
P R E V O L A N I E  

 

Prevolanie Majstra Maliarika Slovenskému Národu 

 

Ja Nikdy a Nikdy Nebudem Národu Svojmu Zvestovať a Hlásať malosť a slabosť ! 

Nikdy nie veci prostredné ! 

Nikdy nie miesto Ideálov Veľkolepých a vznešených, ideály len nižšie, malé, všedné. 

Nikdy nie miesto Cieľov a Snáh Veľkých a Nadľudských, ciele a snahy len obyčajne ľudské, 

malé, nepatrné! 

Ja tak činiť – nemôžem! – 

Ja tak Nikdy činiť – nebudem! – 

Ja Nikdy krídla Národu Svojmu ustríhať nebudem! 

Ja len Vždy o Veľkých Veciach Snívať  Budem! Však Nikdy nie nerozumno! – 

Ja len Vždy na Veľkých a Vznešených Cieľoch Pracovať Budem! – 

Však Nikdy nie namysleno! 

Však Nikdy nie vysokomyselne  - panovačno! 

Však Nikdy nie hrabivo a ubíjavo! 

Nikdy a Nikdy nie na úkor iných ľudských bratov: stejne tak Dietok Božích, jako aj ľud Môj. 

Ja len Vždy v Otcovskej Láske ku V-š-e-t-k-ý-m  a v Svätej Múdrosti, Ktorá Kraľuje 

nado Všetkým Pracovať a Usilovať Budem o Ideály Veľkolepé, o veci Vznešené, o ciele 

Vysoké. 

Ó Veľmi Vysoké! 

⁂ 

A keby Ťa Milovaný Slovenský Národ, len 10.000 hláv bolo: 3.000 Hrdinov a 3.000 

Hrdiniek a 4.000 Hrdinského Dorastu - - 

Ja Ti len Veľkosť Hlásať Môžem; 

Ja Ti len Slávu Zvestovať Budem! ... 

Tí, ktorí Ťa radi nemajú, ktorí Ťa ani Bratsky, ani Otcovsky nemilujú, povedia: Fantasta – 

blúznivec! – ale Ja Viem Čo Viem! A Teba za nič na svete nezavediem! – 

Veď keď to h-r-o-z-n-é  bolo: 

Ja vtedy za Teba sa vydal Smelo, Hrdo, Tvrdo. 

Počkaj len však zvieš ako To Bolo! 



Ja Teba zaviesť, - Nikdy Nie! 

Ja Viem Čo Viem! 

Preto Reč Má tak Smelá! 

Preto Reč Má tak Hrdá – Sebavedomá! 

Preto Reč Má tak Tvrdá! 

Teba – Mäkulinká – Mäkká; 

Len Takému milene Rozumie Reči Zneniu. 

Ale keby som nebol aj o učenosti a veľkej vyškolenosti nebol počul a slyšal; 

a keby som aj hneď len púhym fantastom bol; 

Ja Teba Milujem! – 

A Vieš Ty to, jako musí Milý Milú alebo Milá Milého svojho Milovať, aby boli hotoví druh 

za druha dať? 

Nu: Ja Tak Miloval Som Ťa. 

A Milujem Ťa. 

Či by som teda mohol zaviesť Ťa?? 

Slovo Milujúcej Lásky Je Tak Sväté a je Tak Božské a je Tak Mocné, že by si za Ním, ó 

Národ, aj do pekla mohol nechal zaviesť: 

Lebo aj to by sa Slovom Lásky v Nebo Premenilo. 

Ale  Ja Viem čo Viem a k Tomu ešte Ťa aj Milujem! – 

A preto len Tvoju Veľkosť Hlásať môžem. 

A preto len Tvoju Slávu Zvestovať Budem. 

Veľkosť a Slávu, akej Európa ešte nevidela a akej do knihy Dejín svojich ešte 

nepoznačila. 

Neboj sa! Ja nepovediem Ťa ubíjať – ničiť – trápiť – trýzniť – iných! 

Ja nebudem Ťa nabádať a učiť Ťa koristiť z mozoľov iných! Ja bych prvého teba skáral, keby 

si chcel ísť otročiť iných: Sebe Rovných Dietok Božích! – 

 

⁂ 

Maďarský lživý leták: 

„Tragikomické hranice“ 

a 

„K boju pohotové hranice“ 



* 

Z korešpodencie s Indickým Kráľom 

Mahendrom Pratapom Radžom 

Milý Priateľ! 

S letákmi„Tragikomické hranice“ a „K boju pohotové hranice“, ktoré ste Mi láskavo 

zaslali sa musíme obšírnejšie zaoberať!! ... Tak to vyžaduje Pravda a Spravodlivosť ... ktorá 

pred Bohom ako Taká Platí! ... 

Môj posledný dopis zo dňa 26.10.1929 bol Všeobecnou Odpoveďou: „Z Centra 

hrabivého – lupičského a panovačného národa - - nemôže n-i-k-d-y  vzísť Záchrana 

Ľudstva a NOVÉ Usporiadanie Sveta!! – 

Z Centra hrabivého – lupičského a panovačného národa – nech už sa volá tak alebo 

onak!! Môže len vojna – vraždenie – lupičstvo a pustošenie vzísť!! - - -“  

Len Oči a Srdce otvoriť!! ... 

A V-i-d-i-e-ť  a C-í-t-i-ť !! ... 

⁂ 

 

Záchrana ľudstva ... a NOVÉ  Utváranie Sveta m-ô-ž-e  V-y-j-s-ť  l-e-n  z Centra 

Bohabojného, V Prade Zbožného, Dobrosrdečného, Pokojného ... hrabivosti – 

lúpeživosti –panovačnosti  P-r-o-s-t-é-h-o ... V-š-e-t-k-ý-ch  Ľ-u-d-í  B-r-a-t-s-k-y  M-i-l-

u-j-ú-c-e-h-o ...  N-á-r-o-d-a!! ... ... 

A T-a-k-ý-m  J-e  S-l-o-v-e-n-s-k-ý  N-á-r-o-d! ... ... 

* 

(„Dovoľte mi teda ako priateľovi, aby som Vám rozobral, vysvetlil Vaše názory, ako im 

rozumiem. Vy predstavujete vznešený typ, ktorý vyrástol v spoločnosti, ktorá zakúsila určitý 

spoločenský útlak. Poznám napríklad veľa Indov, ktorí tak alebo onak cítia ako Vy. Musíme však byť 

veľmi opatrní pri stanovení hraníc svojho prirodzeného entuziazmu. V snahe slúžiť svojmu národu 

nesmieme nijako škodiť svojmu národu – ani ľudstvu. Prosím Vás ešte raz, aby ste zrevidovali svoj 

názor, že ten alebo onen národ je najnevinnejší. My nie sme sudcovia. Nech Večný Sudca rozsúdi 

tento spor.“ ...) 

V-e-ľ-m-i  j-e-m-n-e  a  l-á-s-k-y-p-l-n-e  p-o-v-e-d-a-n-é! ... 

Vy mi chcete vnuknúť myšlienku, že som pre Svoj Slovenský Národ z-a-u-j-a-t-ý. 

Tak tomu však zďaleka n-i-e  j-e! ... 

A-k-o  Vám to mám ale dokázať a jasným učiniť? 

* 

Keďže ide o Veľvýznamnú Záležitosť, vynasnažím sa, aby som zjednal úplné Svetlo! ... 

 



I. Predovšetkým T-o-t-o: 

„Celo – Zemský – Univerzálny Štát“ ... a „Zásady“ ... na ktorých je Vybudovaný, to 

všetko dohromady Je tak Veľkolepá – Nádherná Myšlienka, ktorá každého Vyššieho 

a Ušľachtilejšieho ducha úprimne Uchváti a Nadchne!! 

Ale aj tak na tejto Veľ-myšlienke vo Svojom vnútri n-e-l-i-p-n-e-m!! ... 

P-o-z-n-á-m Jeden ešte O-m-n-o-h-o  Nádhernejší a Veľkolepejší Š-T-Á-T!! ... Š-T-Á-T, 

Ktorý v SEBE obsahuje aj 10.000.000  Celo – Zemských – Univerzálnych Štátov!! ... 

K-t-o  T-a-k-ý  Š-T-Á-T  P-o-z-n-á...: A-k-o by „Ten“ mohol ľpieť na Jednom Zemskom, 

aj keď C-e-l-o  ... a U-n-i-v-e-r-z-á-l-n-o-m  Š-t-á-t-e? ... - ... 

