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Historická revue ročník XXIII, 6/2012 uverej-
nila príspevok pod názvom Stĺp Marca Aurelia v
Ríme a Slovensko. Možno aj toto bol dôvod k napí-
saniu tohto príspevku. Historici nespochybňujú
pohyb rímskych légií po území dnešného Sloven-

ska, veď najpresvedčivejšie to dokazuje latinský nápis na
trenčianskej skale. Napriek odstupu storočí stále sa obja-
vujú ďalšie dôkazy, potvrdzujúce prítomnosť Rimanov na
našom území. Dôkazy sa našli nielen doma, ale aj mimo
európskeho kontinentu, napríklad v Severnej Afrike.

Počas druhej markomanskej vojny (Expedicio Germanica
secunda) v rokoch 177 – 180 na postup rímskych légií až k
Laugaríciu – Trenčínu poukazuje aj zmienený skalný nápis. Táto
expedícia bola reakciou na porušenie dohody kmeňmi Markomanov,
Sarmatov a Kvádov, ktorí zaútočili na teritórium spravované Rímom.
Cieľom naplánovaných akcií bolo získať oblasti dnešného Slovenska,
Moravy a možno aj Čiech na vytvorenie nových rímskych provincií
Makromania a Sarmatia. Takto by posunuli hranicu impéria od Dunaja
o stovky kilometrov severnejšie, na novú horskú hranicu. Tu sa však
pohybovali ďaleko od svojich základní v horskom území, ktoré bolo
pre nich neobvyklé, zato ich nepriateľom barbarom vyhovovalo. Z
tohto obdobia pochádza podivná správa od antického dejepisca
Cassia Dia, podľa ktorého sa rímske jednotky aj s cisárom dostali
do nepriateľského obkľúčenia. Panovalo horúce suché počasie a
chýbala voda. Barbari čakali s útokom až smäd a choroby zdecimujú
Rimanov, keď sa stal zázrak. „Nebo sa otvorilo, legionárov zalialo
osviežujúcim lejakom, zatiaľ čo na Germánov sa vzniesla záplava
ohňa a bleskov“. Expedícia bola tým zachránená.

Detail výjavu na stĺpe Marca Aurelia v Ríme.

Celý kolektív Bystrického permonu je poctený
a veľmi hrdý za ocenenie, ktoré sme 7. marca 2013
prevzali z rúk primátora mesta Banská Bystrica
Petra Gogolu. Mesto nás pri príležitosti desiateho
výročia založenia časopisu odmenilo Cenou mesta
Banská Bystrica. Veľmi si toto ocenenie vážime.
Motivuje nás, ale aj zaväzuje k ďalšej publikačnej
činnosti, k hľadaniu a odhaľovaniu nových pozo-
ruhodností a tajomstiev z histórie nášho milova-
ného mesta. Aj naďalej budeme prinášať pútavé a
vedecky hodnotné príspevky, a tým prispievať ku
kultúrnosti a vzdelanosti obyvateľov a návštevníkov
Banskej Bystrice.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste na nás mysleli,
ktorí ste sa spolu s nami z tohto významného ocene-
nia tešili a ktorí nás čítate.

ĎAKUJEME.

Ocenenie desaťročnej práce našej redakcie
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Rímske légie operovali aj na Pohroní, o čom svedčí
pozoruhodný grécky spis Hovory k sebe (Ta eis heauton), ktorý
napísal Marcus Aurelius z časti
„v zemi Kvádov nad Hronom
(Granuou)“, ako to stojí na konci
prvej kapitoly.

Tieto a ďalšie informácie
možno viedli Františka Lon-
gauera k úvahe uverejnenej v
Krásach Slovenska, roč. 24 č.
9 – 10 (1947), že „Tacitom
spomínané pohorie Luna je
bezpochyby naša Poľana na
sever od Detvy, ospievaná
Sládkovičom a zbožňovaná
Kotínmi v dávnej minulosti“.
Možno stotožniť výjav  na takmer
30 metrovom stĺpe na Piazza
Colonna v strede Ríma „s pred-
lohou“ na Slovensku? Na špirálo-
vom reliéfe stĺpa je vytesaných
116 scén, z ktorých mnohé podľa historikov zobrazujú udalosti, ktoré
sa odohrali práve na území dnešného Slovenska.

Pri nedávnej návšteve Ríma si autor tohto príspevku pripomenul
legendu o zmienenej udalosti tradovanú tak, že časť rímskej armády

pochádzala z tohto územia a veliteľ vedel, že sa modlia k svojmu
Bohu, preto mali vymodliť dážď, čo sa im aj podarilo. Udalosť

možno situovať do hrochotskej
doliny k Jánošíkovej skale (dnes
prírodná pamiatka) a pri určitej
predstavivosti ak porovnáme
fotografiu tejto skaly s výjavom
na spomínanom stĺpe, istú
podobnosť  možno nájsť. Tu laik
končí – ďalej je to v kompetencii
odborníkov na históriu.

Ak zohľadníme vtedajšiu
predstavu umelca, ktorý reliéf
tvoril podľa nejakej predlohy, a
súčasné vyhlásenia, že Sväto-
pluk bol kráľom Slovákov,
nemala by nám chýbať odvaha
pripustiť prítomnosť rímskeho
vojska v hrochotskej doline na
úpätí Poľany.

Odliatky výjavov na stĺpe
Marca Aurelia, ktoré sa týkajú podľa historikov Slovenska, majú
byť vystavené na dočasnej výstave v priestoroch SNM –
Archeologického múzea v Bratislave.

         Dušan Slávik

Jánošíkova skala v hrochotskej doline.

V tomto roku oslavuje náš časopis desať rokov svojej
existencie. Je to na časopis, ktorý je distribuovaný zadarmo,
ktorý neuverejňuje žiadnu reklamu v dnešnej dobe hospodár-
skych problémov viac než zázrak.

Už desať rokov prinášame články, poznatky, názory a pozvánky pre
vás všetkých, ktorí sa zaujímate o naše mesto, o náš región alebo o históriu
vôbec. Desať rokov je okrúhle výročie, pri ktorom sme pre vás pripravili
množstvo prekvapení a darčekov. Spomeniem napríklad literárnu súťaž
pre deti Aby perla znovu perlou bola, vydanie všetkých čísel Bystrického
permona s názvom Za živa v Bystrici alebo teraz vyhlásenú súťaž o logo –
sošku Bystrického permona.

To všetko sú darčeky pre vás, vážení čitatelia. Koncom minulého roka
sme oslávili naše výročie aj my. Aj vzhľadom na vek a povinnosti sme sa zišli
v skromnejšom počte, ale o to srdečnejšie. Pripravili sme malé občerstvenie
a spomínali nielen na začiatky, ale aj na zaujímavé momenty a dostali sme
darček – tortu s permoníkom a desiatimi huntíkmi, ktoré symbolizujú desať
ročníkov nášho časopisu. Tortu vytvorila pani Mária Senčeková.

Vážení čitatelia, aspoň symbolicky ochutnajte prostredníctvom
fotografie z našej torty, ktorá bola nielen pekná, ale aj chutná. Nám ostáva
veriť, že huntíky naložené ďalšími číslami nášho časopisu s množstvom
zaujímavých informácií budú len a len pribúdať. A možno o desať rokov už
bude torta podstatne väčšia.

Pavel Gender a Richard Senček pri preberaní ocenenia.

Časť redakčného kolektívu s primátorom mesta Banská Bystrica.
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Okolie Banskej Bystrice je charakterizované značnou rozlohou lesov
a lúčnych porastov. Tento fenomén sa odráža aj na skladbe mestskej zelene.
Aj tu prevládajú rôzne dreviny a kríky, ktoré vhodne dopĺňajú trávne porasty.
Nie vo forme lúk, ale ako kultivované  trávnikové plochy. Bolo tomu tak aj v
minulosti? Skúsme nazrieť do „dejín“ trávy a na symboly s ňou  spätými  v
historickej Banskej Bystrici, ktorej niektoré chotáre nesú nepriamo jej meno.

Štruktúru mestskej zelene tvoria rôzne druhy stromov, krov a mestské
trávniky. Urpín. Prírodná dominanta Banskej Bystrice (510 m n. m.). Známa
viacerými zaujímavosťami, ale pre mnohých z nás aj tým, že je tu chránené
územie Urpínska lesostep s rozľahlou lúkou nad mestom. Predpokladá
sa, že tu kedysi bola aj osada, pričom
obyvatelia sa zrejme zaoberali pastierstvom
(ovce, dobytok), resp. aj uhliarstvom. Napriek
tomu, že táto lúka je mimo historického
centra mesta, nedalo mi ju obísť, pretože je
jednou z najväčších lúčnych plôch v okolí
mesta a má aj svoju historickú hodnotu. A je
aj riadne kosená, čím sa udržiava jej
biodiverzita. Z Urpína je to iba skok do
historického jadra.

Vlastné námestie bolo v minulosti (a v
podstate je aj dnes) kamenným námestím. V
minulosti neboli pred meštianskymi domami
žiadne trávnaté plochy. Výnimkou bol snáď
malý kúsok trávnatej plochy, ktorá sa
nachádzala v priestore  dnešnej fontány a tzv.
čiernej ihly. Ináč by sme tam nenašli ani
stebielko trávy. Na druhej strane predsa len
sú tu určité náznaky na existenciu a využívanie
trávnatých porastov. Ma mieste dnešnej
katedrály sv. Františka Xaverského stál kedysi
dom Michala Königsberga aj s kaplnkou sv.
Jána Krstiteľa. V testamente z roku 1503 sa
prikazuje budúcemu majiteľovi užívať priľahlú
záhradu a lúky. Obytné domy na dnešnej
Kapitulskej ulici sa v 17. storočí podobali
domom na rínku – nemali predné záhrady či
trávne plochy. Výnimkou bol dom uhorského
palatína Františka Vešeléniho, stojaceho uprostred zelene. Aj dnes je pred
budovou Diecézneho pastoračného centra pekne udržiavaný trávnik (aj
krásne kvitnúca magnólia). Rok 1577 je zaujímavý z dvoch hľadísk. Jednak
sa pokladal za hrozivý letopočet, pretože sa
zjavila kométa. O vysvetlene tohto astrono-
mického javu požiadali J. Pribicera, ktorý
vydal o rok neskôr Traktát o kométe. Ume-
lecky to opísal I. Chromek (1998) vo svojom
Hvezdárovi z medeného mesta. Druhý
pohľad je symbolika čísla 7, ktoré pripomína
kosu. Nástroj nevyhnutný pre kosenie lúk.

Tráva vo forme sena je nešťastne spojená
s osudmi mesta. Bolo to v roku 1761 (opäť
symbol kosy – číslica 7) kedy v meste vypukol
druhý najväčší požiar v Európe. Začalo sa to
zhorením 50 fúr sena v Lazovnej ulici. O
ostatné sa už postaral prudký severák.
Zhorelo 305 domov a umrelo 132 ľudí. Na
miestach zlomu zvyškov mestských hradieb
sa nachádzalo Dievčenské gymnázium (dnes
FPVMV UMB), ktoré dodnes skrášľuje pekný
trávnik. Neďaleko od tohto miesta je Mestský
park, v minulosti známy ako Dolné lúky, ktoré
nazývali aj Špitálske lúky, pretože boli
majetkom kostola sv. Alžbety (dnešná Dolná
ulica). Boli situované na západ potoka
Bystrica a v prvej polovici 18. storočia  slúžili
armáde (cvičisko, strelnica). V 40. rokoch 19.
storočia sa na nich začalo s výsadbou rôznych stromov, čím sa vytvoril
základ Mestského parku. V jeho blízkosti leží Hušták. Jeho historický názov
siaha až do 14. – 15. storočia a označoval sa aj ako Dolné námestie.

Podľa obrazu neznámeho maliara
(1495) tu býval senný trh (podobnosť
so Senným námestím v Prahe, dnes
Václavské námestie). Pôvod označe-
nia chotára Karlovo je spätý s rodinou
toho istého mena, ktorá sa spomína
už v roku 1326. Na bývalých lúkach
dnes stoja rodinné domy. Označenie
lúčnych plôch na východ od mesta nesie aj dnes názov Banoš, ktorý je
známy z predajnej zmluvy už od roku 1379.

