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Treťou nezabudnuteľnou postavičkou tých „povojnových“ čias
bol bezo sporu Karolko Studený.Nezabudnuteľná figúrka. Ako on
sám hovoril Karolko Ťudeňí, priamy účastník SNP.

Karolko Studený býval so svojou hluchonemou ženou Janou
priamo na Námestí, v ktoromsi starom meštiackom dome poniže
Mestského domu. U Tkropekov, ako on sám hovorí. Stretnúť
Karolka v známych podnikoch U Pálkov alebo U Tichých nie je
žiadny kumšt. No a keď sa stretnú starí známi, je treba popýtať.
My popýtame a Karolko nám zato vyrozpráva nejaký svoj zážitok z
Povstania. Nikdy sa neopakuje. Príbehov má v rukáve vždy
dostatok. Bolo by ich aj na tri knihy.

Po druhom rumíku už netreba Karolka nijako tlačiť do rozprá-
vania. Rozhovorí sa sám.

„Tak a o tej Prašivej vieš?“ opýta sa očistom.
„Neviem. Nie, nie, to si nám ešte nerozprával,“ dusíme sa všetci.
„No tak teda to bolo tak. Sjov som ja a môj brat Jano, veď

vieš, poznav si ho, hrobárom bov. Dobrý chlap. Teda išli sme my
dvaja a celá Slovenská armáda za nama. Poďa bučky - poďa peň.
Boďa bučky - poďa peň. A SS-áci pred nama. Poza bučky - poza
peň. A tak ako sme išli po tej Prašivej, len náhodou som sa obzrev
dozadu a vojakov nikde.

V tomto čísle vám
prinášame tretiu zá-

verečnú časť rozprávania Júliusa Čadeka o živote a
svojských postavičkách starej Banskej Bystrice. Žiaľ
množstvo postrehov a nezabudnuteľný štýl rozprávania
odišli pred niekoľkými týždňami spolu s autorom. Pozrime
sa ešte raz na na svet, ktorý miloval a ponúkol ho vám aj
prostredníctvom Bystrického permona.

FAREBNÝ ZAŠLÝ SVET

Pokračovanie na strane 2.

Vydanie časopisu Bystrický permon v r. 2008
finančne podporil Banskobystrický samosprávny
kraj. Redakčná rada ďakuje i v mene všetkých
čitateľov a priaznivcov za prejavenú podporu.

Hron; v 9. storočí Gront, jedna zo slovenských riek, ktorej
dávna minulosť umožnila presláviť sa prítomnosťou rímskeho
cisára Marka Aurelia niekedy v rokoch 166 až 180 v novom
letopočte. Tento známy vladár a najvyšší veliteľ rímskych légií,
ako sme už skôr uviedli, niekde na utajenom mieste v
priestoroch dolného Hrona v pohode odpočíval po víťazstve nad vojen-
skými jednotkami Markomanov a Kvádov písaním úvahy Hovory so
sebou samým a práve v nich spomenul našu rieku Hron v podobe
Granoua. Ďalšie záznamy sa objavili takmer po tisícročí v dokumentoch
v latinčine, prípadne v ich odpisoch. Z najstarších uveďme aspoň záznamy
z 11. storočia Gron, Gran, latinsky Grana z listiny z r. 1075 prepísanej v
r. 1124, z 12. storočia fluvium Gron v listine z r. 1135 prepísanej v r.
1262 a z 13. storočia Gran, Gron, Goron z r. 1217.

Hľadanie slova, z ktorého vodopisný názov Hron v praslovanskej
podobe Gron    vznikol, potrápilo viacerých vedcov tak, ako to bolo pri
výkladoch vodopisných názvov. Bol napríklad pokus názov vyložiť z ilýr-

sko-panónskeho adjektíva granuua vo význame vlhký, presýtený
vodou, prenesene tok s hojnosťou vody, prípadne z keltského granve,
rieka porastená trávou. Boli aj pokusy vyložiť názov zo slovanských
slov, napríklad z apelatív hrana, hranica, ochrana, hrom a podobne.
Najnovšie sa vyslovil názor, že názov rieky Hron je predslovanský.

Pokračovanie na strane 3.

V predchádzajúcich číslach Bystric-
kého permona sme uverejnili článok doc.
Královej z Ústavu dejín a teórie architek-
túry a obnovy pamiatok z fakulty archi-
tektúry STÚ pod názvom Má Banská
Banská Bystrica na svetové kultúrne
dedičstvo.

Banskobystrický samosprávny kraj navrhol rozšírenie
zápisu o technické pamiatky ďalších šiestich stredoslo-
venských banských miest. Uvádzame časť dôvodovej
správy, ktorá bola predložená na rokovanie zastupiteľstva
BBSK v máji 2008.

Pokračovanie na strane 8.



FAREBNÝ ZAŠLÝ SVET
Dokončenie z 1. str.

Buchov so do Jana a hovorím: Jano, boha netrielaj. Patróny máme
naopak. Naši padajú. A tak sme sa zachránili iba my dvaja“.

„No a teraz ako?“ prevrávam, len aby reč nestála.
„Jáj, teraz dobre. Ešte som ti chcev povedať, čo sa mi stalo minule.

Predstav si oženiv som sa. S Janou.“
„ S Janou, a ktorou?“ divíme sa naoko.
„Ale poznáš ju. S tou hluchonemou. Aspoň sa so mnou neháda“.

Hodil rumík do seba a pokračoval: „Len som ti chcev povedať, aby si
sa v dnešnej dobe neženiv. Teraz ťa taká svadba vynde na strašnie
peniaze. Ako mňa.“

Nedá sa nič robiť. Popýtame
ešte raz a zablahoželáme Karolkovi,
akože k tej neveste. Hoci všetci
vieme, že s Janou žije už dobré
dva roky.

„Ako som to vravel o tej
svadbe? Aha. Tak som kúpiv dva
litre Malagela, to bolo dvacať korún
a ku tomu jedon chlieb za päť korún
a dvacaťpäťkorunáčka bola tam.
Veru sa teraz neoplatí ženiť. Taká
svadba ťa vyjde na velkie peniaze.“

Všetci vieme, čo bude teraz
nasledovať.

„A nemav by si korunku na
jednie Detvičke?“ prehodí len tak
očistom Karolko.

Mal som.
Veď nie je ešte všetkým príbe-

hom koniec. Ešte sa tu neraz stret-
neme. Neraz prejdeme spolu Ná-
mestie. Karolko Studený - posta-
vička, ktorá sa prehliadnuť nedá.

Čierne gumové čižmy, do čižiem
zastrčené nohavice „bričesky“, veľké
sako neznámej farby, neodmysliteľná
fajka, zvráskavená tvár, ako starý
„pugylár“, a na vrch hlavy nasa-
dená obligátna šiltovka, ako hovorí
Karolko „bikovica“.

Karolko Studený bol poslednou
„veľkou“ postavou starého mesta, ak do toho nepočítame nesmrteľného
Paľa Nováka, o ktorom bolo popísané na iných miestach nespočetné
množstvo strán a príbehov.

Len tak mimochodom, v tejto dobe Paľo Novák žil - býval spolu so
svojim vlčiakom v drevenej búde v záhrade medzi Vansovej domom a
novopostavenými činžiakmi na Formičke. Na drevenej búde sa skvel
veľký nápis: VILLA NOVÁK.

V druhej polovici päťdesiatych rokov mesto ešte stále dýcha
životom. Domy sú obývané, dlhé dvory za stáročnými meštiackymi
domami sú upravené, pozametané, drevárne sú plné napíleného dreva,
pripraveného na zimu. V starých domoch sa všade kúri tvrdým drevom,
fakličkama z haštry a len sem-tam ľudia prikúria dovezeným uhlím.

Vo veľkých klenutých izbách sa skvejú svojou stáročnou krásou
kachlové pece a v kuchyniach, to je jedno, či v remeselníckych, alebo
meštianskych bytoch zaujímajú svoje patričné miesto rozložité murované
šporhelty s primurovanými prípeckami. Prípecok musí mať dolu kuticu
- tam sa odkladalo prinesné narúbané drevo a na ráno nachystané
fakličky. Nad kuticou vo výške ohniska sa nachádza železná „trúba“ na
pečenie koláčov a nad tým všetkým, na samom vrchu prípecku je
zamurované mosadzná nádržka na teplú vodu. Je to vlastne taký krytý
medený kotlík, opatrený mosadzným kohútikom, odkiaľ si môžete
kedykoľvek nabrať teplej vodičky. Meštianske domy majú i taký komfort
ako je stále zohriata voda.

Koncom leta sa začínajú kopiť na dlhých dvoroch „šichtúne“
palivového dreva, pripraveného na dlhé zimné mesiace. Šichtúne sú dlhé
rady naukladaných metrových siahovíc - hovorí sa im kluchty, ktoré sa
potom popília na primerané dlhé klátiky, ktorými sa už kúri v peciach i
murovaných šporheltoch. Každý šichtún končí akousi klietkou - do kríža
naukladaných kluchiet, aby sa zamedzilo zosúvanie metrovice do strán.

Palivové drevo dodávajú do meštianskych domov buď obyvatelia
okolitých dedín, alebo si „zdatnejší“ mešťania idú v lete počas dovolenky
nachystať drevo sami do okolitých lesov na Urpíne, Srnkovej, Turíčke,
alebo Veľkej Kope. Takto nachystané a vysušené drevo je pripravené
na ďalšie spracovanie v jesenných mesiacoch.

Keď sa dni začínajú krátiť, začínajú svoju činnosť „pilači“. Sú to
skupinky 2-3 chlapov, ktorí vlastnia motorovú, alebo elektrickú pílu - buď
cirkulárku (cinkulár), alebo pásovú pílu zvanú „banzek“.Takýchto skupín
je v meste niekoľko. Berú ulicu za ulicou, dom za domom, dvor za dvorom.
Každá partia má svoje teritórium a nikto nelezie druhému do kšeftu. Taký

deň, keď prídu do dvora pilači, je pre
všetkých obyvateľov príslušného
domu akýmsi sviatkom. Pod rukami
šikovných pilačov mizne šichtún za
šitchtúnom a menia sa na obrovské
kopy napílených klátikov.

Tu treba priložiť ruku k dielu
okamžite. Pomáha sused susedovi
(ak práve nie sú „povadené“ ich
manželky), drevárne sa plnia
naukladanými klátikmi, od zemi po
strop tak, aby ostalo v drevami
miesto na príslušne veľký „klát“, na
ktorom sa bude rúbať drevo počas
celej zimy. V poslednej dobe sa
objavujú v drevárňach i veľké
drevené debny, pripravené na
uskladnenie palivového uhlia, ktoré
začína nahrádzať čim ďalej tým
drahšie tvrdé drevo.

Uhlie rozváža po meste starý
Mikleš a so svojim došteným
vozíkom ťahaným malou otužilou
kobylkou stačí zásobovať všetky
domácnosti v meste od Mýta (kde
sú sklady uhlia) až po Radvanskú
ulicu. Zásobovanie uhlím ide
plynulé bez problémov. Objed-
nané množstvo uhlia dovezené a
vyklopené na chodník pred patrič-
ným domom musí okamžite
zmiznúť v drevárni alebo pivnici,

ináč má majiteľ uhlia problémy s miestnymi policajtmi.
O Miklešovej kobylke sa hovorí, že stojí pred každou krčmou od Mýta

po Hušták a to i vtedy, keď starý Mikleš na kozlíku zadrieme. Kobylka vie
presne, kde má zastať. Driemajúci pohonič sa otrasie a buď si skočí na
pivko, alebo pošteklí kobylku bičíkom a ide sa ďalej. Hovorí sa, že občas
prinesie trošku pivka i kobylke a tá si na pivko už celkom zvykla.

No a tak prichádza pomaly zima. V októbri sa objaví na Korze (pod
bránou za začiatku Národnej ulice) starý pán Koppa so svojou železnou
pieckou a po okolí začnú rozvoniavať pečené gaštany. Pár horúcich
gaštanov do komúta z novinového papiera - za päť, za desať korún, ako
sa komu páči. Takáto idylka trvá do konca päťdesiatych rokov.

V priebehu druhej polovice tohto desaťročia už možno badať
zásahy „zúriaceho socializmu“, no akosi si to nikto z nás ešte
neuvedomuje. Pomaly miznú živnostníci z mesta. Pomaly miznú
súkromné holičstvá, súkromné krčmy a krčmičky, zanikajú remeselnícke
dielne. Miznú krajčíri, šustri obchodníci.