Avšak Lásky  - Povinnosť  M-u-s-í  B-y-ť Vykonaná!! ... 

Obeť Lásky  M-u-s-í  B-y-ť  Prinesená!! ... 

Kto chce stúpať Vyššie, hoc by ne-Splnil Povinnosť Lásky a hoc by ne-Priniesol Obeť 

Lásky, ten Vyššie Stúpať n-e-b-u-d-e. 

Myslím, že S-t-e  Mi Dobre rozumeli! ... 

Existujú tu Múdri Muži a Ušľachtilé Bytosti, ktorým pod I. Povedané Ú-p-l-n-e  Postačí. 

A ja nepotrebujem viacej strácať  a-n-i  Slova ... ... 

 

 

II. Existujú tu tiež milé Bytosti. Také, ktoré ešte nie sú Múdre a Vpravde Ušľachtilé! 

A týmto sa všetko m-u-s-í  ešte inak vysvetľovať a vštepovať! To chcem práve v tomto II. 

bode  Učiniť. 

Môj Milý Slovenský Národ sa ku Mne chová tak nechápavo, tu a tam dokonca nepekne, 

medzi Mnou a Slovenskou Inteligenciou je taká (vyvstáva taká) Priepasť – a bolo Mi 

spôsobené toľko Bolesti - - : že je Zapotreby veľmi Veľkej Svedomitej Lásky k Pravde 

a Objektívnosti k Tomu:  (A-j  t-a-k) tento Národ Prehlasovať za Najnevinnejší!! ... - ... 

Čo sa toho týka, nechcem obviňovať ani Slovenskú Inteligenciu a tým menej Slovenský 

Národ! ... Táto Inteligencia a s ňou Národ sa riadi príkladom chytro hrabivých a ešte 

chytrejšie panovačných "mocných"  vo svojej krátkozrakosti sa domnieva, že by to bola 

najlepšia Cesta ako sa dostať ďalej. 

A Moju CESTU – Svätú – nazývajú: utopickou a nedostižnou!! – a zavrhujú ju. – 

A napriek tomu!! - ... teda nijako nie zaujato, ale úplne objektívne, Pravdymilovne a čo 

Najsvedomitejšie Prehlasujem Slovenský národ za Najnevinnejší, dokonca aj Jeho 

Inteligenciu, nehľadiac na niekoľko prípadov. - ... 

(Toľko dňa 28. X. 1929) 

(Pokračovanie dňa 28. X. 1929) 

K vyššie Povedanému Musím ešte pripojiť, že pôvodcami Mojich najväčších   m-o-r-á-l-

n-y-ch   a iných Bolestí boli česi, ktorí vo svojom egoizme , hrabivosti a nesvedomitosti išli 

tak ďaleko, že miesto, aby sa dali viesť Mojim Svätým Učením a Otcovským Napomínaním, 

prehlásili ma úradne za Duševne narušeného!! – Týmto chcem Vysloviť a Vysvetliť, že 

Slovenský Národ a jeho Inteligencia sú v tomto ohľade pomerne nevinní, aj keď nie úplne. 

Také sú skutočnosti!! - ... 

* 

Teraz však Som Sa na tú D-o-b-u  o-p-ä-ť  zrodil v Strede Slovenského národa! ...  T-o   

sa ovšem nestalo bez Príčiny! ---  M-u-s-e-l-o   Sa Takto Stať podľa Paragrafov Veľkej 

Reťaze Kauzality!! ...  Aby Som Ja tu ako Bytosť, ktorá na pozemsko – materiálnom n-e-l-i-



p-n-e  a  je primerane Sebavedomá, ktorá Najvyššiu Pravdu z celého Srdca Miluje, Mohol 

Byť Svedkom Pravdy usque PRAVDY !! .... ... 

A P-o-v-i-n-n-o-s-ť   M-u-s-í  B-y-ť    S-p-l-n-e-n-á !! 

Ja M-u-s-í-m  ... avšak  Ja Ch-c-e-m tiež čo najochotnejšie pre Pravdu vo všetkých jej 

Stupňoch ... až k Stupňu Najvyššej PRAVDY Svedčiť v Najsvätejšom Mene 

NAJVYŠŠIEHO. 

Slovo Svedka Pravdy môže v K-a-ž-d-o-m  P-r-í-p-a-d-e mať l-e-n  Dobrý, Požehnaný 

Výsledok!! ...  Aj keď prchlivé zdanie by bolo iné!! ...  Zdanie nemôže n-i-č  povedať. 

 

A Niekto predsa Musí v Zjavenom Svete Byť tiež Kráľovsky – Otcovským Svedkom 

PRAVDY!! 

 

Svätí Bohovia, to znamená Duchovné Sily, P-o-t-r-e-b-u-j-ú  Materiálny Základ 

a Fyzickú Podporu!! ... 

 

Roky som M-l-č-a-l   a n-i-e-k-o-ľ-k-o Rokov som H-o-v-o-r-i-l  v Najhlbšej Bázni 

Božej!! ... D-n-e-s  Hovorím vo Vrelej  BOŽEJ  Láske ... ... a v Najvrelejšej  Vše-

Ľudskej Láske!! ... ... 

 

To znamená: N-e-m-á-m  sa čoho obávať ani pred BOHOM ... a n-e-m-á-m  sa čoho 

obávať ani pre ľuďmi!!.. Pretože Hovorím – Učím – Napomína – Vediem – Vychovávam... 

Ako Vše – Milujúci Otec!! ... ... Ako Milujúci Otec Všetkých Ľudí ... Všetkých Zvierat 

a Všetkých Ostatných Bytostí!!... M-á-m  Najnežnejší súcit s Celým Bezmedzným 

Bytím!! ... 

Môže nasledovať len Nebo, ak budú Moje Zásady... Moje Učenie ...Moje Pokyny 

...Moje Napomínania ...  P-r-i-j-t-é   a ak Bude ich náležite  U-p-o-s-l-ú-ch-n-u-t-é!! ... ... 

A môže nasledovať len utrpenie – prípadne Peklo, ak bude Mi odporované slovami 

a skutkami!! –  

* 

Keď som svoje zmýšľanie do určitej miery načrtol, pristupujem k Rozprave o letáku 

„Tragikomické hranice“ a „K boju pohotové hranice“ - ... 

N-e-b-u-d-e-m  vystupovať a hovoriť apodikticky (nezvratne, bezpodmienečne, pozn. 

editora) 

Vyrozumiem Vás vo veľkých obrysoch so  S-k-u-t-k-o-v-o-u  P-o-d-s-t-a-t-o-u, ale bez 

všetkých historických klamstiev a Skreslení ... aby nie Ja, ale Vy sám ste mohli byť 

Spravodlivým Mužným Sudcom!! ... 

* 

1. Slovenský Národ  t-u  sídli: od Rezna (germanizované na Regesburg!) ... a od Mníchova 

(germ. Münch!) cez Klinec (germ. Linz)... cez Viedeň (germ. Wien; tiež Berlín – Leipzig – 

Dresden – Rostock – Hamburg = Hamna = Hansa-grad atď., atď. boli germanizované) cez 

Grad (germ. Gratz!) ... cez Devín (maďarizovaný Dévén!) ... cez Komárno (maďar. 

Komárom!) ... cez Ostrihom (maďar. Esztergom!) ... cez  Vác (maďar. Vácz!) ... cez Budín 

– Pešť (maďar. Budapest!) ... cez Mäkkov (maďar. Makó!) ... cez Deva (maďar. Déva!) ... 

cez Krajová (rumunizované Craiova!) ... cez Bukorost (rumun. Bukurest!) ... atď. až 



k Čiernemu Moru ... a od Jadranského Mora na sever cez dnešnú Moravu a Čechy, tiež 

Sliezsko (germ. Schleisien!) ... vrátane ..o-d n-e-p-a-m-ä-t-n-ý-ch  d-ô-b!! ... niekoľko 

tisícročí pred narodením Krista. 

* 

2. Slovenský Národ mal pôvodne Brahmánske náboženstvo!! ... Mohol by som Vám 

podať početné toho dôkazy. Celé množstvo Sanskritských Označení sa do dnešného dňa 

zachovalo! Dokonca aj Náboženské Obyčaje! 