Pred týmto termínom patrili bývalé lúky
Slovákovi Banošovi. Lúky (alebo ich časť)
existujú aj dnes. Lúky sa vyskytovali aj v
bývalých samostatných obciach, ležiacich
v blízkosti Banskej Bystrice. Platí to pre
Sásovú, o čom svedčí fakt, že obec mala v
roku 1715 lúk na 6 a pol chlapa (asi 2,6
ha). O  päť rokov neskôr to už bolo na 12
koscov (asi  4,8 ha). Podobne aj v Rudlovej
bola rozloha lúk v roku 1715 na 12 koscov
(približne 4,8 ha). Existenciu lúčnych
porastov asi najviac potvrdzujú názvy dvoch
chotárov mimo historického centra mesta.
Ide o Horné a Dolné lúky. Horné lúky sa
rozprestierali na východ od mesta a v dneš-
ných pomeroch ich môžeme lokalizovať v
oblasti medzi budovami Domu kultúry a
Všeobecnej úverovej banky, autobusovou a
železničnou stanicou, bývalou pílou a
hranicou obce Majer. Niesli aj meno
Zámocká či Hradná lúka.

S problematikou kosy sú spojené ďalšie
dve miesta na mape Banskej Bystrice. V
Kostiviarskej, založenej v 14. storočí,
fungoval v 18.  a 19. storočí železný hámor.
Okrem iného sa tu vyrábali aj kosy.

V kostole sv. Antona a sv. Pavla
pustovníkov v Sásovej bol kedysi umiest-

nený oltár sv. Žofie (1440). Na ňom sú znázornené dva kosáky. Žiaľ,
nie na skosenie (zber) trávy, ale tentokrát ako mučiace nástroje dvoch
chlapov, ktorí trestajú nejakého neštastníka (svätca). V zbierkach

Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici sa nachádza aj obojstranný
modrofarbený damašek s motívmi štyroch
ročných období. Jedno z nich symbolizuje
opäť kosák, v tomto prípade už naozaj na
zber trávy.

Trávnaté plochy nachádzame aj na
cintorínoch. Existuje však podstatný rozdiel
medzi kresťanskými cintorínmi (hroby
vyčnievajú nad povrch pôdy) a ostané plochy
predstavujú chodníky a trávniky. V minulosti
boli hroby jednoduché, tvorené navŕšenou
zeminou. Tá postupne zarástla trávou (Majte
úctu k tráve, iba tá si bude na vás spomínať
na vašom hrobe). Aj dnes sú niektoré hroby
ozdobené pekným mini trávnikom. Väčšie
trávnaté plochy majú židovské cintoríny. Tu
nad povrchom pôdy vyčnievajú iba kamenné
dosky a ostatnú plochu predstavujú trávniky
(Rudlovská cesta).

V nedávnej minulosti vznikli na „zelenej
lúke“ banskobystrické sídliská  Fončorda
a Rudlová-Sásová. Žiaľ, v súčasnosti padli
mnohé – aj menšie – trávnaté plochy v
meste na výstavbu rôznych budov a často

sa trávnikové plochy patrične neošetrujú.

Norbert Gáborčík

Časť oltára sv. Žofie (1440) s iným využitím kosáka.

Modrofarbený damašek s motívmi štyroch ročných období.

Detail damaška.



Nemeckí baníci občas v podzemí natrafili na zlomyseľných škriatkov
alebo duchov – koboltov, ktorí im neustále kazili prácu, a keď kolonizovali
stredné Slovensko, asi si jedného so sebou doniesli. Zlí škriatkovia sú len
legendou, ale je pravdepodobné, že práve oni dali pomenovanie prvku,
ktorý skutočne „kazil“ prácu baníkom. Kobaltové rudy nie sú v prírode známe,
tento kov sa vyskytuje len ako sprievodný prvok niklových, medených a
olovených rúd. Kobalt zhoršoval spracovateľnosť a mal aj značne negatívny
vplyv na zdravie. Niet sa čo čudovať, že medzi baníkmi v obľube veľmi nebol.

História
Ľudstvo pozná kobalt ako kov len niekoľko storočí, ale s kobaltom v

zlúčeninách sa stretlo už pred tisícami rokov. Kobaltová modrá – to je
označenie pre charakteristické modré farbivo, ktoré sa používalo už v
starom Egypte vo forme modrej glazúry alebo v Číne na výrobu sveto-
známeho belasého porcelánu. Starí Egypťania vedeli pomocou kobal-
tových farieb vyrábať modré sklo, ktoré sa našlo v početných vykopáv-
kach. So zánikom egyptskej ríše načas zaniklo aj tajomstvo modrého
skla. Nieže by sa modré sklo nevyrábalo, ale zo zlúčenín medi a iných
látok a to jednoducho nebolo „to pravé kobaltové“. Až stredoveké Benátky
znovu objavili zlúčeniny kobaltu a s ním nádherné modré sklo, ktoré ich
preslávilo po celom svete.

Kobalt ako prvok bol naďalej neznámy. Saskí baníci sa naučili
rozoznávať pravú striebornú rudu od falošnej – koboldu, ktorú medzi
vzorkami poslali aj do Švédska. Tu existenciu neznámeho prvku dokázal
vo svojej dizertačnej práci chemik George Brandt v roku 1735. Ako to už
v histórii býva zvykom, na túto prácu sa asi na 30 rokov zabudlo. Až
koncom 17. storočia sa Brandtov objav definitívne potvrdil. Aj keď existen-
cia nového prvku bola potvrdená, ako čistý prvok sa nedal pripraviť. V
prírode sa prakticky vždy nachádzal spolu s niklom a rozdeliť tieto dva
podobné prvky nebolo jednoduché. Podarilo sa to o 99 rokov po tom,
čo George Brandt prvok objavil, a to paradoxne zverolekárovi Cherlesovi
Ascinovi, ktorý sa vo voľnom čase venoval hutníctvu a metalurgii. Na
rozdelenie použil chlórové vápno a oba kovy od seba oddelil. Jeho metóda
sa v priemysle ešte dlho využívala.

Základné vlastnosti kobaltu
Kobalt je zaujímavým prvkom. V zemskej kôre je ho pomerne málo a

jeho ťažba a výroba je zložitá. To automaticky zvyšuje jeho cenu, ktorá
občas dosahuje hodnoty striebra. Vzhľadom na svoje vlastnosti má však
široké uplatnenie a je žiadaný. V prostredí je mimoriadne odolný, aj keď je
to neušľachtilý kov. Aj preto sa často používa ako ochranný kov pre ešte
menej ušľachtilé kovy. Je feromagnetický a veľmi tvrdý. Má vynikajúce kujné
a ťažné vlastnosti. V pevnom stave má bielu farbu s ružovkastým nádychom.
V kyseline dusičnej HNO

3
 sa pasivuje, t. j. vytvorí sa ochranná vrstvička,

ktorá ho ďalej chráni pred ďalším negatívnym pôsobením prostredia.

Využitie
Vlastnosti kobaltu pred-

určujú tento kov na mnoho-
stranné využitie v rôznych
oblastiach priemyslu. Jeho
vysoká cena a ťažká spraco-
vateľnosť na druhej strane neumožňujú jeho plné využitie. V priemysle
nájdeme kobalt ako súčasť rýchlorezných a nástrojových ocelí, používa sa
v leteckom priemysle, v plynových turbínach a všade tam, kde je nevyhnutné
použiť tvrdý a vysoko odolný kov. Zaujímavá je aj jeho feromagnetická
vlastnosť, ktorá sa využíva pri výrobe silných stabilných magnetov. Zlúčeniny
kobaltu farbia sklo a glazúru na modro alebo červeno. Ak máte doma poháre
z modrého skla – s najväčšou pravdepodobnosťou je za tým kobalt. Ďalšia
významná oblasť uplatnenia kobaltu je náhrada drahých zliatin pri zubných
náhradách. Kobalt sa tu používa v zliatine spolu s volfrámom a molybdénom.

Veľmi zaujímavá vlastnosť kobaltu je aj to, že ožiarením stabilného
izotopu 59Co neutrónmi v reaktore vzniká nestabilný 60Co, ktorý má
polčas rozpadu päť rokov. Táto výroba je pomerne jednoduchá, a preto
má izotop 60Co široké využitie najmä v medicíne, kde sa využíva ako
zdroj gama-žiarenia, napríklad pri ožarovaní zhubných nádorov. V stro-
járenskom priemysle na podobnom princípe funguje zisťovanie vnútorných
trhlín a iných porúch v kovových materiáloch. Pri ochrane zbierkových
predmetov sa práve tento izotop kobaltu využíva ako veľmi účinný
antibiologický faktor. Vzhľadom na skutočnosť, že táto metóda je značne
náročná, nebezpečná a drahá, používa sa iba pri mimoriadne vzácnych
predmetoch, kde iné techniky ochrany nemožno uplatniť. Gama-žiarenie
likviduje všetkých známych biologických škodcov. Túto vlastnosť však
človek dokázal využiť aj v negatívnom smere, kde izotop 60Co vzniká
ako produkt jadrového výbuchu, stabilný kobalt v bombe tvorí vrchný
plášť a vplyvom jadrovej reakcie sa mení na nestabilný. Pre človeka má
však kobalt aj životný význam. Patrí do skupiny bio-prvkov, ktoré sú pre
človeka veľmi dôležité. Vyskytuje sa najmä vo vitamíne B12.

Nálezy v okrese
Kobalt sa aj u nás, ako sme už spomínali, vyskytuje spoločne s

niklom. Nálezisko, kde sa kobalt nachádza a kde sa aj intenzívne ťažilo,
je v Ľubietovej. Volá sa – ako inak – Kolba. Názov naznačuje, že baníci
aj tu presne identifikovali neznámy kov, ktorý tu nachádzali. Volali ho
kolban. Ložisko Kolba sa nachádza v závere doliny Peklo asi 6,5 km
východne od Ľubietovej. Ťažba v lokalite bola ukončená v polovici 19.
storočia, neskôr v rokoch 1955 až 1957 sa tu robil geologický prieskum.
Zmáhané boli dve štôlne a niekoľko povrchových rýh, ale ťažba sa
neobnovila. A tak sa príbeh kobaltu v našom regióne končí.

Richard R. Senček

Co
Cobalt

Sme veľmi hrdí, že okrem časopisu Bystrický permon
dostal Cenu mesta Banská Bystrica aj náš redaktor a histo-
rik Jozef Ďuriančík. Je prvým profesionálnym sprievod-
com  naším mestom a tiež autorom niekoľkých historic-
kých monografií, ktoré sa venujú stredovekým dejinám
mesta a maliarovi Dominikovi Skuteckému. Jožkovi z
celého srdca blahoželáme a tešíme sa spolu s ním. Veríme,
že náš časopis bude naďalej obohacovať svojimi zaují-
mavými príspevkami.

Richard R. Senček



Dňa 7. apríla 1388 sa konala v Banskej Štiavnici zakla-
dajúca schôdza Zväzu stredoslovenských banských miest,
ktorý mal za úlohu hľadať spoločné riešenia problémov
banských miest. Zväz tvorili mestá Kremnica, Banská
Štiavnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec a Ľubietová.
V roku 1453 vstúpilo do tohto spoločenstva banských miest
mesto Banská Belá, čím sa ustálil počet členov na sedem.

Slobodné kráľovské
banské mesto

ĽUBIETOVÁ
Osídlenie územia Ľubietovej máme

doložené už v pravekej dobe. V jaskyni
Kupčovie izbička bola nájdená lebka
jaskynného medveďa. V chotári obce bol
nájdený aj bronzový depot, ktorého hlavnou
súčasťou bolo dvanásť dvojramenných
mlatov. Husté osídlenie územia dnešnej
obce Ľubietová človekom v bronzovej dobe
dokladajú aj ďalšie nálezy zo Ženskej
doliny. V tejto doline boli na konci 19.
storočia vykopané bronzové náramníky,
spony a sekerky. V priestoroch súčasného
evanjelického cintorína Na Pilendri bolo
nájdených množstvo hlinených urien –
popolníc, ktoré dokladajú praveké pohrebisko v tomto priestore.

