v Pešti ze třetí strany výtisku mluví o tom, jak
se jednotlivé zájmové skupiny v Maďarsku ztotožňují s postupem maďarské vlády, který
má zastavit restauraci Habsburků. Je zde zmínka o Malorolnické straně, o členech
Jednoty probouzejících se Maďarů, nebo o studentech vysokých škol. Stojí zde
doslovně.: „Úředně se oznamuje: Všechny zprávy, že jednotlivé vojenské oddíly přešly
k povstalcům, jsou vylhány. Vláda volá k zodpovědnosti rozšiřovatele těchto poplašných
zpráv.“ 120
Podobně jsou na straně následující vylíčeny názory jednotlivých československých
politických stran. Zástupci strany lidové prohlašují, že „opětné vniknutí Karla
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Habsburka do Maďarska jest hrubým útokem na mír, pokojný vývoj a demokratické
zřízení

států střední

Evropy.“

121

„Jednomyslně

pro

obrannou

akci

proti

monarchistickému puči“ je také výbor československé sociální demokratické levice.
Podobný postoj zaujímá i komunistická strana, která „prohlašuje souhlas se zakročením“
a zároveň si komunisté přejí, aby „z vojska i ze státní správy odstraněni byli bývalí c. a
k. důstojníci a osobnosti, politicky svou činností za Rakouska kompromitovaní.“ 122
Národní listy se neomezily jen na politické strany, ale předkládají zde kolektivní vůli
československého obyvatelstva za rozhodné zakročení proti Habsburkům. Mluví se zde
o tom, že Karlův podnik vyvolal rozruch po celé oblasti Československa. „Jsouce
přesvědčeni, že není města a dědiny, kde by nebylo téže jednotné vůle.“ Následně jsou
zde otisknuty ty samé názory z usnesení městských zastupitelstev v Plzni, Znojmě, nebo
Brně.123
První strana Národní politiky přináší zprávu „Karlův konec“, ve které je ve stručnosti
popsán pád Karla a jeho vojenské posádky. Píše se zde o tom, že akce ztroskotala ještě
dříve, než se stihla rozvinout a že Horthyho muži porazili a rozprášili Karlovo vojsko,
které se dalo na ústup.124 Tato výpověď zhruba odpovídá verzi maďarského historika
Gyuly Juhásze.125 Popis situace z pera Jana Galandauera je ale naprosto odlišná. Historik
mluví o tomto vojenském tažení zcela jinak, počátek Karlovy vojenské akce dokonce
označuje za triumfální.126
K situaci se vyjadřuje i někdejší československý velvyslanec v Berlíně a bývalý předseda
vlády ČSR, Vlastimil Tusar. „Celá Evropa musí býti co nejvíce rozhořčena novým
kouskem excísaře Karla. Karel se ze svého nezdaru naprosto ničemu nenaučil.“127
Národní politika otiskla i stanovisko Francie, z pařížského zpravodaje „N. Fr. Presse“.
Francie by prý nestrpěla návrat Karla na trůn, a to za žádných okolností. Francouzské
periodikum také dodává, že Karlova internace je ve francouzských úředních kruzích
považována za nevyhnutelnou.128
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26. 10. 1921
V následujícím dni se na první straně Lidových novin objevuje titulek „Dohoda uvažuje
o internování Karla v Československu“ 129 . Dohoda prý je přesvědčena o tom, že by
Československo Karla dobře střežilo, ale zároveň by se s ním nezacházelo špatně. Tento
nápad se však nesetkává s přílišným nadšením československých představitelů, čs. vláda
prý zažádá o internaci Habsburka pod dohledem Dohody na jiném místě.
Pozoruhodný názor se objevuje na straně 3 pod titulkem „Bratislavští Němci a Maďaři o
puči“.130 Šéf deníku Grenzbote131 zde Karla pokládá za oběť Zity. „Zita vidouc, že naděje
arcivévody Albrechta v Pešti denně rostou a že jeho matka Isabela nasadila se v Pešti
trvale, nemohla vydržeti ve Švýcarsku, aby nepřišla pozdě. Karel je slaboch a žádný muž,
neboť jinak by se byl nevrátil do Maďarska po druhé nevolán národem.132“
K posledním důležitým zprávám toho dne patří informace o podmínkách Karlovy
kapitulace. Jsou zde ve stručnosti podány podmínky, jež Karlovi uložila maďarská vláda.
Stojí zde: „Vláda vyzvala Karla IV., dlícího v Tatě, ke splnění těchto podmínek: 1. Vzdáti
se definitivně maďarského trůnu a uznati zánik pragmatické sankce. 2. Dáti svou osobu
k disposici anglickému vyslanci. 3. Maďarská vláda požene účastníky puče k zákonné
odpovědnosti. Na tyto podmínky musí Karel Habsburk dnes odpověděti.“133
Zajímavým textem je na téže straně proklamace admirála Horthyho. Ten zde mluví o
nesvědomitých osobnostech, které uvedly Karla v omyl a pohnuly jej k návratu do
Maďarska. Pokud bychom však mohli vybrat pouze jednu osobu, která se největší měrou
zasloužila o to, že se Karel rozhodl o konečný návrat, byl by to pravděpodobně právě
admirál Horthy. Učinil tak např. opakovaným ujišťováním Karla, že se na maďarský trůn
skutečně vrátí, jakmile nastane vhodná doba.134
„Je nutno se definitivně vypořádat s Maďarskem“, hlásí první nadpis Národních listů
z 26. 10. V podtitulku „Konference velvyslanců rozhodne tento týden o dalším osudu
Karlově a ostatních Habsburků“, se dočteme, že se usiluje o to, aby velvyslanecká
konference rozšířila svůj příkaz týkající se sesazení krále Karla i na ostatní členy
Habsburského rodu.135
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Zprávy o tom, jak jednoznačné postoje zaujímají jednotlivé skupiny v Československu
pokračují i v tomto čísle. Dočteme se např. o „významných projevech v senátu“. Zde
různé stranické skupiny odsuzují „Karlovo dobrodružství“ a zaujímají stejný postoj
k postupu československé vlády 136 . Jediný opačný názor poslance za německou
demokratickou stranu, Josefa Jelinka, že postup československé vlády znamená
vměšování se do vnitřních maďarských záležitostí, je zde označen za tvrzení již