 

* 

3. Slovenský Národ bol a J-e  skrz naskrz preniknutý A-h-i-n-s-o-u!! ... Nikdy 

nezaobchádzal so zbraňami!! ... Nanajvýš ak bol ohrozený, bránil sa väčšinou kosami, 

hákmi a motykami. 

Až do doby kráľa Svätopluka nebol vojensky organizovaný! Žil tu Zbožne, 

Pokojne, Pracovito. Až do dnešného dňa je tým Najzbožnejším a Najjemnocitnejším 

Národom tu tak, ako tam Indovia. Odmietajúc z celého srdca zbrane a vojenskú 

službu. Tak ako Indovia! 

* 

4. Slovenský Národ založil tu – tak ako iní Slovania v Germánii: Kamenec Drážďany 

(Dresden!) – Lipsko (Leipzig!) – Budyšín – Berlín – Roztok – Devín (Magdeburg!) – 

Hamburg! Atď. – všetky významnejšie mestá a komináty. Všetky komináty v Uhroch 

sú Slovenského Pôvodu! 

* 

5. Slovenský Národ čítal na 30 miliónov Duší!! ... 

 

* 

6. Bol mnohonásobne – už pred narodením Krista Pána – Rimanmi týraný, 

mnohonásobne Germáni, ktorí v onej dobe boli nazývaní „rankovia“ – od 

sanskritského slova „vrana“ (vrana – vranka – vranky – Franken!!) – to znamená 

škodcovia – utlačovaníý a mnohonásobne zo svojich kvitnúcich Usadlostí 

vypudzovaný!! Národ až neskoršie, po Kristovom Narodení utlačovaný. 

Diocletioanus Gajus Aurelius Valerius, znamenitý rímsky cisár bol Slovenského pôvodu! 

Atď. 

* 

7. Cez veľkú, šíru, úrodnú Slovenskú Otčinu tiahli rôzne bojové hordy národov ako 

Východní Góti, Avari, Húni. Plienili pokojný Národ, dokonca ho, na nejakú dobu 

ovládli. Zmizli však zanechajúc za sebou mnoho spustošenej krajiny. 

 

* 

8. V V. storočí p-o  Kristovom Narodení prišli do nášho pohraničia tiež Česi, malý ale 

bojovný a panovačný Slovanský Kmeň. Usadili sa v severnej časti dnešných Čiech. 

Boli prijatí a považovaní za Bratov. 

 

* 

9. Konečne v deviatom storočí po Kristovom Narodení sa Slovenský Národ pod 

Svätoplukom š-t-á-t-n-e  organizoval ako Veľmoc. Až do tejto doby to nebolo nutné 

a nikomu to ani na um neprišlo. Žilo sa spoločne Bratsky ako jedna rodina. Až mocne 



prenikajúci Frankovia – Germáni ich k tomu primäli. Sídelné mesto bolo v Panónii 

a volal sa Stolný Belehrad. Doslovný maďarský preklad: Székes – Fehérvár! Tam je tiež 

múzeum, alebo múzeu podobná budova, ktorá obsahuje množstvo pamiatok, ktoré 

svedčia o Slovenskej Kultúre, Práci a Veľkosti! Všetko bolo buď celkom zničené alebo 

zneprístupnené!! Bola obava, že by mŕtve svedectvo mohlo zase raz ožiť!! - ... 

Česi medzi tým zosilneli a tým vykonali svoje pomerne malé štátne povinnosti. 

Krajinu kde sa usídlili, počeštili. Pravda aj ich pôvodná Reč bola silne Poslovenčená. 

Poslovenčenie Českej Reči pokračovalo tak, že ju bolo možné považovať za dialekt 

Slovenskej Reči. Keby sa u nich nebolo udržalo ostro vyslovené „ř“, nikto by nespoznal, 

že pochádzajú odinakiaľ. Niet divu! Malý kmeň, obklopený zo všetkých strán Slovákmi. 

Príčina ostrej výslovnosti písmena „ř“  tkvie jednak vo vlastnej tvrdosti mysle, jednak 

tiež preto, že silno stáli pod vplyvom germánskej tvrdosti.  

Je potreba povšimnúť si pozoruhodnú okolnosť, že kmeň Čechov bol zo Stredu 

vlastného Národa Poľského – vylúčený! Poliaci sú totiž Ušľachtilo Skromní, hlboko 

Zbožní, Aristokraticky Jemní Veľkodušní, Nadšení. České vlastnosti sa neznášajú 

s Poľskými. Tak tomu bolo až do dnešného dňa. Pravda ani so Slovenskými povahovými 

Vlastnosťami. Avšak ona Detinská Nežnosť a veľmi prítulná Slovenská Myseľ bola 

Čechmi mnohonásobne znásilňovaná. Morava, hoc tak už celkom jazykovo počeštená,   

c-e-z  t-o  v-š-e-t-k-o neustále vzdychá pod českým citovým tlakom. 

 

* 

10. V deviatom storočí, keď bola Slovenská Svätoplukova Ríša definitívne 

zorganizovaná, prišli od východu maďari. Asi ½ milióna nomádov. Národ ktorý okrem 

chovu dobytka a lúpeže, n-i-č-o-m-u  inému nerozumel. 

V Mayerovom konverzačnom lexikone, V. vydanie , 11. zväzok, str. 756, stojí 

doslova: „Od roku 989 sa Maďari trvalo usídlili v Panónii Slovanov (Slovákov) – (všetci: 

ako maďari, tak aj nemci a tiež česi by boli najradšej Veľký Slovenský Národ úplne 

vyhubili!! Všetci vospolok po stáročia pracovali na f-a-l-š-o-v-a-n-í  Dejín a na 

prekrucovaní, ako by ani nejaký Veľký Slovenský Národ vôbec nikdy neexistoval!! – 

Však to je strašná, egoizmom diktovaná, nesvedomitá lož!! - ...) – do severného pohoria 

späť vypudili. Vtedy sa maďari (!) stali postrachom Európy. Ich lúpežné ťaženia siahali 

až do Francúzska. Časom sa zmiešali s Germánmi (v málo prípadoch!! ...) a Slovanmi 

(Slovákmi!!) a obrátili sa na Kresťanstvo. Neskôr tvorili baštu proti vpádom Turkov. (ak 

je v tom nejaká zásluha, tá pripadá z veľkej časti Srbom, Južným a Západným Slovákom 

– Slovincom, ktorý sa podnes nazývajú „Slovenský Národ“!) 

Maďari si však až do dnešného dňa zachovali svoje nomádske sklony; ako kočovný 

národ dávajúci prednosť rovine pred pohorím, chovu dobytka pred roľníctvom.“ –  

Potiaľ konverzačný lexikon. 

 

Dosť na tom, v deviatom storočí prišli vojensko – lúpežní maďari, čítajúci pol 

milióna hláv. Keď sa to Česi dozvedeli, odtrhli sa a vo svojom krátkozrakom egoizme 

nechali Svätopluka neverne opusteného!! – 

Slovenská Svätoplukova Ríša, ohrozená od Východu maďarmi, od Západu 

Frankami a od Severu Čechmi, padla, zrútila sa. Na troskách Veľkej Slovenskej Ríše 

zbudovali Frankovia Horné a Dolné Rakúsko, Maďari Uhorsko, Rumuni Rumunsko 

a Česi České Kráľovstvo. 



Maďari  n-i-č-í-m  neprispeli k Vybudovaniu Štátu. Strhli na seba iba to, čo už bolo 

hotové a tým sa stali Pánmi. Rovnako ako Česi si Slovenskú Históriu jednoducho 

privlastnili, ako by to bola ich práca, čo Slováci pokojne vykonali a učinili!! 

 

Pri jednom veľkom ťažení proti Frankom – Nemcom bola celá maďarská armáda 

na bavorských hranici porazená. Iba sedem mužov s odrezanými nosmi a ušami bolo 

prepustených, aby toto veľké Nešťastie doma zvestovali. Táto bitka bola tak hrozná, že 

ani Frankovia sa po mnoho liet nemohli z toho spamätať. Maďarov sa zmocnil veľký 

strach v očakávaní, že ich teraz Slováci úplne zničia a vyhubia. Ale Dobrosrdečný 

Slovenský Národ  nebol takého ukrutného činu schopný!! Naopak, mal s porazenými 

a stroskotanými barbarmi Veľkodušný Súcit!! ... Pravda porazení prejavovali, t.j. 

predstierali skrúšenosť, pokoru a zbožnosť, ako to u skutočne skromných Slovákov 

videli. 