Július Čadek

Farebný zašlý svet je rozlúčkou pána Čadeka s Banskou
Bystricou. Po ťažkej chorobe opustil navždy náš redakčný
kruh ešte pred vyjdením tohto čísla. Julo odišiel medzi svoje
postavičky a sám vstúpil medzi nezabudnuteľných.

Česť jeho pamiatke.

Aj takto zanikal starý banskobystrický svet.



Cirkevné matriky sú pomerne málo známym a�prebá-
daným zdrojom poznatkov nielen o�osudoch jednotlivcov, čo
využíva veda zvaná genealógia, ale aj o�osudoch ľudských
spoločenstiev, o�miestnych udalostiach, hospodárení
v�cirkvi, opravách a�stavbách kostola, či veže, alebo organu,
darovaní zvona, o�pokutách pri nedodržiavaní Božích
prikázaní, ale aj o spoločenských udalostiach, vojnách,
rebéliách, epidémiách, niekedy i o svetových udalostiach
tak ako ich zachytili zapisujúci kňazi.

Registre (neskôr kostolné
knihy, teraz matriky) pokrstených,
sobášených a�pochovaných sa
podľa nariadenia Vesprínskej
synody (vyššie cirkevné zhromaž-
denie) vedú od roku 1515.

O�Španej Doline ako o�farnosti
už boli uverejnené viaceré prís-
pevky, nezaškodí však niekoľko
historických faktov na doplnenie
a�spresnenie poznatkov.

Špania Dolina (Valle Domi-
norum) bola v��17.storočí a�ešte aj
začiatkom 18. storočia rozlohou
a�počtom obyvateľstva obrovskou
farnosťou. Okrem Španej Doliny
a�Sandberku (Piesky) patrili do
farnosti aj Staré Hory a�všetky
uhliarske osady, až po terajšie Donovaly (predtým Korytnica) a�to:
Motyčky, Jelenec, Jelenská, Prašnica, Turecká, Rybô, Duvodni, Altera
parte, Valentová, Bukovec, Môce, Jergaly, Štubne, Mišúty, Sliačany, Bully,
Hanesy, Mistríky, Kunst, Ulmanka a�Potkanová. Často však chodili do
kostola na Španej Doline aj zo vzdialenejších obcí.

V�čase kanonickej vizitácie Španej Doliny archidiakonom Štefanom
Bartókom mala iba Špania Dolina so Sandbergom 2060 duší, z�toho
60 rim. kat.vyznania a�2000 evnjelikov augsburského vyznania, Staré
Hory okolo 160 duší a�v�ostatných osadách, ktoré boli označené len
ako uhliská sa nepodarilo zistiť počet obyvateľov. Každý rok však bolo
v�tejto farnosti pokrstených okolo 100 detí. Farnosť na Španej Doline
patrila k�seniorátu banských miest. Ako udáva posledný  evanjelický
kazateľ Adam Brestovinus (pôsobil na Španej Doline v�rokoch 1661-
1673) kázal tu v�novom duchu už l0 rokov po vystúpení Martina Luthera
v�r.1517 farár z�Ľubietovej Filip Nikolai so svojim rektorom Gregorim.
Pamätná tabuľa o�ich upálení pod Dobronivským hradom v�tom istom
roku v�lete 1527 je na evanjelickom kostole vo Zvolene.

Svedectvo o�pohnutých časoch protireformácie zanechali
v�najstaršej dochovanej matrike špaňodolinskej z�roku 1673 jezuitskí
a�neskôr františkánski pátri, ktorí farnosť spravovali po prevzatí rimsko-
katolíckou cirkvou.

13. októbra 2008 bude 335 rokov, čo cisárske vojsko Leopolda I.
zložené z�Chorvátov násilím obsadilo kostol, ktorí ozbrojení baníci bránili
(postavili si ho len pred 80timi rokmi), vyrabovali ho a�zo Španej Doliny
vyhnali spomenutého farára Adama Brestovinusa, diakona Juraja
Budeusa, rektora Juraja Francisciho a�kantora Davida Henriciho.

Zachoval sa údaj, že len zo školy
a�fary spálili dva vozy kníh. Medzi
nimi museli byť aj matriky, lebo
z�obdobia pred týmto dátumom sa
žiadne nezachovali.

Titulnú stranu novej matriky
začali písať pátri Alexander Mecz-
ker a�Štefan Horváth.

Počas stavovského povstania
Imricha Tőkőliho a�opakovane
v�rokoch povstania Františka Rá-
kociho II. sa farnosť opäť na niekoľko
rokov stala evanjelickou, po
potlačení rákociovského povstania
ostala definitívne katolíckou.

V�roku 1713 počas kanonickej
vizitácie barónom Františkom
Medňanským mala Špania Dolina

už len 1508 duší, z�toho len 3 boli evanjelici. O�200 rokov mala len
722 obyvateľov, z�toho bolo 12 evanjelikov.

Pod takýto trvalý zvrat v�konfesijnej orientácii, skôr výnimočný sa
nepodpísala len snaha cirkevnej a�svetskej moci o�hegemóniu jednej
cirkvi, ale aj sociálne postavenie baníkov a�uhliarov, ich existenčná
závislosť od banskej komory (bolo tomu tak aj inde napr.na Bacúchu,
Beňuši, Čiernom Balogu), ktorá ich zamestnávala. Svoju rolu a�nie malú
tu zohrala aj územná rozľahlosť farnosti a�prakticky nemožnosť dostať
sa v�čase potreby do niektorého z�mála evanjelických kostolov, ktoré
boli povolené. Vo zvolenskej župe to bol kostol v�Banskej Bystrici
a�artikulárne chrámy v�Hronseku a�Ostrej Lúke.

Poznať túto stránku minulosti Španej Doliny by malo byť pre tých,
ktorí ju majú radi obohatením poznania a�možno aj samozrejmosťou.

Aj keď Špania Dolina už nikdy nebude a�nemôže byť tým, čím bola,
treba zachovať a�zveľaďovať to, čo z�jej minulej histórie a�krásy zostalo,
zachovať to pre budúce generácie.

                                                                Eva Furdiková

Podľa nášho názoru, ak sa prihliadne na motiváciu vzniku názvu
Hron prírodného charakteru, najbližšie realite sú dva výklady, ktoré
predpokladajú, že názov Hron v
praslovanskom znení Gronü
vznikol z germánsko-kvádskeho
apelatíva gran- s významom
smrek, smrekový porast.

Podľa týchto výkladov moti-
váciou vzniku názvu bolo, že rieka
Hron pôvodne pretekala smre-
kovým porastom. To zodpovedá
realite najmä horného toku rieky.

V slovanskom prostredí po
prevzatí od zvyškov germánskych
Kvádov sa pôvodná forma Gran -
zmenila na Gron  a podľa
zákonitostí vývinu praslovenčiny
koncový jer (  ) v 10. storočí zanikol a v 12. storočí sa uskutočnila
zmena g na h a tak z psl. znenia Gronü vzniklo dnešné znenie Hron. V
oficiálnych stredovekých kanceláriách pod vplyvom latinčiny alebo

maďarčiny sa staršie podoby názvu typu Gran, Grana, Gron,
Goron používali dlhšie.

Na záver tejto úvahy
môžeme len zopakovať,
že reč, ktorá poskytla slo-
vo na pomenovanie nášho Hrona,
bola reč germánskych Kvádov. Je
tu aj argument mimojazykový. Boli
to Kvádi, čo práve v priestoroch
dolného Hrona spolu s Marko-
manmi čelili náporu posádok rím-
skych légií a hoci utrpeli porážku,
ďalšie storočia svedčia, že všetci
sa tejto zeme nevzdali.

Od tých, ktorí u nás zostali,
názov v podobe Gron   prevzali
novoprisídlenci, naši staroslo-

venskí predkovia. Aj také sú cesty dnes už so samozrejmosťou
používaných pomenovaní.

Redakcia BP

Dokončenie z 1. str.

Historická veduta Španej Doliny.



Rodokmeň Thurzovského rodu siaha do začiatku 15. storočia k�Jurajovi Thurzovi
príslušníkovi drobnej šľachty na Spiši do Betlanoviec, ktorý zanechal chudobný
rytiersky stav a�vydal sa na cestu obchodovania s�potravinami, textilom a�hlavne
kovmi. Čoskoro sa stáva levočským mešťanom. Jeho prostredný syn Ján dostal za
úlohu vybudovať filiálku rodinnej firmy v�Krakove (2). Mimoriadny talent mladého
Jána sa v�centre Poľského kráľovstva okamžite prejavil. Potom ako sa stal
krakovským mešťanom, sa v�meste dvakrát oženil (po smrti prvej manželky)
s�dcérami bohatých krakovských kupcov. So švagrom J. Tesznarom prehľbil
pracovné vzťahy vytvorením spoločného podniku na odlučovanie striebra
z�banskobystrickej medi za pomoci olova v�Mogile pri Krakove. Krakovská mestská
rada vzdelaného Jána poverila dozorom pri výstavbe najväčšieho mestského oltára
„Smrti a�Nanebovzatia Panny Márie“ (3), na ktorý venoval nemalý obnos.

Z�Krakovskej filiálky pod vedením Jána sa vytvorila centála rozširujúca svoje
pôsobenie v�zahraničí. Vstup firmy do B. Bystrice roku 1475 síce navyšiel, ale do
Saského Goslaru áno. Medzitým podniká v�Kutnej Hore. V�Goslari pôsobí do roku
1496 , pritom neprerušil svoju činnosť v�Mogile, na východnom Slovensku v�okolí
Rožňavy a�Smolníka. Hlavným cieľom Jána Thurzu je však banskobystrické
podzemné bohatstvo.

Banskobystrické baníctvo od zač. 15.
stor.  vstupuje do novej etapy. Tradičná
oblasť ťažby a�spracovania rúd – Staré
Hory , dlhodobou  ťažbou prestali byť pre
banské podnikanie zaujímavé a�ťažiskovou
oblasťou sa stáva Špania Dolina – Piesky
s�rozsiahlymi zásobami medených (chal-
kopyrit) a�medenostrieborných rúd (tetra-
edrit). Znovuzískavanie kovov v�novej
ťažobnej oblasti je spojené s�prechodom
na hlbinnú ťažbu a�s�ňou prepojené
náročné odvodňovacie práce. Iné zloženie
rúd núti banských podnikateľov k�zavá-
dzaniu nových technológií pri získavaní
čistých kovov. Toto všetko je náročné na
rozsiahle investície , ktoré chýbajú nielen
v�Banskej Bystrici, ale v�celom uhorskom
kráľovstve. Je preto prirodzené, že naj-
väčšie majetky sa dostávajú do rúk
zahraničných investorov popri ktorých
banskobystrickí waldbürgeri len paberkujú.

Ján Thurzo vývoj na strednom
Slovensku pozorne sledoval. V�r. 1490
– 93  síce spolu so S. Fiolom podnikal
na kníhtlačiarskom poli v�Krakove, ale
po smrti Mateja Korvína (1490) sa opäť
tentoraz natrvalo do B. Bystrice vrátil.
Insolventných banskobystrických wald-
bürgerov podporoval pôžičkami, spolu-
podielníctvom, dokonca levočská
pobočka krakovskej firmy vedená
Jánovým bratom Martinom mala v�B.
Bystrici svojho človeka – banskobys-
trického banského podnikateľa Jána Langa, ktorý Jánovi Thurzovi koncom roku
1494 predáva polovicu bane Toperstollen na Pieskoch spolu s�priľahlými hutami
a�dva domy na námestí: Dom č. 3, tzv. Petermanovský nazývaný tiež „malý Thurzov
dom“  a Dom č. 4 „ veľký Thurzov dom“, dnes  sídlo  Stredoslovenského múzea.

Najstaršia spolupráca Jána Thurzu sa viaže k�Jánovi Kolmanovi, od ktorého
odoberal tzv. čiernu meď pre svoju hutu v�Mogile pri Krakove. J.  Kolmanovi  tiež
požičiava  peniaze, aby na mieste požiarom zničenej huty postavil novú rafinačnú
hutu. Po smrti J. Kolmana preberá  jeho majetok vdova Margaréta  so synom Jakubom
Jungom, dcérou Žofiou a�Kolmanovým synom Ondrejom. Zadľžení  Kolmanovi

dedičia predávajú podnik banskobystric-
kým podnikateľom Benediktovi Glöck-
nitzerovi a Michalovi  Königsbergerovi.
Lenže časom aj im chýba prevádzkový
kapitál a�opäť je tu Ján Thurzo. 15.3.
1493 predávajú  obaja  podnikatelia
podnik za zostatkovú cenu 2�100
zlatých. Ján Thurzo ich potom poveril
vedením Kolmanovského majet-ku na
dobu desiatich rokov. K uzavretiu
Kolmanovského majetku  prichádza
definitívne 25. júna 1496, keď Jakub
Jung predáva svoj podiel kráľovskému sekretárovi Jurajovi Szatmárimu, ktorý ho
30.10. 1496 prevádza do vlastníctva Jána Thurzu.