několikrát vyvrácené137. Již v úvodu článku je psáno: „Předseda senátu zdůrazňuje, že
za vládou stojí všecky české strany a celý národ – Krásný projev senátora Zavorala. –
Dík ministerského předsedy. – Zvláštní stanovisko Němců.“ Na straně druhé je
stanovisko německých stran zevrubněji objasněno. „Odmítáme jakékoliv vměšování se
do vnitřních poměrů uherských. …Kdyby byla u nás provedena demokratická zásada po
stránce národnostní, nebyl by stát ohrožován vnitropolitickými událostmi jinde.“138
Na straně druhé se nachází výňatek z německého tisku týkající se Karlovy akce. Jde
konkrétně o německy psaný deník Reichenberger Zeitung, který se vyslovuje proti
intervenci. Stojí zde např., že mezi německým obyvatelstvem není nenávist vůči
Habsburkům. „Ze stanoviska čistě lidského pozorováno, nevěděl by žádný Němec, proč
má táhnouti do války proti Karlovi. Člověk neb národ nebojuje proti svým lepším
dobám.“139 Je zde též psáno, že Němci přejí Maďarům právo na sebeurčení a také krále
Karla, pokud si ho přejí. Národní listy dodávají: „Pak ať si stěžují Němci na nesvobodu
tisku!“140
Národní politika v článku „Význam mobilizace“ vysvětluje, jak přispěl tento čin
k urychlení řešení krize v Maďarsku. „Energické jednání, zvláště pak mobilisace naše
měly také velký vliv na rychlost, s jakou Velká dohoda odloživší své obvyklé metody
odkládací, postavila se na totéž energické stanovisko, jako Dohoda malá.“141
Na straně druhé se objevuje článek „Žalostné konce Karlovy výpravy do Maďarska.“
Jsou zde popsány podmínky, jež králi udělila maďarská vláda. Následně je zde
zdůrazněno, že Karel všechny podmínky přijal.142
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Na stránce třetí jsou otisknuty postoje několika evropských států proti Karlovu návratu.
Vyslovuje se zde např. vláda britská, nebo polská, přičemž obě dvě vlády jednomyslně
posvěcují zákrok proti Karlovu počínání.143
Pozoruhodným je na téže straně článek „Maďarské projevy proti Karlovi“, v němž
Národní politika cituje maďarský časopis „Szozat“. Časopis údajně již v úvodníku
odmítá, že by vůbec Karlova akce mohla vzbudit v maďarské veřejnosti nějaký rozruch.
Vždyť vladař, který se chopí zbraně proti svému národu, ztrácí svůj nárok na korunu
svatého Štěpána.144 Žurnál též vybízí občany k poslušnosti a věrnosti správci země.
Zajímavý je též odstavec nesoucí název „Co vypravuje Zitina matka“. Ta mluví o tom,
že Karel věděl, že zákrok Malé dohody bude nevyhnutelný. Ale myslel si prý toto:
„Jihoslované jsou zaměstnáni boji s Albánci, Rumuni mají armádu mobilizovanou
v Besarábii, aby se bránili proti přívalům hladovějících uprchlíků, a Čechoslováci, málo
jisti věrností Slováků, za takovéto příležitosti nejsou dosti silni, aby podnikli tažení proti
Maďarsku.“145
27. 10. 1921
Ve dni následujícím již Národní listy omezují zprávy týkající se Karlova počínání pouze
na několik článků. Jedním z nich je např. „Zajetím Karla jest prý pro Maďary záležitost
vyřízena“146. Maďarská vláda podává informaci o tom, že poskytne královskému páru po
dobu zajetí a pobytu na maďarské půdě bezpečnost. Vláda ale též prohlašuje, že „zajetím
exkrále jest záležitost o převrat po maďarskou vládu vyřešena a nutno ji nadále pokládati
za věc Dohody.“147
Zprávy z 27. října v podstatě opakují to, co bylo napsáno ve dnech předešlých. Za zmínku
však stojí informace o možném převozu královského páru za hranice. Jako možné místo
exilu pro královský pár jsou zde zmíněny Kanárské ostrovy a ostrov Asuncion.148
Na páté straně stojí též titulek „Pryč s tyrany a zrádci“, ve kterém se píše: „Kdo byl a
jest tyranem, kdo jim i tentokráte jest míněn, o tom není sporu po zlotřilém pokusu Karla
Habsburského a jeho poradců.“149
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Lidové noviny otiskly první zprávu o událostech v Maďarsku již 22. 10. 1921 a předběhly
tím Národní politiku i Národní listy, jež tak učinily až ve dni následujícím. Již při prvních
zprávách se v Lidových novinách objevují citově zabarvená slova, která nepříznivě mluví
o Karlovi a vyobrazují ho české veřejnosti ve špatném světle. Některé články mají
poněkud bulvární charakter. V nadpise se objeví zpráva zásadního charakteru, aby
přilákala čtenářovu pozornost. V článku samotném se ale dočteme, že věc se vyvinula
poněkud jinak, než jsme vyvodili ze samotného nadpisu.150 Lidové noviny jako jediné
zkoumané periodikum v tomto časovém období obsahují karikaturu přímo se vztahující
na osobu císaře Karla, kterou nalezneme na sedmé straně výtisku z 25. 10.151
Národní listy již v prvním dni hanlivě popisují maďarské tažení. V průběhu dnů se tu
vyskytují rozličné výrazy útočící na Karlovu osobu, např. „Karel Habsburk a jeho
spiklenci proti míru“. Pozoruhodným faktem je, že si Národní listy v podstatě nárokují
právo na stanovisko celého veřejného mínění na území tehdejšího Československa. Této
skutečnosti si můžeme všimnout na straně čtvrté z 25. 10 1921.152
Národní listy zároveň jediný opačný názor poslance Jelinka za německou stranu
zdiskreditují tím, že jej označí za již několikrát vyvrácený.153
V Národní politice se v článcích, které informují o restauračních pokusech, také objevuje
mnoho citově zabarvených slov. Setkáme se zde např. výrazem „zločinný a hazardní
podnik“. Národní politika také tvrdí, že Karlovy akce v Maďarsku v podstatě vůbec
nezpůsobily rozruch a že obyvatelstvo zůstalo klidné, případně že jednotlivé zájmové
skupiny vyjadřovaly své názory jednomyslně, a to proti Karlovi. 154