V písomných prameňoch sa s Ľubietovou stretávame v roku 1379. V tom roku
uhorský panovník Ľudovít Veľký udelil banskej osade Ľubietová, jestvujúcej na území
Ľupčianskeho hradného obvodu, mestské výsady. V roku 1380 kráľ tieto výsady na
žiadosť ľubietovského mešťana Michala Steugera vydáva pod veľkou pečaťou a mesto
sa má riadiť banskoštiavnickým mestským právom, avšak s tým, že ľubietovskí mešťania
majú právo slobodnej voľby a výberu richtára. Avšak už v roku 1384 kráľovná Mária
daruje mestu Ľubietovej mlyn, kúpele, jatku
a iné úžitky, ktoré mu zabral Michal Stanko,
prezývaný Steuger. Všetky tieto doklady
svedčia o dlhodobejšej baníckej činnosti a
o vyvinutejšom osídlení na tomto území.
Aj samotný názov Ľubietová poukazuje
pravdepodobne na meno pôvodného
majiteľa tohto sídla, ktorý bol slovenského/
slovanského pôvodu. Nemci, ktorí názvu
nerozumeli, si vytvorili svoju verziu vzniku
pomenovania mesta: „Nemeckí baníci, ktorí
prišli do tejto oblasti hľadať zlato po
tatárskom vpáde, našli tu zlato, z ktorého
nechali vyrobiť zlatú kačicu a jabĺčko a tie
darovali uhorskej kráľovnej. Keď videla tieto dary, od radosti vykríkla po nemecky „Oh
du liebe Oede!“ („Och, ty milá pustatina!“ – a odtiaľ názov Liebe Oede – Libede – Libethen).“
Samotný názov Ľubietová v podobe názvu potoka Libethina sa spomína v roku 1340 v
privilégiu pre Slovenskú Ľupču. Po príchode nemeckých ťažiarov bola Ľubietová dosídlená
nemeckým elementom. Na čele mesta stál richtár a prísažný, tí zastupovali mesto vo
všetkých veciach a aj na zhromaždeniach siedmich stredoslovenských miest. Z roku
1387 sa zachoval aj záznam o podnikaní a vlastníctve baní banskobystrického mešťana
Ulmana v Ľubietovej, ktorý obchodoval s medenou rudou. Banskobystrickí ťažiari sa v
období 14. – 15. storočia angažovali v baníckom podnikaní v Ľubietovej vo veľkej miere.
V roku 1405 kráľ Žigmund oslobodil obyvateľov Ľubietovej od platenia mýta. O význame
Ľubietovej svedčia aj manželské zväzky medzi banským ťažiarom Petrom Schauflerom z
Ľubietovej, ktorý mal za manželku Alžbetu, ktorá bola pravnučkou prvého bansko-
bystrického richtára Ondreja. V roku 1465 uhorský panovník Matej Korvín oslobodil
Ľubietovú a jej dve poddanské dediny Povrazník a Šajbu od platenia komorského
zisku. V tom roku bol richtárom mesta Ľubietovej Ján Perchel a prísažnými Michal
Fleischer, Ondrej Hanel a Mikuláš Flokel. Nemecké priezviská svedčia, že ešte v tejto
dobe boli dominantnou skupinou vo vedení mesta Nemci. Ľubietovský mestský chotár
v stredoveku mal rozlohu vyše 8 000 hektárov. Nachádzali sa v ňom nielen ložiská
medenej rudy, železnej rudy, ale aj lesy a vodné toky, ktoré boli potrebné pri banskej
a hutníckej práci.

Najstaršou historickou kamennou stavbou, ktorá sa zachovala do súčasnosti, bol v
Ľubietovej farský kostol Blahoslavenej Márie Magdalény. O jeho počiatkoch, ako aj o
počiatkoch samotnej Ľubietovej, sa nám však nezachovali písomné dokumenty. Kostol
stál na návrší nad Ľubietovou a dominoval okolitej doline, spomína sa v roku 1397.
Gotický kostol bol v období 15. storočia v dôsledku vojen poškodený a v roku 1502 ho
opravili. Okolo kostola bol postavený cintorínsky múr. Kostol má aj v súčasnosti zachované
niektoré gotické architektonické prvky, ktoré poukazujú na jeho starobylosť. Ešte v roku

1921 sa v ňom nachádzal aj pôvodný
drevený gotický oltár. Gotické sochy z
kalvárie, umiestnenej pôvodne vo
víťaznom oblúku kostola, sa dostali ešte v
období rakúsko-uhorskej monarchie do
zbierok vtedajšieho Mestského múzea
(dnes Stredoslovenského múzea) v Ban-
skej Bystrici spolu s unikátnou sochou
Panny Márie s Ježiškom zo 14. storočia.
V samotnom kostole je kaplnka, ktorá má
gotický strop, ktorého rebrá sa spájajú do
stredového svorníka v tvare ruže. Na
vonkajšej strane kostola sa do súčasnosti
zachovali freskové maľby, ktoré sú však
dnes ukryté pod novšou vakovkou. Pri
vchode do kostola sa nachádza veľko-
rozmerná scenéria zo života sv. Krištofa a
na severnej strane sakristie sa nachádza

scenéria venovaná sv. Františkovi Serafínskemu.
Postupne v období 16. – 17. storočia sa začínali v Ľubietovej presadzovať Slováci.

Dôsledkom toho bola aj stavba slovenského kostola v roku 1647, na ktorého mieste bol
v roku 1677 postavený nový a väčší kostol. Kostol bol zasvätený sv. Michalovi. Situovaný
bol na východnej strane cintorínskeho múru farského kostola. Kostol však v dôsledku
úplného poslovenčenia Ľubietovej prestal byť potrebný, preto ho v rokoch 1787 – 1807
zrútili a materiál z neho  použili na opravu farského kostola, ktorý už slúžil aj ľubietovským

mešťanom slovenskej národnosti.
Ďalšou veľmi zaujímavou stavbou bol

v Ľubietovej mestský hrad. Ľubietová
podobne ako Banská Bystrica, Banská
Štiavnica alebo Kremnica mala svoj vlastný
hrad. Na rozdiel od predchádzajúcich však
nebol postavený okolo kostola na návrší,
ale bol situovaný v doline pri Ľubietovskom
potoku (dnes potok Hutná) priamo upros-
tred námestia. Postavený (resp. prestava-
ný) bol v roku 1564 a v jeho múre sa nachá-
dzala kamenná delová guľa vystrelená
Turkami, ktorá bola pre Ľubietovčanov
symbolom odporu proti Turkom a spomien-

kou na ľubietovského hrdinu Vavra Brezuľu, ktorý bojoval s Turkami a podľa legendy ich
sekal manželke do kapusty. Guľa sa zachovala do súčasnosti v zbierkach Stredo-
slovenského múzea. Hrad bol v období 19. storočia postupne zrútený a na jeho mieste
bola postavená budova radnice v neogotickom štýle, ktorá je ozdobou obce do súčasnosti.

V súčasnosti obec Ľubietová predstavuje unikátnu prekrásnu lokalitu so zacho-
vanými meštianskymi domami, ktorých stavebný výzor má v dôsledku úpadku baníckej
činnosti v novoveku len jednoduchý charakter. V ľubietovských vrchoch sa nachádza
množstvo baní a banských diel s haldami, ktoré sú perlou Ľubietovej a dotvárajú prírodnú
scenériu a návštevníkom sú dokladom jej bohatej banskej minulosti a prosperity. V
súčasnosti sa, a to úspešne, o znovuobnovenie týchto pamiatok usiluje Občianske
združenie LIBETHA s pani predsedníčkou Dagmar Zajacovou a tiež obecná samospráva
na čele so starostom, pánom Ing. Pavlom Zajacom. Jedným z výsledkov ich rôznorodej
činnosti je prebiehajúci archeologický výskum námestia a priamo mestského hradu pod
vedením archeológa JUDr. Mgr. Martina Kvietka. Rovnako tak aj obnova a vytvorenie
turistických trás k banským dielam a spolupráca  s obcami Povrazník a Strelníky (pôvodný
názov obce bol Šajba), ktoré majú tiež svoje krásy a legendy. V Povrazníku sú to napríklad
tri kamene, ktoré sú umiestnené uprostred obce a podľa legendy slúžili na výrobu povrazov,
podľa ktorých obec dostala aj pomenovanie. Ľubietová je dnes dôkazom toho, že kto chce
a pozná svoju minulosť a chráni dedičstvo svojich predkov, má aj perspektívnu budúcnosť.

Vladimír Sklenka

Mapa okolia siedmich stredoslovenských banských miest.

Námestie v Ľubietovej s mestským hradom.



Pôvodný názov Kuzmányho básne Sláva šľachetným
napovedá, že sa autor v úcte skláňal pred ľuďmi, ktorí vo
svojom konaní dávajú prednosť občianskym cnostiam.
Zaužívaný názov Kto za pravdu horí je menej priliehavý. Báseň
má dlhý a pestrý život. Kto by jej vek odhadol na plných
stošesťdesiatšesť rokov? Je ustavične žiaduca. Celý život
autora a jeho skutky by pôsobili aj v dnešnej dobe príkladne.

V ten deň druhej polovice novembra 1846, po rodinnej oslave narodenín dvojročnej, v
poradí druhej dcéry Karolíny Zuzany Hermíny a Kuzmányho „štyridsiatky“, utiahol sa
zamyslený oslávenec do pracovne. Rozsvietil banícky kahanec s hranatým knôtom. Jeho
plamienok horel pokojnejšie v porovnaní so sviečkou a dával viac svetla. Na stole mal text
rozpracovanej adventnej kázne. Vedľa neho
štôsik nedávno došlých kníh, celkom navr-
chu s Braxatorisovou Marínou, darčekom k
narodeninám. Vyšla s finančným prispením
Kadavého v Pešti.

Keď preletel pohľadom knižnicu, závan
nostalgie mu zovrel srdce. V kuzmányov-
skom rode bol piatym kňazom, ktorý zve-
ľaďoval fond knižnice. Od pra-prastarého otca
sa v nej zhromažďovali vzácne diela, poč-núc
originálom Kralickej biblie, jej obnoveným
vydaním od Mateja Bela a Daniela Krmana
mladšieho, v jazykovej úprave podľa Dole-
žalovej Gramatiky – už storočnej jubilantky.
Uvidel v knižnici rozličné modlitebné knižky,
spevníky, niekoľko vydaní Tranovského
Cithary. Tiež diela Tablica, Palkoviča, Kollára,
Hollého, Šafárika, potom aj bernolákovcov
a štúrovcov. Všetky ich almanachy. Svoje
knižné diela ukladal osobitne.

Pohľad sa mu zastavil na Geografii
Bartholomeidesa vydanej v B. Bystrici roku
1798. Keď ho otec ako trinásť ročného poslal do Dobšinej zdokonaliť sa v nemčine, v
knižnici gymnázia mal túto knihu neobyčajne rád. Zahorel túžbou stať sa geológom. Z
Dobšinej si odniesol zbierku minerálov. Lenže zanietenie ani tak netrvalo dlho.

Zhodou okolností, toho večera sa musel zamýšľať aj nad ďalším vzdelaním vlastného
trinásťročného syna Karola. Núkali sa mu hneď dve možnosti, iné ako teológia, o ktorú syn
nejavil záujem. Priťahovala ho fyzika a zvlášť stroje. Banícka akadémia v B. Štiavnici sa
práve rozšírila o Lesnícky ústav. Vedel si Karola predstaviť raz ako jej budúceho profesora.
Ešte radšej by ho však videl študovať na nedávno založenej Katedre mineralógie, geológie
a paleontológie Baníckej akadémie. Štúdium sa práve oddelilo od chémie, hutníctva a
baníctva. Sám Zipser ho synovi vrelo odporúčal. Dokonca mu sľúbil zbytok svojej zbierky
uchránenej pred požiarom.

Otázku synovho štúdia Kuzmány nemohol ďalej odkladať, ale v ten večer sa ešte vrátil k
dojmom z rodinnej oslavy. Deti, pravdaže usmernené vzácnou manželkou Karolínkou, prekvapili
otca prednesom, takmer zabudnutej, zhudobnenej básne Freiheit, die ich meine, básnika
Maxa von Schenkendorf. Chlapci – Karol, Pavol a Peter spievali, Ľudmilka ich sprevádzala na
pianíne. Čistý spev, v nenáhlivom štvorštvrtinovom rytme, Kuzmányho mocne dojal. Báseň
mu pripomenula návštevu u Jána Kollára v Pešti roku1827. U neho sa s ňou prvýkrát zoznámil.

Vzal do ruky notovú predlohu piesne a potichu si ju zanôtil. Do toho sa mu akiste začali
miešať spomienky na priateľov, na ich rodiny, na spôsoby ako sa pridávali k zápasom o väčšiu
vzdelanosť detí i dospelých. K snahe úspešne zavŕšiť prijatie štúrovskej slovenčiny. K zápasu
proti zámeru únie evanjelikov s kalvínmi. Žiaľ, do všetkých zápasov sa nemohol vrhať spolu s
nimi. Jeho prvou povinnosťou bolo udržať pokoj a životaschopnosť miestnej evanjelickej cirkvi
troch národností. Úspešných podnikateľov, obchodníkov, remeselníkov, profesorov a učiteľov,
roľníkov v neistom postavení voči veľkým vlastníkom pôdy, ale aj ľudí nemajetných, odkázaných
na námezdnú prácu. V župnom meste a jeho okolí, v baníckom prostredí dosť často sa robili
kompromisy. Potreboval rozhľad, informácie o dianí v iných krajoch Slovenska. Dostával viacero

novín, kupoval knihy, písal menej literárnych
textov, ale o to viac bol účastný na príprave
praktických príručiek pre cirkev a školy.