Keďže celá maďarská armáda bola zničená, museli sa zostalí chopiť ručnej práce 

a vôbec nejakej činnosti. Tak pomaly začali domácky hospodáriť a žiť. Ale v každom 

obore – počínajúc kuchárením, - až k štátno - politickému životu vo veľkom merítku, 

v hospodárstve a vo všetkých hospodárskych prácach,  vo všetkých remeslách, 

v školstve, cirkevníctve, vo všetkých politických a štátnych ustanoveniach – skrátka 

a dobre v k-a-ž-d-o-m  smere bol Slovenský Národ Učiteľom – Pravotárom a vodcom 

maďarov.  

Všetci Svätí Bohovia sú Mi Svedkami, že maďari okrem lúpeže  n-i-č  neovládali. 

S veľmi malými výnimkami všetky pojmy a názvy v kuchárstve a v domácnosti, 

v hospodárstve a v remesle – v školstve, cirkevníctve, v politickom a štátnom živote majú 

pôvod v Slovenskej Reči. Pôvodná maďarská reč nič podobného nemá. Bola pôvodne tak 

chudobná a neotesaná ako reč Cigánov. Tiež medzi životom maďarov a Cigánov nebol v 

Skutočnosti ž-i-a-d-n-y  rozdiel. 

 

(Tak dlho, dokiaľ maďari nebudú Morálne Prebudení a Morálne – miesto 

násilnícky!! – Rozlišujúci a M-o-r-á-l-n-e  S-p-r-a-v-o-d-l-i-v-í... je možné ich písať len 

s malými počiatočnými písmenami! – 

Cigánov píšem s veľkými písmenami! ... 

Na otázku jak je to možné, odpovedám: 

Cigáni sú n-e-v-i-n-n-í! ... 

Úbohý m-i-l-ý N-á-r-o-d!! ... 

Nedokážu byť nehanebne – nesvedomitými, zákernými svetovými p-o-d-v-o-n-í-k-

m-i   v-o  v-e-ľ-k-o-m!! ... Neprenikli dosiaľ Veľkú  umelecko – vedecko – filozofickú 

Oblasť, ktorá malého zvieracieho človeka uschopňuje k veľkým svetovým podvodom!! – 

Áno: ú-b-o-h-ý  m-i-l-ý  N-á-r-o-d!! ... Nevedia to ešte: byť svetovými podvodníkmi vo 

Veľkom! 

Pochopia to, až vo vývoji dospejú ďalej? 

Áno, celkom určite! – 

 

Strašne pomaly ide pokrok Civilizácie, ako to jasne môžeme sledovať na 

Cigánoch!! ... - ...  

A ešte strašne pomalšie je Morálne Prebudenie – Vývoj – Školenie ... Morálne 

Zušľachtenie – Utváranie a Zdokonaľovanie, ako to J-a-s-n-e  môžeme vidieť na 

maďaroch a na všetkých ostatných l-ú-p-e-ž-n-ý-ch  n-á-r-o-d-o-ch!! ... 



Všemohúci Bohovia!! ... P-r-í-ď-t-e Veľkomyseľne na Pomoc!! ... Z-b-o-ž-ň-o-v-a-

n-i-e  V-e-č-n-ý-m!! ...) 

 

Slováci nedokážu tiež ani to: O-b-h-á-j-i-ť  s-e-b-a  s-a-m-ý-ch!! ...T-ý-m-  m-e-n-

e-j  požadovať navrátenie svojich S-v-ä-t-ý-ch  P-r-á-v  a   i-ch  u-p-l-a-t-ň-o-v-a-ť!! ... 

 

T-a-k   a-k-o  v  I-n-d-i-i  I-n-d-o-v-i-a!! ... 

Slovák dokáže Veľkolepo Trpieť!! ... 

Veľkolepo Pracovať, Byť Usilovným!! ... 

Veľkolepo sa Uspokojovať s málom!! ... 

Ale pre Boha len nie nad iných sa povyšovať!! ... 

A najmenej sa svojho Blížneho tyransky zmocňovať!! ... ... 

 

A-n-j-e-l-s-k-á  J-e  M-y-s-e-ľ ...  D-u-š-a ... 

 C-e-l-á  P-o-v-a-h-a ... S-l-o-v-e-n-s-k-é-h-o  N-á-r-o-d-a!! ... ... 

T-a-k   V-y-j-a-v-e-n-é  Menom  B-O-Ž-Í-M!! ... ... 

 

* 

11. S veľmi malými Výnimkami všetkých Vynikajúcich Mužov, ktorí v Uhroch, áno 

v Rakúsko – Uhorsku, niečo Veľkého vykonali, dal Národ Slovenský. Aj keď v Rakúsku boli 

germanizovaní a v Uhorsku maďarizovaní. Však Slovenský Národ ich dodal. Slovenský 

Zbožný Duch ich splodil. To znamená: vyšli priamo zo Slovenského Národa, alebo Slovenské 

Jemné Duše sa inkarnovali do Maďarov, aby v tej ľudskej skupine kultúrne, duševne 

a morálne bolo pomožené. 

Avšak svojho Morálneho a Duchovného Učiteľa a Vychovávateľa Pošliapávať, ako 

to maďari so Slovenským Národom činili a činia: je strašne veľké a ťažké Prehrešenie!! 

– Je to do Neba volajúci zločin!! – 

Žiadny výbojný a obyčajne tiež hrabivý a lupičský národ nemôže vo Vyššom, 

v Morálnom a Duchovnom nič vykonať!! ... - ... 

Medzi vojenskosťou a MORÁLNOSŤOU  je veľmi veľký odstup!! ...V každom prípade 

je tento Dištanc veľký medzi vojenskosťou a MORÁLNOSŤOU. Lenže keď sa vojna vedie 

v službách vysokých Ideálov: nie je Dištanc medzi nimi taký veľký. Ak je však boj spojený 

s hrabivosťou – lúpežnosťou a panovačnosťou, je medzi vojenskosťou a MORÁLNOSŤOU   

taký Rozdiel  ako medzi peklom a NEBOM!! 

Tak musíme posudzovať vojenskosť, kulturträgerstvo, hrabivosť, lúpežnosť 

a panovačnosť!! ... 

Posudzovať však môže a smie l-e-n  ten, kto je úplne egoizmu oprostený. 

N-i-k-t-o   i-n-ý!! ... 

Tak boli tiež v-š-e-t-c-i  Väčší, a v-š-e-t-c-i  Ušľachtilí Muži, ako Hus, Chelčický, Milec-

Milíč z Kroměříža, Ján Blahoslav z Přerova, Komenský, Šafárik, Palacký, Bezruč, Kollár, 

Brezina, Janáček až na Masaryka S-l-o-v-á-c-i  a nie Česi. 



Boli iba Českému národu daní, aby tento národ bol definitívne zbavený svojich 

nepekných a nízkych povahových vlastností!! ...-... 

Tak sa tiež v Nemeckom Národe inkarnovalo Mnoho Slovenských Jemných Duchov, aby 

tento národ bol D-u-ch-o-v-n-e  P-r-e-b-u-d-e-n-ý!! ...-... 

Áno, medzi vojenskosťou, hromadení bohatstva, kultúrnou nádherou, držbou moci 

a práva a medzi Morálnosťou, Bratskou Láskou, D-u-ch-o-v-n-o-s-ť-o-u   j-e   v-e-ľ-m-i  v-e-

ľ-k-ý  Rozdiel!! ...  

* 

12. Slovenskou rukou vybudované Mestá a Dediny, Hrady, Paláce a Kúrie na seba 

strhnúť, to maďari dokázali!! – 

V mestách, obciach, hradoch, palácoch atď., vyrvaných Slovákom sa  n-á-d-h-e-r-n-e  

zariadiť, to tiež dokázali maďari!! – 

Áno, dokázali ešte omnoho viac: 

chopili sa pánskych bičov, hnali úbohý národ do práce a nechali ho za seba pracovať 

a krvácať!! – 

A ako veľmi túžia po tom, aby sa minulé, pre nich tak nádherné časy opäť vrátili!! 

Preto nesvedomito rozsievajú do šíreho Sveta všetky možné lži. Nie je možné byť dosť 

Mužom a Otcom Ľudstva... a Dostatočne odvážne, Dostatočne Ostro proti týmto klamom 

a klamstvám vystupovať!! ... 