Najväčší  banskobystrický banský podnik vlastnil najprv kráľovský pokladník
Mateja Korvína Ján Ernst, potom samotný panovník a�jeho syn Ján Korvín. Posledným
majiteľom boli dedičia Jána Ernsta a�ktorý sa stal základom novovznikajúcej

mediarskej spoločnosti, získal Ján Thurzo 26.12. 1494.
Kremnický komorský gróf Ján Kuncovič odolával najdlhšie
Jánovi Thurzovi, až tesne pred smrťou r. 1500 predáva svoj
zadľžený majetok.

Získané bane a�huty boli vo veľmi zlom technickom
stave. Ján Thurzo si bol vedomý toho, že pre rozšírenie
banskej a�hutníckej  činnosti sú potrebné ďaľšie investície.
Naviac potreboval nielen finančne silného partnera, ale tiež
takého ktorý, by mal obchodné kontakty v� Európe, nakoľko
domáci uhorský trh bol veľmi slabý, aby mohol odoberať
predpokladanú produkciu z�B. Bystrice.

Tentoraz vstúpil Ján Thurzo do partnerstva s�rodinou
skúsených augsburských bankárov, obchodníkov a�aj ban-
ských podnikateľov – Fuggerovcov. Kedy, kde a�za akých
okolností sa obidve rodiny stretli nie je známe. Zostali však
k�dispozícii obchodné dohody, z�ktorých môžeme vyčítať
vzájomné vzťahy a�ich postavenie v�spoločnom podniku. Prvú
„ predbežnú dohodu“ za rodinu Fuggerovcov parafoval  Kilián
Auer (obchodný spoločník Fuggerovcov vo Vratislavskej
pobočke rodinného podniku). Za Thurzovskú rodinu, Ján
Thurzo so synom Jurajom. Parafovaniu dohody z�15.
novembra 1494 predchádzala zmluva medzi Jánom Thurzom
a�Jánom Korvínom 20. septembra 1494 o�prenájme jeho
banskobystrického majetku a�jeho prevzatie J. Thurzom 25.
novembra 1494 do vlastných rúk. Tým, že korvínsky podnik
sa zakrátko dostal do vlastníctva synov Jána Ernsta,
Žigmunda a�Jána, musel prenajímateľ reagovať na
novovzniknutú situáciu.

16. marca 1495 došlo k�podpisu „zakladajúcej zmluvy“,
ktorú v�Bratislave parafovali za Fuggerovcov Jakub Fugger
a�Kilián Auer a�za Thurzovcov opäť otec Ján a�syn Juraj. Tretia
dohoda uzavretá 10. októbra 1495 sa týkala vytvorenia
spoločného mediarskeho podniku Der Neusohler Kupferhandel
– Banskobystrický mediarsky podnik, Ungarischer Handel –

Uhorská obchodná spoločnosť so sídlom v�Banskej Bystrici. Následné zmluvy podpísali
obe rodiny v�r. 1496 a�1499. Dokonca obidve rodiny prehľbili obchodno-finančné
vzťahy rodinnými svadbami. Syn Jána Thurzu Juraj sa oženil s�dcérou Ulricha Fuggera
Annou roku 1497 a�dcéra Jána Thurzu Katarína, sa vydala za Rajmunda Fuggera
roku 1513.Thurzovsko–fuggerovská mediarska spoločnosť (TFMS) nemala v�tom čase
porovnateľného súpera vo svete.

Banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským komplexom
spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, výhodným
transportom a�obchodom, hustou sieťou fuggerovských faktorií i skladov

Pri prechádzke Námestím SNP v�Banskej Bystrici nás na prvý pohľad upúta budova so
s grafitovou tmavočervenou výzdobou a�zachovanou renesančnou atikou. Tento skvost
stredovekej architektúry je verejnosti  známy ako Thurzov dom (1). Jána Thurzu (30.4.
1437–10.10. 1508), ktorého 500. výročie smrti si v�týchto dňoch pripomíname nevynechala
zatiaľ žiadna zahraničná ani domáca encyklopédia , preto aj my otvorme knihu života muža,
vďaka  ktorému sa Banská Bystrica v�tom čase nazývaná Neusohl, dostala do povedomia
celej Európy.

Ján Thurzo st. (?), reliéf hlavy na
vstupnej bráne Thurzovho domu
v Banskej Bystrici od neznámeho
majstra.

Epitaf Jána Thurzu z Betlanoviec v Levoči.



Korene rodiny nachádzame v útržkovitých prameňoch
mesta až r. 1326, kde vystupuje meno Karl spolu so synom
Hermannom v pozícii prísažného ako člen mestkej rady. S
druhým Karlovým synom Mikulášom sa stretávame r. 1335
ako ďalším žiadateľom odpustkovej listiny v prospech
kostola P. Márie. Pyramída osobností Karlovského rodu
vrcholí Petrom v druhej pol. 14. stor. Objavuje sa v čase,
keď sa ťažisko ťažby presúva zo Starých Hôr na Španiu
Dolinu a Piesky, kde sa stal Peter Karl najväčším vlastníkom
otváraných štôlní. Úspešné banské podnikanie mu
umožnilo získať rozsiahle pozemkové vlastníctvo. Patrili
mu osady: Riečka, Podlavice, Jakub, Uľanka, Majer,
Kynceľová. Pozemok na Bánoši previedol na svojho bratranca Michala Rosenberga.
Do dnešných čias sa zachovala miestna časť B. Bystrice Karlovo. Je len prirodzené,
že ako člen nemeckej komunity vlastnil dom na námestí. Karlov dom zodpovedal jeho
imaniu. Rozprestieral sa na troch parcelách a patril medzi prvé kamenné domy v B.
Bystrici. Mal sedem obytných miestností, rímsko-kat. kaplnku, najstaršie
banskobystrické kúpele, pivovar, mincovňu a dve bašty. Kto býval v „Unterhause?“

Karlovcov striedali Jungovci, po nich prišli Ernstovci, ktorým dom odobral Matej
Korvín v prospech matky svojho nemanželského syna Barbore Edelpöckovej. Od
roku 1494 do roku 1546 si objekt prenajala Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť.
Na jej miesto vstúpila banská komora. Od toho času sa dom nazýva Kammerhof.
Roku 1871 sa stal sídlom Správy cisársko-kráľovských lesov. V roku 1916 pôvodnú
budovu nahradila budova nová, v ktorej sídli riaditeľstvo Štátnych lesov.

Dôležitou udalosťou pre Karlovcov bol 3. august 1363. V ten deň Peter Karl a farár
kostola P. Márie Štefan, uzatvorili zámennú zmluvu, týkajúcu sa špitála sv. Alžbety tohto
znenia: 1. mestký farár sa vzdáva špitálskych benefícií v prospech troch špit. kaplánov,
ktorí budú od neho nezávislí. 2. kapláni budú mať právo pochovávať pri špitálskom
kostole. 3. Peter Karl (ako patrón špitála) odstupuje za to farskému kostolu večitým

právom 8 poddaných a jatku.
Súčasťou špitálu bol kostol sv. Alžbety a

cintorín. Nebol však len charitatívnym zariadením
(staral sa o 24 chudobných), bol zdrojom benefícií
pre jeho správcu a prinášal zisky patrónom. Mal
vlastné hospodárstvo, patrili mu dva mlyny, vinohrad
v Sebechleboch, polia, lúky, záhrady, dobytok a
poddaní, mal azylové právo. Majiteľ „Unterhausu“
bol vlastne správcom špitálu až do roku 1544, kedy
sa vrátil pod mestskú správu. Hoci synovia Petra
Karla zastávali funkcie členov mestskej rady a boli aj
richtármi: Mikuláš v rokoch 1393, 1404, Ondrej 1388,

1406, neudržali dominantné postavenie svojho otca v banskobystrickom baníctve.
Dedičom Karlovského majetku sa v 15. stor. stáva rodina Štefana Junga, známeho

tiež pod menom Schwamgrättel. Štefan ešte v rokoch 1450 a 1454 zastával funkciu
richtára a pôžičkami sa snaží zachrániť upadajúce baníctvo. Nedostatok kapitálu a
dlžoby nútia Štefana Junga tajne opustiť B. Bystricu. Jeho synovia Egid a Mikuláš nie
sú schopní krízu zastaviť. Naopak unavený starec Štefan Jung sa o desať rokov
vracia z Nemecka do B. Bystrice. Listinou Ostrihomskej Kapituly z r. 1466 uvádza
predaj patronátneho práva nad špitálom a zostávajúce majetky v B. Bystrici
zvolenskému županovi Jánovi Ernstovi a kráľovskému komorníkovi Jánovi Túzovi za
6200 zlatých (Ján Túz sa svojho podielu r. 1470 zriekol v prospech Jána Ernsta).

Čo na záver?
Kapitola banského podnikania „hosťami“ zo Zvolena po Mongolskom vpáde v

Banskej Bystrici končí. Napriek tomu, že potomkovia prvého banskobystrického
richtára Ondreja a Petra Karla sa medzi meštianstvom nestratili, ich dominantné
postavenie v banskobystrickom baníctve sa už neobnovilo. Na ich miesto prichádzajú
noví podnikatelia so silnejším finančným kapitálom.

a�podvojným účtovníctvom patril k�najväčším a�najmodernejším podnikom svojho
druhu v�európskom baníctve a�hutníctve„. Toto postavenie podniku ovplyvnil aj
kráľ Vladislav ll. (1490-1516) privilégiom z�r. 1496, podľa ktorého môže TFMS
postaviť scedzovacie huty v�B. Bystrici, je oslobodená od povinnosti odovzdávať
striebro získané scedzovaním do kráľovskej komory a�môže ho spolu s�meďou
slobodne vyvážať z�Uhorska. Ďalej si TFMS vymohla privilégiá na dovoz banských
potrieb a�potravinových článkov bez platenia mýt s�tridsiatkov.
Získala tiež práva používať drevo z�lesov v�okolí banských
podnikov. Spoločnosť si sama zaisťovala zásobovanie zamest-
nancov potravinami. Vo vlastných rukách koncentrovala reme-
selnú výrobu pre mediarsky podnik, čím vznikol sebestačný
hospodársky a�organizačný celok.

Až na malé výnimky, v�B. Bystrici zaniká vrstva banských
podnikateľov, ktorí si museli hľadať nové zamestnanie málo
porovnateľné s�predchádzajúcim. Je len prirodzené, že vzťahy
medzi mestským magistrátom a�TFMS boli nepriateľské až do
ukončenia  činnosti TFMS. Ján Thurzo nezískaval rôzne výhody
pre banské a hutnícke podnikanie za dobré slovo. Vážnosť  jeho
osoby bola oceňovaná už na dvore Mateja Korvína, ku ktorému
bol prizývaný k�slávnostnému stolu. Jagelovci oceňovali na Jánovi
Thurzovi a�jeho synoch schopnosť získavať drahé kovy, ktoré
boli na kráľovskom dvore špičkovým tovarom. Vzájomná
ústretovosť bola potvrdená r. 1498 prenájmom Kremnickej komory pre Jána Thurzu
včítane titulu Kremnického komorského grófa a�jeho synov, ktorú r. 1526 prevzali
Fuggerovci do r. 1551. O štyri roky neskôr získali Thurzovci prenájom siedmich
stredoslovenských banských miest a�Zvolenského hradu s�titulom Zvolenského
župana. Thurzovci zas pomohli Vladislavovi  ll. za výdatnej pomoci Fuggerovcov
odškodniť kráľovnú Beatrix vo výške 200 tisíc zl., ktorá potom opustila Uhorsko
a�zabudnutá zomiera r. 1508 vo svojej vlasti. Ďalej bolo potrebné siahnuť hlboko do
mešca, keď pápež Alexander  Vl. pridlho rozmýšľal pri rozluke manželstva Vladislava
ll. s Beatrix a�na záver nemožno obísť finančnú dotáciu novonastupujúcej panovníčke
Anny pri korunovácii.