Vďačnosť pociťovanú voči ľuďom, ktorí
tvrdo pracovali, krotili svoje vášne, prinášali
obete pre spoločné záujmy a ciele zamerané
do budúcnosti, alebo len pracovali a trpeli,
Kuzmány prežíval neraz na kazateľnici, v
rozhovoroch, aj pri písaní kázní a literárnych
textov. Aj v ten večer v pracovni, cez tlačiace
sa slzy videl plejádu ľudí, s ktorými prichádzal
do styku, o ktorých len počul alebo čítal ich
listy. Mnohým dlhoval opätovné poďakovanie,
prejav úcty a povzbudenia, na znak
spolupatričnosti a solidarity.

Privrel oči. Nechal sa unášať duchom
a rytmom piesne. O chvíľku sa mu do rytmu
núkali prvé slovenské slová. Dávali zmysel
jeho duchu prekypujúcemu láskou a chválou
ľuďom dobrej vôle, hrdinom všedných dní.
Uchopil ceruzku a robil poznámky na okraj
textu kázne. Pokračoval písaním a pohmká-

vaním melódie. Verš za veršom sa mu sťahovali z mysle na papier. Dalo by sa pri nich aj
pochodovať. Vyzývať a vzdávať vďaku ľuďom šľachetných sŕdc a činov.

Možno po hodine básnického vytrženia sa vrátil k začiatku básne a čítal: „Kto za
pravdu horí v svätej obeti / kto za ľudstva práva život posvätí“ ... Na papier dopadla
kryštálová slza. Posvätila verše, zárodok ktorých mu dlho ohrozoval srdce explóziou. Vďaka
Bohu dozreli včas, vytryskli a zbavili ho vnútorného napätia.

Tak nejako mohla vzniknúť báseň Sláva šľachetným, v roku Kuzmányho štyridsiatky,
zverejnenej až v roku 1848 v štúrovských Slovenských národných novinách. Ďalších dvadsať
rokov činorodého života mu bola výzvou i zadosťučinením. Chvalabohu, nielen jemu. Ako
hymnická pieseň, s inšpirovanou melódiou, je stále povznášajúca.

     Jozef Havran

Holandsko dnes poznáme ako krajinu tulipánov.
Lenže táto prekrásna a ospevovaná cibuľovitá kvetina
nepochádza z Holandska, ale zo strednej Ázie. V
Turecku, kde sa jej mimoriadne darilo, ju pestovali od
nepamäti. Jej cibuľka bola taká vzácna, že napríklad v
16. a 17. storočí patrila medzi najvzácnejšie dary a zlato
malo v porovnaní s ňou minimálnu hodnotu. Aj najsláv-
nejší maliar šerosvitu Rembrandt van Rijn si za niekoľko
svojich nesmierne vzácnych obrazov nezapýtal nič viac

a nič menej ako cibuľky tulipánov!
Krása  a farebná rozmanitosť tulipánov musí očariť každého človeka.

Pri veľkoplošnej výsadbe sa dajú z nich tvoriť rôzne obrazce aj texty. Dajú
sa však aj zneužiť, ako napríklad ani nie tak dávno v Anglicku. Veľkoplošnú
výsadbu zverili väzňom a keď tulipány rozkvitli, objavil sa v krásnej farebnej
kompozícii nápis Kráľovná je .... A bola predčasná žatva tulipánov!

Na naše územie si ju Turci doniesli so sebou, keď po mnoho desiatok
rokov okupovali veľkú časť Uhorska. No neboli to len tulipány, ale napríklad
aj jedlé gaštany, aj rôzne druhy zeleniny. Ale tulipány boli predsa len tulipány.

V časoch Monarchie najkrajší mesiac v roku máj nebol mesiacom lásky,
ale mesiacom tulipánov. A tak v máji sa konali slávnosti tulipánov. Aj v Banskej
Bystrici. Slávnosť tulipánov mala svoju neopakovateľnú atmosféru a celé mesto
sa na ňu veľmi tešilo. A nebola to len veľmi pestrá výsadba na každom voľnom
priestranstve, ale hlavne kultúrne podujatia. Slávnosti tulipánov sa organizačne
pripravovali  mesiace dopredu. Pripravovali ich rôzne spolky v meste, ktorých
bolo aj niekoľko desiatok. Najviac však vynikal Banskobystrický spolok mladých
obchodníkov. Každá slávnosť začínala prednesom poézie, v ktorej veršoch
dominovalo slovo tulipán. Potom nasledovali piesne s rovnakou tematikou,
vystúpenia dvojíc i trojíc s krátkymi skečmi, potom nasledovali zborové piesne
žien i mužov. Prizývali sa aj hosťujúci umelci.

O dvojhodinovom programe sa hovorilo v meste ešte celé týždne.
A majetnejší mešťania radi zaplatili za dvojkorunové vstupné aj 10, 15
či 20 korún. Veď preplatok šiel vždy na fond chudobných mesta a
miestne noviny sa predbiehali o ich menovité zverejnenie. Slávnosť
tulipánov mala takú moc, že aj ľudia, ktorí sa aj niekoľko rokov hnevali,
si v tom čase našli k sebe cestu!

                        Redakcia Permona

Pieseň Freiheit, die ich meine, hudba Karl Groos (1818),
text Max von Schenkendorff (1813).



Peniaze. Nikdy ich nebude dosť. Aspoň nie toľko, koľko by ich bolo
treba. Poriadny človek sa ich snaží získať poctivou prácou, iný podvodom,
krádežou, falšovaním. Mesto ich získa poplatkami a štát ich získa formou
daní. Má na to dokonca svoju ustanovizeň – daňový úrad. Zachovala sa anek-
dota zo starých čias. Keď dedinčania išli do mesta na jarmok, trikrát sa pre-
žehnávali. Pred krížom umučeného spasiteľa, pred dverami kostola a pred
daňovým úradom, pričom tu nezabudli poznamenať ...a zbav nás zlého, amen!

Dane. Prekliate slovo. No, má veľkú váhu, aj svoju históriu. Už ani
rozhľadení obchodníci a farizeji nevedeli pochopiť, prečo majú cisárovi
odvádzať takú či onakú daň. Pýtali sa teda Ježiša Krista, ukazujúc mu peniaz
dane. A Ježiš im odvetil: Daj Bohu, čo je božie a daj cisárovi, čo je cisárovo!

Zaujímavý je pohľad do daňovej listiny m. k. daňového úradu v Banskej
Bystrici pre rok 1875. Je to menoslov obchodníkov a priemyselníkov, platcov
daní, členov Obchodnej a priemyselnej komory, ktorá v tých časoch mala
sídlo v Bratislave. Tu boli uvedení  členovia komory s hlasovacím právom.
Bolo ich celkom 514. Takmer všetko veľmi známe osobnosti. Zaujímavá
pritom je tá skutočnosť, že výška  členského príspevku do pokladnice komory
sa odvíjala od výšky rovnej dane. Napríklad:  Žigmund Schebian, pekár –
daň 50 zlatých,  členský príspevok do komory 75 grajciarov.

Daňová listina nám dáva dobrý prehľad o tom, aké profesie boli v meste
Banská Bystrica najčastejšie. Tu sú: 14 pekárov, 16 debnárov, 50 čižmárov,
10 mäsiarov, 21 obchodníkov,76 krčmárov, 7 klobučníkov,  8 garbiarov, 10
zámočníkov, 7 kováčov, 30 krajčírov, 35 obuvníkov, 11 stolárov, 22
súkenníkov, 5 kolárov, 4 tkáči, 30 obchodníkov s miešaným tovarom, 7
obchodníkov s vínom a v malých počtoch ďalšie iné profesie.

V roku 1914 bola vypracovaná Listina najviac daní platiacich členov
zákonodarnej komisie Zvolenskej župy pre rok 1915. Listina je veľmi
prehľadná, lebo uvádza dane v poradí od najviac platiaceho až po najnižšiu
taxu. Z Banskej Bystrice je tam 48 obchodníkov a podnikateľov. Pre
zaujímavosť uvediem niekoľko známejších mien: Ignác Keme, obchodník,
daň 4 480 korún, Filip Löwy, veľkoobchodník s alkoholom, 3 082 korún,
Ármin Löwy, výrobca likérov, 2 962 korún, Dr. Július Heritz, veľkostatkár, 2
692 korún, Dr. Viliam Heritz, veľkostatkár, 2 403 korún, Jozef Löwy, výrobca
likérov, 2 226 korún,   Zikmund  Herzka, obchodník, 2 158 korún.

Dane vo výške medzi 2 000 – 1 000 korún platili: Pavel Wágner,
obchodník s vínom, Karol Burda, lekárnik, Štefan Szász, hotelier, Pavel
Renner, zlatník, Viliam Kovács, obchodník s vínom, Karol Bárczy, obchodník,
Ľudovít Fischer, obchodník so železom, Henrik Grün, obchodník s drevom,
Dr. Ľudovít Raitsis, hlavný mestský lekár, Štefan Rakovský, statkár, Karol
Flittner, predseda obchodnej a priemyselnej komory, Koloman Burkovszky,
hlavný župný prokurátor, Emil Móry, obchodník, Dr. Jozef Kelemen, advokát,

Filip Kohn, obchodník, Ármin Zsolnai, pivovarník, Dr. František Kostialik,
hlavný župný lekár, Izidor Steiner, výrobca Likérov, Ľudovít Badiny, poslanec
parlamentu, Karol Benyáts, modrotlačiar, Ján Furgyik, fabrika na súkno, Jozef
Stróbl, mäsiar, Jakub Strelinger, mäsiar, Manó Kemény, riaditeľ súkenky.

Menej ako 1 000 korún daní platili: Árpád Holesch, obchodník, Ľudovít
Rosenauer st., veľkostatkár, Juraj Hugyecz, stavbár, Jozef Havelka,
obchodník s knihami, Dr. Eugen Flittner, lekárnik, a ako posledný v zozname
Ľudovít Peierberger, stavbár, 777 korún. Bez konkurencie však najviac daní
zaplatil Jeho výsosť knieža Fridrich, veľkostatkár z Bratislavy, ktorý mal majetky
vo Zvolenskej župe, a to vo výške 31 384 korún a 15 filierov! Veľmi podobný
menoslov bol vypracovaný a schválený v Banskej Bystrici 17. októbra 1918,
a to pre platbu daní v roku 1919. Svetová vojna kadečo poprevracala, ale
zato dane prežili aj túto pohromu. Len knieža Fridrich mal majetky zoštátnené!

A na záver sa ešte pozrieme do dedín. Tu pri každých voľbách najviac
daní platiaci gazdovia automaticky  a bez voľby obsadili polovicu poslaneckých
miest v miestnom zastupiteľstve. Len druhá polovica poslancov bola volená
obyvateľmi. Možno to bolo aj na niečo dobré, lebo videli, na čo konkrétne sa
ich dane použijú. My už dnes také šťastie  nemáme.

       Michal Kiššimon

Naše mesto sa nemôže sťažovať na nedostatok stromov. Obklopujúce lesy tvoria
prekrásnu scenériu mestu, k čomu prispievajú aj stromy priamo v meste. Je to napríklad
aleja líp pri Hrone, urpínska lipová aleja, mohutné lipy pod pamätníkom SNP či starými
stromami oplývajúci mestský park. Ale nájdu sa aj zaujímavé exotické stromy, ako
napríklad ľaliovník, katalpa, gledíčia, orech čierny, kedysi aj ginko a iné. Spomeňme teraz
aspoň krásne kvitnúcu magnóliu a sakuru, niektoré ostatné zase nabudúce.

