
ĽUDOVÍT HOLOTlK

ÚLOHA TALIANSKEJ A FRANCÚZSKEJ VOJENSKEJ MISIE 
NA SLOVENSKU R. 1919*

Jedným z vojnových cieľov francúzskeho i talianskeho imperializmu za 
prvej svetovej vojny bolo hospodárske a politické prenikanie do strednej 
Európy. Francúzska vláda v priebehu svetovej imperialistickej vojny vy
užívala každú príležitosť na upevnenie svojho postavenia na európskom 
kontinente. Francúzsky imperializmus sa chcel zabezpečiť najmä oproti 
Nemecku. Dravé dobyvačné ciele sledovala v prvej svetovej vojne aj ta
lianska vláda. Taliansky imperializmus chcel upevniť svoje postavenie 
predovšetkým na Balkáne.* 1 Talianska buržoázia vstupovala do vojny s tou 
podmienkou, že jej Dohoda nechá voľnú ruku na dalmátskom pobreží 
a v celom Adriatickom mori. Avšak talianska vláda hľadala spojencov aj 
v strednej Európe, ktorých chcela okrem iného používať v boji proti Juho
slávii. Medzi Francúzskom a Talianskom došlo v priebehu vojny k skrytým 
aj otvoreným konkurenčným zápasom o získanie pozícií v strednej Európe 
a na Balkáne. Tento boj medzi Francúzskom a Talianskom o sféry vplyvu 
za prvej svetovej imperialistickej vojny bol iba jedným z mnohých rozporov, 
ktoré existovali vnútri tábora dohodových mocností.

V súvislosti so snahami francúzskeho a talianskeho imperializmu prenik
núť do strednej Európy zohralo zvláštnu úlohu hnutie československej 
buržoázie v dohodových štátoch, tzv. zahraničný odboj, vedený Masarykom, 
Benešom a Štefánikom. Predstavitelia českej a slovenskej buržoázie na čele 
s Masarykom mali všetky predpoklady na to, aby sa stali hromozvodom, 
cez ktorý sa dostane vplyv dohodových imperialistov do českých krajín 
a na Slovensko. Dnes je už všeobecne známe, že západní imperialisti, Spo
jené štáty, Anglicko, ale aj Francúzsko a Taliansko, nepriali si rozbitie Ra- 
kúska-Uhorska a vytvorenie českoslov. štátu.2 V tom boli všetky dohodové

* Pokračovanie z Historického časopisu 1953, č. 4.
1 R. W. S e t o n - W a t s o n, Evropa v přerodu, Praha 1920, 239 a n.
2 Pozri napr. T. G. M a s a r y k, Světová revoluce, Praha 1925, 309 a n.
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mocnosti jednotné. Odmietavý postoj západných imperialistov k národnému 
oslobodeniu Čechov a Slovákov nevadil im však v tom, aby nevyužili tzv. 
čs. zahraničný odboj. V oslobodzovacom hnutí českého a slovenského ľudu 
doma i za hranicami chceli západní imperialisti získať o jednu zbraň viac 
proti Rakúsku-Uhorsku a Nemecku. Napokon, dohodové mocnosti dúfali, 
že česká buržoázia by mohla slúžiť ich záujmom aj po vojne, a to aj 
v Rakúsku-Uhorsku. Preto sa snažili úplne získať pre seba tzv. českosloven
ský zahraničný odboj a využiť ho pre svoje vojnové ciele. Na tzv. čs. zahra
ničný odboj si v priebehu vojny získala rozhodujúci vplyv francúzska vláda, 
a to najmä tým, že získala do svojich služieb jeho predstaviteľov Masaryka, 
Beneša a Štefánika. Masaryk, Beneš a Štefánik zneužili československé 
hnutie za hranicami za prvej svetovej vojny pre imperialistické vojnové 
ciele dohodových mocností, najmä Francúzska.

Francúzsko prvé pochopilo možnosť využitia tzv. zahraničného odboja 
pre svoje ciele. Avšak v lete r. 1917 už upozorňuje talianska vojenská zpra
vodajská služba Najvyššie talianske vojenské veliteľstvo na činnosť Česko
slovenskej národnej rady v Paríži, ktorú viedol Masaryk, Beneš a Štefánik. 
V zprávě sa hovorilo o mimoriadnej dôležitosti, ktorú má pre Taliansko 
česká otázka „... prihliadajúc na naše veľké záujmy, ktoré s tým súvisia, 
a predovšetkým preto, lebo rozhodná podpora českého hnutia by stačila, 
aby nám pripravila o jednu zbraň viac pre zdolanie Rakúska.”* 3

Súčasne však talianska zpravodajská služba upozorňovala na význam 
českej otázky aj vo vzťahu k povojnovým plánom talianskej vlády. Preto 
autor zprávy zdôrazňuje nevyhnutnosť získať si pre seba Československú 
národnú radu v Paríži. Tento krok je vraj tým naliehavejší, že francúzska 
vláda robí v tomto smere už dávno rozličné opatrenia. „Parížska vláda, 
usilujúc sa o to, aby okolo Nemecka, najmä v Poľsku a v Čechách, vytvorila 
ovzdušie francúzskeho vplyvu, mohla dosiahnuť to, že české vojsko sa for
movalo vo Francúzsku, ale s kádrami prevažne francúzskymi. Tieto zprávy, 
ktoré dostávame z najspoľahlivejšieho prameňa, ukazujú, akým spôsobom 
a v akom smere pracujú aj iní v slovanských kruhoch: bolo by treba, so 
zreteľom na problém našich budúcich vzťahov k týmto kruhom, aby sme 
sa aj my dali rozhodne tou istou cestou.”4 Zpráva talianskej zpravodajské] 
služby veľmi jasne odkrýva podstatu tzv. čs. zahraničného odboja, veľmi 
jasne ukazuje, akým záujmom slúžil a práve tak jasne odkrýva záujem 
talianskeho a francúzskeho imperializmu o československú vec.

Talianske vojenské kruhy a talianska vláda si vzala k srdcu odporúčania 
svojich zpravodajských orgánov. Vláda poverila šéfa talianskej zpravodaj- 
skej služby v Paríži Brancaccia,5 aby sa snažil získať Štefánika a Beneša 
pre záujmy talianskeho imperializmu. Taliansko začalo vystupovať ako 
vážny konkurent Francúzska v jeho snahe získať si a podrobiť českosloven
ské buržoázne hnutie za hranicami. Talianska vláda dala podnet k založeniu 
taliansko-českej ligy. Sľúbila financovať činnosť Masaryka, Beneša a Šte
fánika, ak sa budú orientovať na Taliansko. Talianske zpravodajské orgány

8 Salvenimi Gaetano, Italská diplomacie ve velké válce, Naše revoluce III,
48-49.

4 Tamže.
5 E. Beneš, Světová válka a naše revoluce I, Praha 1936, 378.
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získali agentov z radov českých a slovenských zajatcov, ktorí im podávali 
presné zprávy o činnosti Československej národnej rady a jej odbočky 
v Ríme.6 Avšak Masaryk, Beneš a Štefánik zásadne odmietali preorientovať 
sa na taliansky imperializmus. Boli už príliš zviazaní s imperializmom fran
cúzskym. Orientáciu na Francúzsko považovali za výhodnejšiu, a to najmä 
pre budúcnosť. Očakávali, že po skončení vojny bude Francúzsko najvýz
namnejšou kontinentálnou mocnosťou, ktorá zabezpečí vytvorenie buržoáz
neho Československa. Preto predstavitelia Československej národnej rady 
vytrvalo odmietali orientáciu na Taliansko. Robili to však veľmi opatrne, 
pretože potrebovali, aby talianska vláda uvoľnila českých a slovenských 
zajatcov v Taliansku na doplnenie čs. útvarov, ktoré tvorili súčasť fran
cúzskej armády. V talianskych zajateckých táboroch sa nachádzali desať
tisíce rakúsko-uhorských zajatcov českej a slovenskej národnosti. Fran
cúzskej vláde záležalo na každom vojakovi,7 a preto naliehala na Česko
slovenskú národnú radu, aby vymámila týchto zajatcov od talianskej vlády, 
aby ich previezla do Francúzska. Francúzska vláda poverila Štefánika, aby 
vyjednával s talianskou vládou o prevedení českých a slovenských zajatcov 
do Francúzska.8 Štefánikovo dlhé vyjednávanie s talianskymi vládnymi 
i vojenskými činiteľmi neprinášalo očakávaný výsledok. Talianska vláda 
vytrvalo odmietala uvoľniť českých a slovenských zajatcov pre Francúzsko. 
Hlavný dôvod odmietavého postoja talianskej vlády k uvoľneniu zajatcov 
pre čs. jednotky vo Francúzsku treba vidieť v tom, že talianskym úradným 
činiteľom bolo dobre známe, že v pozadí za Štefánikovými a Benešovými 
žiadosťami stojí francúzska vláda, ktorá chce českých a slovenských zajat
cov v Taliansku využiť pre svoje záujmy. Talianska vláda sama chcela využiť 
českých a slovenských zajatcov, ako aj celý tzv. čs. zahraničný odboj. 
V otázke využitia tzv. čs. zahraničného odboja stáli Francúzsko a Taliansko 
oproti sebe ako konkurenti. Napokon po dlhom taktizovaní začala talianska 
vláda organizovať v Taliansku čs. légie pod vedením talianskych dôstojní
kov. Štefánikovi sa podarilo získať pre Francúzsko len niekoľko sto zajatcov. 
Preto sa aspoi snažil, aby na čs. légie v Taliansku mala istý vplyv Česko
slovenská národná rada v Paríži a jej prostredníctvom francúzska vláda. 
Avšak talianske vo'enské orgány si udržali rozhodujúci vplyv na čs. légie 
v Taliansku. V Taliansku sa vytvorili dve divízie čs. légií, na čele ktorých 
stáli talianski generáli. Talianski dôstojníci boli veliteľmi plukov, ale aj 
menších vojenských útvarov. Talianska vláda tak kontrolovala a mala pevne 
v rukách najväčšiu formáciu čs. vojska na európskom fronte. Prirodzene, 
že talianska vláda tým získala aj značný vplyv na tzv. čs. zahraničný odboj, 
ktorý sa tak stal do značnej miery závislým od Talianska.

Ak si postavíme otázku, prečo prichádza do Československa talianska vo
jenská misia v prvých dňoch po skončení svetovej vojny, odpoveď treba

6 Fr. Hlaváček, Činnost dra E. Beneše za války v Itálii a moje spolupráce 
s ním, Naše revoluce XII, 13.

7 O tom obšírnejšie E. H o 1 o t í k, Pravda o Štefánikovi, Nové slovo 1951, č. 49, 
982.

8 R. Rajch 1, Štefánikova karieva ve světle dokumentů, Štefánik, Kniha druhá: 
vzpomínky, dokumenty a jiné příspěvky, Praha—Bratislava 1938, 176.
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vidieť v tom, že talianska vláda mala vo svojich rukách dve dobre vyzbro
jené divízie čs. légií. Talianska vláda tým, že nepripustila premiestenie 
českých a slovenských zajatcov do Francúzska a že sa sama podujala zor
ganizovať ich do légií, vytvorila si aj isté podmienky pre preniknutie do 
nového československého štátu.

*

Keď sa v prvých dňoch po vzniku Československej republiky ukázalo, že 
panstvo buržoázie bude môcť zabezpečiť iba úplne spoľahlivé vojsko, vod
covia českej a slovenskej buržoázie v zahraničí sa snažili urýchlene dopra
viť do ČSR čs. légie. Ukázalo sa, že čs. légie1 z Talianska môžu prísť skôr ako 
légie z Francúzska, ktorých bolo konečne oveľa menej. Talianska váda dala 
veľmi ochotne k dispozícii vagóny a lokomotívy. Sľúbila dať i zbrane z uko
ristených rakúskych zásob. Bola ochotná vojensky zorganizovať aj tých 
českých a slovenských zajatcov, ktorí sa dostali do talianskeho zajatia po 
uzavretí prímenia. Z týchto oddielov sa vytvárala „domobrana”. S dvoma 
divíziami légií vysiela talianska vláda väčší počet dôstojníkov. Talianska 
vláda neposkytovala pomoc československej buržoázii nežistne. Talianska 
vláda bola ochotná pomáhať českej a slovenskej buržoázii upevňovať moc, 
ale sama si chcela v Československu zabezpečiť sféru politického, vojen
ského a hospodárskeho vplyvu.

Talianska vojenská misia, ktorá prichádzala do Československa s čs. lé
giami, bola prvým poslom talianskeho imperializmu. Preto generál Piccione, 
vedúci talianskej vojenskej misie, chcel si zabezpečiť v československej 
armáde vedúce postavenie. Pri uzatváraní zmluvy s Benešovým zástupcom 
generál Piccione žiadal, aby talianski dôstojníci v Československu neboli 
závislí od dôstojníkov inej armády alebo od bývalých rakúskych dôstojní
kov. Piccione ďalej žiadal, aby talianski dôstojníci mohli byť sprostení zá
väzku v československej armáde výlučne so súhlasom talianskeho hlavného 
veliteľstva.9 Tieto podmienky mali pre taliansku vojenskú misiu vytvoriť 
privilegované postavenie v Československu. Generál Piccione sa chcel stať 
hlavným veliteľom československej armády. Avšak podmienky, ktoré 
kládla talianska vojenská misia, neboli zo strany československej vlády 
prijaté. Napokon sa Piccione uspokojil s tým, že talianska vojenská 
misia bude podliehať československej vláde.10 Piccione vtedy, pravda, ne
vedel, že československá buržoázia je úzko spojená s francúzskym imperia
lizmom a že pražská vláda začiatkom decembra 1918 rozhodla,11 aby velenie 
a organizovanie československej armády bolo zverené francúzskej vojen
skej misii. 9. novembra 1918 zdôrazňuje Beneš v liste Národnému výboru, 
aby sa československé vojsko organizovalo pod francúzskym vplyvom, čo 
vraj „... bude neobyčajne posilňovať celú našu politickú prestíž v Európe 
a špeciálne v centrálnej Európe” a čoho dôsledkom vraj bude, že sa zavedie 
„... určitý duch do našich vojenských formácií, duch, ktorý sa vytvoril

9 Archív Vojenského historického ústavu (ďalej AVHÚ) NR-15/10/1.
10 AVHÚ-NR-15/10/2.
11 AVHÚ-NR45/10. Zpráva La Situation des officieris Italiens en Bohéme.
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špeciálne medzi naším vojskom vo Francúzsku.”12 Ako vidieť, francúzska 
vláda mala v Benešovi veľmi oddaného a horlivého služobníka. Beneš cel
kom otvorene tlmočil predstaviteľom československej buržoázie, že Fran
cúzsko si praje nadviazať s Československom čo najužší styk, pretože do
teraz sa vraj všetko dialo pod francúzskou ochranou.