5. 3. Zhodnocení
Druhý Karlův restaurační pokus byl mnohem lépe naplánován, než pokus první.
Karel ostatně také věděl, že se již nemůže spolehnout na loajalitu politických
představitelů Maďarského království. Vojenská akce byla tedy samozřejmostí. Když na
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chvíli zapomenu na postoj Západních mocností a zejména států Malé dohody proti
Karlovu návratu a pominu, jaké následky by mělo Karlovo usednutí na trůn, je téměř
nepochopitelné, že se tak nakonec doopravdy nestalo. Přestože československé noviny
tvrdí opak, spíše se přikláním k názoru, že při Karlovi stála velká část Maďarského
národa. Karel a jeho družina byli při druhém restauračním pokusu svědky spousty malých
drobností, nepřesností a detailů, které nakonec zapříčinily nezdar celé akce. Kdyby se ale
tak skutečně stalo a Karel by dosáhl svého, je velmi pravděpodobné, že by akce i přesto
dopadla neúspěšně, navíc pravděpodobně za cenu mnoha dalších lidských životů.
I v případě popisu druhého restauračního pokusu najdeme ve vybrané literatuře jisté
odlišnosti. Rozpory můžeme najít například v popisu míry angažovanosti obyvatelstva,
kdy Eva Irmanová tvrdí, že obyvatelstvo zůstalo k daným událostem pasivní, kdežto Jan
Galandauer ve svém textu mluví o množství vojáků, kteří defilovali před králem, nebo o
obyvatelstvu, které se sjíždělo, aby vzdalo králi hold. Gyula Juhász a Eva Irmanová
popisují Karlovo válečné tažení poněkud zjednodušeně. To je ale do jisté míry dáno širším
zkoumaným obdobím, kterému se tito dva autoři ve svých textech věnují. Z obou textů je
cítit převaha Horthyho mužů nad Karlovými. Naopak, Jan Galandauer popisuje triumfální
postup Karlových vojsk. Čtenář je svědkem úspěšného postupu Karlova tažení, které není
dotaženo do úspěšného konce pouze současným přičiněním několika drobných faktorů.
Tři vybraná periodika ale téměř shodně informují čtenáře ve zcela odlišném světle. Ze
všech novinových článků vybraného časového úseku čtenář vyvodí, že Karlova akce
neměla od samého začátku šanci na úspěch. Dobová periodika navíc bývalého císaře
československé veřejnosti předkládají jako neposlušného exkrále, který zneužívá azyl,
jenž mu poskytlo Švýcarsko, vydávajíc se za svým „extempore“ právě do Maďarska, aby
znovunastolil vládu rodu, který sužoval naše národy „po tři sta let. Navíc noviny hojně
informují o veškerých demonstracích proti Habsburkům, které organizovaly nejrůznější
zájmové skupiny na území Československa. Dobová periodika tak dobrým způsobem
reflektují politické nálady, vládnoucí v tehdejší společnosti.