Magnólie sú kry i stromy, patriace do čeľade magnóliovité (Magnoliaceae). Asi 35 druhov
rodu magnólia je rozšírených v Severnej a Strednej Amerike, vo Východnej Ázii a v Himalájach.
Rastie aj v Stredomorí. Je jednou z najstarších skupín krytosemenných rastlín, ktoré sa zjavili
koncom druhohôr v kriede. Pôvodne boli hojne rozšírené, v treťohorách rástli po celej vtedajšej
súši. Paleobotanické nálezy sa potvrdili aj v Čechách. Slávny švédsky botanik Linné, zakladateľ
botanického názvoslovia, v 18. storočí použil pre názov tohto stromu s prekrásnymi kvetmi
meno svojho francúzskeho kolegu Pierra Magnolieho (1638 – 1715). Z pestovaných druhov
je u nás najrozšírenejšia dekoratívna magnólia Soulangeova (Magnolia x soulangiana), ktorá je
krížencom magnólie holej a magnólie ľaliokvetej, pochádzajúcich z Číny. Meno dostala po
francúzskom šľachtiteľovi Soulangeovi, ktorý ju uviedol na trh v roku 1820. Na Slovensko sa
dostala v roku 1880. Kvitne v apríli ešte pred vypučaním listov veľkými (10 – 20 cm) bielymi,
z vonkajšej strany ružovkastými kvetmi. V Banskej Bystrici ju nájdeme na viacerých  miestach.
Pomerne mohutný strom so silnými piatimi vetvami sa nachádza v Kapitulskej ulici pred
budovou Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. Táto budova pre kňazský seminár
bola postavená v rokoch 1805 – 1807 namiesto pôvodného, uprostred zelene stojaceho
domu uhorského palatína Františka Vešeléniho, po ktorom sa dlhšiu dobu nazývala terajšia
Kapitulská ulica. Na Kollárovej ulici nájdeme pár magnólií nižšieho vzrastu a ojedinele aj v
niektorých parčíkoch (Fončorda, Národná ulica).

Druhým zaujímavým a atraktívnym stromom
je višňa pílkatá (Prunus serrulata), známejšia pod
menom sakura. Nazýva sa aj Hill Cherry alebo
Oriental Cherry. Patrí do čeľade ružovité (Rosaceae).
Tieto nevysoké stromy (8–12 m) vzhľadom pripo-
mínajúce čerešňu sú kultovými stromami Japonska.
Vyznačujú sa bohatstvom nevoňavých kvetov, ktoré
ešte pred vypučaním listov alebo súbežne s nimi
zmenia strom na obrovskú kyticu. Kvitne v apríli až
v máji. Známych je viac kultivarov, ktoré sa líšia farbou kvetov od bielej, ružovej až po
oranžovú. Na Slovensko sa dostali asi až od roku 1920. V Banskej Bystrici ju nájdeme zjari
krásne kvitnúť na Hronskom predmestí, kde je  vysadených 19 stromov v tvare ležiaceho
a obráteného písmena L. Niektoré sú už napadnuté drevokaznými hubami a evidentne nie
sú pravidelne ošetrované. Niekoľko  stromov (9) sa nachádza aj na ulici Šoltésovej. Novšie
výsadby sú medzi cestou a chodníkom na starej Fončorde (ul. P. Jilemnického a M. Nešpora).
Ešte v druhej polovici 20. storočia bolo niekoľko pozoruhodných exemplárov v parčíku nad
starou tržnicou pri hradnom areáli.  V Japonsku je sakura natoľko obľúbená, že ju oslavujú
špeciálnym sviatkom hanami. Ľudia vo veľkých počtoch navštevujú aleje či sady, parky a
chrámy, kde obdivujú krásu kvetov tohto stromu a takto relaxujú. Zakrpatené formy sakury
(bonsai) pestujú v kvetináčoch a tieto ako cenný rodinný majetok si odovzdávajú z pokolenia
na pokolenie. Sakura sa dostala aj do USA vo forme daru (v r. 1912)  mesta Tokio hlavnému
mestu USA Washingtonu DC. Vysadené sú v parku Tidal Basin a na jar sa aj tu – podobne ako
v Japonsku – konajú oslavy kvetov sakury vo forme  národného Chery Blossom Festivalu.

Norbert Gáborčík

Niektorí čitatelia Bystrického permona už možno zaregistrovali
existenciu Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného.
Svojou činnosťou a zameraním chce spolok nadviazať na tradíciu a
odkaz spolku, ktorý v roku 1927 založil profesor Jan Roubal (Permon
2005/1). V spolupráci s mestom, spoluobčanmi a sympatizantmi
chce spolok obnovovať a zachovávať historické a kultúrne hodnoty
mesta, zvyšovať historické povedomie jeho obyvateľov a rozvíjať tak
v nich patriotizmus a hrdosť na Banskú Bystricu. Jedným z asi dvad-
siatky projektov, s ktorými sa podrobnejšie môžete oboznámiť na
stránke www.bbsoo.sk, je aj obnova II. zastavenia krížovej cesty na
Španiu Dolinu v Medenom Hámri, ktoré bolo v 70. rokoch minulého
storočia odstránené. Obnovu zastavenia chce spolok realizovať v
spolupráci s o. z. Permon, ktoré už má skúsenosti s obnovou 5.
zastavenia – Arcizíbeľ (Permon 2003/1,3). V prípade úspešnej
realizácie projektu by sa skompletizovali zastavenia druhej najstaršej
a zároveň najstaršej zachovalej krížovej cesty na Slovensku, ktorá
končí Kaplnkou Božieho hrobu, pochádzajúcou z r. 1594. Kaplnka
je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme a ako jediná na
Slovensku sa zachovala dodnes. Záujemcovia o spoluprácu pri
realizácii projektu sa môžu informovať na adresa redakcie.



Pred 150 rokmi, 10. februára 1863, sa v Turčianskom
Sv. Michale (časť Somolice) v rodine mlynára narodil
básnik, publicistka a prekladateľ Izidor Žiak Somolický.
Spôsobom života i tvorby stelesňoval typ nespokojného
slovenského intelektuála, ktorému nebol ľahostajný osud
národa koncom 19. storočia.

   V roku 1877 prišiel študovať na banskobystrické
gymnázium, kde k jeho spolužiakom patril napr. aj Jozef
Murgaš. V časoch zostrujúcej sa maďarizácie nedokázal
pred profesorským zborom zatajiť svoje silné národné
povedomie. Jeho prejavom boli aj schôdzky študentov u

štúrovského básnika Jána Bottu, žijúceho v tom čase v Banskej Bystrici. Na nich si
spoločne sprítomňovali slávne kapitoly
slovenského národného života, čo nezos-
talo dlho utajené. Za túto činnosť boli
študenti i básnik prenasledovaní, ale aféra
okolo tohto prípadu zásluhou riaditeľa
gymnázia utíchla iba kvôli dobrému menu
školy. Somolický si to však odniesol za
všetkých. Šiestu triedu dokončil už súk-
romne, pričom bol nútený sa živiť ako pisár
u známeho banskobystrického advokáta
Andreja Hanzlíka. Ďalej už študovať ne-
mohol. Táto skúsenosť poznačila Somolic-
kého natoľko, že nikdy nenadobudol pocit
istoty a iskrivého sebavedomia, stal sa z
neho bohém, ktorému pevné životné ciele
neustále unikali – ušla sa mu vždy iba
náhražka. Nebyť pochopenia Andreja
Hanzlíka, ktorý ho celý život podporoval,
nebola  by jeho duša vzlietla ani to tej výšky,
v akej sa zrodili jeho verše.

Začiatkom 80-tych rokov 19. stor.
nadviazal živý styk so slovenskými časo-
pismi a ich redaktormi a stal sa známym ako básnik, autor krátkych prozaických útvarov,
besedníc a politických článkov. Cítil však stiesnenosť svojich osobných pomerov, ako aj
chatrnosť vtedajšieho národného života v meste pod Urpínom. Neustále sa po vzore
svojho spolužiaka Jozefa Murgaša
zaoberal myšlienkou odísť do Ameriky k
organizátorovi slovenského života vyda-
vateľovi Rovniankovi. Aj táto sľubná
perspektíva sa mu rozplynula, podobne aj
jeho krátke manželstvo. Nádej mu svitla v
januári 1896, keď sa stal redaktorom
Národných novín v Martine. Tri a pol roka,
strávených v redakcii, sa stalo najdrama-
tickejšou kapitolou jeho života. Niekoľ-
kokrát bol odsúdený za autorstvo politic-
kých článkov na trest väzenia do Vácova,
pričom nie všetky boli z jeho pera. Väčšina
pochádza od S. H. Vajanského. Somolic-
kého bohémska nátura a kritický pohľad
na oficiálnu martinskú spoločnosť zaprí-
činili jeho nútený odchod z redakcie. Ostala
v ňom zatrpknutosť k Martinu, ale svoj
vzťah k nemu po rokoch zmenil, lebo cítil zviazanosť s národným životom.

K obdobiu pôsobenia v redakcii Národných novín patrí aj častá korešpondencia s
mladým Jozefom Gregorom Tajovským. Poznali sa už z Banskej Bystrice, preto sa nádejný
adept literatúry obrátil práve naňho s prosbou o radu a posudky básnických prvotín. Ten
ho dosť nemilosrdne kritizoval: „Braček môj, ja som najmenej 9 rokov pre kôš písal a
len potom za 9 rokov uverejňovali moje prácičky. Cez túto dráhu musí každý prejsť...A
či si už proboval prózou dačo napísať? Aj v próze píšuc môžeš sedieť na Pegasovi.“

Spočiatku Somolického poézia vzbudila až nezaslúžený obdiv, pretože kritici v ňom
videli najmä nového slovenského básnika. Neskoršie prešla sitom prísnejších umeleckých
kritérií. Básnikovou poéziou prenikali pocity, ktoré ho sprevádzali v osobnom živote –
osamelosť, smútok, sklamanie, nedostatok lásky. Sympatické je však ich sociálne ladenie.
Zbierka básní Na svite (Ružomberok, 1898) bola nadšene prijatá, básnik však svoj

talent v nasledujúcom období
nerozvil do takej hĺbky, aby sa
dostal na čelné miesto v našom
písomníctve, zostal v tieni velikánov.
Do literárnych časopisov rozposielal
aj časti cyklu básní Z hôr, samos-
tatne nikdy nevyšiel. Vypomáhal si
aj mravoučnými prozaickým kniž-
kami – S kroka na krok, Chodil po
pánoch, Striga, Čertove kúsky,
Repozícia a i, v ktorých pranieroval
ľudské nedostatky. Nedosiahli však

vyššiu úroveň.
Izidor Žiak Somolický

sa zapísal do povedomia Banskobystričanov, vážili si ho ako inteligentného
človeka, ktorý okrem iného ovládal niekoľko jazykov, samozrejme aj maďarčinu.
Hoci celým svojím životom presviedčal o svojom národnom uvedomení, nebol
nepriateľom iných národov, ani maďarského. Dokumentuje to aj fakt, že ho
vyhľadávali mnohí inteligenti tzv. uhorskej orientácie, medzi nimi aj Emil a Ludvik
Podhradskí. Mali ho úprimne radi a ctili si ho pre nezmieriteľnosť v obrane
Slovákov i ako nadaného básnika. Obaja žili istý čas v Banskej Bystrici ako
vyšší úradníci a Žiaka navštevovali u jeho zamestnávateľa pre jeho dobre
vybavenú knižnicu. Bratia ho požiadali o revíziu svojich prekladov Sládkovičovej
Maríny do maďarčiny a Petöfiho veršov do slovenčiny. Na uvedených prekladoch
mal Somolický nemalý podiel, čo bolo náležite uvedené v tlači.

Somolický nezabudol ani na študentské schôdzky v Bottovom byte.
Ako dospelý rád podporoval slovenských študentov. V roku 1911 si v meste
založili spolok Mor ho! na čele s Jánom Filipčom, zopakoval sa však scenár
zo Somolického mladosti. Po prezradení bol Ján Filipča obvinený z vlasti
zrady a vylúčený zo všetkých stredných škôl v Uhorsku!

Pred začiatkom prvej svetovej vojny roku 1914 sa Somolický nechtiac
stal aktérom politického škandálu v meste. Incident bol vyvolaný listom Alberta
Mamateja, predsedu Amerického slovenského spolku, v záležitosti financovania
slovenského alumnátu (t.j. ústavu pre výchovu kňažského dorastu). List obdržali

Dr. Thurzo, J. Vansa a Žiak Somolický, mohli ho však ako podozrivú zásielku otvoriť iba
v prítomnosti polície. Povrávalo sa totiž o zneužití finančného príspevku na pomoc Srbom,
z čoho vyplývalo, že zapredali vlasť. Menovaní boli eskortovaní na slúžnovský úrad a

odtiaľ na políciu. Ich byty boli následne
prehľadané a sledované. Keď sa dosved-
čila ich nevina, boli prepustení.