Aby Beneš zabezpečil väčšiu autoritu francúzskeho vplyvu v Česko
slovensku, žiadal 16. decembra 1918 predsedu francúzskej vlády Clemen- 
ceaua, aby hlavné veliteľstvo československej armády prevzal maršal 
Foch.13 V otázke osoby hlavného veliteľa československej armády tlmočil 
Beneš súčasne názor a prianie prezidenta Masaryka. Fochovo meno chcela 
česká a slovenská buržoázia používať ako štít proti revolučnému hnutiu. 
Masaryk sa domnieval, že práve Fochova autorita pomôže udržať na uzde 
českých a slovenských vojakov,14 ktorí sa vracali z cudziny naplnení hesla
mi Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Česká a slovenská buržoázia 
sa cítila bezpečnejšie pod ochranou maršala Focha.

A práve z týchto dôvodov mala československá buržoázia veľký záujem 
na spojenectve s Francúzskom. Svedčí o tom list T. G. Masaryka 5. januára 
1919, adresovaný Benešovi. Masaryk píše, že už dávnejšie myslí na uza
vretie spojenectva s Francúzskom, ale hovorí o tom až teraz. „Francúzsko 
a iní sa presvedčia — hovorí v liste ďalej Masaryk —, že srne lojálni, že 
sme silnejší ako druhí; najmä pozná, ako sú Poliaci a iní slabší.

Tá aliancia by nás mravne posilnila a tým by sme viacej prospeli západu, 
ako aj našim susedom.”15

A tak v čase príchodu talianskej vojenskej misie do Československa 
predstavitelia československej buržoázie dojednali už úzke spojenectvo 
s Francúzskom, a to aj v otázke velenia a organizovania československej 
armády. Prirodzene, že dohovormi československej a francúzskej vlády 
boli plány generála Piccioneho na ovládnutie československej armády úplne 
zhatené už v samotných zárodkoch. Úloha talianskej vojenskej misie bola 
tým definitívne odsúdená na úlohu četníka a ochrancu záujmov českej 
a slovenskej buržoázie proti slovenskému pracujúcemu ľudu. Preto Masa
ryk a Beneš ihneď po príchode generála Piccioneho a jeho sprievodu do 
Prahy rozhodli, aby sa talianska vojenská misia odobrala na Slovensko. Tým 
sa súčasne malo zabrániť tomu, aby generál Piccione nemohol prekážať fran
cúzskej vojenskej misii prevziať velenie v československej armáde.

*

Francúzska vojenská misia prišla do Prahy 13. februára a okamžite pre
vzala velenie československej armády do svojich rúk. Na čele misie stál 
generál Pellé a pozostávala zo 45 členov. Výsostné postavenie generála 
Pellého v Československu dohovoril s francúzskou vládou Beneš. Beneš si 
vyžiadal osobitne generála Pellého, ktorého pokladal za najvhodnejšieho

12 E. Beneš, c. d., III, 509.
13 AVHÚiNR-15/10. Zpráva La Situation des officies Italiens en Bohéme.
14 Tamže.
15 Archív T. G. Masaryka (ďalej ATGM) Francie VIII-15 g.
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kandidáta na šéfa francúzskej vojenskej misie v Československu.16 Podľa 
zvláštnej zmluvy úloha veliteľa francúzskej vojenskej misie spočívala jed
nak vo funkcii šéfa československého generálneho štábu a jednak v sku
točnom velení československej armáde. Peilé vystupoval ako zástupca 
maršala Focha, hlavného veliteľa dohodových armád, ktorého českosloven
ská vláda uznala za najvyššieho veliteľa čs. armády.17

Francúzska vojenská misia, podobne ako talianska, viedla svoje poslanie 
v Československu v tom, aby potlačovala revolučné hnutie a tak upevňovala 
neisté postavenie československej buržoázie. Jej úlohou bolo, aby na tieto 
ciele pripravila československú armádu. Súčasne využila svoje postavenie 
v československej armáde na upevňovanie mocenského postavenia fran
cúzskeho imperializmu v Československu a v strednej Európe. Francúzska 
vojenská misia vytvárala z Československa základňu pre boj proti proletár
skemu revolučnému hnutiu v celej strednej a východnej Európe.

Cez Slovensko sa pod ochranou francúzskych dôstojníkov posielali do 
Poľska zbrane, ktoré sa mali použiť v špinavej intervenčnej vojne proti 
Sovietskemu Rusku. 21. februára 1919 oznámili z čs. zastupiteľského úradu 
v Budapešti, že dôstojník francúzskej vojenskej misie v Maďarsku im dal 
na vedomie, že v noci z 22. na 23. februára prechádza slovenským územím 
do Poľska nákladný vlak s 30 vagónmi naloženými strelivom, ktoré pochádza 
zo zásob Mackensonovej armády. Francúzsky dôstojník žiada, aby sa to
muto transportu nerobili nijaké ťažkosti.18 Podobne znova 4. marca 1919 
sa oznamuje z Budapešti, že z rozkazu francúzskeho ministerského pred
sedu Clemenceaua sa majú povoliť všetky transporty zbraní do Poľska.10 
A tak československá buržoázia spolupracovala s francúzskou vojenskou 
misiou pri vyzbrojovaní poľských interventov.

Francúzi už vo februári 1919 využívali svoje postavenie v Československu 
aj v boji proti robotníckemu revolučnému hnutiu v Maďarsku. Veliteľ 
francúzskej vojenskej misie v Budapešti plukovník Vyx veľmi dôrazne po
žadoval,20 aby československé vojsko zakročilo v maďarskom meste Salgó- 
tarjáne proti štrajkom a demonštráciám, ktoré sa tu vo februári 1919 roz
rástli do veľkých rozmerov. Hoci československé vojsko neobsadilo Šalgó- 
tarján, predsa táto udalosť veľmi jasne svedčí o tom, na čo využívalo 
Francúzsko svoj vplyv v Československu. Z podobných dôvodov aj Vyx 
žiadal, aby československé vojsko prekročilo demarkačnú čiaru a obsadilo 
Nové Mesto pod Šiatrom.21

Francúzska vojenská misia sa po svojom príchode do Československa 
stala rozhodujúcim činiteľom vo vedení československej armády. Spočiatku 
však nekontrolovala celú československú armádu. Československé vojsko 
na Slovensku, ktorého veliteľom bol generál Piccione, vymkýňalo sa z právo
moci francúzskej vojenskej misie. Okrem toho talianska misia a taliansky

13 Archív Ministerstva zahraničia (ďalej AMZ)-PA-146. 
17 Ústredný vojenský archív (ďalej VÚA)-VKPR-1.
19 VÚA-VKPR-2.
19 VÚA-VKPR-2.
20 AMZ-PA-4286.
21 AMZ-PA-4286.



vyslanec v Prahe sa stále pokúšali prevziať organizovanie celej českosloven
skej armády. Francúzska vojenská misia videla v talianskej misii nepríjem
ného a nepohodlného konkurenta, ktorého treba odstrániť. Medzi francúz
skou a talianskou vojenskou misiou nastal skrytý a otvorený boj. V tomto 
boji stála československá buržoázia na strane Francúzska. 11. marca 1919 
pripravilo Ministerstvo národnej obrany so súhlasom ministra Kiofáča 
reorganizáciu vojenského velenia na Slovensku. Generál Piccione mal byť 
odvolaný z hlavného veliteľstva čs. vojska na Slovensku. Hlavné veliteľstvo 
čs. vojsk operujúcich na Slovensku malo byť zrušené a jeho právomoc malo 
prevziať zemské veliteľstvo v Košiciach na čele s plukovníkom Schôblom. 
Čs. légie, ktoré prišli z Talianska, mali byť demobilizované a dôstojníci ta
lianskej vojenskej misie mali byť odbavení poďakovaním za „... nezištné 
služby Čs. republike”.22 V pozadí za týmto návrhom stála francúzska vo
jenská misia. Konkrétne formy reorganizácie vojenského velenia na Slo
vensku sa stanovili na osobitnej porade 12. marca 1919, na ktorej mal 
hlavné slovo francúzsky generál Pellé. Generál Pellé si želal, aby talianske 
légie na Slovensku vystriedalo domáce vojsko. Talianske légie by sa dočasne 
umiestili na Morave. Súčasne Pellé žiadal, aby do Československa prišlo 
ďalších 33 francúzskych dôstojníkov, z toho aspoň traja divízni generáli.23 
Týmito návrhmi vytváral generál Pellé podmienky pre ďalšie upevnenie 
postavenia francúzskej vojenskej misie v Československu.

Československá vláda si však veľmi dobre uvedomovala, že taliansku 
vojenskú misiu, ktorá sa pripravovala na- dlhý pobyt v Československu, 
nebude možno razom odstrániť. Talianska vo enika misia konala pre česko
slovenskú buržoáziu na Slovensku aj ďalej cenné služby. V maxci 1919 po
kračovali štrajky a demonštrácie slovenských pracujúcich 5. marca štraj
kovali robotníci v továrni na spracovanie koze vo Veľkých Bosanoch24 
9. marca 1919 vypukol štrajk pre nedostatok potravín v Krompachoch.25 
Buržoázia všade používala ako hrozbu proti pracujúcim dôstojníkov ta
lianskej misie. 5. marca 1919 v obave pred pracujúcimi nariaďuje nový 
taliansky veliteľ mesta Bratislavy plukovník C,v o polícii, aby všetkými 
prostriedkami, ktoré má k dispozícii, pátrala, či sa medzi obyvateľstvom 
nachádzajú strelné zbrane.26 18. marca došlo k búrlivým demonštráciám 
v Košiciach, kde pracujúci protestovali proti svojvôli čs. vojakov^ Proti 
demonštrantom surovo vystúpili čs. legionári, ktorí použili zbrane. Česko
slovenské vojsko pod vedením talianskych dôstojníkov zavraždilo jednu 
ženu a mladé dievča.27

Avšak buržoázii sa zdalo, že talianska vojenská misia nedostatočne vy
konáva úlohu četníka na Slovensku. Na dôstojníkov talianskej misie pri
chádzali sťažnosti, že nevystupujú dostatočne ostro proti demonštrantom 
a štrajkujúcim. K týmto sťažnostiam sa pripájali protesty proti obmedzo-

22 AVHÚ-NR-15/2.
23 VÚA-VKPR-1/5.
24 VÚA-VKPR-2, Situačná zpráva zo 6. marca 1919.
25 VÚA-VKPR-2, Situačná zpráva z 9. marca 1919.
26 Šrobárov archív (ďalej SA) — XXIX/4/10.
27 AMZ-PA-4886.
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vaniu právomoci civilných úradných činiteľov zo strany príslušníkov talian
skej vojenskej misie. V jednej sťažnosti sa hovorí, že taliansky generál 
Boriani v predvečer inštalácie župana nitrianskej župy dr. Okánika zavolal 
k sebe župného tajomníka a oznámil mu, že zakazuje všetky sprievody, 
vyvesovanie slovenských a českých zástav, zhromaždenia a rečnenia. Sú
časne taliansky veliteľ zasahoval do politiky a do verejnej správy. Vmie- 
šával sa do administrácie, nárokoval si rozhodovanie v záležitostiach po
voľovania a odvolávania výčapu liehu a nápojov.28 Tieto sťažnosti prichádzali 
československej vláde veľmi vhod. Na ich základe mohla vystúpiť proti 
talianskej vojenskej misii a uvoľňovať aj na Slovensku cestu francúzskej 
vojenskej misii. Slovenská buržoázia očakávala, že francúzska vojenská 
misia bude postupovať proti robotníckemu hnutiu na Slovensku účinnejšie 
ako talianska vojenská misia.

*

Prvý pokus o obmedzenie právomoci talianskej vojenskej misie na Slo
vensku znamenal rozkaz ministra národnej obrany č. 9.000 zo dňa 20. mar
ca 1919. V tomto rozkaze sa zreteľne prejavili snahy po podstatnom ob
medzení kompetencie talianskej vojenskej misie v ČSR. Rozkaz č. 9.000 
bral generálovi Piccionemu veliteľstvo nad čs. vojskom operujúcim na ce
lom Slovensku a rozdeľoval veliteľstvo na dve skupiny: na skupinu západnú 
a východnú. Veliteľom západnej skupiny bol menovaný generál Piccione. 
Východnú skupinu, ktorá sa mala sformovať okolo práve sa tvoriacej tretej 
divízie, stal sa francúzsky generál Hennocque. Okrem toho celú etapnú 
službu na Slovensku preberal Schobl, povýšený na generála.29

Generál Pellé mal veľký záujem na tom, aby francúzska vojenská misia 
prevzala velenie na východnom Slovensku, ak nemožno ešte úplne vytlačiť 
Talianov. Úlohou jednotiek na východnom Slovensku totiž bolo pripraviť 
okupáciu Zakarpatskej Ukrajiny „... s vážnym poslaním proti blížiacemu 
sa boľševizmu”.30 Imperialistickí interventi pripisovali Zakarpatskej Ukra
jine neobyčajne veľký význam. Na parížskej mierovej konferencii sa Spo
jené štáty a najmä Francúzsko rozhodne stavali za to, aby Zakarpatskú 
Ukrajinu okupovala československá buržoázia. Západní imperialisti chceli 
zabrániť prenikaniu proletárskej revolúcie do strednej Európy. Súčasne 
v Paríži považovali Zakarpatskú Ukrajinu za dôležitý jazýček v politike 
rovnováhy medzi štátmi v strednej Európe.31 Ak by bola talianska vojenská 
misia obsadila Zakarpatskú Ukrajinu, postavenie Talianska v tzv. dunajskej 
kotline by sa bolo rozhodne upevnilo, bol by sa upevnil vplyv talianskeho 
imperializmu na Maďarsko a Rumunsko. A to si francúzsky imperializmus 
neželal. Preto východné Slovensko, ako aj obsadenie Zakarpatskej Ukrajiny 
bolo zverené francúzskemu generálovi Hennocquovi. Zakarpatská Ukrajina

*8 ŠA-XXIX/4/1.
29 AVHÚ/NR-15.
30 AVHÚ/NR-15/8; Z telegramu ministra Klofáča generálovi Piccionemu. 

22. marca 1919.
31 I. N. M e ľ n i k o v o v á, Ako bola Zakarpatská Ukrajina včlenená r. 1919 do 
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mala slúžiť ako dôležité strategické nástupiště pri uskutočňovaní výbojných 
plánov západných imperialistov proti Sovietskemu Rusku. Okupácia Za
karpatskej Ukrajiny čs. vojskom mala zabrániť, aby toto územie neobsadilo 
Rumunsko. Prílišné rozšírenie Rumunska nebolo pre západných imperia
listov žiadúce.