* 

13. Prenikaním maďarov a v dôsledku českej vierolomnosti bol Veľký Slovenský Národ 

na kusy roztrhaný. Väčšinu tohto Veľkého Národa maďari pomaďarčili, Frankovia 

germanizovali, na juhu Srbi posrbštili, na východe vzniknutý Rimania porumunštili, na severe 

Česi počeštili. 

Z Veľkého Slovenského Národa, ako možno z povahových vlastností jasne spoznať do 

dnešného dňa, zostali: na západe Slovinci – Vendovia, na juhu Chorváti, Sokáci, Buneváci, na 

východe rôzne rozptýlení Slováci, hlavná skupina na severe, Slováci a Moraváci. Všetkých 

spolu asi 10.000.000 Duší!!... 

* 

Týmto som Vám objasnil Skutočnosť aj so situáciou v hrubých obrysoch p-o-d-ľ-a                 

P-r-a-v-d-y. 

Kiež Mi Svätí, Veľkomocní Bohovia Prepožičajú Svoju Božskú Silu, aby som aj 

v ďalšom bol schopný: H-o-v-o-r-i-ť  z-a  C-e-l-é  Ľ-u-d-s-t-v-o  R-e-č-o-u   N-a-j-s-p-a-s-

i-t-e-ľ-n-e-j-š-o-u  ... A  a-b-y  s-o-m  T-o,  Č-o  Z-j-a-v-u-j-e-m, T-i-e-ž  M-o-h-o-l  S-k-u-

t-k-o-m  V-y-k-o-n-a-ť!! 

Aby Celé Ľudstvo: všetky Národy ... 

Boli všetkých hriechov a nepekných vlastností zbavené... 



Všetkými Svätými Cnosťami odetí a tak úplne Šťastnými  Učinení!! 

... ... ...  

14. Teraz k samotnému letáku. 

V Celku mám k tomu nasledujúcu Poznámku: 

a.) Svedčí buď o veľkej neznalosti skutočnej situácie, tak ako je úplne  nemožné behom 

jednej cesty byť naozaj so všetkým oboznámený – 

b.) Alebo to svedčí o veľkej nesvedomitosti a ľahkomyselnosti –  

c.) Ak ani a.) ani b.), potom je to celkom určite nehanebný maďarský trik, priamo 

podvod 

 

Leták toho nie je hoden, aby sme sa ním podrobne a bližšie zaoberali!! ... Zdanlivé 

pravdy, pláštiky, klamné dôkazy sa dajú ľahko nájsť a vyrobiť. Stačí dávka hrabivosti 

a nesvedomitosti --: a Skutočná Pravda je skreslená, prekrútená, pochovaná, dokonca je 

učinená nepravdou. Tento nesvedomitý postup som mnohonásobne pozoroval!! 

Niečo však musí byť zdôraznené! 

1. Stojí tam napísané: „Jeden známy diplomat“ – (prečo  nie je uvedené jeho meno??) – 

vykladal plukovníkovi Powellovi: Zatiaľ čo na Mierovej konferencii prebiehali porady, ako 

stanoviť nové uhorské hranice, vstúpil do poradnej siene náhodou(?) anglický cestovateľ, 

o ktorom bolo v-š-e-o-b-e-c-n-e  známe, že je so stredoeurópskou situáciou v-š-e-s-t-r-a-n-n-e  

oboznámený, preto bol požiadaný, aby sa tiež k veci vyslovil. P-r-e-t-o-ž-e   s-a   p-o-n-á-h-ľ-

a-l  a  n-e-m-o-h-o-l  d-o-d-r-ž-a-ť  č-a-s  p-o-z-v-a-n-i-a  n-a  o-b-e-d  (!!), mal len toľko času, 

aby načrtol tužkou zhruba na mapu,:   ležiacu na stole, čiaru. P-o-t-o-m  ľ-a-h-o-s-t-a-j-n-e (?) 

p-o-d-o-t-k-o-l:  „Dľa mojej mienky by mala hranica takto prebiehať.“ Keď na druhý deň ráno 

tento anglický cestovateľ vzal do ruky noviny, videl k svojmu úžasu, že demarkačná čiara 

ktorú tak  ľ-a-h-o-s-t-a-j-n-e (?)  a  n-á-h-o-d-n-e (?)  navrhol, bola tvorcami Mierovej zmluvy 

prijatá ako nová hraničná čiara“ – 

Potiaľ citát. 

To je t-r-e-s-t-u-h-o-d-n-á  urážka a poníženie a očiernenie  v-e-ľ-m-i  v-á-ž-n-e  a  v-e-ľ-

m-i  s-v-e-d-o-m-i-t-o jednajúcej Mierovej konferencie!! --. 

Prečo neboli uvedené mená?? – 

Scotus Viator počas dlhých rokov obšírne túto veľmi dôležitú situáciu študoval!! V tejto 

veci buď vzdaná mu Česť!! ... 

A keď tento Scotus Viator po dlhoročnom najdôkladnejšom štúdiu učinil hoci len krátku 

poznámku ... bola určitejšia a cennejšia než veľká kniha E. A. Powella, ktorú vytvoril na 

základe jednej svojej prechádzky  ž-l-t-ý-m  autom.                  

* 

2. „Nové hranice boli vedené s úplným ignorovaním hospodárskych, etnografických, 

geografických a politických zásad a v mierovej zmluve niet žiadnej stopy po dispozíciách, 

ktoré by mohli zaručiť istotu a trvanie zmluvy. Tí  a-m-a-t-é-r-s-k-i    k-a-r-d-i-o-g-r-a-f-i  , 

ktorí v Trianone pristúpili k rozkúskovaniu Uhorska, nemali uvážlivosti (!!?) a je celkom isté, 

ž-e   t-a-k-ý   S-i-l-n-ý  (?)  a v-e-ľ-k-o-m-y-s-e-ľ-n-ý (?)  národ neustane (??), dokiaľ 



nespravodlivosť (??) na ňom spáchaná nebude napravená (lupiči kričia obyčajne viac keď im 

je lup braný, než olúpení sami!!). Uhri (maďari) sa nemôžu zmieriť so zriadením, ktoré hrdúsi 

ich hospodársky život, ktoré kladie hranice tam, kde nie sú prirodzené podmienky a s tým, že 

sa viac ako tri milióny Uhrov odkazuje na milosť takých cudzincov, ktorí ich nenávidia“ – 

Potiaľ 2. citát. 

K tomuto citátu by sa dalo skutočne veľa poznamenať! Obmedzím sa však len na 

nasledujúce: 

a.) Brali maďari niekedy ohľad  na „v-y-p-o-v-e-d-a-n-ý-ch“  a   o-l-ú-p-e-n-ý-ch  

Praobyvateľov, na vlastných zakladateľov Uhorského štátu:  n-a  S-l-o-v-á-k-o-v?? – 

Mali maďari  n-i-e-k-e-d-y  Súcit s olúpenými v núdzi plačúcimi a nariekajúcimi 

Praobyvateľmi: S-l-o-v-á-k-m-i?? – 

Naznačili maďari niekedy čo i len tieň Veľkomyseľnosti, keď išlo o hospodársky, 

kultúrny, politický  ž-i-v-o-t   Anjelského Slovenského Národa??— 

Ukázali maďari niekedy čo i len tieň Veľkomyseľnosti, kde milý Slovenský Národ stenal 

a vzdychal po Slobode, Samostatnosti, po vlastnom Národnom Vývoji?? – 

N-i-k-d-y  neprejavil ani stopu  Veľkomyseľnosti!! 