Závěr
Jedním z cílů mé práce bylo objasnění faktorů, které vedly císaře Karla k návratu do
Maďarska. Ke konečnému rozhodnutí císaře Karla Habsburského k návratu na uherský
trůn přispělo hned několik faktorů. Zdrojem Karlovy motivace k pozdějšímu odhodlání
byla bezpochyby výchova. Díky pečlivě vypracovanému vzdělávacímu plánu byl mladý
Habsburk dobře připraven na výkon své vlády. K většímu pochopení národnostních
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problémů pomohlo mladému císaři také blízké seznámení s ostatními národy monarchie.
Karel byl zejména přičiněním své matky vychován v křesťanské víře a vlastní mu byla
také morálka a víra v lidský humanismus. Ačkoli jsou tyto vlastnosti bezesporu pozitivní,
byly také jedním z příčin Karlových pozdějších neúspěchů. Karel příliš věřil v dobro
člověka a byl přesvědčen o loajalitě svých poddaných. Byli to však právě oni, kdo svého
krále v rozhodujícím momentu zradili. Dalším motivačním faktorem císaře Karla byla
bezesporu skutečnost zachování monarchie v Uhrách. Karel tedy ani po rozpadu
Rakouska-Uherska nepřestal být oficiálním panovníkem Maďarského království, na
rozdíl od ostatních nástupnických států. I sám Horthy jej v korespondenci opakovaně
ujišťoval, že pouze Karel je právoplatným králem, jen prozatím nenastala ta správná doba
pro návrat. Jiným, také důležitým motivačním faktorem zůstává údajná podpora ze strany
Francie, která měla po válce v mezinárodních vztazích vážené postavení. Problematiku
francouzské podpory však popisují jednotliví autoři velmi odlišně. Ať už to
s francouzskými zárukami bylo jakkoli, je velmi pravděpodobné, že Karel s podporou
Francie při svých činech skutečně počítal. V neposlední řadě byl Karel přesvědčen o
podpoře z řad maďarské šlechty, politiků, i obyčejných lidí.