Napokon, úlohou okupantov Zakarpatskej Ukrajiny bolo vytvoriť všetky 
opatrenia na potlačovanie „boľševickej propagandy”. Generál Hennocque 
sa pripravoval veľmi tvrdo zakročiť proti revolučnému hnutiu zakarpat
ského ľudu.32

Na obsadenie Zakarpatskej Ukrajiny sa pripravovala aj talianska vojen
ská misia. Taliansky generál Rossi vypracoval konkrétny návrh na postup ná 
východ.33 Preto len čo generál Piccione dostal rozkaz č. 9.000, ihneď tele
graficky protestoval proti rozdeleniu veliteľstva na Slovensku, ktoré vraj 
ťažko uráža jeho hodnosť a prestíž. Piccione žiadal, aby bol rozkaz okamžite 
zrušený, ináč vraj požiada svoju vládu o okamžité odvolanie talianskej 
vojenskej misie z ČSR.34 Vtedy, pravda, veliteľ talianskej vojenskej misie 
nevedel, že to je jediným prianím aj československej vlády, ktorá iba presne 
vykonávala rozkazy francúzskej vojenskej misie. Minister národnej obrany 
Klofáč, ktorému adresoval generál Piccione protest, odpovedal vyhýbavo.35 
Isté ohľady na generála Piccioneho boli spôsobené aj tým, že československá 
vláda rokovala s talianskou vládou o dodávke zbraní pre československú 
armádu. Minister Klofáč apeloval na generála Piccioneho, aby uplatnil v Ta
liansku svoj vplyv, aby sa Československu prenechali upotrebiteľné rakúske 
pušky, guľomety a delá. Preto sa teraz čs. minister vojny snažil uspokojiť 
Piccioneho tým, že vraj on aj naďalej ostáva na Slovensku hlavným veli
teľom. Bolo to vraj „... zvláštne poslanie”, ako aj .. nové ťažké operačné 
úlohy...”, ktoré rozhodli, aby velenie nad operáciami na Zakarpatskej 
Ukrajine prevzal generál Hennocque.36

Avšak Klofáčovo vysvetlenie generálovi Piccionemu nestačilo. Začal sa 
konflikt na jednej strane medzi generálom Piccionem, veliteľom talianskej 
vojenskej misie a medzi čs. ministrom národnej obrany Klofáčom, ktorý 
vyjadroval prianie a rozkazy generála Pellého, veliteľa francúzskej vojen
skej misie. Išlo teda o spor medzi francúzskou a talianskou vojenskou mi
siou. Medzi Piccionem a Klofáčom nastala čulá výmena názorov. Generál 
Piccione podával denne telegraficky nové argumenty, v ktorých poukazoval 
na neodôvodnenosť zmien vo funkcii hlávného veliteľa čs. armády na Slo
vensku. Veliteľ talianskej misie sa nechcel zmieriť s novým stavom. Hú
ževnato sa bránil pred obmedzovaním svojho vplyvu. Generál Piccione 
nevidel ani príčiny, prečo má byť okupácia Zakarpatskej Ukrajiny zverená 
inému generálovi. V jednom telegrame ministrovi Klofáčovi sa Piccione 
sťažuje, že mu je „... odobraté zemské veliteľstvo aj celý etapný aparát. 
Pochopíte ľahko, že sa nemôžem uspokojiť so slovným rozriešením bez roz-

52 Z rukopisu E. Kubátu, Operace na Slovensku, VÚÄ. 
** AVHÚ-NR-15/21.
54 AVHÚ-NR-15/4, tiež AMZ-PA-3559.

AVHÚ-NR-15/8.
35 Tamže.
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riešenia vecného. Nemôže byť uspokojený generál Rossi, ktorý už pre
študoval operácie na Rusínsku”.37 Piccione sa pokúšal využiť pre seba aj 
ťažkosti československej vlády vo vyzbrojovaní armády. Oznámil Klofáčovi, 
že sa veľmi rád obráti na vrchné veliteľstvo talianskej armády „ ... o bez
odkladné zaslanie strojných pušiek a batérií, ale nezatajujem — pokračuje 
Piccione —, že správanie sa k talianskej misii nie je iste také, aby naklon.lo 
vládu, ktorá je informovaná, aby priaznivo odpovedala na túto žiadosť”.38

Talianska vojenská misia využívala pre boj s francúzskou vojenskou mi
siou všetky prostriedky. Išlo o postavenie talianskeho imperializmu v stred
nej Európe. Zasiahol aj taliansky diplomatický zástupca v Prahe. Taliansky 
vyslanec v Československu žiadal ministra Klofáča, aby sa až do definitív
neho rozhodnutia odložili všetky operatívne zmeny na východnom Slovensku 
a vo vojenskom veliteľstve na Slovensku.391 v tomto prípade žiadal minister 
Klofáč veliteľa francúzskej vojenskej misie o radu, ako má ďalej postu
povať.40

Vtedy do sporu medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou zasiahla 
udalosť, ktorá stlmila, ale nerozriešila konflikt medzi imperialistickými 
konkurentmi. Bolo to vytvorenie Maďarskej republiky rád 21. marca 1У19.

Víťazstvom maďarského proletariátu vyrástlo v strednej Európe pre 
kapitalistický spoločenský poriadok smrteľné nebezpečenstvo. Preto exi
stencia Maďarskej republiky rád mala na ďalšiu činnosť francúzskej a ta
lianskej vojenskej misie, ktoré prišli do Československa s úlohou potláčať 
tu, ako aj v okolitých krajinách revolučné hnutie, rozhodujúci význam. Už 
22. marca 1919 telegrafuje minister Klofáč Piccionemu: „Znovu zdôrazňu
jem, že máte našu dôveru a prosím, aby ste s rovnakou dôverou pozerali aj 
teraz na všetko, čo teraz, najmä po obrate v Budapešti a po vytýčení no
vých úloh z Paríža, musíme podnikať.41 Do popredia vystupuje nový činiteľ: 
udalosti v Budapešti. Aj generál Pellé razom rozhodol, aby sa vykonanie 
operačného rozkazu č. 9.000 dočasne odložilo.42 Zotrval však na stanovisku, 
aby zhromažďovanie tretej divízie, ktorej veliteľom bol menovaný generál 
Hennocque, urýchlene pokračovalo. Tak rozhodol generál Pellé. Ešte ten istý 
deň oznamuje minister Klofáč Piccionemu, že vzhľadom na jeho telegramy 
predbežne odkladá vykonanie rozkazu č. 9.000. „Vzhľadom na hrozivú 
situáciu v Maďarsku — pokračuje telegram ministra národnej obrany — 
musí zhromaždenie tretej divízie, ktoré je v prúde, pokračovať ďalej podľa 
zvláštnych vydaných rozkazov.

Táto divízia tvorí predbežne všeobecnú rezervu, ktorou disponuje Mini
sterstvo národnej obrany.”43 Minister Klofáč kryl manévre francúzskej 
vojenskej misie. V čase, keď oznamoval odloženie vykonania rozkazu č. 
9.000, odchádzal francúzsky štáb pre tretiu divíziu do Košíc.44 Generál

17 AVHÚ-NR-15/21. 
88 Tamže.
8» AVHÚ-NR-75/10.
40 AMZ-PA-3559.
41 AVHÚ-NR-15/8.
42 AVHÚ-NR-15/10. 
48 AVHÚ-NR-15/11. 
44 AVHÚ-NR-15/10.
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Hennocque ostal takticky ešte niekoľko dní v Prahe. Príchodom francúzske
ho štábu pre tretiu divíziu na východné Slovensko sa rozkaz č. 9.000 uviedol 
do života. Francúzsky imperializmus vo svojom predsavzatí ovládnuť celé 
Československo nechcel sa dať ničím zadržať.

Z konfliktu medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou sa vyvi
nula medzinárodná zápletka. Talianske časopisy začali proti Československu 
nepriateľskú kampaň.45 Spor sa odzrkadlil aj v postoji talianskej delegácie 
na parížskej mierovej konferencii. Zástupcovia Talianska sa začali nega
tívne stavať k československým požiadavkám. Beneš oznamuje Masarykovi 
z Paríža, že „otázka generála Pellého a Piccioneho sa komplikuje a stáva 
sa diplomatickou aférou veľmi nepríjemného rázu. Taliani tu začínajú robiť 
veľké ťažkosti.

Prosím generála Pellého, aby vec neunáhľoval a poskytol mi ešte nejaký 
čas, aby som veci urovnal. Bude to trvať ešte niekoľko dní”.46 Spor medzi 
misiami sa stal pre československú vládu veľmi nepríjemnou záležitosťou. 
Do konfliktu zasiahol aj M. R. Štefánik. Československá vláda pokladala za 
vhodné obrátiť sa na maršala Focha, aby vyjasnil vzťah medzi francúzskou 
a talianskou vojenskou misiou v Československu.47 28. marca 1919 ozna
muje Vojenská kancelária prezidenta republiky do Paríža, že „pán prezident 
si praje, aby generál Štefánik prišiel čo najskôr do Prahy urovnať pomer 
medzi Francúzmi a Talianmi, a to tak z dôvodov vojenských, ako aj, a to 
predovšetkým, z dôvodov politických”.48 Štefánik mal so sebou priniesť 
všetky vojenské zmluvy s Francúzmi a Talianmi, aby vraj nastalo jasno 
v pomere Francúzov a Talianov v československom vojsku.49 Avšak Šte
fánikovi bolo jasné, že konflikt medzi francúzskou a talianskou vojenskou 
misiou sa rozhodne v Paríži. Začiatkom apríla 1919 odpovedal Masarykovi, 
že v otázke sporu Pellé—Piccione rokoval s maršalom Fochom a s generálom 
Diazom. Diazovi vraj vysvetlil, že Piccioneho úlohou je administrovať česko
slovenské vojsko, ktoré sa vytvorilo v Taliansku. „Toto vojsko sa vnorí do 
novej armády, ktorú organizujeme za pomoci Francúzov. To znamená, že 
pomaly vojsko, ktorému velia dnes Taliani, nebude už dlho jestvovať. Ak 
chcú dôstojne odstúpiť a robiť dobrú politiku, majú opustiť naše vojsko 
v najbližšom čase.”50 Starý francúzsky agent Štefánik sa jasne postavil na 
stranu francúzskej vojenskej misie. Československá vláda stála jedno
značne za francúzskou orientáciou, pomáhala upevňovať francúzsky vplyv 
v Československu a dobrovoľne sa dávala do područia francúzskeho im
perializmu.

Súčasne však s rozvíjajúcim sa konfliktom medzi francúzkou a taiian-

45 AVHÚ-NR-15/22.
46 AVHÚ-NR-15/15.
47 AVHÚ-NR-15/5.
48 AMZ-PA-9697. Slovenská buržoázia očakávala, že Štefánik jej pomôže v boji 
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viny, 5. mája 1923 — XX/102.
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skou vojenskou misiou robili obidve strany prípravy na krvavé potlačenie 
proletárskej revolúcie v Maďarsku a na potlačenie revolučného hnutia na 
Slovensku, ktoré sa pod vplyvom Maďarskej republiky rád začalo prudšie 
prejavovať. A tak prv, ako sa spor definitívne rozhodol v neprospech ta
lianskej vojenskej misie, generáli Pellé a Piccione za úplného súhlasu českej 
a slovenskej buržoázie vyprovokovali špinavú vojnu proti Maďarskej re
publike rád.

*

Vytvorenie Maďarskej republiky rád malo veľký medzinárodný význam 
a mohutne ovplyvnilo aj československý proletariát. Už niekoľko dní po 
vyhlásení Maďarskej republiky rád vyzdvihol jej veľký význam V. I. Lenin: 
„Jediný príklad Ruska ešte nebol pochopiteľný robotníctvu celého sveta... 
Príklad Maďarska bude rozhodujúci pre masy proletárov a pracujúcich 
roľníkov.. .”51 Pracujúci celého sveta prijali víťazstvo maďarského prole
tariátu s veľkou radosťou a s veľkými nádejami. S veľkým nadšením prijal 
vyhlásenie Maďarskej republiky rád československý proletariát. Česká 
a slovenská robotnícka trieda rýchlo reagovala na udalosti v Maďarsku 
novými štrajkami a demonštráciami. Pod vplyvom Maďarskej republiky rád 
zmohutnelo v Československu robotnícke revolučné hnutie. Udalosti v Ma
ďarsku pomáhali aj kryštalizačnému procesu vnútri sociálnej demokracie. 
Pod vplyvom príkladu maďarského proletariátu sa najmä na Slovensku 
urýchlil rozvoj marxistickej ľavice v sociálnej demokracii. Na pozadí ma
ďarských udalostí ukázali svoju maloburžoáznu a zradcovskú tvár pravicoví 
vodcovia sociálnej demokracie, ktorí spolu s buržoáznymi vládcami ne
hanebne štvali proti hrdinskému maďarskému proletariátu. Zásluhou Ma
ďarskej republiky rád povalil v júni 1919 aj slovenský pracujúci ľud panstvo 
kapitalistov a statkárov a vytvoril Slovenskú republiku rád ktorá prvá 
vytvárala podmienky pre definitívne odstránenie národnostného útlaku.

Pre slabú, ešte nedostatočne upevnenú moc českej a slovenskej buržoázie 
znamenala Maďarská republika rád ohromné nebezpečenstvo. Českosloven
ský proletariát už mal možnosť veľmi jasne sa presvedčiť, že aj ná
rodná česká a slovenská buržoázia, práve tak, ako predtým nemecká a ma*- 
ďarská, nie je schopná nič iného ako vykořisťovat a utláčať pracujúci ľud. 
Víťazstvo maďarského ľudu poskytovalo českej a slovenskéj_ robotníckej 
triede veľmi názorný príklad, ako skoncovať s buržoáziou aj v Českosloven
sku. Preto československá vláda vyvinula mimoriadne úsilie, aby drastic
kými prostriedkami potlačila revolučné hnutie a aby zabránila vzájomnému 
styku československého a maďarského proletariátu. Súčasne konala česko
slovenská vláda okamžite po ustanovení diktatúry proletariátu v Maďarsku 
prípravy na ozbrojenú intervenciu. Československá buržoázia bola odhod
laná splniť svoju úlohu četníka v boji proti revolučnému hnutiu v strednej 
Európe, ktorou úlohou ju poverili západní imperialisti. K slovu sa, prirodze
ne, ihneď dostala aj francúzska a talianska vojenská misia, ktoré prišli do 
Československa, aby upevnili postavenie československej buržoázie, ale ak

51 V. L Lenin, Soôinenija 29.
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to bude potrebné, aby zasiahli aj do vývoja susedných krajín. Českosloven
ská buržoázia chcela intervenovať proti Maďarskej republike rád ešte 
z iného dôvodu. Hranice medzi Československom a Maďarskom neboli ešte 
stále definitívne určené. Demarkačná čiara medzi Československom a Ma
ďarskom, ktorá bola stanovená 25. novembra 1918, neuspokojovala česko
slovenskú vládu. Predstavitelia československej buržoázie predpokladali, 
že víťazstvom maďarského proletariátu sa Maďarsko dostane u západných 
imperialistov do nemilosti a ak sa Československo zúčastní na intervencii 
proti Maďarskej republike rád, bude možno výhodnejšie stanoviť Česko
slovensko—maďarskú hranicu. Československá buržoázia zrejme chcela 
využiť novú situáciu v Maďarsku pre splnenie svojich imperialistických 
plánov. Podobné plány sledovali aj Rumunsko a Juhoslávia.