Na sklonku života chorľavel a 25.
januára 1918 v opatere Andreja Hanzlíka
ako 55-ročný zomrel. Svojou osobnou
drámou a jej lyrickým sebavyjadrením
naznačil jednu z možných ciest poézie pre-
chodného obdobia medzi Hviezdoslavom
a Kraskom.

Pochovaný bol na banskobystrickom

katolíckom cintoríne. Na jeho pamiatku
predstavitelia MO Matice slovenskej
odhalili roku 1943 pamätnú tabuľu na
dome č. 8 v Lazovnej ulici, kde býval a
pracoval u svojho dobrodincu A. Hanzlíka.

Väčšia časť jeho pozostalosti sa
nachádza v zbierkovom fonde SNK v
Martine, ale aj ŠVK – Literárne a hudobné
múzeum v B. Bystrici vlastní niekoľko
zaujímavých zbierkových predmetov, z
ktorých čerpá obrazová príloha príspevku.

                   Jana Borguľová

Izidor s advokátom Jánom Veselom okolo r. 1910

Dobová fotografia z odhalenia pamätnej tabule v roku 1943.

Hrob na katolíckom cintoríne.



2. mája 1863 prišiel na svet v radvanskej fare najmladší z troch
žijúcich synov Andreja Sládkoviča a Antónie Sekovičovej Martin Metod.
Z deviatich detí, ktoré sa v tejto rodine narodili, ostali
na žive okrem troch chlapcov ešte dve dievčatá. Štyria
chlapci na žiaľ celej rodiny umreli v útlom veku (jeden
na Hrochoti, traja v Radvani).

Pretože sa Martin narodil v roku, kedy sa slávilo
1 000. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda,
dostal druhé meno Metod (vo viacerých publikáciách
je uvádzaný nesprávne ako Miloš). Otec Andrej zasadil
na počesť oboch udalostí na dvore pri evanjelickej fare
lipu, ktorú môžeme ešte aj dnes vidieť.

Mal iba 9 rokov, keď vo veku 52 rokov umrel jeho
otec a celá ťarcha výchovy ostala iba na  matke.

Martin Metod navštevoval ľudovú školu v Radvani,
gymnázium v Banskej Bystrici a teologické štúdiá
absolvoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Po
vysvätení pôsobil ako kaplán v Nadlaku, v Liptovskom
Mikuláši a Brezovej pod Bradlom, 42 rokov ako kňaz
v Senici, kde sa jeho život 26. augusta 1934 ukončil.

Martin Metod bol jediný syn Andreja Sládkoviča, ktorý zdedil po
ňom básnické nadanie a toto okrem iného uplatnil hlavne v tvorbe pre
deti, v čom mal na Slovensku prvenstvo. Celé desaťročia pred prevratom
(1918) vydával Noviny malých a po prevrate vydal zbierky Zo života
malých, Drobné kvieťa pre dobré dieťa, Za hrsť kláskov a Vtáčí džavot.
Svoje literárne práce uverejňoval v rôznych dobových periodikách. Bol
nielen básnikom a cirkevným spisovateľom, ale i prekladateľom ruskej,
nemeckej a maďarskej literatúry. Z ruských klasikov prekladal Gogoľa,
Puškina a Turgeneva. Jeho najvýznamnejším prekladom z nemeckého
jazyka je Goetheho Faust.

M. M. Braxatoris-Sládkovičov udržiaval priateľské vzťahy s  významnými
slovenskými spisovateľmi, ktorí si podľa zachovanej korešpondencie veľmi

vysoko cenili jeho literárnu prácu. Terézia Vansová ho
napr. oslovuje „Drahý pán brat môj!“, Pavol Ország
Hviezdoslav ho tituluje „velebným a slovutným pánom“
alebo „vysokocteným priateľom mojím“. Bystrický rodák
Jaroslav Vlček, literárny historik a kritik, správca Matice
slovenskej v Martine a profesor Karlovej univerzity v
Prahe, ho oslovuje „dôstojný pane“ a nabáda ho, aby
vydal súborne svoje literárne dielo, čo by podľa Jaroslava
Vlčeka malo byť „literárnou povinnosťou autora“. Otvorene
sa vyjadril, že okrem diela Hviezdoslava si „najväčšmi zo
všetkého, čo sa teraz u nás veršuje“ váži práce Martina
Sládkovičova. Štefan Krčméry mu k 60. narodeninám
gratuluje z Martina a pridáva: „Hľa, nevedel Sládkovič,
že vtedy požehnal mu Hospodin nielen nového dediča
mena, ale i poézie“, a vysvetľuje, prečo dostal mená
Martin a Metod. Martin podľa Martina Luthera a Metod
na počesť vierozvestca Metoda. K jubileu mu gratulovala
písomne i spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová.

Martin Metod Braxatoris-Sládkovičov bol 40 rokov ženatý s Matildou
Stollmannovou, dcérou evanjelického farára v Beluji Andreja Gustáva
Stollmanna, ktorý pochádzal z banskobystrickej rodiny Stollmannovcov.
Mali spolu sedem detí, z ktorých dve zomreli. Najmladší syn Pavol zdedil
po otcovi nadanie, ktoré uplatnil ako textár populárnych piesní Gejzu
Dusíka, ešte i dnes často hraných v slovenskom rozhlase.

Martin Metod Braxatoris-Sládkovičov umrel dva dni po mozgovej
porážke 26. augusta 1934. Pochovali ho na evanjelickom cintoríne v
Senici, kde odpočíva aj jeho staršia sestra Oľga a jej manžel,
náboženský spisovateľ a bývalý farár v Senici-Čáčove Ján Mocko.

Eva Furdiková

Martin Metod Braxatoris

Za Uhorska pred 1. svetovou vojnou bolo veľmi málo slovenskej inteligencie a málo
bolo aj architektov Slovákov. Kto chcel existovať, prispôsoboval sa tlaku. Na Slovensku
bola pre Slovákov, ktorí chceli podnikať ako architekti, situácia neudržateľná. Aj Blažej
Bulla sa z Martina odsťahoval do Samarkandu v Rusku a Dušan Jurkovič radšej pôsobil
na Morave. Ani architekt, ktorému venujeme tento článoček a ktorý zostal na Slovensku,
to nemal doma na ružiach ustlané.

Architekt Samuel Petrikovich (čítaj Petrikovič) sa narodil v Radvani, niekdajšom
(dnes už neexistujúcom) mestečku pri Banskej Bystrici 10. januára 1855 v rodine
prachárov (výrobcov pušného prachu). Jeho starší brat Ján, ktorý neskôr pôsobil v
Martine ako lekár, sa stal známym ako podpredseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti
a zapísal sa do dejín martinského kultúrneho života. Samuel Petrikovich chodil do ľudovej
školy v rodisku a gymnázium navštevoval v Banskej Bystrici. Ako 14-ročný ostal úplnou
sirotou; s pomocou brata Jána sa dostal na vysokú školu technickú do Viedne, kde
ukončil v roku 1878 štúdium architektúry. Vo Viedni sa zapájal do práce v spolku
slovenských vysokoškolákov Tatran.

Po skončení vysokej školy nastúpil do štátnej služby na Katastrálnom vymeriavacom
úrade v Banskej Bystrici. Pre slovenské zmýšľanie ho koncom roka 1882 preložili do
Debrecína. Túto zmenu však neprijal,  radšej vystúpil zo štátnej služby a vstúpil do
zamestnania v banskobystrickej firme Krappe. Od roku 1887 sa osamostatnil ako architekt
v rodisku, Radvani. Dostal sa k práci na generálnej oprave skonfiškovanej matičnej
budovy v Martine, ale nakoniec mal z toho protiveň v podobe  nezhody so štátom, práce
mu neuhradili a ocitol sa v núdzi. Pomáhali mu slovenskí národovci a zadávali mu odborné
práce, napr. projekty stavieb a opráv niektorých evanjelických kostolov. Pozoruhodné je,
že pritom neuspel  doma, v Radvani. Jeho projekt na opravu tamojšieho evanjelického
kostola nakoniec zamietli. Pri prerokúvaní sa ozval hlas: „Radšej nech sa kostol zrúti,
akoby ho mal pansláv stavať!“

Okrem svojho zamestnania mal Samuel Petrikovich zaujímavé záľuby. Podobne
ako niektorí iní architekti aj on sa zaujímal o archeológiu. V rokoch 1901 – 1903 sa
pustil do archeologického výskumu na Veľkom Hrádku pri Malachove neďaleko Radvane.
Slúžnovský úrad v Banskej Bystrici mu však po čase zakázal v prácach pokračovať,
pravdepodobne preto, že okrem mestského múzea v Banskej Bystrici niektoré nálezy
posielal do Slovenského národného múzea v Martine. S ním spolupracoval aj na vlastnej
odbornej úrovni. Správa martinského múzea mu zadala práce na projektoch pre vlastnú
muzeálnu budovu. Vypracoval niekoľko variantov – z rokov 1901, 1905 a 1906. Na

zachovanej fotografii variantu z roku 1905 vidno na priečelí budovy architektonické
prvky slovenskej ľudovej architektúry – inšpiráciu štítmi slovenských dreveníc, podobne,
ako to robil Dušan Jurkovič napr. pri svojich budovách na Radhošti na Morave. Projekty
Samuela Petrikovicha pre budovu Slovenského národného múzea v Martine spomína aj
Jozef Hlavaj v diele Martin – stavebný obraz mesta. Okrem neho zadali projekty aj
architektom Stanislavovi Zacharovi a Michalovi M. Harmincovi. Z týchto troch autorov
naostatok definitívne vybrali Michala M. Harminca, ktorého budova prvého slovenského
múzea stojí v Martine blízko Národného domu.

Pred 1. svetovou vojnou sa Samuel Petrikovich zaoberal ďalšou, tento raz čisto
technickou záľubou – vynálezom samočinného zapájania a odpájania železničných vozňov.
Jeho dokumentácia aj so žiadosťou o patent sa na Patentovom úrade v Budapešti „stratila“.
Neskôr, okolo roku 1915 sa zaoberal ďalšou technickou záľubou – štúdiou energetického
využitia slovenských riek. Bolo to 30 rokov pred výstavbou Oravskej priehrady, vážskej
hydroenergetickej kaskády a vodného diela Liptovská Mara a pol storočia  pred prácami
na vodnom diele Gabčíkovo.

V roku 1909 sa z existenčných dôvodov pokúsil podnikať v tom istom odbore ako
jeho predkovia – v prachárstve. Túto prácu robil až do 1. svetovej vojny. Pod dojmom
hrôz vojny, uvedomujúc si, koľko mladých slovenských životov hynie na fronte, obrátil
sa na grófa Antala Radvanszkého, ktorý sídlil v Radvani v historickom kaštieli a bol
synovcom  ministerského predsedu Istvána Tiszu, aby intervenoval u svojho strýka,
keď už toľko Slovákov umiera za Uhorsko, aby im zabezpečili aspoň slovenské školstvo.
Gróf mu však po nemecky odpovedal: „Die Slowaken sind gut nur für Kanonenfutter.“

Na konci vojny, keď sa už rakúsko-uhorská monarchia rozpadala, ešte pred
oslobodením Radvane československým vojskom 8. decembra 1918 sa tu uskutočnila
mohutná manifestácia ľudu na podporu oslobodenia Slovenska v novej republike.
Zhromaždilo sa tu okolo 8 000 Slovákov z celého okolia Banskej Bystrice a Samuel
Petrikovich tomuto zhromaždeniu predsedal.

Bol aj starostom Radvane.
Zomrel v Radvani 1. marca 1919 a pochovali ho na miestnom cintoríne. Keď sa

však po stavebnej likvidácii Radvane a následnej výstavbe banskobystrického sídliska
Juh na jej mieste aj radvanský cintorín stal predmetom vandalizmu a devastácie, na
žiadosť rodiny previezli telesné pozostatky architekta Samuela Petrikovicha v roku 1984
na Národný cintorín v Martine.

Igor Thurzo



Pri opise pohostinských zariadení nemožno si nevšimnúť vtedajšiu úroveň služieb.
Zdá sa, že v období 1. Československej republiky platilo heslo: Náš zákazník, náš pán.
Majitelia podnikov i hostinskí mali všetkých zákazníkov v úcte. „Úslužnosť bola veľká.
Každého pekne obslúžili a rovnako, lebo vraj peniaze sú rovnaké, vraveli“ (J. Majling).