Táto „spolupráca“ obidvoch strán vyústila prenájmom zatopených baní na zlato
v�Sedmohradskom meste Baia Mare r. 1505 a�prenájmom mincovne a�lúčobne v�tom
istom meste r. 1507 pre Jána Thurzu. Tento, vzhľadom k�svojmu vysokému veku
(70 rokov) a�pracovnému zaťaženiu, precenil svoje sily a�aj samotné zdravie, ktoré
nedokázalo vzdorovať neznámej infekcii. V�Sedmohradskom meste Baia Mare Ján
Thurzo zomiera 10. októbra 1508. Pozostatky najvýznamnejšieho člena  thurzov-

ského rodu uložili do rodinnej hrobky v�kostole Sv. Jakuba
v�Levoči. Tradícia hovorí, že epitaf s�jeho menom bol uložený
aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v�Banskej
Bystrici a�reliéf Thurzovej hlavy má byť dodnes vytesaný na
priečelí dnešnej budovy Stredoslovenského múzea, kde
v�minulosti sídlila administratíva Thurzovsko-fuggerovskej
mediarskej spoločnosti.

Poznámky

1/  V�čase svojho vzniku (na konci 15. storočia) dostal
pomenovanie „ veľký Thurzov dom“  a�susediaci dom, Dom
č. 3 „malým“. Vo„veľkom Thurzovom dome“ sídlila
administratíva Thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti
– TFMS, v „malom Thurzovom dome“ dcéra Jána Thurzu
Hedviga vydatá za faktora TFMS Hansa Metzlera. Bližšie
o�Thurzovom dom pozri Permon: 3/2006, 2/2008.

2 / Obdobie, ktoré predchádzalo príchodu Jána Thurzu do Krakova, je vyplnené
legendami o�jeho štúdiách na talianskych univerzitách a�príprave na kňazské
povolanie až do hodnosti kaplána. Taliansky pobyt má aj ďaľšiu tajničku spojenú
s�návštevou benátskeho ostrova Rialto. Tu sa mal Ján vydávať za hluchonemého,
aby sa v�tamojších hutách dozvedel tajomstvo odlučovania striebra od medi za
pomoci olova . Vrcholom talianskej legendy sú stretnutia Jána Thurzu s�Jakubom
Fuggerom počas benátskeho pobytu.

3/ Krídlový oltár v�Krakove vyhotovil v�r. 1477–89 norimberský sochár Vít
Stoss a�prvým pomocníkom v�Stossovej dielni bol Pavol, neskôr známy ako majster
Pavol z�Levoče.

Jozef Ďuriančík

Detail epitafu Jána Thurzu.

Príchod Saských kolonistov do slovenskej osady Bystrica po mongolskom vpáde bol iniciovaný Ondrejom spod Pustého
hradu. 30 jeho spoločníkov (iné pramene uvádzajú len 23), sa v okolí B. Bystrice orientuje na prospektorskú činnosť.
Belo IV. ocenil aktivity nemeckej komunity povýšením „novej osady Bystrica“ na mesto r. 1255. Nový názov mesta Novo
Solio, neskôr Neusohl sme uvideli prvýkrát v písomnej podobe r. 1300 v odpustkovej listine, v prospech výstavby farského
kostola P. Márie. Zatiaľ čo v novozaloženom meste bol rozhodujúcou osobnosťou prvý doživotne zvolený richtár Ondrej,
v 14. stor. vystupuje do popredia rodina Karlovcov.

Jozef Ďuriančík



Od námestia smerom na severozápad vedie voľakedajšia Silbergasse – Horná
Strieborná ulica, neskôr premenovaná po prvom richtárovi mesta na ulicu Ondreja
Heinczmanna. Na otázku, prečo sa pôvodne volala Striebornou ulicou, nie je známa
odpoveď a�vytvára sa len príležitosť na dohady. Zdá sa, že ju obývali len ľudia s
chudobnejším�údelom, lebo na základe súpisu z�roku 1585 tu žilo iba niekoľko
mešťanov, hoci podľa plánu mesta z�roku 1587 sú už obidve strany ulice zastavané.
Na východ je obrátených šesť, na západ osem domov.

Dom číslo 17 bol domovom posled-
ného banskobystrického polyhistora
Christiana Andreja Zipsera. Európsky
ohlas jeho učenosti dokazuje aj návšteva
panovníckej rodiny, ktorej pamiatku pre
ďalšie generácie dokumentuje pamätná
doska umiestnená nad vchodom jednej
z�izieb na poschodí. Slúži nám na pripo-
menutie, že veda si zasluhuje uznanie
a�ocenenie a�aj to dosahuje. Tento dom
poctený návštevou arcivojvodu Fran-
tiška Karola, Jeho najvyššej svätej
cisársko-kráľovskej vznešenosti 6.
októbra 1821 a�návštevou arcivojvodu
Jozefa, palatína uhorského, Jeho svätej
cisársko-kráľovskej vznešenosti, so
svojou manželkou arcivojvodkyňou
Máriou Dorotou, rodenou princeznou
z�Würtembergu, 22. augusta 1822.

Na konci ulice stála brána v Strie-
bornej ulici a�na námestí pred ňou zasa
horný mlyn Starobinca sv. Alžbety
stojaci na brehu potoka Bystrica. Na
pravom brehu vôd Bystrice sa rozpre-
stierala voľakedajšia Spitalwiese –
Špitálska lúka, neskôr premenená na
mestský park slúžiaci oddychu.

Ako naznačuje aj samotný názov,
kedysi bolo celé územie spolu s�okoli-
tými záhradami majetkom starobinca. Zo
starého pozemkového súpisu ešte
jasnejšie vyplýva, že toto územie bolo
vedené vcelku – lúka spolu so záhra-
dami. Prvý, kto sa pustil do kúskovania tohto pozemku, bol márnotratný rektor
Rafael Steger, ktorý podľa výrazu aus beweglichen Ursachen  (pod ťarchou pádnych
dôvodov) uvedeného vo vtedajšej zápisnici mestskej rady začal jednotlivé čiastky
územia prenajímať. Tento postup mestská rada ako jeho patrón 14. marca 1578
odobrila s�ohľadom na to, že príjem rektorátu je veľmi skromný. Stanovená bola
však podmienka zakazujúca výsadbu stromov a�skladovanie siahovice s�odôvod-
nením: jestvuje obava, že sa tam Turci opevnia valom alebo podpália palisádu.
V�roku 1585 tam chcela mestská rada zriadiť chmeľnicu, ale o�uskutočnení tohto
zámeru neskôr niet zmienky.

V�roku 1825 mestská rada na prianie verejnosti začala výsadbu stromov po
okrajoch lúky, aby ju mohla premeniť na promenádu. Komora poňala tento postup
rady ako nevhodný najmä preto, že ako nájomkyňa tohto pozemku nebola vopred
upozornená. Neskôr však, zohľadniac verejnú mienku, pri uskutočňovaní tohto plánu
nestavala prekážky.

Za mestským parkom pri stúpavej ceste vedúcej do Podlavíc komora dala
v�roku 1742 postaviť pracháreň spolu s�príslušnou strážnicou. Po predbežných
rokovaniach komora vystavila 20. decembra 1741 zmluvu o�prenechaní potrebného
pozemku. V�jej zmysle komora preberá od mesta pozemok o�dĺžke 19 siah a�šírke
16 siah na určený účel so záväzkom: ak by pracháreň neskôr zrušila alebo
premiestnila inam, prevzatý pozemok bezpodmienečne vráti mestu. Komora sa ďalej
zaviazala, že tam nikdy nepostaví ani výsek mäsa, ani výčap alkoholu a�že dotyčný
pozemok bude využívať výhradne na určený cieľ a�napokon, že je zakázané počas

výstavby prachárne, ako aj potom spôsobovať akékoľvek škody na okolitých
pozemkoch. Nemusíme ani pripomínať, že mesto týmto počinom predišlo veľkému
nešťastiu, lebo komora dovtedy skladovala pušný prach potrebný na�banskú činnosť
v�bašte pod Komorským domom, čo zjavne predstavovalo neustálu hrozbu pre mesto.
Katastrofa veľkých rozmerov by nepopierateľne aj nastala o�dvadsať rokov neskôr,
keď sa bašta spolu s�ohromným množstvom skladovaných povrazov a�vosku stala
obeťou besniaceho požiaru.

Súbežne s�Hornou Striebornou uli-
cou z�námestia viedla voľakedajšia
Badergasse – Lazovná ulica, ktorá sa
od konca 18. storočia začala označovať
Komitatsgasse – Župná ulica, a to podľa
sídla župy, ktoré v�nej bolo vybudované.
Neskôr bola premenovaná na Ulicu Petra
Karla – podľa štedrého podporovateľa
Starobinca sv. Alžbety. Podľa plánu
mesta z�roku 1587 táto ulica ešte nebola
celkom zastavaná, keďže pozemok
medzi domom číslo 28 na námestí
(biskupská rezidencia) siahajúci až po
dom číslo 7 (372) stojaci na rohu Krížnej
ulice (voľakedajšie mestské kúpele –
Badstube) bol porastený stromami
a�patril k�rínkovému domu. Na mieste
domov číslo 10 – 8 – 4 (390–392) stoja-
cich oproti Badstube sa nachádzajú 4
domy. Pozemok židovskej ľudovej školy
je zasa záhradou tak, ako bol aj neskôr,
kým táto škola nebola vybudovaná. Od
župného domu až po mestskú bránu
stojacu pri dome číslo 19 (378) je
vyznačených sedem domov.

Ulica musela pomerne dlho posky-
tovať takýto obraz, lebo až v�roku 1640
sa začína s�parcelovaním záhrady domu
číslo 28. Prvými majiteľmi sú Krištof
Mikoi, Adam Wallisch a�Michal Senker;
tí pozemok dlhý 20 a�široký 14 siah
kupujú za 288 zlatých od Jakuba
Haintza, aby si tam postavili domy. Sú

to domy číslo 369–371.
O�domoch číslo 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14 a�12 (380–389) už bola

reč pri dejinách Farského majera.
O�dávnych majiteľoch domov na tejto ulici vieme veľmi málo. O�dome číslo 7

(372), o�niekdajších mestských kúpeľoch (Badstube) sme sa už zmienili na inom
mieste. Na pláne mesta z�roku 1587 je vyznačený len jeden majiteľ domu stojaceho
na mieste neskoršieho župného domu. Bol to dom Kolomana Ravasa, ktorého
v�rokoch 1584 – 1588 nachádzame medzi členmi vonkajšej mestskej rady a�vieme
o�ňom, že daroval škole jednu záhradu.

Dom číslo 4 (392) nachádzajúci sa v�bezprostrednom susedstve s�rínkovým
domom číslo 29 si postavil v�roku 1752 hodinár Michal Krumm.

Najväčšou budovou na tejto ulici je župný dom, ktorý bol postavený v�roku
1768. Zákonný článok č. 73 z�roku 1723 totiž nariadil župám stavbu sídelných
budov, aby tam jednotlivé úrady, no najmä archívy mohli získať trvalý prístrešok.
Problematickým bolo najmä uloženie archívu, ktorý sa od roku 1710 nachádzal
v�Heinzeliho dome na Hlavnom námestí, potom v�40. rokoch v�Róthovom dome
a�od roku 1748 v Sextiovom dome; takéto časté sťahovania ho však už začali
priamo ohrozovať. 4. augusta 1727 na župu naliehala miestodržiteľská rada, aby si
zabezpečila vhodné sídlo, potom v�roku 1748 tak činí župan gróf Anton Esterházi.
Župa sa však aj vtedy odvolávala na svoju biedu a�stavať nechcela. Jej dôležité
dokumenty a�zápisnice sa pritom stále nachádzali pri�jednotlivých úradníkoch, kde
im hrozila trvalá hrozba poškodenia, zničenia alebo straty. Požiar v�roku 1761

Z majstrovského pera Emila Jurkoviča vám teraz ponúkame časť kapitoly, ktorá popisuje domy a ulice starej Bystrice.
V kapitole sú popísané tieto lokality (Uvádzame ich tak, ako ich nazval sám autor.): Horná Strieborná ulica. Špitálska
lúka, Dolná lúka. Pracháreň. Lazovná ulica. Badstube – mestské kúpele. Župný dom. Dom levočskej bielej pani Júlie
Géciovej. Lovčániho majer, evanjelický kostol, cintorín a�škola. Predmestie Hámor.