Československá buržoázia sa snažila využiť ustanovenie Maďarskej re
publiky rád okamžite na nastolenie tvrdej diktatúry buržoázie, na odstrá
nenie demokratických vymožeností, ktoré si pracujúci ľud vydobyl v národ
nej a demokratickej revolúcii. Súčasne sa usilovala vytvoriť podmienky pre 
intervenciu proti Maďarskej republike rád.

Už v prvých dňoch rozširuje nepravdivé a nezmyselné zprávy, že Maďar
ská republika rád sa chystá vojensky prepadnúť Československo, že nová 
maďarská vláda posiela do Československa agentov, falošné peniaze a pod. 
22. marca 1919, teda na druhý deň po ustanovení Maďarskej republiky rád, 
tajomník ministra Šrobára hlási do Prahy, že nová maďarská vláda sa vraj 
pokúsi vojensky vystúpiť proti susedným štátom a že vynaloží všetko, aby 
sa „... boľševické hnutie...” prenieslo aj na slovenské územie. Súčasne 
oznamuje, že minister s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobár po
žiadal generála Piccioneho, aby okamžite hermeticky uzavrel Českosloven
sko—maďarské hranice.52 Hlavným dôvodom pre uzavretie hraníc bolo, aby 
sa slovenský ľud nedozvedel pravdu o likvidovaní vykorisťovateľského 
poriadku v Maďarsku.53 Avšak skutočnosť, že v Maďarsku sa dostala k moci 
robotnícka trieda a roľníctvo, nebolo možné v Československu zatajiť.

Preto buržoázia robí prípravy, aby v zárodkoch potlačila revolučný pohyb 
československých pracujúcich. 22. marca 1919 posiela minister národnej 
obrany Klofáč Benešovi do Paríža šifrovaný telegram, v ktorom žiada, aby 
sa do Československa zvláštnym vlakom cez Nemecko okamžite poslala 
zásie^a pušiek, revolverov a potrebnej munície „... pre potieranie boľše
vikov”.54 Ten istý deň žiada Šrobár ministra spravodlivosti, aby uvážil, či 
nie je potrebné vyhlásiť nad celým Slovenskom stanné právo.55 26. marca 
1919 dostal Kramář do Paríža z Prahy šifrovanú zprávu, že sa konajú prí
pravy pre zmilitarizovanie železníc na Slovensku.56

52 AMZ-PA-4889.
53 27. marca 1919 oznamuje tajomník ministra Šrobára do Prahy: „Žiadam zosil

nenie posádok na demarkačnej čiare, aby maďarskí červení gardisti nemohli pre
chádzať, kde agitujú boľševizmus. Táto agitácia je pre nás nebezpečná, pretože po 
dlhé roky zotročené obyvateľstvo ... ľahko podľahne zvodom maďarskej agitácie, 
keď počuje hovoriť o ... komunizme.“ AMZ-PA-4893.

54 AMZ-PA-9704.
55 AMZ-PA-4889.
56 AMZ-PA-9699.
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Maďarská republika vyvolala panickú činnosť československých vládnych 
činiteľov, ktorí vystupovali v úzkej spolupráci s talianskou a francúzskou 
vojenskou misiou proti rozmachu revolučného hnutia, vyvolaného nevy
hnutne príkladom maďarského proletariátu.

— 25. marca 1919 minister s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobár 
vyhlásil na celom Slovensku stanné právo. Stanné právo bolo vyhlásené 
„vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali v Budapešti a na iných miestach 
maďarskej republiky a vzhľadom na to, že za svoju povinnosť považujem 
zaistiť verejný poriadok a bezpečnosť života všetkého obyvateľstva...” 
(je prirodzené, že Šrobár tým myslel predovšetkým záujmy buržoázie).
V Ohlase, ktorým oznamoval minister s plnou mocou pre správu Slovenska 
stanné právo, zakazovali sa verejné zhromaždenia a obmedzovali mnohé 
demokratické práva. Ohlas končí výstrahou, že „... akékoľvek rušenie ve
rejného poriadku branná moc bezohľadne potlačí”.57

Hlavný zmysel tohto opatrenia bol boj proti robotníckemu hnutiu. 25 
marca 1919 oznamuje tajomník V. Šrobára do Prahy, že na celom Slovensku 
bolo vyhlásené stanné právo, „... aby sa zabránilo boľševickým agitáciám, 
medzi obyvateľstvom”.58

Buržoázia sa domnievala, že prišiel čas, aby definitívne skoncovala s re
volučným hnutím. Minister Šrobár po dohode s generálom Piccionem na
riadil internovanie ľavicových vodcov sociálnej demokracie, aby dezorien
toval robotnícku triedu. Už 25. marca 1919 boli v Bratislave internovaní 
„vodcovia boľševického hnutia”.59 Išlo o ľavicových sociálnych demokratov.
V noci 28. marca 1919 boli aj v Košiciach zatvorení vodcovia „boľševického 
hnutia”.60 29. marca 1919 oznamoval plukovník Hanák z Lučenca generálovi 
Piccíonemu do Bratislavy, že na rozkaz župana zatvoril „väčší počet ne
spoľahlivých elementov a vodcov boľševickej a komunistickej strany,”61 
ktorí budú internovaní v Have. Autor zprávy generálovi Piccionemu súčasne 
oznamuje, že aj v Rimavskej Sobote bolo zaistených 18 rukojemníkov, ktorí 
boli internovaní v Have. Záverom svojho hlásenia plukovník Hanák dodáva, 
že „... vyhlásenie stanného práva a zaistenie rukojemníkov sa zdá byť do
brým opatrením”.62 Buržoázia nastolila proti robotníckemu hnutiu krutý 
teror. Zaisťovanie a internovanie významnejších vodcov robotníckeho re
volučného hnutia prebiehalo na celom Slovensku.

Prenasledovanie ľavicových sociálnych demokratov bolo uľahčené tým, 
že vedenie sociálnej demokracie bolo v rukách zradcov robotníckej triedy, 
slúžilo záujmom buržoázie. Na Slovensku krajinské vedenie sociálnej de
mokracie štvalo proti maďarskému proletariátu a pestovalo politiku ná
rodnostnej neznášanlivosti. Vodcovia sociálnej demokracie Dérer, Markovič 
a Lehocký videli svoju úlohu, podobne ako buržoázia, v boji proti revoluč-

57 Úradné noviny I, 12, 1.
58 AMZ-PA-2618.
59 AMZ-PA-2618.
60 VÚA-Slovensko 1919.
61 Takéto strany existovali len v chorobnej fantázii horlivého a oddaného služob

níka buržoázie. Boli to zrejme ľavicoví sociálni demokrati.
62 VÚA-Slovensko 1919.
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nému hnutiu. Avšak činnosť zradcovských pravicových demokratov sa na 
Slovensku stretala len s veľmi malým úspechom. Pracujúce masy sa nemohli 
stotožniť s buržoáznym panstvom v novom štáte, na strane ktorého stáli 
aj pravicoví vodcovia sociálnej demokracie. Všade panovala obrovská ne
zamestnanosť, bieda a hlad. Nebolo uhlia. Ceny potravín a šatstva stúpli 
do nebývalej výšky. Preto je prirodzené, že slovenský pracujúci ľud sa 
pozeral na Maďarskú republiku rád s veľkými nádejami a netajenými sym
patiami.

Situácia na Slovensku vzbudzovala obavy aj medzi západnými imperiali
stami. Na Slovensko prichádza koncom marca 1919 so zvláštnou misiou 
lady Paget, anglická agentka, ktorá pre obvinenie zo špionáže musela pred
tým opustiť Sovietske Rusko. Členovia misie lady Paget predstierali, že 
majú na Slovensku sociálne a zdravotnícke poslanie. Je však známe, že 
minister Šrobár poskytoval lady Paget obsiahle informácie o politickej 
situácii na Slovensku.63 Nepochybne, lady Paget aj so svojimi spolupracov
níkmi pokračovala v činnosti, pre ktorú bola vypovedaná zo Sovietskeho 
Ruska.

Do kampane proti revolučnému hnutiu pracujúceho ľudu na Slovensku 
boli zapájaní aj Slováci, ktorí slúžili za svetovej vojny v americkej armáde, 
americkí legionári a stále vo väčšom množstve príslušníci sokolských jed
nôt z českých krajín, ktorí vykonávali rozličné stráže a zaisťovacie služby. 
Minister s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobár posiela amerických 
legionárov po slovenských mestách a mestečkách, aby ohovárali Sovietske 
Rusko, diktatúru proletariátu v Maďarsku a aby vychvaľovali kapitalistický 
spoločenský poriadok.64

Československá vláda na Slovensku sa snažila agitáciou, ako aj policaj
nými opatreniami v zárodkoch potlačiť prejavy sympatií s Maďarskou 
republikou rád a vytvoriť podmienky pre vojenskú intervenciu proti ma
ďarskému proletariátu. Urýchlene mobilizovala sedem ročníkov na celom 
Slovensku. Mobilizácia sa stretala s úplným nezáujmom a odporom sloven
ského obyvateľstva. Pracujúci neprejavovali najmenšiu chuť znova bojovať 
za záujmy buržoázie. Na výzvu nastúpiť vojenskú službu v Krupine dobro
voľne uposlúchli iba traja bývalí vojaci.65 V Handlovej pri mobilizácii vznikli 
nepokoje. 24. marca 1919 príslušník francúzskej vojenskej misie v Brati
slave posiela vojenskému veliteľstvu v Žiline rozkaz: „Posilnite posádku 
v Handlovej, ak možno na stotinu a vykonanie rozkazu okamžite oznám
te”.66 Ale aj napriek opatreniam cudzích vojenských misií snažili sa baníci 
v Handlovej a v Prievidzi 27. marca Í919 prekaziť uskutočnenie mobilizá-

65 VÚA-VKPR*1/11, pozri tiež I. Gessay, Slovensko po oslobodení. Vydala Slo
venská liga v Amerike, 30. Už vo februári 1919 prišiel do Bratislavy anglický ka
pitán Pomerol s diplomaticko-informačným poslaním. VÚA-VKPR-2.

64 M. Getting, Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 
19Ц—1918, Pittsburgh 1933, 183.

65 VÚA-Slovensko 1919.
66 VÚA-Slovensko 1919.
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cie.67 V odmietam splniť výzvu k nástupu do vojenskej služby sa prejavoval 
hlboký odpor slovenských pracujúcich proti politike buržoázie.

Avšak aj vojsko, ktoré nechcela vláda používať proti pracujúcim, nebolo 
pre buržoáziu dostatočne spoľahlivé. 29. marca 1919 veliteľ pluku 11/36, 
ktorý sa nachádzal na východnom Slovensku, hlási generálovi Piccionemu, 
že sa viac nemôže spoľahnúť na svoj pluk, „... pretože dôstojníci i muž
stvo sú naplnení boľševizmom”. Veliteľ pluku bol tej mienky, že ak by 
jeho útvar poslali do prvej línie, prejde k nepriateľovi.68 Avšak tento prí
pad nebol ojedinelý. Aj v iných útvaroch vzrastala nespokojnosť. Vplyv 
Maďarskej republiky rád silno zapôsobil aj v československom vojsku na 
Slovensku.

Hrozivú vnútropolitickú situáciu československá vláda riešila tak, že sa 
ešte viac primkýňala k západným imperialistom. Opatrenia, ktoré 
urobila vláda proti ďalšiemu rozmachu revolučného hnutia v ČSR a najmä 
na Slovensku, kde bezprostredne pôsobilo víťazstvo maďarského proleta
riátu, boli urobené so súhlasom vlád západných mocností a cudzích vojen
ských misií v Československu. 25. marca 1919 predložili Beneš a Kramář 
francúzskemu ministerskému predsedovi Clemenceauovi ,„pamätný spis 
o situácii, ktorá vznikla boľševickou situáciou v Uhorsku”. Beneš a Kramář 
žiadali, aby francúzska vláda schválila opatrenia, ktoré urobila českoslo
venská vláda v súvislosti s udalosťami v Maďarsku.69

Aj v západných kapitalistických štátoch vzrástol záujem o Československo 
po vzniku Maďarskej republiky rád. Západná tlač veľmi pozorne sledovala, 
aké je stanovisko Československej republiky k Maďarsku, aké vojenské 
opatrenia urobila československá vláda a aký ohlas vyvolali udalosti v Ma
ďarsku v jednotlivých vrstvách obyvateľstva.70 Americká, anglická a fran
cúzska tlač písala celkom otvorene o nevyhnutnosti intervencie proti Ma
ďarskej republike rád a o úlohe, ktorú by Československá republika mohla 
hrať v prípadnom vojenskom zakročení. Západní imperialisti zrejme pri
pravovali intervenciu a chceli ovplyvniť verejnú mienku, pretože robolníckía 
trieda v kapitalistických štátoch sa rozhodne staval^ proti vmiešavaniu sa 
do vnútorných záležitostí maďarského ľudu.