Najviac si hostinskí vážili štamgastov – stálych hostí, ktorí prichádzali do podniku
pravidelne. Štamgasti mali svoje stále miesta a konzumovali vždy rovnaké nápoje.
Koncom minulého a začiatkom 20. stor. bolo v Čechách zvykom zakladať uzavretejšie
kolektívy, tzv. stolné alebo stolové spoločnosti, ktoré združovali stálych hostí –
štamgastov. Spoločnosti organizovali zábavy a posedenia pre priateľov a svoje rodiny,
charitatívne podujatia, vlastenecké a podporné akcie ap. Stolové spoločnosti ako
malé priateľské krúžky stálych zákazníkov pohostinských zariadení, ktorí spolu hrávali
karty, biliard či kolky, alebo ako samostatné spolky existovali aj v Bratislave. V Banskej
Bystrici vznikol spolok podobného zamerania pod názvom Mešťanská stolová
spoločnosť v r. 1895. O jeho obľube svedčí, že v r. 1923 mal už dvesto členov,
ktorých stmeľovala zábava, spoločné záujmy, osobné sympatie a priateľstvo.

Úroveň služieb v „nóbl“ podnikoch bola vyššia než v bežných periférnych
krčmičkách. Vládla tu čistota, obsluha bola rýchla a spoľahlivá. Hoci začiatkom 20.
stor. už bola ženská obsluha v hostincoch rozšírená a neraz bola lákadlom pre
mužských návštevníkov, v „lepších“ bystrických podnikoch prevládala mužská
obsluha s presnou hierarchiou od pomocníkov, čašníkov až po vrchného – kelnera,
ktorý ako jediný aj inkasoval. Napriek familiárnej atmosfére nebývalo zvykom, aby
si kelner alebo hostinský so zákazníkmi vypil. Vo vzťahoch majiteľ – zákazník
prevládala profesionalita.

Banskobystrické kaviarne a reštaurácie si udržiavali na svoju dobu vysokú
úroveň. Noviny a časopisy vo viacerých jazykoch boli samozrejmosťou, na stole
nechýbali zápalky.1 Dobové noviny prinášajú aj občasnú kritiku:

„Banskobystrické kaviarne sú síce veľkomestské, ale ani v jednej nie je dostatok
časopisov – len po jednom exemplári. Tiež panuje tu nezdvorilosť hosťov kaviarní
– noviny vezmú spred cudzinca bez opýtania“ (Pohronský hlásnik 24. 5. 1934).

Ako som naznačila na začiatku, v návštevnosti jednotlivých podnikov sa
prejavovalo sociálne, prípadne záujmové a profesné rozvrstvenie mestského
obyvateľstva. Istú diferenciáciu možno sledovať aj vo vlastníctve a vedení
pohostinských zariadení. Ukazuje sa, že tzv. lepšie podniky viedli v prvých
poprevratových rokoch židovskí alebo maďarskí (resp. promad'arsky orientovaní)
podnikatelia, ktorí poskytovali zákazníkom kvalitné služby na vysokej úrovni. Viaceré
reštauračné zariadenia spravovali českí hostinskí, ponúkajúci českú kuchyňu a
české pivá. Slováci boli majiteľmi menších krčmičiek a výčapov. Na úroveň služieb
spomína informátor: „Najviac sa mi páčili Židia – tí mali také vyberané spôsoby. To
kresťania nevedeli tak zaobchodiť so zákazníkom“ (J. Majling).

V trojjazyčnej Banskej Bystrici sa v spoločenskej komunikácii používali tri jazyky
– slovenčina, nemčina a maďarčina. Tieto jazyky sa ozývali aj v pohostinských
zariadeniach – aj tu sa odrážala diferenciácia obyvateľov mesta. „Páni“ sa najradšej
rozprávali po maďarsky, Židia používali často nemčinu, nižšie vrstvy komunikovali
po slovensky. Dobová tlač prináša mnoho informácií, dokumentujúcich používanie
jednotlivých jazykov v rôznych sociálnych skupinách a vrstvách. Zdá sa, že najťažšie
sa s používaním slovenčiny po vzniku 1. ČSR vyrovnávali práve Slováci zo stredných
vrstiev, ktorí vlastnú reč nepovažovali za „dostatočne panskú“.

„Každý maďarský a židovský obchodník hovorí so svojimi zákazníkmi po
slovensky, ale slovenské paničky hovoria k robotníkovi po maďarsky a české
nemecky. To sú vlastenky?“ (Pohronský hlásnik 10. 11. 1927).

Terézia Vansová tiež spomína na malomestský život v Banskej Bystrici a na
bystrické dámy, ktoré „po slovensky nechceli hovoriť, po nemecky dobre nevedeli
a po maďarsky sa ešte nedoučili“ (Vansová 1978:402).

„V Banskej Bystrici je veľa Slovákov, ktorí len maďarsky rozprávajú. Kišasonky
z remeselníckych, meštianskych rodín – otec je štátnym úradníkom slovenským a
slečny dcéry zaťaté maďarofilky“ (Hronské noviny 28.7.1923).

Naznačená realita sa samozrejme prejavila aj v komunikácii v jednotlivých
podnikoch. Vo väčšine pohostinských zariadení obsluhovali čašníci a hostinskí po
slovensky, ale stálych zákazníkov, ktorých poznali, oslovovali podľa ich zaradenia z
hľadiska sociálneho či etnického aj po maďarsky alebo nemecky.

Pohostinské zariadenia, reštaurácie, kaviarne, vinárne, pivárne, hotely, cukrárne
a iné podniky podobného zamerania boli vždy priestorom spoločenskej komunikácie
a kontaktovania obyvateľstva rôznej sociálnej, etnickej a konfesionálnej príslušnosti.
Tu sa odohrávali mnohé epizódy života jednotlivcov v rámci širšej komunity, tu
vznikali, ďalej sa rozprávali a odovzdávali príbehy, smutné i veselé historky.

„Aj do rozprávačského repertoáru mesta prenikla téma „príhod z pohostinstva“,
ktoré sa zväčša odohrali po záverečnej hodine alebo pri poháriku. Evidentná je aj

cyklizácia rôznych, zväčša humorných príbehov okolo určitej výraznej postavy –
stáleho kaviarenského hosťa. Ako vyplýva z dobovej tlače a beletristickej literatúry,
bol takouto postavou lekárnik Burda, pán Mokrý“ (Darulová 1995).

Pri štúdiu problematiky spoločenských kontaktov a komunikácie vystupuje do
popredia otázka vzájomnej znášanlivosti, tolerancie a intolerancie obyvateľov mesta,
ktorá sa prejavuje v každodennom živote. Podľa P. Salnera možno pre potreby
urbánno-etnologického výskumu definovať toleranciu ako „úsilie skupiny a jej členov
pochopiť a akceptovať názory a normy, odlišné od vlastných. Základom takéhoto
prístupu je teda preferovanie modelu diferencovaného spoločenstva, v ktorom
vedľa seba fungujú rôzne ideológie, rozdielne formy kultúry a spôsobu života.
Intolerancia sa naproti tomu spája s tendenciou potlačiť či dokonca vykoreniť
odlišné formy a názory, neraz aj za cenu násilia. Ideálom je v tomto prípade
homogénny model spoločnosti“ (Salner 1993:3).

Toleranciu a intoleranciu v užších i širších spoločenských kontaktoch, t. j. v skupinách
(malých a veľkých, formálnych a neformálnych), v lokálnom spoločenstve – komunite a
v celej spoločnosti ovplyvňuje mnoho faktorov. Predovšetkým sú to vonkajšie okolnosti
– historicko-spoločenské, politické a ekonomické procesy a najmä zlomové obdobia vo
vývoji spoločnosti. Tieto udalosti sa premietajú do každodenného života jednotlivcov i
skupín a určujú hranice spoločenskej tolerancie (Salner 1993, Luther 1993).

Obdobie 1. Československej republiky sa javí ako obdobie demokratického
pluralizmu názorov, kultúrnych vzorov, hodnôt a noriem, a tým ako obdobie zvýšenej
tolerancie. Výskumy potvrdzujú, že čím väčšie je preferovanie rôznorodosti a plurality
názorov, tým väčšia je miera tolerancie, a naopak, nadraďovanie akejkoľvek ideológie
nad ostatné znamená rast intolerancie.

Tieto skutočnosti sa prejavovali v plnej miere aj v medzivojnovej Banskej Bystrici
a nachádzali odraz v spoločenskom vedomí, komunikácii a kontaktácii obyvateľov
mesta. Existencia veľkého množstva spolkov, klubov, inštitúcií a dobrovoľných
organizácií (ich počet prevyšoval stovku), fungovanie najrôznejších zábavných
podnikov a pohostinských zariadení všetkých kategórií, možnosť príslušnosti k
rôznym formálnym a neformálnym skupinám je dôkazom, že občania sa nebáli
prejaviť a verejne prezentovať svoje názory a sympatie k tej-ktorej skupine. Potvrdzujú
to aj spomienky informátorov:

„Ľudia sa veľmi, veľmi znášali. A vážili si človeka. Dôležité bolo, aký kto bol.
Ak bol planý, bolo jedno, akej je viery – nikto si ho neuctil“ (J. Moravčík). Tolerantné
spolužitie však neznamená bezkonfliktné. Konflikty existovali. V prvých
poprevratových rokoch neraz vyplynuli z národnostných rozporov (pretrvávajúce
používanie maďarčiny – dobové noviny prinášajú správy o šarvátkach z tohto
dôvodu), zo sociálne či politicky motivovaných sporov. Dôležité je však riešenie
konfliktov, v ktorom nemalo miesto násilie a nenávisť. Ani v pohostinských
zariadeniach neboli časté šarvátky, ktoré by prerástli do násilných útokov. „Ak si
dakto viac vypil a začal zabŕdať, hneď ho vyhodili. To hostinskí nestrpeli“ (J. Majling).

Napätie v spoločenských kontaktoch a vzťahoch obyvateľov mesta a prechod
od tolerancie k intolerancii sa začali stupňovať v tridsiatych rokoch s nástupom
fašizmu a vznikom tzv. Slovenského štátu. Nálady sa postupne menili, strach,
opatrnosť, ale aj nevraživosť a intolerancia voči niektorým skupinám obyvateľstva
sa stupňovali a vyústili do mnohých konfliktných situácií (najmä slovné aj fyzické
útoky voči Židom a Čechom). „Ľudia prestali do krčiem chodiť, báli sa. Boli takí, čo
udávali – Židov i Čechov. Gardisti boli najhorší. Chodili po meste i po krčmách a
sliedili. Ľudia sa schovávali, obloky zatvárali. To bolo strašné“ (J. Majling). Po
vyhlásení autonómie v októbri 1938 pristúpila nová vláda k prvým reštrikciám
(zákaz činnosti niektorých spolkov a politických strán). Nasledoval odsun Čechov
a desiatky protižidovských opatrení, ktoré obmedzovali voľný pohyb židovského
obyvateľstva a ich styky s „Árijcami“ na verejnosti.

Etnická, konfesionálna i sociálna heterogenita a názorová pluralita sa vytratila
zo všetkých priestorov spoločenských kontaktov na dlhé desaťročia.

Výskum spoločenských kontaktov v pohostinských zariadeniach rôznych kategórií
umožňuje poodkryť otázku tolerancie a intolerancie mestského obyvateľstva v
medzivojnovom období. Ukazuje sa, že heterogenita a diferenciácia obyvateľov mesta
a možnosť slobodnej manifestácie ich názorov a postojov v období prvej
Československej republiky vytvárali podmienky pre tolerantné spolužitie príslušníkov
rôznych skupín, Dôležitým sa javí zistenie, že v spoločenskej komunikácii a kontaktoch
existovala tolerancia, ale aj akceptácia odlišnosti a mnohosti, a nie nenávisť voči tým,
ktorí zastávajú iné postoje a názory a zastupujú iné formálne alebo neformálne skupiny.

Alexandra BITUŠÍKOVÁ
Poznámky:
1 Prvé zápalky na stoloch sa objavili v roku 1923 v reštaurácii hotela ELKA pri

veľkej stanici, ktorej majiteľom bol židovský hoteliér Ľudovít Kraus.
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Bolo to dávno-pradávno, keď Stvoriteľ dokončil mohutný horský
oblúk, tiahnuci sa samotným srdcom starého kontinentu, ktorý ľudia nes-
kôr nazvali Karpatmi. Nebol si však istý, či je skutočne taký pôvabný a bo-
hatý, akým ho chcel spraviť. Preto si zavolal dvoch anjelov a prikázal im:

- Vyberte sa nad pohorie, ktoré som pred chvíľou vymodeloval a
nadelil mu krásu. Dívajte sa pozorne na tú krajinu a skontrolujete, či
som jej tej krásy uštedril dostatok a či je
rozdelená rovnomerne a primerane. Preto si
so sebou vezmite tieto noše, - ukázal rukou
na vrchovato naložené batohy - a ak by niekde
náhodou tých krás chýbalo, trošku ich tam
prisypte. Keď to dokončíte, prídete mi povedať,
ako ste pochodili.