Dnes už nejestvujúca brána v Striebornej ulici (foto r. 1894).



nepoškodil župný archív, ktorý bol ešte stále umiestnený v�prenajatom dome, ale
župní páni vtedy už uznali odôvodnenosť jeho premiestnenia na bezpečnejšie miesto.
Vtedy celý archív naložili na vozy a�previezli do Zvolena. Túto okolnosť využila
šľachta z�južných oblastí župy, aby forsírovala zriadenie župného sídla vo Zvolene.

Otázka stavby takéhoto sídla sa teda opäť dostala na program dňa. Chytil sa
jej župan gróf Ján Erdődy, ktorý vo svojom liste datovanom 9. septembra 1761
vyzval šľachtu, aby už konečne získala pre župu vlastný dom. Sám za seba však
odporúčal ako sídelné mesto Banskú Bystricu. V�ďalšom liste datovanom o�dva dni
neskôr vyzval župu, aby venovala pozornosť dovtedy zanedbávanému archívu
a�vyzval ju taktiež, aby na vykonanie jeho nariadení vyslala komisiu.

Toto priame nariadeniu už pohlo aj župu, ktorá sa 19. septembra uzniesla, že na
župné zhromaždenia a�uchovávanie archívu získa v�Banskej Bystrici vtedajší Benického
dom v�Lazovnej ulici od Karola a�Františka Benických za 2 000 zlatých. Keďže však
peniazmi nedisponovala, vydala Benickému 6 % dlžobný úpis a�vec riešila roky
trvajúcimi splátkami. Ako vhodná sa však ukazovala aj kúpa susedného Pőnerovho
(alebo Pevnerovho) domu, ktorého kúpna
cena bola 1 800 zlatých. Dom vtedy patril
Anne Pőnerovej, rodenej Kalmárovej.

Ihneď po získaní pozemkov v�roku
1764 sa pustili do výstavby a�čiastočne
do prestavby, pretože z�Benického domu
po požiari v�roku 1761 zostali len holé
steny. Župný dom bol dokončený v�roku
1768 a�v�nasledujúcom roku doňho
presťahovali zo Zvolena aj archív, ktorý
umiestnili do miestnosti na prízemí. Tam
bol uložený natrvalo.

Kúpou Benického a�Pevnerovho domu
klesli daňové príjmy mesta, keďže podľa
platného zákona boli župné sídla oslobodené
od všetkých miestnych poplatkov. Napriek
tomu táto záležitosť musela byť ešte
vysporiadaná, keďže v�období do započatia
výstavby župného domu nepretržite rástli daňové nedoplatky. Mesto preto bolo 10.
decembra 1768 prinútené obrátiť sa na miestodržiteľskú radu, aby vo veci rozhodla.
Nasledujúci rok sa samotná župa snažila záležitosť urovnať takým spôsobom, že
za dlhované dane z�obidvoch domov zloží raz a�navždy sumu 1 500 zlatých, aby sa
z�jej úrokov vo výške 6 % uhrádzal tak nedoplatok, ako aj prípadné náklady mesta
v�budúcnosti. Takéto riešenie sporu aj�mesto považovalo za priechodné, prv sa
však museli získať súhlasné stanoviská miestodržiteľskej rady a�dvorskej komory.

Keď aj miestodržiteľská rada schválila takýto postup, 22. marca 1771 mohla
byť v�tomto zmysle podpísaná dohoda. Je v�nej podchytená aj eventualita, že by sa
župný dom raz stal súkromným majetkom; v�takom prípade sa dostane pod právomoc
mesta, no župa zároveň dostane naspäť istinu daňového nedoplatku. Je v�nej
stanovená aj klauzula, že ak osoby spadajúce pod súdnu právomoc mesta požiadajú
v�župnom dome o�azyl, v�každom prípade budú vydané. 31. októbra 1774 dohoda
získala aj kráľovo odobrenie.

Za účelom uspokojenia duchovných potrieb najmä väzňov bola v�župnom dome
zriadená aj kaplnka, v�ktorej vykonávali bohoslužby príslušníci jezuitského kláštora
(curatores carcerum [= väzenskí duchovní]).

Spomedzi domov, ktoré sú na tejto ulici, je asi najvychýrenejší dom číslo 11
(374), dom levočskej bielej panej Júlie Géciovej a�jej manžela Jána Korponaia. Tento
dom 10. mája 1701 daroval Krištof Kubíni s�manželkou prisvojenému synovi Jánovi
Korponaiovi a�jeho manželke. Potvrdila to aj mestská sedria ako príslušný pozemkový
súd. Noví majitelia dom zrekonštruovali s�nákladmi vo výške 1 500 zlatých, rozšírili
ho, na základe čoho opakovane žiadali o�odpustenie meštianskych daní.

Keď Júlia Géciová skonala na popravisku (za osudový poklesok z�tohto života
odstránená – píše kuriálna zápisnica z�roku 1730), jej dom obsadil kráľovský fiskus
pod zámienkou obžaloby z�vierolomnosti, ba začal súd aj proti jej manželovi, ktorého
sudca Ján Sentiváni odsúdil na�pokutu 4 798 zlatých, pričom táto suma mala byť
darovaná Pavlovi Okoličánimu, resp. jeho potomkom. Ján Korponai však tak lipol
na rodičovskom dome, ktorý takmer celý prestaval, že ho nedokázal prepustiť. 25.
februára 1716 uzavrel v�Rimavskej Sobote dohodu s�vdovou po Pavlovi Okoličánim
Zuzanou Rakšániovou, sprostredkovanú jej švagrami Michalom a�Alexandrom
Révaiovcami a�Ladislavom Jánokim, že dom si ponechá, Okoličániová spustí
z�uvedenej sumy 298 zlatých a�Korponai zvyšok uhradí do 11. novembra 1716.
V�zmysle tejto dohody si Korponai mohol ponechať dom, najmä keď už koncom
septembra v�Banskej Bystrici zložil predmetnú sumu do rúk Michala Révaia.

Formálne odovzdanie a�uvedenie do majetku sa však vtedy neuskutočnilo,
takže preto sa vdova po Jánovi Korponaiovi v�roku 1730 dostala do nejakého sporu,

riešením ktorého poverila Jána Bohuša. O�tri roky neskôr však už naňho prevádza
aj celý dom.

V�roku 1776 sa do Bohušovho domu nasťahoval prvý banskobystrický biskup
František Berchtoldt, gróf z�Ungerschützu, do času, kým nevybudujú biskupskú rezidenciu.
Biskup majiteľovi platil ročný nájom 100 zlatých a dom využíval do roku 1782.

V�roku 1794 kúpil dom župný lekár Lišovíni za sumu 2 500 zlatých. Dom sa
neskôr stal opäť majetkom Okoličániho rodiny.

Susedný dom číslo 375 kúpil v�roku 1761 Michal Rárus od Michala Vozára.
Počas 17. storočia sa aj tu stretávame s�pomerne veľkým počtom uhorských

šľachticov ako s�majiteľmi domov. Tak napríklad Ladislav Kubíni v�roku 1605 stavia
dom v�blízkosti mestskej brány. Daniel Deák v�roku 1625 predáva svoj dom za 600
toliarov banskému richtárovi Sebastiánovi Cőšimu. V�roku 1641 dom potom
prechádza do majetku Martina Bobra. Ladislav Bošáni z�Veľkých Bošian a�z�Veľkých
Uheriec kupuje v�roku 1664 od mesta dom za 1 200 zlatých – s�ohľadom na
bezpečnejšie prežitie týchto búrlivých čias, ktorý si mesto prv obstaralo ako byt

pre duchovného; v�ňom býval Ján
Pinnerius. Ján Naď z�Pialu a�Štefan
Dorogfi z�Dorogházy v�roku 1664
kupujú za 1 874 zlatých a�4 korce
pšenice rohový dom Jakuba Ram-
lera, ktorý stál na pozemku neskor-
šieho župného domu a�ktorý jeho
majitelia v�roku 1667 predali za 2
400 zlatých Michalovi (alias
Imrichovi) Mošócimu. A�takto by
sme mohli uvádzať ďalších.

Do začiatku 17. storočia za
bránou v Lazovnej ulici stál rozsiahly
majer, ktorý v�minulosti patril po-
predným bohatým mešťanom –
rodinám Guttovcov, Dreschlerovcov,
Glocknitzerovcov, ktorých potom-
kovia v�roku 1615 túto nehnuteľnosť

prepustili za 1 050 zlatých svojmu dielnemu príbuznému Timotejovi Lovčánimu,
duchovnému zo Žiliny. Zdá sa, že Lovčániovci mali okrem majera ešte jeden dom
pri mestskej bráne, pretože v�roku 1683 ho dedičia rodiny ponúkajú mestu
na�odkúpenie. O�päť rokov neskôr je už na predaj celá nehnuteľnosť, z�ktorej tunajšia
evanjelická cirkev za 2 300 toliarov získava pozemky ležiace najbližšie k�mestu,
konkrétne samotný majer aj�s�príslušnými budovami.

Na tomto pozemku bol potom postavený evanjelický kostol, fara a�škola.
Požiar v�roku 1761 ušetril tieto budovy, no tie boli aj tak nahlodané zubom

času a�navyše sa ukázali byť tesné, takže si vyžiadali prestavbu a�rozšírenie. 18.
marca 1767 sa teda objavili pred mestskou radou delegáti cirkvi s�požiadavkou
povoliť rekonštrukciu fary pre jej katastrofálny stav, keďže na to mestská rada na
základe nariadení miestodržiteľskej rady z�rokov 1745 a 1746 má oprávnenie a�iba
žiadosti o rozšírenie a�prestavby kostolov treba podávať na vyšších miestach.
Mestská rada však nechcela rozhodovať v�tejto veci samostatne, a�tak odkázala
cirkev na miestodržiteľskú radu, odôvodňujúc postoj tým, že vydávanie takýchto
povolení v�prípadoch, keď cirkev požaduje prestavbu pôvodných drevených stavieb
na kamenné stavby, si pre seba vyhradila miestodržiteľská rada.

Cirkev sa teda obrátila so žiadosťou o�povolenie na�miestodržiteľskú radu
a�zároveň žiadala o�povolenie rozšíriť faru o�tri siahy. Keď miestodržiteľská rada 7.
augusta 1767 vydala stavebné povolenie, cirkev sa ihneď pustila do stavby.

Na stavbu kostola prišiel rad až potom. Je to najkrajšia pamiatka na pôsobenie
superintendenta Pavla Rakšániho. Prvé kroky v�stavbe sa robia už v�roku 1800.
Potom, čo boli členovia cirkvi motivovaní povzbudzujúcim príkladom superintendenta,
takmer nevyčerpateľne prinášali obety, takže 3. mája 1807 hotový Boží stánok
mohol prvýkrát privítať radujúce sa zástupy veriacich.

Naľavo od brány v Lazovnej ulici vedie dolu pozdĺž mestských hradieb a�záhrad
úzky chodník ústiaci na námestie pred bránou v Striebornej ulici. Domy tu však
nestáli, iba v�dolnej časti chodníka po jeho ľavej strane na mieste, kde sa nachádzala
spoločná mestská a�župná (neskôr len mestská) nemocnica (potom súkromný dom
č. 3 na Striebornom námestí), stál dom mestského kata.

Mestská časť ležiaca za Lazovnou ulicou, ktorú križuje cesta vedúca do Turca
a�cez Šturec do Liptova, sa podľa mediarskeho hámra, ktorý tu fungoval po stáročia,
označovala ako predmestie Hámor – Haunner.

Emil Jurkovič

Pohľad do Lazovnej ulice, vpravo župný dom.



To sa prihodilo aj vynikajúcemu muzikan-
tovi, ktorý v�Banskej Bystrici pôsobil ako
vojenský kapelník v�rokoch 1931 – 1938 –
Emanuelovi Kalábovi (16.5.1895, Prostějov
- 9.8.1982, Prostějov). Celý život sa venoval
štúdiu hudby, hry na hudobných nástrojoch
a�dirigovania, inštrumentácii skladieb pre
dychový orchester a�vlastným kompozíciám.