Jaká byla ona československá reakce? Již samotné znovunastolení království v
Maďarsku se podle Československa a Malé dohody vylučovalo s koncepcí nového
politického rozpoložení Evropy. Československo již na počátku roku 1921 odmítlo
jakýkoli návrat Habsburků na maďarský trůn. Návrat Karla Habsburského do Uher se
tedy neobešel bez razantního postoje československé diplomacie v čele s Edvardem
Benešem. Z přepisu Benešových parlamentních proslovů je jasně patrný kritický postoj
Československa ke znovunastolení monarchie. V přepisech diplomatických zpráv se
navíc často objevují zabarvená slovní spojení, jako např. „Karlovy avantýry“. Jednotlivé
diplomatické zprávy často píší Karlovo jméno jako „Karel Habsburk“, čímž dávají jasně
najevo opovržení Habsburským rodem a potvrzují nově vzniklý mocenský systém ve
střední Evropě. Edvard Beneš navíc zmiňuje, že otázka opětovného nastolení Habsburků
v Maďarsku je mimo jakoukoli diskuzi. Odmítavá akce nově vznikající Malé dohody,
v jejímž čele Beneš stál, vyústila až předáním ultimáta Maďarské vládě a částečné
mobilizaci československé armády. Československo svým jednáním dosáhlo svého, když
byl po skončení Karlova počínání přijat zákon o zabránění návratu Habsburků na trůn.

Dobový československý tisk jde ruku v ruce s oficiálními zprávami československé
diplomacie. V novinových článcích se pouze ještě hojněji vyskytují slovní spojení, která
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mají zesměšnit a znemožnit císaře Karla, jeho počínání a celý Habsburský rod.
V některých výtiscích jsme dokonce mohli spatřit karikaturu, nebo urážlivou báseň.
Československý čtenář novin již od začátku vnímá císaře Karla jako člověka, který
postrádá jakoukoli sebereflexi, pokud je schopen pustit se do akce tohoto typu.
Československá periodika téměř přesným způsobem odrážejí tehdejší převládající
politické názory a jsou dokladem vzájemného ovlivňování médií a veřejného mínění.

Summary
This text outlined two research questions. The aim of the first was to find the factors
that led emperor Charles I Habsburg to make the final decision to return to the Hungarian
throne. The second research question was devoted to the response of Czechoslovak
diplomacy to Charles's restoration attempts and its reflection in the Czechoslovak
newspapers.
The source of Charles's motivation to return to the Hungarian throne largely comes
from the period of Charles's education and adolescence. However, several other factors
contributed to the final decision of Charles to return to the throne. These include, for
example, the restoration of the Kingdom in Hungary. Perhaps the most important factor
that spurred Charles into the final action was the support from France. However, the issue
of the French support is described by different texts quite differently.
The re-establishment of the kingdom in Hungary, according to Czechoslovakia and
the Little Entente, was concealed with the concept of a new political mood of Europe.
Therefore, it did not go without a stance of Czechoslovak diplomacy.
The very re-establishment of the kingdom in Hungary, according to Czechoslovakia and
Little Entente, was precluded by the concept of a new political mood of Europe. At the
beginning of 1921, Czechoslovakia refused any return of the Habsburgs to the Hungarian
throne. The return of the king Charles to Hungary did not go without a strenuous attitude
of Czechoslovak diplomacy headed by Edvard Benes. From the transcript of Benes'
parliamentary speeches, the critical attitude of Czechoslovakia towards the revival of the
monarchy is clearly visible. In the diplomatic news, there are often colored tongues. In
addition, Edvard Benes mentions that the question of the re-establishment of the
Habsburgs in Hungary is beyond any discussion. The rejection of the Little Entente, led
by Benes, resulted in the handover of the ultimatum to the Hungarian government and
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the partial mobilization of the Czechoslovak army. Czechoslovakia achieved its action
when, after the end of Charles's act, a law was passed to prevent the return of the
Habsburgs to the throne.
The current Czechoslovak press agrees with the official news of Czechoslovak
diplomacy. In newspaper articles, there are even more abundant phrases to ridicule and
disallow Emperor Charles, his actions and the whole Habsburg family. In some prints,
we could even see the caricature or insulting poem. The Czechoslovak newspaper reader
perceives emperor Charles as a man who lacks any self-reflection if he is able to embark
on an action of this type. The Czechoslovak periodicals reflect almost exactly the
prevailing political views at that time and are evidence of the mutual influence of the
media and public opinion.
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