Plán intervencie proti Maďarskej republike rád pripravili zástupcovia 
imperialistických mocností na parížskej mierovej konferencii. Zvláštnu 
úlohu v boji proti maďarskému ľudu zohrali rozličné misie západných im
perialistov, ktorých úlohou bolo rozložiť Maďarskú republiku rád vnú
torne.71 1. apríla 1919 bol z Paríža do Budapešti urýchlene vyslaný s „mie-

67 Z. Ježek, Boj o Slovensko, Praha 1928, 73. Ježek o odpore slovenského ľudu 
proti mobilizácii píše: „Agitovali proti nastúpeniu do vojenskej služby. Táto agitá
cia mala za následok, že na niektorých miestach došlo k vážnemu porušeniu pokoja 
a aj k odporu proti čs. vojsku, najmä v uhoľnom revíri v Handlovej a v Prievidzi, 
kde obyvateľstvo 27. marca zákerne prepadlo tamojšie posádky, pričom boli dvaja 
vojaci zabití a jeden ťažko ranený.“

68 VÚA-Slovensko 1919.
69 Československá korespondence I, 7.
70 Československá korespondence I, 7.
71 Američania, Angličania a Francúzi dostávali o opatreniach maďarskej vlády 

a vojenského vedenia maďarskej červenej armády veľmi podrobné informácie od 
zradcov maďarského ľudu. Gen. franc, armády Mittelhauser, Operace na 
Slovensku, 46, Litografie válečné školy, 1933, 46.
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rovým” poslaním generál Smuts. Keď Smuts zistil, že diktatúra proleta
riátu v Maďarsku má pevné základy, dohovoril sa 7. apríla 1919 s prezi
dentom Masarykom v Prahe o ozbrojenej intervencii proti Maďarskej 
republike rád.72

Československá buržoázia čakala iba na pokyn zo západu. Sama už 
predtým bola odhodlaná vystúpiť proti Maďarskej republike rád. Člen čs. 
zastupiteľského úradu v Budapešti vyhlasuje 28. marca 1919 v Bratislave: 
„Proti maďarskému boľševizmu treba zakročiť v najbližších desiatich dňoch, 
pretože neskoršie budú pevne organizovaní a zakročenie bude ťažké.”73 
Československá vláda nemala však pre intervenciu dostatočnú výzbroj. 
Preto v marci a apríli 1919 veľmi energicky vymáhala zbrane od talianskej 
a francúzskej vlády.74

Definitívne prípravy na intervenciu proti Maďarskej republike rád začal 
operačný rozkaz č. 10.807 zo dňa 7. apríla 1919, podpísaný ministrom 
národnej obrany V. Klofáčom.75 Hneď v prvom bode tohto rozkazu sa ho
vorí: „Postup na obsadenie časti bývalého Uhorska, hraničiacej s RČS, 
začne v budúcich dňoch. Rumuni a Srbi začnú postup súčasne s českoslo
venskými vojskami.” Z rozkazu je zrejmá pripravenosť spoločnej inter
vencie kapitalistických štátov, ktoré susedili s Maďarskom. Išlo zrejme 
o plánovanú akciu, na ktorej mala rozhodujúcu účasť francúzska a talian
ska vojenská misia v Československu.

Minister Klofáč v uvedenom rozkaze rozdeľuje podľa príkazu generála 
Pellého československé vojsko na Slovensku na dve skupiny, na skupinu 
západnú, slovenskú, pod vedením generála Piccioneho a skupinu východnú, 
rusínsku, pod vedením generála Hennocqua.

Generál Piccione mal pripraviť ofenzívu svojej armády na juh, na novú 
demarkačnú čiaru, ktorú pripúšťala mierová konferencia ako dočasnú do 
definitívneho stanovenia Československo-maďarských hraníc. Nová demar
kačná čiara sa tiahla od ústia rieky Ipľa cez najvyššie vrchy Novohradskej 
vysočiny, Matru a Bukové vrchy južne od Miškovca, Blatný Potok a k rieke 
Uh. Nová demarkačná čiara mala byť zrejme iba zámienkou k intervencii.

Generál Hennocque mal za úlohu obsadiť Zakarpatskú Ukrajinu, ale mal 
súčasne počítať aj s tým, že bude musieť podporiť postup generála Piccio
neho. Generál Hennocque si mal zaistiť spojenie s postupujúcimi rumun
skými vojskami a s rumunským veliteľstvom.

Rozkaz ministra Klofáča predpokladal, že generáli Piccione a Hennocque 
urýchlene vykonajú konkrétne prípravy na postup. V rozkaze sa totiž zdô
razňuje, že „generál Piccione oznámi, kedy bude jeho armáda pripravená 
začať postup, so zreteľom na to, že postup má začať čo možno najskôr po 
18. apríli. Rozkaz naň bude vydaný neskoršie”.76

72 I.N. Melnikovová , Ako bola Zakarpatská Ukrajina včlenená r. 1919 do 
Československa, Sovětská věda — Historie H, č. 5, 634—635.

73 AMZ-PA-4894.
7'*_Xa dovoz francúzskych zbraní pre československú armádu veľmi naliehal M. 

R. Štefánik, ktorý žiadal, aby zbrane, najmä lietadlá ostali naďalej francúzskym 
majetkom. AVHÚ-NR-20/15.

75 Generál franc, arm. Mittelhauser, Operace na Slovensku 1919, Litografie 
válečné školy 1933, Príloha II.

76 Mittelhauser, c. d., Príloha II.
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Nastala zvýšená činnosť talianskej a francúzskej vojenskej misie na Slo
vensku. Generál Piccione pripravoval vojsko na ozbrojený útok na Maďar
skú republiku rád. Doplňoval útvary novým mužstvom a dôstojníkmi. Do- 
mobranecké útvary, ktoré sa vracali z Talianska, dirigoval Piccione hneď 
z Českých Budějovic na Slovensko. Urýchlene doplňoval výzbroj ťažšími 
druhmi zbraní, ktorých bol nedostatok.

Generál Hennocque konal posledné prípravy na okupáciu Zakarpatskej 
Ukrajiny, ktorá sa nachádzala v rámci Maďarskej republiky rád. A práve 
preto, že na Zakarpatskej Ukrajine operovali jednotky maďarských červe
ných gárd, americkí77 a francúzski imperialisti považovali za bezpodmie
nečne potrebné, aby československé vojsko postúpilo na východ. Obsadením 
Zakarpatskej Ukrajiny chcela francúzska vojenská misia zabrániť, aby ne
došlo k spojeniu Červenej armády s Maďarskou republikou rád. Západní 
imperialisti sa obávali, že toto spojenie sa môže uskutočniť na železničnej 
línii Budapešť—Miškovec—Užok—Ľvov—Rovno. Táto obava pred možnos
ťou preniknutia Červenej armády na Zakarpatskú Ukrajnu a východné 
Slovensko viedla maršala Focha k tomu, že nariadil československému voj
sku, ktoré viedol generál Hennocque, okamžite obsadiť Zakarpatskú Ukra
jinu. Súčasne západní imperialisti nariadili Poliakom, aby obsadili Halič 
a Rumunom, aby postúpili k rieke Tise.78 Francúzi žiadali rýchle obsadiť 
železničnú križovatku Čop, ktorej pripisovali veľký strategický význam. 
Podobné strategické úvahy vystupovali do popredia aj pri vypracovaní 
plánu útoku proti Maďarskej republike rád. Francúzske a talianske velenie 
československej armády sa chcelo zmocniť veľkej železničnej križovatky 
Miškovec,79 aby sa nestala východiskom k protiútoku maďarskej červenej 
armády proti prenikaniu československého vojska na Zakarpatskú Ukra
jinu. Z opatrení západných imperialistov, ako aj francúzskej a talianskej 
misie v Československu, vyplýva, že im záležalo na tom, aby sa medzi So
vietskym Ruskom a Maďarskou republikou rád vytvorila dostatočne silná 
bariéra.

Izolovaná Maďarská republika rád sa mala stať lacnou korisťou okolitých 
kapitalistických štátov, ktorých konanie usmerňovali americkí, anglickí, 
francúzski a talianski imperialisti. Západné mocnosti stáli v pozadí aj za 
prípravami na ozbrojené vystúpenie proti diktatúre proletariátu v Maďar
sku, ktoré robila československá vláda. V tajných smerniciach, ktoré vydal 
taliansky generál Rossi 14. apríla 1919 veliteľom plukov a rôt, jasne sa 
hovorí: „V dôsledku rozhodnutia Dohody a vzhľadom na udalosti v Uhor
sku Ministerstvo národnej obrany nariaďuje, aby operujúca slovenská ar
máda rýchlo obsadila novú demarkačnú čiaru. Súčasne dohodové jednotky 
vyrazia z hraníc rumunských, srbských a juhoslovanských.”80 V smerni
ciach sa ďalej rozvádzajú všetky podrobnosti pripravovaného útoku. Prá-

77 Do Užhorodu prišla aj americká vojenská misia pod vedením plukovníka B. F. 
Parkera, aby tu zastupovala záujmy amerických imperialistov. I. N. M e ľ n i k o - 
v o v á, Ako bola Zakarpatská Ukrajina včlenená r. 1919 do Československa, Sovět- 
ská věda — Historie H, č. 5, 637.

78 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d.f 15.
79 Mi 11 elh au s e r, c. d., 11.
80 Mittelhauser, c. d. Príloha VII.
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porom sa nariaďuje, aby smerovali rýchlo a rozhodne k určeným cieľom. 
V smerniciach sa pamätá na zajatcov, pre ktorých sa pripravoval tábor 
v Košiciach. Generál Rossi vysvetľoval v smerniciach, ako rozriešia otázky 
civilnej správy v okupovanom území a odporúča brať rukojemníkov z naj
vplyvnejších osôb. Veliteľom poľných četníkov ustanovil talianskeho čet- 
níckeho kapitána Artúra de Vuona.81 S pripravovaným postupom proti Ma
ďarskej republike rád sa už oboznamovali velitelia útvarov na celom úseku 
južných hraníc. Nemôže byť teda ani najmenšieho sporu o tom, že česko
slovenská buržoázia plánovité pripravovala prepadnutie Maďarskej repub
liky rád, aby zničila vládu maďarských pracujúcich. Československá bur
žoázia konala v plnej zhode s dohodovými mocnosťami a Spojenými štátmi. 
Ani o tom nemôže byť sporu. Veď pripravovaná intervencia českosloven
ského vojska diala sa pod bezprostredným vodcovstvom francúzskych 
a talianskych dôstojníkov, ktorí predstavovali v Československu vplyv fran
cúzskeho a talianskeho imperializmu.

16. mája začal očakávaný útok rumunskej armády. Rumunská vláda» 
podnecovaná imperialistickými agentmi, začala útok proti maďarskej čer
venej armáde pod zámienkou, že sa neoprávnene zdržuje na neutrálnom 
území. V skutočnosti však rumunská armáda vystupovala v úlohe kata 
maďarskej revolúcie. Zaostalí rumunskí statkári snívali o „Veľkom Ru
munsku”. Dňa 25. apríla 1919 sa rumunská jazda dostala k rieke Tise 
a jednotlivé rumunské oddiely k Čopu. Maďarská červená armáda musela 
pred zákerným útokom rumunských interventov ustúpiť.

Nepriaznivú situáciu maďarskej červenej armády sa snažili urýchlene 
využiť francúzski a talianski generáli, ktorí stáli na čele československej 
armády. V noci 26. apríla 1919 telegraficky žiadajú generáli Hennocque 
a Piccione ministra s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobára 
a ministra národnej obrany o súhlas, aby mohli prekročiť Česko
slovensko-maďarskú hranicu a začať postup proti Maďarskej republike 
rád.82 Minister Šrobár obratom odpovedá generálovi Hennocquovi: „Ráčte 
za odstupujúcimi červenými gardami postúpiť vpred za účelom zamedzenia 
rabovania, vraždenia a zaistenia železničného materiálu.”83 27. príla 1919 
minister národnej obrany Klofáč, odpovedajúc na telegramy generálov 
Hennocqua a Piccioneho, vydáva rozkaz, aby sa okupovalo územie, ktoré 
opustili maďarské červené gardy.84 Československí vládni činitelia a gene
ráli Hennocque a Piccione predstierali, že ide iba o postup, aby sa zabránilo 
„rabovaniu a neporiadkom”. Avšak postupujúce československé vojsko na
razilo už pri prechode cez rieku Latoricu na prudký odpor maďarskej 
červenej armády.85 Velitelia čs. armády sa teda mohli hneď presvedčiť» 
že neobsadzujú vyprázdnené územie a že nepôjdu na sviatočnú prechádzku.

Súčasne s postupom do Maďarska generál Pellé nariadil generálovi Hen-

81 Tamže.
82 Š A XX/2; opis telegramu Piccioneho v AMZ-PA-2594.
83 Odpoveď napísal Šrobár vlastnoručne na rub telegramu generála Hennoqua 

ešte v noci 26. apríla 1919.
84 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d. Príloha III a IV.
85 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 14.
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noequovi, aby využil priaznivú situáciu a urýchlene obsadil Zakarpatskú 
Ukrajinu.86 Zakarpatskú Ukrajinu chcela obsadiť aj rumunská vláda a ru
munské vojsko vstupovalo na jej územie súbežne s československým. Hrozil 
konflikt medzi československým a rumunským vojskom. Musel zakročiť 
maršal Foch a mierová konferencia. Dňa 9. mája 1919 bola v Paríži stano
vená dočasná demarkačná čiara medzi československým a rumunským 
vojskom, ktoré operovalo na Zakarpatskej Ukrajine.87 Tým sa však neza
bránilo možnostiam sporov medzi Československom a Rumunskom. Česko
slovenská aj rumunská buržoázia sa snažila ulúpiť čo najviac, a preto medzi 
nimi dochádzalo stále k vyostreným rozporom, ktoré sú nevyhnutné medzi 
dvoma kapitalistickými konkurentmi.

Generál Piccione po začatí útoku urýchlene postupoval smerom na Miš
kovec. 2. mája 1919 sa Miškovca zmocnilo československé vojsko. Na úze
mí, ktorého sa zmocnili československí interventi, bol nastoľovaný znova 
starý kapitalistický vykorisťovateľský poriadok. Po počiatočnom ľahkom 
postupe narážala československá armáda, vedená talianskymi a francúz
skymi dôstojníkmi, na stále väčší a energickejší odpor maďarskej červenej 
armády. S najväčším odporom sa stretli československí interventi pri po
kuse zmocniť sa Šalgótarjánu88 a otvoriť si tak súčasne cestu na Budapešť. 
Maďarská červená armáda odrazila útoky československého vojska a 
10. mája prešla sama do protiútoku,89 ktorý sa stále stupňoval. Českoslo
venskí interventi mali najslabšie miesto na ipeľskom a lučenskom fronte 
a v oblasti Rimavskej Soboty. Preto tu československé jednotky, vedené 
talianskymi dôstojníkmi, nedosiahli nijaké podstatnejšie úspechy. Maďar
ská červená armáda bola už skutočnou proletárskou armádou, ktorá hájila 
záujmy pracujúcich a bránila svoju vlasť pred imperialistickými útočníkmi. 
Československá armáda pod vedením talianskych a francúzskych dôstoj
níkov predstavovala typickú armádu kapitalistického štátu, ktorá proti 
svojej vôli, za záujmy československej buržoázie a západných imperialis
tov musí viesť špinavú, nespravodlivú vojnu. Prirodzene, že bojová mo
rálka československého vojska bola zlá, vojaci prejavovali nespokojnosť 
a naj uvedomelejší odmietali vôbec bojovať proti Maďarskej republike rád.