V čase pôsobenia v�Banskej Bystrici spolu s�vojenskou hudbou
účinkoval E.Kaláb na mnohých kultúrnych a�zábavných podujatiach.
V�spolupráci s�Mestským divadelným združením naštudoval a�pre-
miéroval temer 20 operetných titulov najmä českých autorov – medzi
inými to boli hry Josefa Kajetána Tyla Sedliacka princezná (hudba
A.V.Kudela, 27.10.1932) a Fidlovačka (hudba František Škroup,
17.11.1934), ďalej Dáma z�Monte
Carla (L.Pohl, Jiří Balda, hudba
Otakar Samek, 17.2.1934), Naši
muzikanti (J.Wilhelm, P.Herz,
B.Grün, 16.2.1935), Dievčatko
z�vidieka (B.Šulc, B.Wormuth,
J.Kumok, 12.10.1935), Pieseň
lásky (K.Chalupecký, František
Mrázek, hudba E.Ingriš, 31.12.
1935), operety Járu Beneša
Parížanka (10.3.1934) a�Stratená
varta (25.11.1937). Premiéroval
operetu profesora Štátneho uči-
teľského ústavu v�Banskej Bystrici
Karla Štiku Umluvené znamení na
libreto J.Nezdoru (25.11.1933),
v�ktorej účinkovali aj študenti
a�profesori ústavu.

Dej niekoľkých operiet bol
z�vojenského prostredia, napríklad veľká vojenská opereta Odtrúbené
(Jiří Balda, Rudolf Nížkovský, Jaroslav Jankovec, 14.2.1937) alebo
Újezdské kasárne (R.Havelka, E.Starý, 31.12.1937). Pri operetných
produkciách si E.Kaláb niekedy prizýval aj orchester Telovýchovnej
jednoty Sokol s�dirigentom Ing.Václavom Nachtigalom.

Počas celého obdobia sa na príprave premiér zúčastňovali miestne
spolky, školské spevácke zbory, meštiansky spevokol Smetana s�diri-
gentom Otom Řečinským, ale aj stredoškolskí učitelia ako speváci,
hudobníci, maliari kulís či režiséri. V�mene obľúbeného hudobného

žánru sa medzi nimi vyvinula krásna spolupráca bez ohľadu na
národnosť, konfesiu, zamestnanie alebo vzdelanie. Vzájomné
rešpektovanie svojich kultúr, úctu a�pomoc, ktorú si osobnosti a�kultúrne
spolky a�združenia poskytovali, možno sledovať zo zachovaných
dokumentov i�osobných spomienok počas celého tohto obdobia.

Prejavovalo sa to aj na pôde vojenskej hudby v�Banskej Bystrici  -  a
určite nielen v�tomto meste, kde sa na príklade kapelníkov i�hudobníkov,
v ich repertoári, kompozíciách, koncertnej činnosti i korešpondencii
ukazuje kontinuita spoločných myšlienok, nádejí a cieľov smerom
k�vytvoreniu Československého štátu z�čias československých légií, ako
aj radosť z�ich naplnenia. Napriek udalostiam po roku 1938 tieto idey
rezonovali aj počas druhej svetovej vojny a kontinuita sa mohla obnoviť
opäť po roku 1945. Ale to je už ďalšia kapitola z�dejín vojenskej hudby
v�Banskej Bystrici a�na Slovensku.

Význam vojenských hudieb si
začíname naplno uvedomovať až
teraz, keď nám doslova pred
očami miznú z�hudobnej mapy
našich štátov. Žiaľ, neuvedomu-
jeme si to všetci, dokonca sme
svedkami ich znevažovania.1

A�predsa ide o�významnú súčasť
hudobnej kultúry a�histórie, ktorá
si v�oblasti dokumentácie a�výsku-
mu zasluhuje oveľa väčšiu pozor-
nosť, než sme jej venovali dosiaľ.2

Marianna Bárdiová

Poznámky:

1 LUKÁŠ, Milan. Stomilió-
nové klarinety musia šetriť. In Pravda, roč. 18,  č. 145 (23.6. 2008), s.
1 a�6.

LUKÁŠ, Milan. G dur do útoku. In tamtiež, s.10.
2 BÁRDIOVÁ, Marianna. Zástoj vojenskej hudby v�kultúrno-

spoločenskom živote Banskej Bystrice. In BAJGAROVÁ, Jitka, ed.
Vojenská hudba v�kultuře a�historii českých zemí. Sborník ze
stejnomenné  mezinárodní konference konané 28.-30. dubna 2005
v�Praze. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, s.389
– 413. ISBN 978-80-87112-00-7. 508 s.

Vojak sa môže veľmi ľahko dostať do zajatia či aspoň do „domáceho“ väzenia. Výhodou je, že
z�oboch týchto situácií sa môže dostať. Ak sa však dostane do zajatia „múzy s�podkasanou
sukňou“, ako sa hovorievalo za Československej republiky operete, je to pre vojenského
hudobníka zajatie na celý život.

Voj. kap. 1. triedy E. Kaláb.

Plagát z roku 1937 pozýva na predstavenie veľkej vojenskej operety.

Návrh :
Rozšírenie doterajšieho zápisu do Svetového kultúrneho dedičstva –
MPR Banská Štiavnica a�technické pamiatky v�jej okolí
(vrátane Štiavnických Baní) o�súvisiace lokality v�stredo-

slovenskej banskej oblasti (vrátane slobodných
kráľovských miest Banská Bystrica, Kremnica, Nová Baňa,
Ľubietová, Pukanec) predstavujúce ranú fázu

industrializácie v�Európe.

Zdôvodnenie  - Opodstatnenie návrhu:
-   Banské podnikanie v�uvedenej oblasti vytvorilo sieťové

súvislosti typické pre industriálnu epochu (podľa Charty
industriálneho dedičstva) v�časovom horizonte predchádzajúcom
zaužívaný začiatok industriálnej éry v�Európe.

-   Vytvorilo autentické kultúrne a historické hodnoty celoeurópskeho
a�svetového významu, ktoré predstavujú zásadný prínos do vývoja
ľudskej civilizácie.

-   Zároveň vytvorilo špecifické prírodné dedičstvo v tejto oblasti (kultúrnu

krajinu) – ako zámerný kultivovaný produkt ľudského ducha zo zdrojov
nerastného bohatstva prírody.

Význam zápisu pre oživenie cestovného ruchu
stredoslovenského kraja:
Všetky zapísané lokality v�Zozname SKaPD sa stávajú
prirodzeným záujmom v�rámci celosvetového turizmu
v�oblasti odbornej i�laickej verejnosti. Významné cestovné
kancelárie sledujú nové zápisy a�okamžite organizujú
návštevy týchto lokalít.

Význam spracovania projektu
Účelom tzv. „nominačného“ projektu Návrh na rozšírenie

zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva (SkaPD) je exaktné
(faktografické) preukázanie významu tohto regiónu pre rozvoj
priemyselného dedičstva v�celoeurópskom kontexte v�zmysle Charty
industriálneho dedičstva.

Uznesením zastupiteľstva BBSK č. 438/2008 bolo odporučené
tento projekt financovať z rozpočtu BBSK v roku 2009.

Dokončenie z 1. str.



Prvé kresby uskutočňoval Ladislav
Hudec pod vedením Dominika Skuteckého.
Jeho dobrým priateľom bol o rok starší
Vojtech Holesch, spoluautor bratislavského
Justičného paláca, s ktorým spoločne išli
na štúdiá do Budapešti. Hudec tam študoval
architektúru v r. 1911-1916. Vojna rozdelila
Ladislava Hudeca a�Vojtecha Holescha a
Hudec ako dôstojník rakúsko-uhorskej
armády v�1. svetovej vojne padol do ruského
zajatia v�1916. Bol odvedený do väzenského
tábora v�Krasnoj Rečke pri�Chabarovsku, na
Sibíri. Odtiaľ sa mu podarilo v máji 1918 ujsť a�pod falošným pasom
pracoval dlhé mesiace na Transsibírskej magistrále, aby si zarobil peniaze
na návrat do vlasti. No osud chcel,
aby prekročil hranice smerom do
exotickej Číny.

Usadil sa v Šanghaji (s bratom
Gejzom).Tu pracoval v ateliéri
amerického architekta R. A.
Curryho. Navrhoval American Club,
Mc Tyeire School, riaditeľstvo The
International Savings Society a
mnohé bytové domy do roku 1925.

V�roku 1922 sa oženil s�dcérou
nemeckého obchodníka Gisellou
Mayerovou, s ktorou mali 3 deti Mar-
tina (1923), Thea (1925) a  Alessu
(1928). V r. 1925 založil samostat-
ný ateliér, kde pracoval do r. 1945.

Naprojektoval množstvo naj-
významnejších budov v Šanghaji,
medzi inými German Church Coun-
try Hospital, Paulun Hospital a
Margaret Williamson Hospital,
Engineering Building na Chiao Tung
University, Chapei elektráreň,
Sanghai Ceather Factory, Dahua
Hotel a mnohé ďalšie. Grand Theat-
re pre 2400 návštevníkov patrí ešte
aj dnes do zoznamu najkrajších
svetových divadiel a 22-poschodový hotel z r. 1934 v štýle Art deco, s
nočným klubom na streche patrí aj dnes k dôležitým architektonickým
pamiatkam mesta.

Hudec je aj  autorom záhrady lásky „Garden of Love“, ktorá bola
darom istého bohatého priemyselníka svojej manželke. Záhrada bola
dokončená v r. 1931 a sám Hudec prispel k jej nádhere. Objednal z
Talianska mramorovú sochu Amora a Psyché, ktorá je jej ozdobou.

Po r. 1945 prišla druhá
etapa Hudecovho života –
dvojročný pobyt vo Švajčiar-
sku, podnikal študijné cesty
po Taliansku a�Grécku,
pracoval ako poradca pri
úprave okolia Vatikánu.
Absolvoval námornú cestu s
Jurajom Thurzom (*21.2. 1882, Detva - †16.2. 1950,
Banská Bystrica-Radvaň), banskobystrickým námorným
kapitánom, autorom cestopisných čŕt. Od roku 1947
pôsobil v USA v Kalifornii. Spočiatku pracoval v cudzích

staviteľských firmách, potom sa osamostatnil ako popredný architekt (v
jeho ateliéri pracoval aj V. Holesch). Tu aj v r. 1958 zomrel. Pochovaný je

Ladislav Hudec.

Rodný dom v B. Bystrici na Skuteckého ulici.

Ladislav Hudec je vo svete považovaný za významného architekta, hoci ako  banskobystrický
rodák je verejnosti na Slovensku málo známy. Narodil sa v�Banskej Bystrici  8. januára 1893
ako najstarší zo šiestich detí. Záujem�o architektúru v�ňom vyvolal jeho otec, ktorý vykonával
konštrukčné práce na vtedajšej stavbe budapeštianského metra.

na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici, kam boli jeho pozostatky na
jeho želanie prevezené z Ameriky.

Jeho manželka Gisele zomrela v�r. 2005 vo Vancouveri, v�Kanade
vo veku 103 rokov. Pozoruhodné je, že viaceré Hudecove diela v�Číne
prežili kultúrnu revolúciu 70. rokov a sú dodnes starostlivo chránené.
Ladislav Hudec je označovaný za najväčšieho a najvýznamnejšieho
zahraničného architekta pôsobiaceho v Číne v r. 1918-1948.

Oľga Doktorová

Grand Theatre ohúri svojím monumentálnym poňatím. Shanghai, Park Hotel - ďalšie z diel arch. Ladislava. Hudeca.

mešťanostom (richtárom) Banskej Bystrice bol zvolený Július Cesnak
bola postavená Kolkáreň Katolíckeho tovarišského spolku.
bol vydaný zákaz 1. májových zhromaždení.
bol predložený plán rozdelenia Horných lúk na továrenské parcely a výstavbu
„Novej Bystrice”, zakreslená továreň na cementový tovar a voskové plátno.
 mesto predalo budovu mestských kasární v Hornej ulici Evanjelickému spolku
bolo vybudované oplotenie parčíka okolo vodometu na námestí.
15. septembra 1897 boli otvorené kaviareň a hotel v novostavbe domu Mestskej
sporiteľne.
bola vykonaná dražba kúpeľov v Kráľovej.

bol prerokovaný plán výstavby nových mýtnych domov, jeden na Podlavickej

ceste, druhý na Mičinskej.
nadobudlo platnosť rozhodnutie Ministerstva vnútra o umiestnení veliteľstva
žandárskych krídel v Banskej Bystrici.
mestský magistrát si odmietol predplatiť povinný časopis „Nép lap”.
bola založená Banskobystrická historická a archeologická spoločnosť
majiteľmi tlačiarne v Banskej Bystrici sa stávajú Filip Machold a Jakub Singer
pristúpilo sa k rozpredaju zariadenia kostola sv. Ducha
bola realizovaná prestavba schodov Kapitulského kostola a podstavca sochy

Panny Márie.
pristúpilo sa k oprave kostola sv. Alžbety.