Naopak: Použili všetkých nielen hospodárskych, kultúrnych a politických prostriedkov,  

a-b-y   v-š-e-t-k-y   p-r-e-j-a-v-y   S-l-o-v-e-n-s-k-é-h-o   z-a-h-r-d-ú-s-i-l-i,  t-o-t-i-ž   r-o-b-i-

l-i   v-š-e-t-k-o   ,  a-b-y   S-l-o-v-e-n-s-k-ý   N-á-r-o-d   ú-p-l-n-e   v-y-h-u-b-i-l-i!! – 

 

* 

A tento národy vraždiaci maďarský národ, plný hrabivosti, plný lúpežného 

a panovačného zmýšľania, svojimi nehanebnými lamentáciami neinformovaný Svet 

nesvedomito klame a podvádza!! – 

Á-n-o   S-i-l-n-ý   je maďarský národ v nezmernom egoizme, v neskrotnej hrabivosti, 

lúpežnosti, panovačnosti a pôžitkárstve!! – 

Áno, maďarský národ vo svojom neľudskom, stále ešte zvieracom duševnom stave 

nemôže zabudnúť: a-k-o   s-l-a-d-k-é   a   p-r-í-j-e-m-n -é   b-o-l-o:  držať v ruke bič a úbohý 

Národ, svojho  Blížneho ...  nechať   a-k-o   Z-v-i-e-r-a  --  za seba pracovať!! – 

Ale m-n-o-h-é  milióny utlačovať, vysávať, olupovať --  a týmto  b-e-z-b-o-ž-n-ý-m  s-p-

ô-s-o-b-o-m   bohatým, veľkým a mocným sa stať – a t-i-e-ž  b-e-z-b-o-ž-n-e  bohatým, 

veľkým a mocným byť --  p-o-t-o-m  sa  n-a-v-o-n-o-k  t-v-á-r-i-ť   v-e-ľ-k-o-m-y-s-e-l-n-e:   

t-o   j-e   t-e-n   n-a-j-n-e-h-a-n-e-b-n-e-j-š-í   n-a-j-r-ú-h-a-v-e-j-š-í   p-o-d-v-o-d!!! – 

A tento nesvedomitý, bezcitný maďarský národ sa opovažuje ešte k tomu tiež šíry Svet 

týmto svojim najnehanebnejším a najrúhavejším podvodom zviesť na scestie!! – 

Áno a ešte k tomu sa opovažuje brať do úst Meno Božie!! – 

Popravde: Strašne veľká je morálna bezcitnosť, nesvedomitosť a nehanebnosť tohto 

národa!! – 

 

Čo sa toho týka, Ja vo Svojej Dokonalej Nestrannosti, veľmi prísnej Spravodlivosti 

a    V-e-ľ-k-o-m-y-s-e-ľ-n-e-j   Vďačnosti  Som každú odrobinku Veľkomyselnosti a zdanlivej 

veľkomyselnosti – stále Vysoko Ctil a Vysoko Velebil...Našiel som aj krásne vlastnosti 

v maďarskej povahe a tie som vždy zdôrazňoval a vyzdvihoval ako krásne ... Č-a-s-t-o  S-o-m  

maďarský národ   b-r-a-l   pod  O-ch-r-a-n-u   pred prehnanou nenávisťou a šovinizmom...    

a-l-e   k-e-ď   s-o-m   č-í-t-a-l   t-e-n-t-o   n-h-a-n-e-b-n-ý   b-e-z-b-o-ž-n-ý,  t-e-n-t-o   n-e-s-v-



e-d-o-m-i-t-ý   l-u-p-i-č-s-k-ý   p-o-d-v-o-d;   v-e-ľ-p-o-d-v-o-d  m-a-ď-a-r-s-k-é-h-o   n-á-r-o-

d-a:  S-t-r-a-t-i-l   m-a-ď-a-r-s-k-ý   n-á-r-o-d  v   M-o-j-i-ch   O-č-i-a-ch   d-e-f-i-n-i-t-í-v-n-e   

k-a-ž-d-ú   a-j   t-ú   n-a-j-m-e-n-š-i-u   ú-c-t-u!! --- 

Nebol som vôbec s to si takú ďalekosiahlu morálnu s-k-a-z-e-n-o-s-ť    -   n-e-s-v-e-d-o-

m-i-t-o-s-ť,   n-e-h-e-n-b-n-o-s-ť   p-r-e-d-s-t-a-v-i-ť!! – 

Tu Musia predsa ešte raz tvrdo trestajúci Veční Bohovia Zasiahnuť!! ... - ... 

N-e-m-o-ž-n-o   i-n-a-k!! - ...- 

 

b. Nie preto prišiel maďarský národ do Stredu  Zbožného – Dobrosrdečného, súcitného, 

Pokojného, Pracovitého Slovenského Národa, aby medzi Ovečkami a nežnými Baránkami bol 

dravým a rvavým vlkom!! – 

a   n-i-e   prišiel  Sem,  aby bol Anjelského Slovenského Národa k-r-i-ž-o-v-a-t-e-ľ-o-m  -

- v-r-a-h-o-m  --  a   h-u-b-i-t-e-ľ-o-m!! --- 

 

Ale ak Veční Bohovia Viedli kroky maďarského národa do Rodinnej Rajskej Atmosféry 

BOHA  Milujúceho a BOHOM  Milovaného Slovenského Národa... 

Stalo sa P-r-e-t-o : 

aby maďarský národ mohol byť vyvedený, zo svojho nízkeho priamo zvieracieho 

duševného stavu!!... 

aby maďarský národ mohol byť  Jemným Duchovným – Duševným Stavom  

Slovenského Národa  Vychovávaný!! ... 

aby maďarský národ mal Veľkolepú Príležitosť odložiť svoje hlboko zakorenené 

lupičské sklony!! ... 

aby  mohol byť  Vedený  veľmi dôležitou  umelecko  - vedecko  - filozofickou  

Oblasťou vyššie na Morálnu Úroveň!! ... 

aby konečne  M-o-r-á-l-n-e   P-r-e-b-u-d-e-n-ý   a  M-o-r-á-l-n-e   V-y-ch-o-v-a-n-ý:  

m-o-h-o-l   M-o-r-á-l-n-e   C-í-t-i-ť ... M-o-r-á-l-n-e   J-e-m-n-e   C-í-t-i-ť...  M-o-r-á-l-n-e  

M-y-s-l-i-e-ť ... M-o-r-á-l-n-e   Č-i-s-t-o   M-y-s-l-i-e-ť... M-o-r-á-l-n-e   Ch-c-i-e-ť... M-o-

r-á-l-n-e  U-š-ľ-a-ch-t-i-l-o   a   V-e-ľ-k-o-m-y-s-e-l-n-e   Ch-c-i-e-ť... ... 

A T-a-k   s-a   N-a-u-č-i-ť: 

Bratom – miesto vrahom!! – medzi Bratmi Byť!!! 

Lebo   l-e-n   o „ T-o“   S-a   J-e-d-n-á!! ... 

 

* 

Maďarský národ P-r-i-j-a-l  doposiaľ od Slovenského národa a s jeho pomocou  T-o-ľ-k-

o,  že by bolo jeho  Povinnosťou po celú Večnosť  na Kolenách  Ďakovať!! ... 

Ak sa však nedá maďarský národ týmto  O-t-c-o-v-s-k-ý-m   S-l-o-v-o-m  ešte v tejto 

Časnosti  na priame Pokánie  a ak neprejaví patričnú Vďačnosť: 

bude po zanedbaní Dobrej  Príležitosti   m-u-s-i-e-ť   v-y-k-o-n-a-ť   i-n-é   P-o-k-á-n-i-e!!  

Hovorím v Najsvättejšom  Mene  NAJVYŠŠIEHO!! 

 

Z  Morálneho a Duchovného  Stanoviska JE  P-o-s-l-a-n-i-e  S-l-o-v-e-n-s-k-é-h-o   

N-á-r-o-d-a  M-i-m-o-r-i-a-d-n-e   V-e-ľ-k-é-  a  D-ô-l-e-ž-i-t-é  a  V-ý-z-n-a-m-n-é   n-i-e    

l-e-n  „v  E-u-r-ó-p-e“ ...  a-l-e   „n-a   C-e-l-e-j   Z-e-m-i“!! --- 

„To“  však môže Byť  Takto Sledované len Vysoko Vyspelými ... až do Duchovného 

stavu  T-u-r-i-y-a  v Nebesiach Preniknuvších  ... ...Jemne Vediacimi ... a Jemne Cítiacimi 

Svätými Bytosťami!! ... 



Nízky a nevyspelý, dokonale slepý a nevedomý  m-u-s-í   V-e-r-i-ť  - ... ak mu má Byť  

Pomožené!! ...-...  

* 

15. Najsvätejším Menom NAJVYŠŠIEHO ... 

      Najsvätejším Menom Všetkých DOKONALÝCH ... 

      Najsvätejším Menom Všetkých  BOHOV ... 

      Najsvätejším Menom Celého MORÁLNEHO  SVETOVÉHO  RÁDU ... 