Keď sa zastavil postup československého vojska na hrdinskom odpore 
maďarskej červenej armády a naopak, červená armáda robila urýchlené 
prípravy k protiútoku, československá vláda začala byť nervózna. Preto 
14. mája 1919 menovala telegramom ministra Klofáča generála Piccioneho 
znova dočasným veliteľom všetkých československých vojsk na východ od 
Moravy a súčasne mu minister národnej obrany nariadil, aby podnikol čo 
najskôr protiofenzívu do boku maďarskej červenej armády, ktorá prenikla 
až do Fiľakova.90 Neúspechy československých interventov vyvolávali krízu 
vo veliteľstve. Vláda sa domnievala,* že zjednotenie veliteľstva v rukách 
generála Piccioneho pomôže zvýšiť bojovú schopnosť armády. Ale nestalo

86 Tamže.
87 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 15.
88 Zd. J e ž e k, c. d., 84 a n.
89 Mittelhauser, c. d., 17.
90 Tamže.
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sa tak. Medzi talianskou a francúzskou vojenskou misiou dochádzalo k roz
porom. Dokonca talianski a francúzski dôstojníci si robili navzájom úmy
selné nepríjemnosti.91 Francúzi začali z neúspechov obviňovať generála 
Piccioneho, ktorého obvinili, že si nezabezpečil dostatočnú operatívnu zá
lohu a že sa mu vedenie operácií vymklo z rúk.92 Proti generálovi Piccio- 
nemu začala útočiť aj československá tlač.93 Tieto útoky sa stupňovali po 
začatí mohutnej ofenzívy maďarskej červenej armády proti českosloven
ským interventom. 20. mája 1919 začala maďarská červená armáda proti
útok na celom fronte.94 Na východe porazila jednotky šiestej čs. divízie 
pod vedením generála Rossiho a oslobodila Miškovec. Zúfalé pokusy ge- 
gerála Rossiho udržať okupované územie sa nepodarili a 23. mája 1919 bol 
Miškovec pevne v rukách maďarskej červenej armády. Československé voj
sko muselo panicky ustupovať aj na ipeľskom fronte. 26. mája 1919 pre
kročila maďarská červená armáda pôvodnú demarkačnú čiaru medzi Čes
koslovenskom a Maďarskom a postupovala ďalej na sever.95 Intervencia 
československého vojska pod vedením talianskych a francúzskych dôstoj
níkov utrpela hanebný krach. Československá buržoázia začala hystericky 
kričať, že vlasť je ohrozená, že maďarská červená armáda prepadla Česko
slovensko. Tieto lži mohli málokoho presvedčiť, vôbec už však nepre
svedčili českú a slovenskú robotnícku triedu.

Neúspechy, ktoré utrpelo československé intervenčné vojsko pod vede
ním talianskej vojenskej misie, využila francúzska vojenská misia. 24. má
ja 1919 pod hrubým nátlakom francúzskej vlády talianska vláda súhlasila, 
aby sa talianska vojenská misia v Československu okamžite vrátila do Ta
lianska.96 26. mája 1919 bol generál Pellé menovaný náčelníkom hlavného 
štábu čs. armády a čs. vojsko sa dostalo do rúk francúzskej vojenskej 
misie. 4. júna 1919 vymenoval prezident Masaryk generála Pellého za vrch
ného veliteľa československého vojska operujúceho na Slovensku. Západný 
úsek prevzal generál Mittelhauser a východný ostal aj naďalej v rukách 
generála Hennocqua.97 Generál Piccione s príslušníkmi talianskej vojen
skej misie opustil Československo 1. júna 1919. Francúzsky imperializmus 
dosiahol svoj cieľ. Pevne sa zmocnil vedenia v československej armáde.

91 Vztahy medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou vystihuje zpráva 
župana Moyša z Užhorodu dňa 25. apríla 1919: „V Košiciach som sa zhováral 
s pánmi generálmi Hennocquom, Rossim a Schôblom aj s ich pobočníkmi. Všade 
som skúsil vzájomnú nedôveru, žiarlivosť, ba akúsi nepriateľskú náladu jedného 
proti druhému.“ VÚA-VKPR-1.

92 Mittelhauser, c. d., 12.
93 Generál Piccione písomne veľmi prudko a útočne protestoval proti článkom, 

ktoré naznačovali, že Taliani zapríčinili neúspech československej intervencie proti 
Maďarskej republike rád. AMZ-PA-3570. „Medzi Talianmi a Francúzmi v Českoslo
vensku bol nesúlad, za ktorý pykalo naše vojsko v bojovej čiare na Slovensku. 
Schválnosti medzi obidvoma misiami prejavovali sa dokonca i za bojov.“ R. Kal
il o u s, Budování armády, Praha 1936, 77.

94 Mittelhauser, c. d., 18—19.
95 Zd. Ježek, c. d., 92.
96 Mittelhauser, c. d., 26.
97 Zoznam francúzskych dôstojníkov, ktorí prevzali vojenské útvary na Sloven

sku, uvádza F. Houdek, Oslobodenie Slovenska. Vpád maďarských boľševikov 
na Slovensko v roku 1919, Bratislava 1936, 81.
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Francúzska vojenská misia potrebovala mať československú armádu úplne 
vo svojich rukách. Po odchode talianskej vojenskej misie francúzska vojen
ská misia na čele s generálom Pellém znásobila úsilie v boji proti Maďar
skej republike rád a nastolila na Slovensku vládu krvavej vojenskej dik
tatúry proti slovenskému pracujúcemu ľudu.

*

Pracujúci ľud Slovenska, ako aj celej Československej republiky prijal 
správy o porážkach československých interventov s netajenou radosťou. 
Vojna s Maďarskou republikou rád, ktorú vyvolala československá buržo
ázia spolu s francúzskou a talianskou vojenskou misiou, znamenala nové 
zhoršenie postavenia širokých más obyvateľstva. Zhoršilo sa zásobovanie 
múkou a tukom, na severnom Slovensku panoval úplný hlad. Preto bolo 
prirodzené, že široké vrstvy uvedomelého pracujúceho ľudu očakávali od 
maďarskej červenej armády, ktorá hnala pred sebou československé diví
zie na čele s talianskymi a francúzskymi žoldnierskymi dôstojníkmi 
a vstupovala na územie Československa, oslobodenie spod kapitalistického 
jarma.

Slovenský proletariát a chudobné dedinské obyvateľstvo nielen vrelo ví
talo postupujúcu maďarskú červenú armádu, ale aj povstaniami v tyle čes
koslovenských jednotiek napomáhalo jej postup. Vo všetkých miestach, 
ku ktorým sa približovala maďarská červená armáda, vznikali väčšie-menšie 
vzbury. 25. mája 1919 povstali robotníci v Rožňave, v Plešivci, Perkupe, 
v Tomali98 proti buržoáznym vládnym orgánom a proti ustupujúcej inter
venčnej armáde. Cieľom ľudového povstania bolo nastolenie diktatúry pro
letariátu a likvidovanie kapitalistického spoločenského poriadku. Povstanie 
začalo predčasne a bolo krvavo potlačené z rozkazu generála Piccioneho 
a pod vedením talianskych dôstojníkov, ktorí chceli ešte tesne pred svojím

08 VÚA-VKPR-1. Buržoázna propaganda sa snažila znevážiť ohlas Maďarskej re
publiky rád na Slovensku tvrdením, že sa k nej kladne stavalo len maďarské oby
vateľstvo bez rozdielu tried. Skutočnosť je však úplne iná. Maďarská buržoázia na 
Slovensku sa postavila proti diktatúre proletariátu v Maďarsku úplne nenávistné 
a hľadala v boji proti maďarskému pracujúcemu ľudu možnosť spolupráce s čs. bur
žoáziou. Bývalí úradníci maďarskej správy boli ochotní po vzniku Maďarskej repub
liky rád ihneď slúžiť ČSR. 4. apríla 1919 oznamuje Šrobárov tajomník do Prahy: 
„Včera a dnes boli u župana Žocha v Bratislave ľudia zo Žitného ostrova, ktorí roz
hodne žiadajú, aby Žitný ostrov ostal naďalej pripojený k ČSR. Dnes je tam vraj sku
točná panika, pretože sa rozšírili zprávy, že čs. vojsko má Žitný ostrov opustiť. 
U župana bol v tejto záležitosti jeden farár a 2 majitelia gazdovstva a všetci pre
boha prosili, aby sme urobili všetko možné, aby Žitný ostrov patril naďalej ČSR. 
Vyšlú vraj k ministrovi Šrobárovi deputáciu, aby sa zasadil celým svojím vplyvom 
o to, aby Žitný ostrov nebol pripojený k maďarskej boľševickej republike.“ (AMZ- 
PA-4897) Maďarská buržoázia organizovala aj ozbrojený boj proti Maďarskej re
publike rád a bola ochotná spolupracovať s čs. buržoáziou a naopak. 11. júna 1919 
hlási Šrobárov tajomník do Prahy: „Protiboľševická grupa maďarských politikov 
vo Viedni chce svoje pôsobisko preložiť na územie ČSR. Žiadajú najmä, aby sa 
dovolilo piatim ich členom usadiť sa v Bratislave, pod našou policajnou a politickou 
kontrolou.“ (AMZ-PA-4901) Fakty úplne vyvracajú buržoázne lži a dokazujú, že 
maďarská buržoázia práve tak nenávidela Maďarskú republiku rád ako čs. bur
žoázia.
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odchodom z Československa ukázať, že predsa len dobre a oddane slúžili 
československej buržoázii.

*

Po odchode talianskej vojenskej misie prevzala na seba úlohu kata Ma
ďarskej republiky rád a revolučného hnutia na Slovensku úplne a mimo
riadne horlivo francúzska vojenská misia. Bol to najmä generál Hennocque, 
ktorý sa prejavil ako bezohľadný a surový nepriateľ robotníckej triedy 
a všetkého pokrokového. Sympatie k Maďarskej republike rád chcel už 
v zárodkoch brutálne potlačiť. Už v apríli 1919 generál Hennocque veľmi 
nástojčivo žiadal ministra Šrobára, aby mu dali neobmedzenú plnú moc, 
ktorú chcel využiť proti robotníckemu hnutiu a proti všetkým prejavom 
nespokojnosti slovenských pracujúcich. 20. apríla 1919 Hennocque poľakane 
oznamuje generálovi Pellému do Prahy, že v Košiciach sa v noci vylepujú 
revolučné plagáty a pripravuje sa vzbura. Hennocque žiadal plnú moc, aby 
mohol konať najprísnejšie opatrenia a zastrašiť nespokojencov. Nepáčilo 
sa mu, že tri osoby, ktoré rozhadzovali revolučné letáky, musel poslať pred 
bratislavský súd. Podľa mienky generála Hennocqua bolo to zbytočné már
nenie času. „Týmto sa účinok veľmi oneskorí. Celkom iné by bolo, keby 
som mohol tieto indivíduá odovzdať vojenskému súdu ešte dnes a poobede 
ich dal popraviť.” Slová generála Hennocqua nepotrebujú komentár. Tuposť 
a cynizmus profesionálneho vraha prejavujú sa v poslednej časti listu, 
v ktorých sa ospravedlňuje generálovi Pellému: „Prepáčte suchopárnost 
tejto zprávy.”99

Generál Hennocque neobyčajne horlivo sliedil po prejavoch širokých más 
pracujúceho obyvateľstva, ktoré vyjadrovali nespokojnosť s odpornou po
litikou českej a slovenskej buržoázie a jej imperialistických spojencov. 
21. apríla 1919 hlási do Prahy: „Komunistické a boľševické pohyby veľmi 
živé po dva dni.” Hennocque zdôrazňuje, že pre stále nebezpečenstvo žiada 
žandárov a zabezpečenie železnice na sever od Košíc. Znova kladie požia
davku, aby mu udelili neobmedzenú právomoc a aby bol v Košiciach zria
dený mimoriadny vojenský súd.100

Po začatí intervencie proti Maďarskej republike rád sa stupňovali poli
cajné opatrenia francúzskej a talianskej vojenskej misie proti pracujú
cim Slovenska. Na žiadosť generála Hennocqua a Piccioneho boli pod roz
ličnými zámienkami zakázané oslavy 1. mája.101 Avšak i cez zákaz prebehla 
oslava sviatku pracujúcich takmer vo všetkých slovenských mestách.

Všetky opatrenia boli zamerané predovšetkým proti robotníckej triede. 
Proletariát Slovenska bol pozbavovaný svojich základných práv. Od fran
cúzskej a predtým talianskej vojenskej misie mohol očakávať iba bez
ohľadnú krutosť. Tak napr. 1. júna 1919 odmietali robotníci v Košiciach 
na stanici nakladať do vagónov uhlie, pretože bol vyhlásený štrajk. Generál

99 VÚA-Slovensko 1919.
100 VÚA-Slovensko 1919.
101 ŠA XX/51.
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Henmocque vyslal na stanicu vojenský oddiel, ktorému dal rozkaz zbraňami 
donútiť robotníkov pracovať. Hennocque nariadil, aby každý robotník, ktorý 
neuposlúchne rozkaz, bol ihneď zastrelený.102 Ten istý deň vydal prokla
máciu, v ktorej zúrivo vyhrážal košickým obyvateľom trestom smrti. A 
skutočne, ukázalo sa, že generál Hennocque neostane len pri hrozbách. Na 
druhý deň dal verejne popraviť dvoch nevinných robotníkov, z ktorých 
jeden bol ešte nedospelý chlapec.103

Teror vládnúcej buržoázie a francúzskej vojenskej misie proti pracu
júcemu ľudu Slovenska vzrastal s úspechmi a postupom maďarskej čer
venej armády na území Československa. Výmenou talianskych dôstojníkov 
za francúzskych sa postavenie československého vojska nezlepšilo. Skôr 
možno povedať, že naopak. Od 1. júna 1919 sa stala situácia československej 
armády na Slovensku kritickou. Západná i východná skupina musela rýchlo 
ustupovať pred prenikajúcou maďarskou červenou armádou. Na východnom 
Slovensku sa_približovala maďarská červená armáda ku Košiciam. Generál 
Hennocque dostal príkaz držať za každú cenu Zakarpatskú Ukrajinu a ne
pustiť maďarskú červenú armádu ku karpatským priesmykom.104

Na západnom a strednom Slovensku Mi úspechy maďarskej červenej 
armády najprenikavejšie. 1. júna 1919 obsadila maďarská červená armáda 
Levice, v noci z 1. na 2. júna 1919 Nové Zámky, 2. júna Zlaté Moravce^ 
5. júna Krupinu a Detvu, 6. júna Banskú Štiavnicu.105 Poľakanej slovenskej 
a českej buržoázii sa zdalo, že je bezprostredne ohrozená Bratislava a 
Vrútky, čím by bolo Slovensko rozdelené na dve časti. Generál Mittel- 
hauser odporučil ministrovi Šrobárovi, aby z opatrnosti presídlil do Har
mónie.106 Šrobár milerád poslúchol.