Dušan Jarina

Pred 111 rokmi - v roku 1897



Coburgovci pochádzali zo�starého saského protestantského kniežacieho rodu
Veltinovcov, ktorý vládol v�Sachsen – Coburg – Gothajskom kniežatstve. Manžel-
skými zväzkami prenikli do portugalskej, belgickej, anglickej a�francúzskej kráľovskej
rodiny. Dvaja Coburgovci dokonca zasadli na trón v�Belgicku a�Bulharsku. Zakladateľom
uhorskej katolíckej vetvy rodu bol Ferdinand Juraj Coburg, ktorý sa v�r. 1817 oženil
s�Antóniou Koháryovou� z jedného z�najbohatších šľachtických rodov v�Uhorsku. Po
smrti kniežaťa Antona Koháryho v�r. 1826, ktorý nemal mužských potomkov,
prostredníctvom nej získala rodina Coburgovcov od r. 1831 celý koháryovský majetok.

     Ferdinad Coburg sa narodil vo Viedni 26.2. 1861, kde vyrastal v�tieni svojho
staršieho brata Filipa v Coburgovskom paláci�a na panstve�zámku Ebenthal. Bol
dôstojníkom c. k. armády. V�r. 1887 napriek nesúhlasu rodiny sa stal Ferdinand bulhar-
ským panovníkom a�v�r. 1908 ho zvolili za cára. V�r. 1893 sa oženil s�parmskou prin-
ceznou Máriou Lujzou, s�ktorou mal dvoch synov a�dve dcéry. Druhýkrát sa oženil v�r.
1908 s�kňažnou Eleonórou, ktorá však zomrela už v�r. 1917. Po nešťastnom vládnutí
bol nútený v�r. 1918 vzdať sa trónu v�prospech svojho syna Borisa. Potom odišiel do
nemeckého Coburgu a�po smrti svojho brata kniežaťa Filipa Coburga�Ferdinand strávil
časť svojho života (1922–1944) na Slo-
vensku. Dedičskými spormi zadĺžený
coburgovský majetok československý
štát�v�r. 1928 vykúpil. Do kaštieľa vo
Svätom Antone pri Banskej Štiavnici,
ktorý zostal v�jeho majetku, dal Ferdi-
nand premiestniť rodinné pamiatky, tro-
feje a�obrazy z�ostatných poštátnených
kaštieľov a�poľovníckych zámkov.

Bol znalcom a�ctiteľom prírody,
najmä vynikajúcim botanikom. Rád sa
zdržiaval v�poľovníckom zámku na
Pustom poli pri Vernári, na Smrečinách,
Muráni, Hranovníckom plese a�na Prednej
hore, kde začal s�výstavbou impozant-
ného zámku (dnes patrí zdravotníctvu).
Podľa dohody so štátom mohol až do
svojej smrti poľovať v�revíroch pod
Kráľovou hoľou a�využívať zámok na
Prednej hore. Ešte aj v�pokročilom veku
navštevoval obľúbené poľovnícke miesta
v�slovenských horách, ku ktorým mal ten
najvrúcnejší vzťah. Zomrel v�Coburgu
10.9. 1948 vo veku 87 rokov.

Dňa 25.2. 1941 zavítalo Jeho Veli-
čenstvo bulharský cár Ferdinad I.
v�sprievode Jeho Exelencie biskupa Buzalku a�ministra dopravy J. Stana do Banskej
Bystrice, aby tu oslávil svoje 80. narodeniny. Ulice boli veľkolepo osvetlené a�fasády
domov vyzdobené slovenskými a�bulhar-
skými zástavami. Na stanici ho privítali
zástupcovia mesta a�po odznení slo-
venskej a�bulharskej štátnej hymny
vykonal prehliadku nastúpenej čestnej
vojenskej jednotky. Potom ho za búrli-
vých ovácií zhromaždeného obyvateľstva
autom previezli do budovy Riaditeľstva
štátnych lesov a�majetkov, kde bol
ubytovaný. Na jeho počesť bol večer pred
touto budovou promenádny koncert.

V�sobotu 1.3. 1941 sa konala sláv-
nostná večera z�príležitosti 80. narodenín
bulharského cára Ferdinanda I. v�Národ-
nom dome, na ktorej sa zúčastnili činitelia
verejného, náboženského, politického
a�kultúrneho života. Jeho veličenstvo
k�svojmu sviatku povedalo toto:

Milí páni, najdôstojnejší pán biskup, pán župan a�všetci hostia!
Vítame vás všetkých čo najsrdečnejšie v�tomto našom starobylom a�tak

prekvitajúcom milom meste Banskej Bystrici a�pevne veríme, že tento rozkvet

Banskej Bystrice nielenže taký bude, aký
ho vidíme dnes, ale i�v�budúcnosti sa
ešte viacnásobne zväčší k�našej veľkej
úprimnej radosti a�bude deň čo deň
väčšou okrasou Slovenskej republiky.

Práve preto sme sa s�najväčšou
radosťou sem uberali, aby sme nám Bohom
dopriate narodeniny tu, vo Vašom kruhu,
pri vlnách krásneho milého Hrona slávili,
a�to v�tom peknom kraji Slovenska, ktoré
už 79 rokov z�hlbín srdca obdivujeme
a�milujeme. Za nášho panovania v�našom
milovanom Bulharsku mnoho sme umom
a�energiou pracovali za jeho povznesenie
na poli kultúry a�štátnej moci, no srdce naše a�duša naša bola i�cez tie štyri desaťročia
tu, na brehoch Váhu, Hrona a�Ipľa a�kedykoľvek sme si chceli po štátnických ťažkých

prácach oddýchnuť, ponáhľali sme sa každý rok medzi
tieto krásne lesy, vrchy, doliny, skaly a�pramene – aby
sme nabrali nových síl a�osviežení vracali sme sa k�ďalším
ťažkým prácam na orient.

Preto ďakujeme Bohu a�chválime ho, že Prozre-
teľnosť Božia nám dala tú milosť, že priechod do nášho
najvyššieho veku môžeme stráviť na tejto zemi, v�kruhu
toho národa, ktorý z�tej duše ľúbime, a�o�ktorom sme
presvedčení, že nás úprimne miluje a�milovať bude.

Po týchto slovách pozdvihol svoju čašu a�pripil si
na rozkvet a�blaženosť slovenského národa,�štátu a na
zdravie všetkých zúčastnených milých hostí. Za
prítomných sa Jeho Veličenstvu poďakoval Dr. Ján Balko.

V�ďakovnom liste zo dňa 15.3. 1941, adresovanom
vládnemu komisárovi mesta Banská Bystrica, bulharský
cár Ferdinand I. uvádza toto:

„Po dni mojej osemdesiatky chcem Vám poďakovať
za Vaše prejavy, ktorými Ste ma úprimne potešili
a�prekvapili.

Pán vládny komisár, ďakujem Vám čo najsrdečnejšie
ako aj Vášmu krásnemu mestu Banskej Bystrici za
okázalé prijatie, ktorého sa mi dostalo miestnymi
činiteľmi a�milým obyvateľstvom Vášho mesta.

Nie menej patrí moje poďakovanie Vám za srdečné
blahoželanie k�môjmu sviatku, ktorý Ste Vašou lásky-
plnou pozornosťou a�pamiatkami mesta tak spestrili.

Vaše oddané slová ma neobyčajne potešili a�utvrdili vo mne dobre  známu slovenskú
lásku a�úprimnosť. Chvíle týchto vzácnych slávností zanechávajú u�mňa nezabud-

nuteľný dojem a�moje myšlienky sa budú vždy vracať
k�Banskej Bystrici, ktorá je tak bohatá na historickú
minulosť a�ku ktorej ma viažu staré spomienky.

Keď opakujem svoje úprimné city a�poďakovania,
prajem Vám, pán vládny komisár a�milému mestu
mnoho zdaru, rozkvetu a�úspechov.“

Cár Ferdinad Coburg navštívil Banskú Bystricu aj
19.12. 1940 ako prominentný hosť v�slávnostnom vlaku
a�na spoločnom obede v�Národnom dome z�príležitosti
otvorenia prevádzky na novej železničnej trati Banská
Bystrica – Dolná Štubňa.

Katarína Burkovská

Literatúra:

Bevilaqua F.: Osobný jáger cára Ferdinanda
Coburga. PaRPRESS s.r.o., Bratislava, 1997

Naše Pohronie; 28.2.1941 a�7.3.1941
Štátny archív v�Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica:  Mestský úrad

v BB; II. 310/1941

Ďakovný list adresovaný vládnemu komisárovi mesta B. Bystrica.

Ferdinand Coburg a prezident Tiso pri otvorení železničnej trate z
Banskej Bystrice do Dolnej Štubne v r. 1940.

Bulharský cár Ferdinand Coburg



V�spomenutom obežníku sa uvádza, že: „Týmto letom vstupujeme do
druhého ročníka propagácie mesta ako klimatického a�turistického miesta.
Táto propagácia nemá vytýčený cieľ iba v�tom, aby dodávala lesku
zvučnému menu nášho mesta, ale jej význam spočíva v�ekonomických
potrebách tunajšieho obyvateľstva. Hospodárska kríza zasiahla všetky
hospodárske zložky čo cítime najmä v�stagnácii obchodu drevom. Príliv
peňazí sa zastavil alebo natoľko stenčil, že to má za následok oslabenie
základov nášho poplatníctva. Nechceme povedať, že cudzinecký ruch bude
spásou mesta, ale je nesporné, že nadobúda takého hospodárskeho
významu, s�ktorým je hodno sa zaoberať a�treba uznať, že znamená príliv
takých peňazí do mesta, ktoré by inak unikli a�že v�konečnom súčte predsa
len reprezentujú sumu, ktorá má pre nás
význam.

Podľa minuloročnej štatistiky navští-
vilo naše mesto za mesiace jún až
september 6.400 cudzincov, ktorí tu
strávili aspoň jednu noc. Vieme však, že
sme tu mali niekoľko stoviek rodín, ktoré tu strávili 3 – 4 týždne. Ak
berieme za základ, že každý návštevník tu strávil len 5 dní a�každý deň
tu utratil len 35 Kč, znamená to prínos 1,120.000 Kč takých peňazí,
ktoré by sem inak nedošli. Príliv tejto sumy znamená, že sme o�jeden
milión a�120 tisíc korún upevnili platobnú schopnosť daňovníkov. V�tom
spočíva reálny význam cudzineckého a�turistického ruchu, ktorý má
v�našom meste veľmi uspokojivú, vzostupnú tendenciu“.

Starosta mesta Michal Samuhel v�obežníku sa obracia na
mestských zamestnancov v�snahe presvedčiť všetkých o�reálnosti
podnikania slúžiaceho návštevníkom mesta, „aby dodal vôľu
každému zamestnancovi, či úradníkovi, podúradníkovi, policajnému
strážnikovi, zriadencovi, nádenníkovi alebo inému k�spolupráci na
tomto hospodárskom poli“.

V�záujme zlepšenia informovanosti navonok mesto zriadilo Mestskú
cudzineckú informačnú kanceláriu v�podateľni, na prvom poschodí
Mestského úradu. Jej vedením bol poverený mestský úradník Ladislav
Drobka, avšak na chod kancelárie osobne dozeral sám starosta čím

zdôraznil jej význam. Poslaním tejto kancelárie bolo vykonávať
účelnú a�systematickú propagandu, sprostredkovávať ubytovanie
pre návštevníkov mesta a organizovať zájazdy – výlety po stred-
nom Slovensku, čiže nahrádzať tým cestovnú kanceláriu. Táto
informačná kancelária sa už predstavila verejnosti vydaním
jazdného poriadku automobilových výletov po Slovensku s�celou
organizáciou týchto výletných jázd.

Starosta v�obežníku súčasne konštatoval, „že väčšina mestského
zamestnanectva neprejavila interesáciu o mestskú cudzineckú
kanceláriu, často vôbec nevie, že také niečo pri meste jestvuje a�čo je
jej účelom“ Nabádal preto na výraznejšie zainteresovanie sa všetkých

mestských zamestnancov do propa-
gácie mesta i�cudzineckej informačnej
kancelárie. „Verejnosť kritickým okom
hľadí na mestské zamestnanectvo
a�celkom právom môže očakávať od
každého mestského zamestnanca, aby

v�ťažkých časoch napomáhal zachrániť pre mesto každý halier, aj keď
sa to robí nepriamo – posilnením poplatníctva“... „Očakáva sa od
každého mestského zamestnanca, že bude sám z�vlastnej iniciatívy
pozorne sledovať všetky podujatia mestskej cudzineckej infor-
mačnej kancelárie a�že sa postaví za informátora všade tam, kde
toho bude vyžadovať potreba, že bude cudzincov podporovať vo
všetkých ich potrebách s náležitou zdvorilosťou“. Od mestskej polície
starosta očakával, „že sa bude vždy slušne, s�premyslenosťou
vzdelaného človeka správať voči návštevníkom mesta, že ochotne
a�zdvorile bude jednať s�každým cudzincom a�turistom, ktorý sa k�nej
obráti o�informáciu“.