  

A.) Prísna BOŽSKÁ  SPRAVODLIVOSŤ  JE: 

 

Aby Tu:  v Uhorsku – Hungárii  - Uhroch Vzal Vládu do Vlastných Rúk 

Slovenský Národ ... 

a Vykonával Tu po 1.000 Rokov Vládu a síce  t-a-k , aby sa maďarský národ 

opäť scvrkol na ½ milióna hláv!! ...-... 

 

Pretože maďarský národ je sám zo seba a sám sebou  n-e-p-l-o-d-n-ý!! – Zo seba a sám 

sebou  p-r-i-r-o-dz-e-n-e  p-r-á-v-o-p-l-a-t-n-o-u  c-e-s-t-o-u  n-i-č  n-e-v-y-k-o-n-a-l!! – 

5 – 6 miliónovým sa stal len pomocou lupu a násilia!! – 

A podľa zákonov Morálneho Svetového Rádu m-u-s-í  b-y-ť  l-u-p  n-a-v-r-á-t-e-n-ý!! ... 

 

* 

B. VEĽKOMYSEĽNÁ  BOŽSKÁ  SPRAVODLIVOSŤ  JE: 

 

Keď maďarský národ vykoná čo najhlbšie precítené skutočné Pokánie - ... 

 

Odprosí Slovenský Národ: Slovákov – Moravákov – Čechov – Slovincov – 

Chorvátov – Slavonov za všetky učinené nespravodlivosti čo Najvrúcnejšie a čo 

Najpokornejšie -  ... 

Vyprosí si  V-e-ľ-k-o-m-y-s-e-l-n-ú  M-o-ž-n-o-s-ť: aby smel byť počtom tri milióny 

Duší... 

Dá sa Zbožne a čo Najoddanejšie  V-y-ch-o-v-á-v-a-ť  Vládou Slovenského Národa, 

vedenou Zásadami  Celo-Zemského Univerzálneho Štátu!! ... ... 

N-i-e  - utlačovať!! ... N-i-e   vysávať!! ... 

N-i-e  - hrdúsiť, dusiť!! ... N-i-e  hubiť!! ... 

Ale: V-y-ch-o-v-á-v-a-ť!! ...  Áno: VYCHOVÁVAŤ!! ... ...  Pretože v Svätých  

a Najvyššie Dokonalých ZÁSADÁCH  Celo-Zemského Univerzálneho ŠTÁTU Sú 

VYCHOVÁVATEĽSKÉ  Možnosti  obsiahnuté!! ... 

 

Utláčať – vysávať – hrdúsiť – dusiť – hubiť - - to  s-ú  d-i-a-b-o-l-s-k-é  p-r-i-a-n-i-a  

a   ú-m-y-s-l-y - -  zrodené – vzniklé - - a len v P-e-k-l-e   m-o-ž-n-é !!  -- 

BOŽÍ  Národ  B-u-d-e  l-e-n  V-y-ch-o-v-á-v-a-ť ... až   V-Y-CH-O-V-Á-V-A-ť!! ... ...                 

Teda: maďarský národ sa dá – ako povedané! – 

 Zbožne a čo najoddanejšie !! ... 

Bude  P-r-e  T-o  K-o-n-a-ť  Zodpovedajúce  Služby!! ... 



TO  JE  VEĽKOMYSELNÁ  BOŽIA  SPRAVODLIVOSŤ!!  

 

* 

Maďarský národ môže teraz voliť: 

buď       A. Prísnu BOŽSKÚ  SPRAVODLIVOSŤ  ... 

alebo     B. VEĽKOMYSEĽNÚ  BOŽSKÚ  SPRAVODLIVOSŤ ... 

A-k  s-a  m-u   n-e-h-o-d-í    J-e-d-n-o:  A.) ...  a-n-i   D-r-u-h-é:  B.) ... ... 

p-o-t-o-m  v-e-ľ-m-i  o-d-b-o-j-n-ý  m-a-ď-a-r-s-k-ý  n-á-r-o-d   p-r-e-p-a-d-n-e         

T-r-e-s-t-a-j-ú-c-e-j  BOŽEJ  SPRAVODLIVOSTI!! - ... ... 

 

Tak Znie Morálny Boží Zákon!! ... ... 

A  p-r-o-t-i-v-i-ť  s-a  Tomuto Morálnemu BOŽIEMU Zákonu -- : J-e  V-e-ľ-

m-i   V-e-ľ-k-é    a Ť-a-ž-k-é   P-r-e-h-r-e-š-e-n-i-e!! – 

 

* 

 

Aj  keď  To Znie Tvrdo, ale Ja  Som Hovoril ako „O-t-e-c“ Všetkých 

Národov!! ... ... 

 

Ako Otec  Slovenského Národa!! ... 

Ako Otec  maďarského národa 

Ako Otec  českého národa 

Ako Otec  Indov!!! ...  Atď., Atď. 

 

⁂ 

 

Týmto som, aj keď nie obšírne, aj tak však presne Vyložil a Dočasne Jasným Učinil, že 

Slovenský Národ Je Tým Najnevinnejším na tomto Našom Pozemskom Svete... a že záchrana 

Ľudstva a Utváranie Sveta  T-e-n-t-o-r-a-z  Musí Vyjsť z Jeho Centra!! ... 

Áno!  Už  Vyšla!! ... 

Pre Svoje Tvrdenie Mám ešte Jeden Veľmi Dôležitý a Veľmi Významný Dôkaz. 

O Tom inokedy Viacej! ... 

 

 

V LÁSKE  Zdraví  =  Som  v O.  L.  O. 

 

Kňaz   Ján  Maliarik 

Veľké  Leváre  1.XI. 1929 

 

 

⁂ ⁂ ⁂ 

 

 



OM!! ... TAT!! ... SAT!! ... 

M e n o m   N a j v y š š i e h o ... ... ... 

A  Zo  Starostlivej  Otcovskej   Lásky ... ... ... 

Národu  Slovensko – Poľsko – Českému ... ... ... 

 

P O S L A N I E 

 

Miláčkovia  Moji  Srdečne  milovaní!! 

 

Pozorujúc Váš charakter – Starostlivo si Všímajúc a Pečlivo Považujúc Vaše zmýšľanie – 

počínanie – politické dejstvovanie – Vašu strašnú rozháranosť – bezhlavosť – nedostatočnosť, 

t.j.  n-i-j-a-k-o-s-ť  -- Vedúcej  MYŠLIENKY,  Ktorá by Vás Veľkolepo Zjednocovala ... 

Radosťou a Nadšením Plnila ... Sily a Zmužilosti ... Dodávala ---: 

prichádzam pomaly k presvedčeniu, že predsa len tuším „ nie ste der Existenz wert“ 

--- ako to národ nemecký o Vás: o Poliakoch!!  Do sveta zločinne hlása!! – (Len o Národe 

Poľskom!! – Národ Slovenský a Národ Český mu nestoja ani za reč!! --) 

 

* 

 

Je tomu už niekoľko rokov, čo som sa to dozvedel!! – 

Na to Som ihneď vláde nemeckej do Berlína (Slovanmi založeného!! ... 

a Pomenovaného!! ...) Poslal Epištolu, v ktorej Som, Hlboko Ubolený a Rozochvený, 

Ostro Vyslovil, že také a tomu podobné zmýšľanie je „eine höllische gesinnung“ --- a že 

jako národ nemecký má právo na existenciu, práve tak, má právo na existenciu aj 

Národ Poľský ... áno (Dokladám teraz): aj každý iný Národ!! ... nevynímajúc ani 

Cigánov!! ... 

  

Je fakticky pekelným – t.j. pekelne sebeckým zmýšľaním: o niektorom Národe 

Hlásať: že nie je hoden existencie!! – A pekelne sebecký dejstvovaním je pracovať 

na vyhubení niektorého Národa!! – 

 

* 

Bratská Láska... n-i-k-d-y  nezmýšľa takto pekelne a  n-i-k-d-y  nepracuje na 

vyhubení nejakého Národa!! ... 

Bratská Láska... Cíti - Zmýšľa  V-ž-d-y  B-r-a-t-s-k-y, V-ž-d-y  a  Všemožne  sa 

Vynasnažuje  a Pomáha a Pracuje na „Tom“: aby  k-a-ž-d-ý  zo stávajúcich 

Národov Bol Vykúpený ... Zachránený ... a Čo len Možne Najvyššie 

POVZNESENÝ!! ... ... 