Veľké neúspechy čs. armády v boji s maďarskou červenou armádou vy
volali paniku v radoch buržoázie. Šrobár sa dohovoril s francúzskou vojen
skou misiou na zostrení opatrení proti tým, ktorí sympatizovali s Maďar
skou republikou rád. V prvých júnových dňoch nariadil v Bratislave zaistiť 
tisíc rukojemníkov a odviesť do Ilavy, Terezina a iných československých 
väzníc. Snažil sa zastrašiť bratislavských pracujúcich všetkými prostried
kami.107 Po dohovore s generálom Mittelhauserom minister Šrobár 3. jú
na 1919 žiadal ministra národnej obrany, aby na celom území Slovenska 
vyhlásil vojnový stav.108

Aj československá vláda reagovala na nepriaznivú situáciu, ktorá sa vy-

102 AMZ-PA-2819. . 0f70
103 K. A. Med vec k ý, Slovenský prevrat, Bratislava 1931, IV, Ziô.
104 Mi 11 elhauser, c. d., 32.
105 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 36.
we VÚA-VKPR-4. , , T7 ,,
107 V. Šrobár, Go znamenal vpád Bélu Kuna pre nas a pre Maďarov. V pad 

maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919, Bratislava 1936, 9. Šrobár do
konca, aby zastrašil bratislavských pracujúcich, dal prefarbiť dvadsať legionárov 
na čierno, aby potom predstierali na bratislavských uliciach Senegálcov, ktorých 
na ochranu československej buržoázie poslalo na Slovensko Francúzsko.

los VÚA-VKPR-4.
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tvorila na Slovensku vynesením mnohých protiľudových opatrení. Na za
sadnutí ministerskej rady bol generál Pellé 5. júna 1919 na návrh prezi
denta Masaryka vymenovaný za veliteľa československej armády. Česko
slovenská vláda tým sledovala zvláštne ciele. Chcela, aby prostredníctvom 
generála Pellého Francúzsko bolo viac zainteresované na osude českoslo
venskej buržoázie,109 najmä v súvislosti so situáciou, ktorá sa vytvorila na 
Slovensku postupom maďarskej červenej armády. Prejavilo sa to už v ďal
ších uzneseniach ministerskej rady. Československá vláda rozhodla požia
dať Rumunov a Juhoslovanov aspoň k odbremeneniu frontu. Súčasne po
žiadala francúzsku vládu o dodanie vojnového materiálu, lietadiel, diek 
guľometov, pušiek atď.110

Na odporúčanie generála Pellého vyhlásila československá vláda 5. júna 
1919 stanné právo na území celej Československej republiky. Pellé už kon
com mája žiadal čs. vládu, aby boli zriadené zvláštne vojenské súdy a trest 
smrti na vojenské zločiny. Na návrh francúzskej vojenskej misie sa roz
hodla vyhlásiť na Slovensku vojenskú diktatúru francúzskych generálov. 
5. júna 1919 minister s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobár a fran
cúzski velitelia západného a východného vojenského úseku vyhlasujú na 
celom území Slovenska vojenskú diktatúru.* * 111 Všetka moc na Slovensku 
prešla do rúk francúzskych generálov. Predstaviteľmi vládnej moci na 
Slovensku sa stali generáli Mittelhauser a Hennocque. Francúzski dôstojníci 
prebrali kontrolu nad verejnou správou. Civilné úrady boli podriadené vo
jenským veliteľstvám. Vojenská diktatúra dávala francúzskym generálom 
neobmedzenú moc. Celá civilná administratíva sa mala prispôsobiť vojen
ským potrebám. Vojenskí diktátori, na západnom Slovensku generál Mittel
hauser a na východnom Slovensku generál Hennocque, mohli pozmeniť 
zákony, ak to uznali za vhodné v záujme vojnových operácií. Minister Šro
bár dal francúzskym generálom k dispozícii županov slovenských žúp, aby 
im uľahčil uskutočňovať vojenskú diktatúru.112 Právomoc civilných pride
lencov francúzskych generálov stanovil vo zvláštnych smerniciach generál 
Pellé.113

Výsledky vyhlásenia vojenskej diktatúry na Slovensku neboli také, aké 
očakávali francúzski generáli a čs. buržoázia. V armáde nastal rozklad, 
ktorý nebolo možno zastaviť ani najdrastickejšími opatreniami. Vojaci za
nechávali zbrane a odchádzali do svojich domovov. 10. júna 1919 tajomník 
ministra Šrobára naliehavo žiada Ministerstvo národnej obrany: „Pošlite 
ku skupine generála Hennocqua dôstojníkov a sokolov, aby armáda neute-

109 Masaryk píše 8. júna 1919 Benešovi: „Posielam Vám veci ad Slovensko. Mô
žeme inváziu dobre použiť doma, v Paríži. Menoval som preto Pellého, aby Fran
cúzi boli angažovaní; tu mysleli, že je to super fluum. Je však dobré i pre domáce 
pomery. Dalo ľuďom pevný bod a vojsko vzpriamilo.“ ATGM, VIII-Francie 15 g.

110 AMZ-PA-10623.
111 Úradné noviny I, 15.
112 VÚA-VKPR-4.
113 AMZ-PA-3502.
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kala. V tejto skupine panuje zmätok, bezhlavosť a panika.”114 Českoslo
venské vojsko, v ktorom boli prostí pracujúci J'udia, odmietalo naďalej 
krvácať za cudzie záujmy. Spoľahliví buržoázni dôstojníci a buržoázny živel 
v sokolských organizáciách mali zachraňovať beznádejnú situáciu česko
slovenskej buržoázie. Slovenská buržoázia ako celok podporovala vojenskú 
diktatúru na Slovensku, práve tak aj pravicoví sociálni demokrati. 5. júna 
1919 vyzývajú slovenskí poslanci Národného zhromaždenia obyvateľstvo 
Slovenska k boju za záchranu buržoázie. Podobne aj denník slovenských 
pravicových sociálnych demokratov.115

Ani diktatúra a teror francúzskych žoldnierov nezastavili rozvoj revo
lučného hnutia slovenského pracujúceho ľudu. Úspech maďarskej revoluč
nej armády, armády robotníckej triedy a roľníctva, zosilňovali odhodlanie 
uvedomelých pracujúcich Slovenska skoncovať s krvavým panstvom bur
žoázie. Pod vplyvom Maďarskej republiky rád vrcholí na Slovensku revo
lučná vlna vyvolaná Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou.

Historický význam pre život slovenského pracujúceho ľudu mal víťazný 
postup maďarskej červenej armády na východnom Slovensku. 6. júna opus
tili československé jednotky Košice, 8. júna prišla maďarská červená ar
máda do Prešova a 11. júna sa dostala do Bardejova. Revolučne zmýšľajúce 
slovenské obyvateľstvo aktívne napomáhalo pri postupe maďarskej čer
venej armády. V radoch maďarskej armády bojovalo veľmi mnoho Slová
kov, Čechov a Ukrajincov. Na východné Slovensko s postupujúcou ma
ďarskou červenou armádou prišli aj revoluční predstavitelia českého a slo
venského proletariátu v Budapešti, ktorí mali byť zárukou, že Maďarská 
republika rád bude plne rešpektovať právo národov na sebaurčenie i pre 
Slovákov. Nová maďarská proletárska vláda sa veľmi podstatne odlišovala 
od statkárskych a buržoáznych maďarských vlád. Postup maďarskej čer
venej armády na československé územie bol vyprovokovaný českosloven
skými interventmi. Pri svojom pobyte na Slovensku pomáhala však maďar
ská červená armáda slovenským pracujúcim pri likvidovaní kapitalistického 
spoločenského poriadku a pri nastoľovaní vlády robotníckej triedy. Z tohto 
hľadiska treba rozhodne vysoko hodnotiť oslobodzujúcu úlohu maďarskej 
červenej armády.

16. júna 1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská republika rád. Fakt, 
že pracujúci na východnom Slovensku prijali jej vyhlásenie s nadšením, 
svedčí o tom, že spĺňala ich nádeje a túžby. Je nepochybne pravdou, že 
Slovenská republika rád mala mnoho nedostatkov,116 že mnoho otázok v sú-

114 AMZ-PA-4900. Všeobecne zlá situácia éeskolovenskej buržoázie bola zhoršená 
aj medzinárodným postavením Československa. Poľská vláda využila neúspechy 
československej armády náhlym vojenským obsadením Spiša. 11. júna 1919 vnikli 
poľské oddiely z rozkazu poľských imperialistov do Starej Eubovne pod zámienkou 
„udržovania poriadku a protiboľševických operácií“. (AMZ-PA-Í0568). Poliaci 
opustili Spiš až na zákrok maršala Focha u náčelníka vojenskej misie vo Varšave.

Aj Rumuni dávali podnet čs. vláde k rozhorčovaniu. Rumuni vyvolávali konflikty 
s čs. jednotkami, plienili územie, ktoré dočasne okupovali, a ktoré malo pripadnút 
k Československej republike.

115 Robotnícke noviny, 5. júna 1919, XX/51 článok Bránime si republiku.
116 Pozri hodnotenie Slovenskej republiky rád v práci M. Gosiorovského, 

Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnutia, Bratislava 1952, 93 a n.
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vislosti s jej existenciou ostalo nevyjasnených, predsa však možno jasne 
povedať, že v porovnaní s buržoáznou Československou republikou zna
menala na ceste úplného oslobodenia slovenského proletariátu a celé
ho slovenského pracujúceho ľudu rozhodný krok dopredu. Slovenská 
republika rád dávala predpoklady pre vznik „diktatúry proletariátu na 
Slovensku a v Čechách”.117

Po vzniku Slovenskej republiky rád francúzski generáli a československá 
buržoázia vystupňovali surový teror proti slovenskému pracujúcemu ľudu 
na najvyššiu mieru. Napínali všetky sily na porážku maďarskej červenej 
armády. Väzenia sa naplnili internovanými „vodcami komunistov”. Boli 
medzi nimi prostí príslušníci robotníckej triedy. Vojsko rekvirovalo roľ
níkom potraviny a dobytok. Bola zavedená prísna cenzúra novín, telegramov 
a listov.118 Mittelhauser a Hennocque dávali vešať a strieľať obyvateľov za 
najmenšie previnenie. Pred hotelom, v ktorom Hennocque býval v Spišskej 
Novej Vsi, dali postaviť dve šibenice,119 ktoré priamo symbolizujú hrôzo
vládu francúzskej vojenskej misie na Slovensku. Avšak slovenský ľud sa 
nedal zlomiť vojenskou diktatúrou a pokračoval v boji proti svojim vyko
risťovateľom a utláčateľom.

Československá vláda a generál Pellé si boli veľmi dobre vedomí, že Slo
venská republika rád môže znamenať začiatok konca pre kapitalistický 
spoločenský poriadok v celom Československu. Preto vystupňovali útoky 
proti maďarskej červenej armáde a chceli sa zmocniť predovšetkým Pre
šova. Podľa základného rozkazu mal byť Prešov dobytý 17. júna 1919.12® 
Naopak, bola to však maďarská červená armáda, v ktorej bojovalo stále 
viac slovenských robotníkov a roľníkov, ktorá začala silný protiútok. Ani 
ďalšie Hennocquove pokusy vyhnať maďarskú červenú armádu z východ
ného Slovenska nepriniesli očakávaný výsledok. V tejto situácii, veľmi ne
priaznivej pre československú buržoáziu, zasiahli d,o Československo - 
maďarskej vojny západní imperialisti.

7. júna 1919 prikazovali západní imperialisti vláde Maďarskej republike 
rád, aby okamžite zastavila boje na československom území.121 Ultimátum, 
ktoré podpísal Clemenceau, zdôrazňovalo, že v opačnom prípade dostane 
generál Franchet d’Esperey, vrchný veliteľ východných spojeneckých ar
mád, rozkaz, aby začal sústredenú ofenzívu na Budapešť. Útoku sa mala 
zúčastniť i rumunská a juhoslovanská armáda. Maďarská vláda bola ochot
ná ihneď uzavrieť prímerie. Avšak generál Pellé chcel využiť ultimátum 
na zlepšenie situácie na fronte. 8. júna 1919 nariadil generálom Mittel- 
hauserovi a Hennocquovi, aby pokračovali v energickej ofenzíve proti ma
ďarskej červenej armáde a snažili sa dobyť naspäť čo najviac územia.122 
Na niektorých úsekoch západnej skupiny sa totiž situácia zlepšila a generál 
Pellé sa domnieval, že bude stačiť sám vytlačiť maďarskú červenú armádu

117 Pozri Armádu .proletářů I, 4, 8. júna 1919.
118 AMZ-PA-10624.
119 Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919, Bratislava 1938, 245.
120 Mittelhauser, c. d., 59 a Príloha XLI.
121 Mittelhauser, c. d., Príloha XXI.
122 Mittelhauser, c. d., 47.
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z Československa. Hlavný dôvod, prečo Pellé a československá vláda vyvi
nula také veľké úsilie na dobytie strateného územia, spočíval v tom, že sa 
obávali, aby prímerie nevyužil „nepriateľ ... na boľševickú agitáciu v mes
tách a na dedinách”.123 Československá buržoázia sa strachovala, aby „boľ
ševická otrava nenakazila nám obyvateľstvo, ktoré by zastavením našich 
operácií ešte dlho ostalo pod maďarsko-boľševickou správou. Pretože sme 
teraz vojensky vo výhode, bolo by chybou dať nepriateľovi čas, aby sa 
organizoval a za niekoľko dní alebo týždňov zosilnel, zakopal sa, a tým 
znemožnil by dobytie slovenského územia naspäť.”124

Československá vláda a generál Pellé vyjadrovali nespokojnosť s ulti- 
mátom zo 7. júna, ktoré hovorilo iba o prímerí a nedávalo maďarskej čer
venej armáde príkaz vyprázdniť československé územie. Preto mierová 
konferencia v Paríži stanovila 13. júna 1919 definitívne hranice medzi Čes
koslovenskom a Maďarskom a 15. júna v novom ultimáte,125 ktorý pod
písal Clemenceau, dohodové mocnosti spolu so Spojenými štátmi žiadali,, 
aby maďarská červená armáda opustila československé územie a stiahla sa 
za práve stanovenú definitívnu hranicu. Generál Pellé bol poverený stanoviť 
podmienky, za ktorých má maďarská červená armáda vyprázdniť česko
slovenské územie.