Starosta uložil prednostom všetkých oddelení mestského úradu
obežník prečítať svojim podriadeným, doplniť�ho prípadnými ďalšími
vysvetleniami a�o�vykonaní tohto nariadenia podať správu mestskej rade.

Podklady: Štátny archív v�Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica

Katarína Burkovská

Otlačok pečiatky kancelárie.

O�tom, že Mestská rada Banskej Bystrice si uvedomovala význam rozvoja
cudzineckého ruchu pre mesto sa dozvedáme z�obežníka, vydaného pred
75 rokmi (15. 7. 1933), ktorý bol adresovaný všetkým zamestnancom mesta.

 Dominujúcim vrchom nad Banskou Bystricou je Pansky
Diel (1104 m). Za nim je obec Špania Dolina, hniezdo
stredovekých Thurzovsko-Fuggerovskych baní na medenú
rudu obohatenú striebrom. Pred Panským Dielom je stará
obec Sv. Anton t.č. Sásová. Pod Panským dielom je aj nápadný
homoľovitý vŕšok, tzv sásovský Hrádok (kóta 749 m). Pod nim
na západnej strane, v�dolomite sú dve jaskyne, Netopierska
a Kaplnka.

Na sásovskom Hrádku bývali ľudia už pred 2000, možno aj viac rokmi.
Tak v�jaskyniach, ako aj na Hrádku našli sa predhistorické črepy z�nádob
a�iné predmety (spony, prasleny). V�jednej z�týchto jaskýň maliar Mikloši
z�Radvane našiel kalich a�črepy z�rímskych čias, čo poukazuje na to, že
praobyvatelia tohto mesta mali obchodne styky s�Rimanmi asi v�2. storočí.
Mikloši tu údajne našiel aj trepanovanú lebku. Možno, že sásovské jaskyne
slúžili Keltom za obradné miesto, kde obetovali bohom i�ľudí.

Na podnet mojich žiakov usporiadali sme 15.10. 1947 školský výlet
na sásovský Hrádok a�do sásovských jaskýň. Na Hrádku sme našli aj
atypické červenkasté čriepky z�prehistorických nádob a�zistili sme, že
Hrádok bol niekedy opevnený valmi. Idúc naspäť zastavili sme sa na
menšom homoľovitom kopci, kóte 631 m. Vtedy tu ešte nebol
triangulačný bod, ako teraz. Vrchol kopca nás zaujal tým že aj tu sme
našli prehistorické čriepky a�zákopy z�druhej svetovej vojny. Kóta 631
m bola zavŕšená naukladanými veľkými skalami, ktoré akoby kedysi
boli slúžili za komín. Medzery veľkých skál boli plné jemného popola
bez uhlíkov. Škoda, že tieto skaly pri robení drevenej konštrukcie
výškového bodu zememerači rozhádzali. Kopec nie je porastený lesom
ako Hrádok, slúžil od dávna za pastvu. Zistili sme, že kopec nie je

prirodzeným útvarom, ale ho budujú veľké skaly, čo poznať na jeho
úbočiach. V�praveku tu asi bola huta, šachtová pec o�čom svedčí aj
prepadlina na západnej strane kopca. Ak sa nemýlime, tak tento nález
je zriedkavý a�vzácny. Na Slovensku sa dosiaľ nenašli praveké
zhutňovacie zariadenia, hoci vieme, že Keltskí kotíni na Pohroní na konci
2. tisícročia pred n.l. už hutnícky získavali železo z�limonitu a�hematitu
(železné rudy).

Na základe výskumov v�susedných krajinách (Poľsko, Maďarsko,
Nemecko, i�v�Čechách) približne vieme, ako vyzerali praveké huty. Kotíni
zhutňovali železnú rudu v�tzv. šachtových peciach. Vrstvili do nich drevené
uhlie a�rudu striedavo. Mech ešte nepoznali. Vzduch do pravekej hutníckej
pece vstupoval od spodku, prirodzeným spôsobom od vetra. Praveké
huty sa stavali na úbočiach, ktoré boli ustavične vystavené vetru. Rudy,
kysličníky železa sa uhlím redukovali na kov už pri nízkej teplote 200 –
300° C. Dostali tak železo znečistené troskou. Bolo ho treba kovaním
očistiť od trosky a�v�tom sa Kotíni údajne dobre vyznali.

Od kóty 630 m, neďaleko v�Horných Lazoch pod Panským dielom
mi žiaci ukázali mínou vyhĺbenú jamu. Jama bola plná drobných kameňov
červenej farby, hematitom. To je dôkaz že blízko pravekej huty Kotíni
asi mali aj baňu na hematit, ktorý sa tu nachádza tesne pod rastlinným
krytom. Tu je možná aj iná alternatíva, že kopec kóta 630 m nad Sásovou
je azda aj mohyla, to tj. praveký hrob. Chceli by sme vedieť, či naše
postrehy, sú správne a�to by mohol zistiť Archeologický ústav v�Nitre,
ktorý by tu urobil podrobný archeologický prieskum.

Článok bol uverejnený v�časopise Krásy Slovenska,
 autor František Longaver.
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Gejza Balaša sa narodil 10.3. 1914 v Devičanoch (okres Levice), kde vychodil
ľudovú školu. Jeho otec Gustáv Adolf Balassa i matka Terézia, rodená Okosová
boli učiteľmi. Maturoval v Kremnici (1933), potom študoval na pedagogickej
akadémii v Bratislave (1934 - 1935) kde získal kvalifikáciu učiteľa pre ľudové
školy. V rokoch 1935 – 1948 bol učiteľom na ľudových a meštianskych školách
vo Vrútkach, Sklabinskom Podzámku, Podbrezovej, Zvolenskej Slatine a vo Zvolene.
Od roku 1944 bol tajomníkom Štátneho archeologického ústavu v Martine. Po
absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1949) získal oprávnenie na
vyučovanie dejepisu a zemepisu na školách tretieho stupňa ako profesor.

V rokoch 1948 – 1952 bol profesor Gejza Balaša prednostom Oblastnej
pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Radvani nad Hronom pri Banskej Bystrici
a od 1.9. 1952 do 30.9. 1962 bol kustódom pre archeológiu a staršiu históriu v
banskobystrickom Krajskom múzeu (dnes Stredoslovenské múzeum). V spolupráci
s Archeologickým ústavom SAV v Nitre viedol archeologický výskum na viac ako
30 lokalitách stredného a južného Slovenska so zameraním najmä na obdobie
stredoveku.

Rozsiahlou zbierkotvornou činnosťou zachraňoval významné numizmatické
nálezy i umeleckohistorické predmety pre zbierkový fond múzea. Získaný
archeologický materiál, ktorý bol ním spracovaný a skatalogizovaný, sa stal jadrom
stálej expozície archeológie a nevoľníctva, inštalovanej podľa jeho scenára v
Krajskom múzeu už v roku 1958. Profe-
sor Gejza Balaša bol neúnavným orga-
nizátorom múzejníctva na strednom
Slovensku. Počas pôsobenia vo Zvolene
inicioval vznik Mestského múzea. Stal
sa potom správcom tohoto múzea
(1942 – 1944) a vybudoval preň
základný zbierkový fond, ktorý sprístup-
nili verejnosti 23.4. 1944. Pričinil sa tiež
o záchranu Zvolenského hradu, zúčast-
ňoval sa na obnove tejto kultúrnej
pamiatky, a aj jeho zásluhou tam mohli
5.6. 1950 sprístupniť verejnosti v
siedmych miestnostiach najvýznam-
nejšie zbierky spoločenskovedného
charakteru. Už v roku 1944 navrhol
prvú expozíciu pre múzeum v Rimavskej
Sobote (dnes Gemerské múzeum) a
súčasne aj vytvorenie oddelenia
praveku, neskôr vypracoval pre toto
múzeum scenár stálej expozície
archeológie a nevoľníctva, ktorá bola
sprístupnená v roku 1960. Bol tiež spoluautorom výstavy Banská Bystrica 700
rokov mestom (1955).

Po odchode z Krajského múzea od 1.10. 1962 pracoval v rokoch 1962 –
1976 na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
(KSŠPSOP) v Banskej Bystrici ako vedúci odborný pracovník na úseku pamiatkovej
dokumentácie. Zameriaval sa na záchranu stavebných a umeleckohistorických
pamiatok stredného Slovenska. Pokračoval vo výskumnej a prieskumnej činnosti
so zameraním na stredoveké lokality. V tomto období archeologický výskum
orientoval na hrad Zniev v Kláštore pod Znievom (1963), premonštrátny kláštor v
Bzovíku (1966 – 1969), Kláštorisko v Slovenskej Ľupči (1971 a 1973), Mestský
hrad v Banskej Bystrici (1973) a hrad v Liptovskom Hrádku (1973). Zaslúžil sa o
úspešný priebeh osláv storočnice Imre Madácha, ktorá sa konala v roku 1964
pod záštitou UNESCO tým, že v krátkej dobe zabezpečil obnovu Madáchovho
kaštieľa v Dolnej Strehovej  a výstavu Život a dielo Imre Madácha. Zachránil tiež
bustu Františka Rákóczyho II., ktorú premiestnili zo zvolenského hradu do jeho

rodiska (Borša). Snáď aj preto majú v
Maďarsku profesora Gejzu Balašu
paradoxne vo väčšej úcte ako u nás,
keď ho prirovnávajú k svojim priekop-
níkom akými boli Rómer, Heszlmann,
Ipoly (ARS Hungarica, 1975/1).

Spomenúť možno ešte niektoré
reštaurátorské práce, ktoré viedol pro-
fesor Balaša, napr. vnútornú obnovu
kostola Svätej Kataríny v Banskej
Štiavnici, obnovu renesančnej kaplnky
v Žiline, obnovu banskobystrického
oltára z roku 1509 alebo obnovu
neskorogotickej klenby na hlavnom
námestí č. 3 v Banskej Bystrici. V roku
1966 inštaloval národopisnú výstavu v
Okresnom múzeu vo Zvolene. Zaujímal
sa aj o zvony, slnečné hodiny a skalné nápisy na strednom Slovensku. Bol
redaktorom publikácie Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych
zoznamoch (1971), autorom monografií o pravekom osídlení stredného Slovenska,

publikácií o pamiatkach lužickej kultúry
vo Zvolene, starších dejinách Zvolena i
Krupiny.

Profesor Balaša bol publikačne
mimoriadne činný. V časopisoch Krásy
Slovenska, Obzor Gemera, Katolícke
noviny a iných, ale najmä v Zpravodaji
KSŠPSOP upriamoval pozornosť orgánov
štátnej správy, cirkevných hodnostárov
a správcov pamiatkových objektov i
širokej verejnosti na potrebu sústavnej
starostlivosti o kultúrne dedičstvo a
jeho ochranu. V jeho personálnej biblio-
grafii za roky 1946 – 1978 nachádzame
celkom 231 titulov kratších správ či
obsiahlejších prác.

Profesor Balaša bol človek vzdelaný
a mimoriadne aktívny, ovládal cudzie
reči, bol prísny na seba i druhých, čo
mu so zdanlivou odmeranosťou niekedy
komplikovalo vzťah k okoliu. Po od-
chode na dôchodok 31.12. 1976 sa

odsťahoval do Bratislavy, kde krátko pred dovŕšením 80 rokov, dňa 20.2. 1994
zomrel. Jeho urna je uložená na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici v rodinnej
hrobke manželky Kataríny, rodenej Krčméry.

Július Burkovský
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Na budúci rok pripadá 95. výročie narodenia a súčasne aj 15. výročie zavŕšenia života pedagóda, archeológa, historika,
múzejníka a pamiatkára, profesora Gejzu Balašu. Svoje aktivity orientoval na stredné Slovensko pričom v Banskej Bystrici
ku ktorej mal neobyčajne vrelý vzťah pôsobil viac ako štvrťstoročie.

Profesor Gejza Balaša v kruhu svojich spolupracovníkov.

Profesor Gejza Balaša.