* 

 

OTCOVSKÁ  LÁSKA ... ... Ide ešte o Mnoho Ďalej!! ... OTCOVSKÁ  LÁSKA 

... ...  Sa Radšej SAMA Obetuje ... Áno: TAK  BOH  MILOVAL „svet“ (hriešny!!), 

že SYNA Svojho Jednorodeného DAL: Aby každý – Každý kto Verí v NEHO, N-e-z-

a-h-y-n-u-l!! ... Ale Mal  „ŽIVOT“ ...VEČNÝ!! ... ... 

Áno, OTCOVSKÁ  LÁSKA ... ... Sa  Radšej  SAMA  Obetuje ... Len aby 

VYKÚPILA ... ZACHRÁNILA ...  A POVZNIESLA!! ... ... 

Až   VEČNÝ   ŽIVOT   DALA !!! ... 



Áno,   TAKÁ  JE  OTCOVSKÁ  LÁSKA ... A TAKÉ JE OTCOVSKÉ 

CÍTENIE – ZMÝŠĽANIE ...... ... 

Pozorujú Miláčkovia Moji  Srdečne  Milovaní  Váš  charakter – Starostlivo si 

Všímajúc a Pečlivo Považujúc  

Vaše zmýšľanie – počínanie – politické dejstvovanie – Vašu strašnú rozháranosť – 

bezhlavosť – nedostatočnosť, t.j. n-i-j-a-k-o-s-ť  Vedúcej MYŠLIENKY, Ktorá by Vás 

Veľkolepo Zjednocovala... Radosťou a Nadšením Plnila – Sily a Zmužilosti ... 

Dodávala!! --- CÍTIM  HLBOKÚ  BOLESŤ  V Srdci  Svojom!!! 

 

 ... --- ... 

 ... --- ... 

Vnútorným  obsahom – Tejto Hlbokej Bolesti Je: rodiace sa, vznikajúce presvedčenie, že 

tuším – tuším predsa len  „nie ste der Existenz wert“ - - - a že budete (musíte byť) dľa Zákona 

Kauzálnosti buď celkom vyhladení - - - alebo že budete nesmierne trpieť --- ako už nie raz 

v Nacionálnom Žití – Bytí Svojom – t.j. svojom!! – 

... --- ... 

Inými Slovami Rečeno: nedáte – li  sa zo svojej skutočnej nemúdrosti, krátkozrakosti, 

obmedzenosti, fantastičnosti, bezhlavej rozháranosti, duševnej prázdnosti, srdca velikej 

tvrdosti a bezcieľavedomosti  V-y-k-ú-p-i-ť - -: nie je inak možné:  b-u-d-e-t-e  „z-n-o-v-u“ 

–  p-á-l-i-v-o-s-ť-o-u   O-H-Ň-A  p-r-e-p-a-ľ-o-v-a-n-í  - - a  b-u-d-e-t-e  „z-n-o-v-u“  - -  

ú-ž-a-s-n-e    t-r-p-i-e-ť!! - - 

V OHNI  potom tohto strašného utrpenia buď celkom zhoríte – zaniknete - - - nie ste-li 

totižto pred Tvárou BOŽOU  ( n-i-e  čo ľudia – neznabohovia tvrdia a do sveta vytrubujú!! -) 

fakticky existencie hodní - - buď  pálivosťou  páliaceho OHŇA  p-r-e-p-á-l-e-n-í  - - t.j.    

P-r-e-p-á-l-e-n-í   s-ú-c:  ostanú z vás iba Ohňu – Vzdorné  Prečistené Zbytky!! - - ... 

To je vnútorným  (skrytým)  obsahom Hlbokej Bolesti  Srdca Môjho!! ... --- ... 

* 

Aj na Vonok sa Derúcimi Prejavmi Tejto  Mojej  Hlbokej  Bolesti Sú  

VÝKRIKY ... Je   O-t-c-o-v-s-k-é  VOLANIE ...  ...: 

I. Do Mojich Rúk JE na Tú Dobu Vložený Osud  Váš!! ... ... 

II. Hlasu Volania  „M-ô-j-h-o“ ... M-u-s-í ... Byť Na Tú Dobu Poslúchnuto!! ... 

III. J-a-k-o  sa ku „M-n-e“  ... zachováte (plus – mínus) alebo Zachováte ... poprípade 

ZACHOVÁTE ... ...: taký (plus – mínus) – Taký... TAKÝ ... ... Bude  Ďalší   Osud 

Váš!! - ... Hovorené  MENOM  NAJVYŠŠIEHO !!! ... ... ... 

 

* 

Navrhujem ... „Z Otcovskej Lásky“ ... k Vám Národu  Slovensko – Poľsko – 

Českému ... a Vašim Prostredníctvom aj ku V-š-e-t-k-ý-m  Ostatným Národom a Rasám 

na Celej Zemi ...: 

Vyšlite ... Národ Slovenský, Národ Poľský a Národ Český ... Troch – Troch 

Delegátov: Mužov  Hlboko  Morálne  Založených – Jemnocitných – Vážnych – Skrz vo 



Skrz  Poctivcov... Filozoficky  Prepracovaných  =  Širokého Rozhľadu – Samostatného 

Myslenia ... Inšpirovaných  a Vedených „Láskou“  Možno – li  TAK: „Otcovskou“ ... ... 

a nemožno – li TAK, aspoň teda „Skutčnou Bratskou Láskou“ ... ku M-n-e ... najlepšie 

do Veľkých  Levár ... alebo do Brna!! ... ... 

 

Úlohou týchto Vysoko - Ušľachtilých Mužov – Delegátov Bude:  

I. Do najmenších Podrobností Preskúmať – Prebádať Môj  IDEÁL ... a Moje 

Poslanie – POSLANIE!! ... 

II. A potom,  t.j.  P-o-t-o-m  (Po Veľmi Bedlivom – Ú-p-l-n-o-m  Prebádaní 

IDEÁLU ... ... a Poslania – POSLANIA!! ...) Vám o V-š-e-t-k-o-m  Obšírne 

Referovať!! ... 

 

Zaprisahám Vás  MENOM  NAJVYŠŠIEHO ... a Menom Vašej Vlastnej Spásy...: 

Aby ste Tak Urobili  čo Najrýchlejšie!!  Čas zaiste veľmi Krátky je!! - ... a Veci – veci sa 

chýlia ku svojmu koncu!! - ...  

* 

Cieľom Môjho Poslania – POSLANIA Je vo všetkej Stručnosti: Dľa  VÔLE BOŽEJ 

... a Za Prispenia Tých Najvznešenejších a Najdokonalejších ZÁSAD ... Vykúpiť – Z-a-

ch-r-á-n-i-ť   a  POVZNIESŤ  Národ Slovensko – Poľsko – Český!! ... 

A Prostredníctvom Tohto ... Dľa  VÔLE BOŽEJ ... a Za Prispenia Tých 

Najvznešenejších a Najdokonalejších ZÁSAD ... Vykúpiť – Z-a-ch-r-á-n-i-ť   

a POVZNIESŤ  Všetko  Slovanstvo!! ... 

A Prostredníctvom Tohto ... Dľa  VÔLE BOŽEJ ... a Za Prispenia Tých 

Najvznešenejších a Najdokonalejších ZÁSAD ... Vykúpiť – Z-a-ch-r-á-n-i-ť   

a  POVZNIESŤ  Aj  Všetko  Ostatné  Pozemské  Ľudstvo!! ... 

 

... --- ... 

 

Áno a krutý osud Zvierat: „Našich Mladších Bratov“ ... Obľahčiť!! ... 

 

... --- ... 

... --- ... 

 

Lebo ako Otcovskou Láskou Milujem Svoj Slovenský Národ ...: P-r-á-v-e  T-a-k  O-

t-c-o-v-s-k-o-u  L-á-s-k-o-u Milujem aj Všetky Ostatné Národy na Celej Zemi!! ... ...  

BÔH  SÁM   MI  Svedkom Vševedúcim!!!  

 

... --- ... 

... --- ... 

⁂  ⁂  ⁂ 

 

Zdraviac  Čo  Najsrdečnejšie 

 

   Som  Otcovskej Láske Oddaný  

 

Kňaz  Ján  Maliarik 

Veľké  Leváre  6. XII.  1932 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