Vláda Maďarskej republiky rád oznámila 16. júna 1919, že sa podrobuje 
podmienkam a požiadavkám mierovej konferencie.126 Avšak v bojoch sa 
pokračovalo ešte i teraz. Generál Pellé nariadil ofenzívu a maďarská čer
vená armáda robila protiútoky.127 Napokon však predsa došlo k dohode 
medzi generálom Pellém a vládou Maďarskej reubliky rád, ktorá sa za
viazala, že 30. júna 1919 začne ústup z československého územia. 4. júla 
1919 maďarská červená armáda definitívne opustila československé územie.

Ústupom maďarskej červenej armády zaniká Slovenská republika rád* 
veľká nádej slovenských pracujúcich.

*

Československá vláda a francúzska vojenská misia v Prahe sa nechceli 
uspokojiť odchodom maďarskej červenej armády z československého úze
mia, ktorý si vynútili hrozbou západní imperialisti. Generál Pellé a čs. 
buržoázia využili zakončenie bojov na rýchlu reorganizáciu čs. armády a 
chystali sa k novému prepadu Maďarskej republiky rád, aby udusili a po
šliapali vládu maďarského ľudu. Francúzska vojenská misia už 1. júla 1919 
urobila prípravy, aby sa na Slovensku urýchlene sústredilo desať divízií.12* 
Veliteľ čs. armády generál Pellé čakal iba na príležitosť, aby zahájil proti 
Maďarskej republike rád novú intervenciu. Súčasne dôrazne požadoval od 
francúzskej vlády úplné odzbrojenie maďarskej červenej armády.129 Gene-

128 VÚA-VKPR-4.
124 AMZ-PA-4900.
125 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., Príloha XXVII. a XXVIII.
126 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 49.
127 Tamže.
128 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 64.
129 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 65 a 66, ,p«zn. 6.
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rál Pellé po dohode s československou vládou oznámil parížskej mierovej 
konferencii, že dáva československú armádu k dispozícii Najvyššej vojen
skej rade spojených a združených mocností (Spojené štáty, Veľká Británia, 
Francúzsko, Taliansko a Japonsko) v prípade vojenskej akcie proti Mo- 
ďarsku.130

Keď statkárske Rumunsko vyprovokovalo nový konflikt s Maďarskou 
republikou rád, československá vláda ponúkla rumunskej vláde uzavretie 
zmluvy o vojenskej pomoci.131 Generál Pellé už v prvej polovici r. 1919 
zostavil operačný plán. Tento plán generála Pellého bol zostavený tak, aby 
Maďarskej republike rád holá zasadená smrteľná rana. Veliteľ západnej 
skupiny generál Mittelhauser mal za úzkej spolupráce s Rumunmi začať 
postup štyroch československých divízií na Budapešť.132 14. júla Vojenská 
kancelária prezidenta republiky oznamuje v šifrovanom telegrame mi
nistrovi zahraničných vecí Benešovi do Paríža: „Sme pripravení postupovať 
proti Maďarom... Totožnú depešu odoslal Pellé Fochovi.”133

Avšak dohodové mocnosti odmietli dať súhlas k postupu československej 
armády do Maďarska.134 Mali na to niekoľko dôvodv. Po prvé, českoslo
venská armáda sa im nezdala dostatočne spoľahlivá, pretože pri prvom 
pokuse likvidovať Maďarskú republiku rád utrpeli československí interventi 
hanebnú porážku a narobili tak západným imperialistom veľké starosti. A 
po druhé, západné mocnosti považovali už osud Maďarskej republiky rád 
za spečatený. Anglickým a americkým agentom sa podarilo získať podlých 
zradcov priamo z radov vládnych a významných vojenských činiteľov Ma
ďarskej republiky rád a tak podstatne oslabiť jej silu. V polovici júla r. 1919 
prekročila rumunská armáda, podnecovaná a vedená západnými imperia
listami, rieku Tisu a chystala sa k postupu na Budapešť. Prítomnosť česko
slovenského vojska v Maďarsku by bola podľa názoru Paríža iba kompli
kovala situáciu.

Napriek všetkým námietkam Najvyššej rady československá buržoázia sa 
chcela zúčastniť na intervencii, aby využila porážku Maďarskej republiky 
rád pre svoje imperialistické a lúpežné ciele. Pohnútky, ktoré viedli čes
koslovenskú buržoáziu k novým pokusom zasiahnuť proti Maďarskej re
publike rád, úplne odhaľuje sám Masaryk vo zvláštnom dôvernom a tajnom 
zázname. Masaryk prezrádza, že cieľom boja československej buržoázie 
proti maďarskému ľudu je opanovanie pravého brehu Dunaja pri Komárne 
a územie od ústia rieky Ipľa po Vacov. Masaryk odôvodňuje územné po
žiadavky strategickými dôvodmi. V zázname sa ďalej hovorí: „Dobyjeme 
Budapešť a prinútime Maďarov, aby zaplatili všetky škody a výlohy. A kon
to si vezmeme lokomotívy, vagóny, dunajskú flotilu a vojnový materiál.”135

Československá buržoázia chcela zrejme využiť blížiaci sa pád Maďar
skej republiky rád na vykoristenie, a to. najmä v súvislosti s postupom

130 Mittelhauser, c. d., 64.
131 Tamže.
132 Mittelhauser, c. d., 65.
133 AMZ-PA-209.
134 Mittelhauser, c. d., 65.
135 príloha k zprávě Maďarská invázia, AMZ-PA-4875, uverejnené v knihe Doku

menty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka, Praha 1953, 46.
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Rumunov v Budapešti. Rumunské vládnuce triedy využívali okupáciu Ma
ďarska na odvliekanie strojného zariadenia, priemyselných závodov a na 
zabavovanie vagónov a lokomotív. Podobné ciele sledovala aj čs. buržoázia. 
Preto pražská vláda zintenzívnila úsilie, aby dostala od mierovej konfe
rencie povolenie zasiahnuť s čs. vojskom do vývoja v Maďarsku. Francúzski 
vládni činitelia dostávali z rozličných strán žiadosti, ktoré odôvodňovali 
potrebu intervencie čs. vlády v Maďarsku. V žiadosti, ktorú adresoval fran
cúzskemu ministrovi zahraničia Pichonovi významný francúzsky novinár 
a dôverník Ministerstva zahraničia na prianie E. Beneša, sa hovorí, že ak 
sa československé vojsko nedostane do Maďarska, Rumuni sami okupujú 
Maďarsko, zaberú a zmocnia sa skladov, čo môže mať „nebezpečné vútro- 
politické a zahraničnopolitické dôsledky”. Potreba československej inter
vencie sa vysvetľuje ďalej tým, že Československo nechce pripustiť v Ma
ďarsku „prevahu Rumunov”.136

Aj iní Francúzi zasahovali do otázky intervencie v Maďarsku a žiadali 
účasť Československa, odôvodňujúc to „národnými záujmami”. Prirodzene, 
že najviac sa o to snažila francúzska vojenská misia v Prahe, predovšetkým 
generál Pellé, ktorý tvrdil, že Francúzsko si tak definitívne zabezpečí v Čes
koslovensku svoj vplyv.137

Generál Pellé ako veliteľ československej armády vydal súčasne rozkazy, 
aby sa urobili posledné prípravy na intervenciu proti Maďarskej republike 
rád. 28. júla 1919 inštrukciami č. 4112/oper., ktoré boli doplnené rozkazmi 
č. 4115/oper. a 4116/oper., nariadil definitívnu koncentráciu jednotiek, 
ktoré boli určené na postup do Maďarska.138 Nová intervencia českoslo
venskej armády proti Maďarskej republike rád mala podľa rozkazu generála 
Pellého bezpodmienečne začať 1. augusta 1919. Avšak 1. augusta 1919 v dô
sledku úplnej prevahy imperialistických nepriateľov, vnútornej zrady a nie
ktorých chýb139 a predovšetkým v dôsledku izolovanosti Maďarskej repub
liky rád, ktorej rozvoj preto nemohlo podoprieť Sovietske Rusko, Maďar
ská republika rád zanikla. Pripravovaná intervencia československej buržo
ázie pod vedením francúzskej vojenskej misie sa už neuskutočnila.

*

Po odchode maďarskej červenej armády z československého územia i po 
zániku Maďarskej republiky rád krvavý teror francúzskej vojenskej misie 
a československej vlády proti slovenskému ľudu pokračoval ďalej. Buržo
ázia sa surovo pomstila všetkým tým, ktorí sympatizovali s Maďarskou 
republikou rád alebo prijali na území obsadenom maďarskou červenou 
armádou funkcie v novej ľudovej správe. Vojenská diktatúra nebola zru
šená. 3. júla 1919 oznamuje generál Pellé generálovi Mittelhauserovi, že 
vojenská administrácia Slovenska sa predĺži. Pellé obracia pozornosť fran-

136 AMZ-PA-10.364.
137 AMZ-PA-203.
138 M i 11 e 1 h a u s e r, c. d., 65.
139 Pozri celkové hodnotenie v brožúre Maďarská sovětská republika — Lenin a 

Stalin o maďarské sovětské republice, Praha 1952.
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cúzskych generálov- na Slovensku na potrebu ďalšieho boja proti „rozši
rovaniu boľševických myšlienok nielen medzi obyvateľstvom, ale medzi 
našimi vojakmi”. Pod velením francúzskych dôstojníkov sa boj proti ro
botníckemu hnutiu nemal zastaviť ani na okamžik. „Vôľa vlády republiky 
je taká — hovoria smernice Pellého Mittelhauserovi — aby každá propa
ganda, ktorá sa prieči zákonom krajiny a nastolenému poriadku, bola prísne 
stíhaná. Najlepším prostriedkom, ako zabrániť rozširovaniu tejto propa
gandy, je, že sa zarazí ihneď v začiatkoch. Preto neváhajte v prípade po
treby použiť právo, ktoré Vám zákonite dáva do rúk vyhláška o stannom 
práve.”140

Horliví služobníci francúzskeho imperializmu a záujmov československej 
buržoázie na Slovensku plnili do litery príkazy generála Pellého. Vrhali sa 
zúrivo na každý prejav nespokojnosti slovenského pracujúceho ľudu. Chceli 
pošliapať všetky práva robotníckej triedy. Keď sa napr. 4. septembra 19j 9 
generál Hennocque, vojenský diktátor na východnom Slovensku, dozvedel, 
že robotníci v krompašských železiarňach neboli spokojní s nízkymi mzda
mi, ktoré nestačili ani na zaokrytie najzákladnejších životných potrieb, 
vysiela do Krompách vojsko, aby sa „prípadne zúčastnilo na udržovaní 
poriadku”.141 11. októbra 1919 vydáva generál Mittelhauser, diktátor zá
padného Slovenska, dokonca osobitné „pravidlá pre postup oddielov pove
rených v prípade nepokojov udržovaním alebo znovunastoľovaním poriad
ku na území Slovenska”. Francúzsky generál stanovil, kedy sa proti slo
venským pracujúcim majú použiť „hrozby pažby alebo bajonetu” a kedy 
„vojenský oddiel bude nútený použiť zbrane na splnenie svojho poslania”.142

O aké poslanie išlo? Išlo o to, aby bola zlomená revolučná vlna, ktorá 
sa zdvihla v našej krajine pod bezprostredným vplyvom Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie a Maďarskej republiky rád do takých rozmerov, 
že priamo ohrozovala existenciu kapitalistického spoločenského poriadku. 
Francúzska vojenská misia ostala na Slovensku v úlohe potlačovateľa 
robotníckeho hnutia až do konca r. 1920. Československá buržoázia sama 
svojimi prostriedkami nebola totiž schopná upevniť svoje postavenie. 
Úlohou francúzskej vojenskej misie bolo prispieť k urýchlenej stabilizácii 
panstva českej a slovenskej buržoázie. Francúzsku mimoriadne záležalo na 
tom, aby sa upevnila vláda československej buržoázie, pretože francúzsky 
imperializmus potreboval í|ba buržoázne Československo, iba buržoázne 
Československo mohlo ochotne slúžiť záujmom západného imperializmu.143

*

wo vúA-Slovensko 1919.
141 VÚA-Slovenisko 1919.
142 VÚA-Slovensko 1919; originál smerníc francúzsky, podobne aj všetky ostatné 

smernice, vyhlášky a korešpondencia s príslušníkmi francúzskej vojenskej misie.
143 Francúzsky kapitál sa zmocnil v prvých rokoch existencie ČSR význaných 

banských a priemyselných odvetví aj na Slovensku. „Pokiaľ možno sledovať 
spletité nitky medzinárodných finančných vzťahov, vieme o francúzskej účasti 
v slovenskom baníckom podnikaní (tak uhlie, ako železné rudy, magnezit, pokusné 
vrtby petroleja), ďalej v textile, hospodárskych strojoch, v chemickom priemysle 
a iných odboroch.“ O. Kap p, Naše hospodárske styky s Francií se zvláštním 
zřetelem na Slovensko3 Prúdy VIII, 95—96.
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Vojenská diktatúra francúzskej soldatesky, zasahovanie francúzskeho 
a talianskeho imperializmu do vnútorných záležitostí československého- 
ľudu nemohlo zastaviť a zničiť robotnícke revolučné hnutie. Udalosti 
r. 1919 priniesli rqbotníckej triede len ďalšie cenné, i keď draho vykúpené 
skúsenosti. Pracujúci ľud, vedený robotníckou triedou, lepšie poznal pravú 
tvár českej a slovenskej buržoázie, ktorá sa nerozpakovala privolať na 
Slovensko talianskych a francúzskych dôstojníkov, aby upevnila svoju vlá
du. Pracujúci ľud lepšie poznal aj pravú tvár pravicových vodcov sociálnej 
demokracie — odporných zradcov robotníckej triedy, ktorí úzko spolu
pracovali s buržoáziou a s francúzskou a talianskou soldateskou pri po
tlačovaní (revolučného hnutia.

Na základe týchto skúseností československá robotnícka trieda r. 1920 
ešte ďalej vystupňovala revolučný boj a po ďalších zradách pravicových 
sociálnych demokratov zakladá r. 1921 Komunistickú stranu Českoslo
venska — jediného spoľahlivého vodcu v boji robotníckej triedy a celého 
českého a slovenského ľudu proti zradcovskej českej a slovenskej buržo
ázii a proti agresívnym a podmaniteľským snahám imperialistických moc
ností.
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