Vydali sa anjeli s nošami plnými krásy i
pokladov, aby ju ešte po troške rozsypali na
vytvorené pohorie. To však bolo také pekné,
že sa ním obaja  kochali a takmer nemali
dôvod, aby mu ešte pridávali krásy. Pomaličky
leteli ponad jeho hlavný oblúk od juhu a kým
jeden sledoval pravú stranu pohoria, druhý sa
zase díval na krajinu po ľavom krídle. Nechali sa unášať jej krásou.
Tešili sa z vysokánskych vrchov, štítov, ktoré sa takmer dotýkali
samotného neba i z menších kopcov a kopčekov. Medzi nimi driemali
modrasté oči horských plies, aby sa na ich hladinách zrkadlili okolité
skaly i lesy. Z nich vytekali spenené horské bystriny, ktoré neposedne
a šantivo skackali zo skaly na skalu. Zrázne kolmé steny prekonávali
mohutnými hučiacimi vodopádmi. V ich obrovských  masách padajúcej
vody sa jej nové a nové prúdy rozbíjali do tisícok drobných kvapiek v
pôvabných belavých závojoch, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani
poriadne hrdá nevesta.

A tak anjeli len občas prisypali trochu krásy a pokladov tam a potom
zase kúsok onam. Postupne si prestali všímať v akej výške letia.
Uchvátení karpatskými vrchmi a dolinami, lesmi i čistinami, bystrinami
a riekami sa pomaličky spúšťali nižšie a nižšie.

Už im veľa nechýbalo, aby úspešne dokončili svoj let, keď prvý
anjel, letiaci polnočnou stranou pohoria, odrazu  narazil do mohutného
končiara, ktorý zo západu uzatváral mohutnú hradbu tatranských štítov,
a ten sa s mohutným zadunením naklonil.

Druhý anjel, sledujúci poludňovú časť Karpát, si nevšimol, čo sa
stalo. Práve sa vznášal  ponad Hronom a tá rieka sa mu mimoriadne
páčila. Preto ju sledoval už od prameňa. Krúžil nad jeho meandrami,
ktoré si tok vytvoril neďaleko miesta pod mohutnou Hoľou, kde jeho
studená a chutná voda vytekala na povrch. Preletel ponad horný úsek
a v miestach, kde sa na konci Nízkych Tatier rieka prudko stáčala
poludňovým smerom, aby sa vyhla Kremnickým vrchom, ho zaujala
malebná kotlina. V nej sa do Hrona vlievalo niekoľko prítokov.

- Juj, či je tu krásne, - vzdychol si a odrazu bum…. Aj on zavadil
krídlom o nevysoký kopec na ľavom brehu rieky.

V krídle pocítil pálčivú bolesť a všimol si, ako sa perie z neho trúsi
svahmi kopca a unášajú ho vlnky rieky, ktorou sa kochal.

Zronený vyzeral druhého anjela, ktorý by mu pomohol, ale nevidel
ho. Nemohol chudáčisko tušiť, že ho stihol rovnaký osud.

- Čo teraz? - pomyslel si smutný? - Ako sa vrátim domov? Však s
týmto zlomeným krídlom mi to asi nepôjde. A keby aj šlo, ako sa objavím
pred Stvoriteľom? Čo mu len poviem?

Úporne premýšľal čo spraví. Kým hútal a vyhutoval, vysypal zvyšok
noše do kotliny pod kopcom. Až potom vyslal Stvoriteľovi odkaz, čo sa
mu stalo.  Aké bolo jeho prekvapenie, keď k nemu po chvíli prileteli dve
orlice. Poslal ich samotný Stvoriteľ, aby mu pomohli vrátiť sa domov.
Ten potom upokojil smutného anjela, že sa nič hrozného nestalo.
Zvestoval mu, že aj jeho druh dopadol rovnako.

- Ale čo teraz? – opýtal sa nešťastný anjel.
- Čo by malo byť? - usmieval sa Stvoriteľ. - Krídla sa vám predsa

obom zrastú, a tak už onedlho budete zase lietať ako predtým.
- Ale tú úlohu, ktorú si nám dal, sme predsa nesplnili, - riekol nesmelo

anjel.
- Splnili ste ju. - usmial sa Stvoriteľ a pokračoval: - Splnili. A to

dokonca veľmi dobre.
- Ako to? - čudoval sa anjel.

- Preleteli ste takmer celé Karpaty. A zdá sa, že som ich vytvoril
naozaj dobre, lebo ste veľa z tej krásy v nošiach už neminuli. To pohorie
sa vám dokonca tak zapáčilo, že ste sa zabudli dívať, v akej výške
letíte. No a to, že sa vám vaše náklady napokon vysypali tam, kde ste
spadli, je len dobre. Tie miesta aspoň budú obzvlášť pekné a stanú
sa obľúbené a vyhľadávané ľuďmi.

Tak sa aj stalo.
Tatranský vrch, ktorý ostal po náraze

anjela už navždy naklonený, ľudia výstižne
pomenovali Kriváňom. Po čase sa stal ich
symbolom. Keďže v nošiach bolo okrem
krásy aj zlato, poklady a ruda, ktoré sa po
páde dostali do jeho podzemia,  začali sa
jeho svahmi až takmer pod samotný vrchol
šplhať haviari, ktorí ich tam istý čas ťažili. Boli
však lakomí, a tak sa prepadli ešte hlbšie do
útrob tohto vrchu.

V malebnej kotline pri Hrone, pod
kopcom, o ktorý zavadil druhý anjel, postupne
vyrástlo rovnako malebné mesto Banská

Bystrica. Keďže aj tu sa okrem krásy z jeho noše vysypali a do
podzemia dostali poklady a rudy, vzniklo z malej osady, vytvorenej
baníkmi a haviarmi, ktorí ich ťažili a spracúvali. Hlavne meď a striebro.
Práve toto bohatstvo urobilo z mesta významnú mediarsku metropolu,
sláva ktorej obletela celý svet. Nuž, a nie je žiadna náhoda, že sa vraj
práve baníci z Banskej Bystrice a jej okolia  vybrali až do Tatier, aby aj
na Kriváni kutali a ťažili rudu.

O tom, že sa príbeh s anjelmi naozaj odohral, svedčí nielen Kriváň,
ktorého nahnutý tvar poznať už zďaleka, ale aj erb Banskej Bystrice. V
ňom sa nachádza štít rozdelený sedemkrát strieborno-červenými
pruhmi, ktorý drží anjel a strážia ho dve orlice.

Peter Urban

Doc. Ing. Peter Urban, PhD. (*1962) – zoológ, ekológ, ochranca
prírody a vysokoškolský pedagóg na UMB v Banskej Bystrici, je autorom
nielen mnohých odborných a populárnych článkov, ale venuje sa aj
záchrane povestí. Doteraz vyšli jeho tri knihy povestí: Čertova svadba
(2005), Kamenná žena (2006) a Povesti z Pohronia (2011), v ktorej sa
dve povesti týkajú priamo Banskej Bystrice. Uviedli sme ukážku z
pripravovanej knihy Karpatské povesti, ktorú vydá vydavateľstvo Matice
slovenskej v Martine koncom tohto roka.

Vážení čitatelia, postavička permoníka sa už
desať rokov obsadzuje „O“ v názve nášho
časopisu. Je to náš spoločník, ochranca, ale aj
dozorca. Ale – poprechádzajte sa po meste, po
našom starom baníckom meste a nenájdete ani
jedného! My sa obávame, že keď sa uzavreli
posledné bane, permoníci odišli na iné miesto
a ostal tu len ten náš. V poslednom čase sa nám
vidí, že ten náš je akýsi smutný. Čo je vo veci?
Po dlhom a náročnom skúmaní sme prišli na to, že nechce byť
sám. Potrebuje spoločníkov, ktorí by zaujali miesto vo všetkých
výkladoch. A preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o Bystrického
permona.

Do 30. júna roku 2013 očakávame vaše návrhy na výtvarný
návrh postavičky permona, ktorý by reprezentoval baníctvo v
našom regióne. Návrhy, ktoré budú realizované ako sošky –
odliatky a tiež musia byť kreslene stvárnené. Výška postavičky
nesmie prekročiť 12 centimetrov a musí samostatne stáť, sedieť
alebo ležať. Návrh musí byť urobený tak, aby sa mohol hromadne
vyrábať. A pre všetkých nádejných výtvarníkov máme aj motiváciu
– najlepší návrh získa odmenu od redakčnej rady vo výške 100
eur. Súťažné návrhy zasielajte na adresu redakcie.

 Richard R. Senček



Hudobná scéna v Banskej Bystrici prešla svojím vývojom, ktorý vďaka
mimoriadnym osobnostiam v našom neste a historikom je pomerne
známy. Už menej známa je história tzv. populárnej hudby, aj keď tento
termín nie je výstižný. Ale priznajme si to, že bez vážnej hudby by asi
nebolo ani populárnej. Aj my v našom časopise Bystrický permon, skôr
ako sa začneme venovať našim kapelám, pomyselne vzdáme hold jednej
historickej legende, ktorá nám zanechala skladbu určenú pre obyvateľov
nášho mesta. S nadsádzkou môžeme povedať, že by to mohla byť naša
mestská hymna.

Jej tvorcom bol Anton Július Hiray, ktorý sa narodil 17. februára 1770
v Novej Bani. Do Banskej Bystrice prišiel ako mladý človek a tu sa aj
vyučil trubačskému remeslu. Pôsobil ako farský organista a regenschori
v kostole Nanebovstúpenia Panny Márie. Okrem svojich pracovných
povinností ešte stihol hudbu aj
vyučovať a komponovať skladby,
ktoré boli v barokovom štýle podľa
nemeckých a talianskych vzorov.
Od roku 1820 pôsobil až do svojej
smrti 21. októbra 1842 v Banskej
Štiavnici. Pre naše mesto je dôle-
žitý najmä dátum 27. júl 1798, keď
pri príležitosti návštevy palatína
Jozefa Antona, syna cisára Leo-
polda II., zložil skladbu s názvom
CIVITATIS NEOSOLIENSIS MILI-
TARE MARSCH alebo Pochod
občanov mesta Banská Bystrica.
Toľko k základným životopisným
údajom. Na stránkach Bystrického
permona, ale aj v inej literatúre už
bolo o Antonovi Júliusovi Hirayovi
napísané toho dosť. Pozrime sa aj
na osudy bystrického pochodu.

Ako prvý ho objavil hudobný
historik Konštantín Hudec, ktorý o ňom písal už v roku 1942. V knihe
Hudba v Banskej Bystrici do polovice 19. storočia bola uverejnená aj
kópia titulnej strany a notový prepis pochodu. Približne v roku 1978

hudobný historik Richard Rybarič
odovzdal fotokópie originálu celej
skladby, o ktorom povedal, že patril
Konštantínovi Hudecovi, avšak
originál zostal stále neznámy. Ako
to už v podobných prípadoch býva,
originál bystrického pochodu sa
objavil celkom náhodou a treba
poznamenať, že náhoda praje iba
pripraveným.

Pri bežnom prehľadávaní mest-
ského protokolu pracovníčka
Štátneho archívu, v tom čase Ok-

resného archívu, pobočka Banská
Bystrica, našla nejaký notový zápis.
Šťastím bolo, že sa v tom čase v
archíve nachádzali dvaja odborníci
Dr. Bázlik a Dr. Marianna Bárdiová,
ktorá ihneď spoznala, o čo ide.

Ako som napísal, náhoda praje
iba pripraveným. Vďaka tejto
náhode máme dnes k dispozícii
originál notového zápisu, ktorý bol
na žiadosť autora vložený do
mestských protokolov. Dnes sa
môžeme pýšiť nielen zaujímavou a
banskobystrickou skladbou, ale aj
vzácnou archiváliou. Bansko-
bystrický pochod sa dostal do
repertoáru mnohých dychoviek, a
to nielen v Banskej Bystrici.

Poďakovanie za sprostred-
kované informácie patrí Dr. Marianne Bárdiovej.

Richard R. Senček

Dnes už opäť objavený Pochod občanov Banská Bystrica z r. 1798.

Bolo by chybou predstavovať si pod pojmom „banskobystrická kultúrna
verejnosť“ akúsi anonymnú masu. Je to spoločenstvo konkrétnych
rozhľadených, vzdelaných osobností s vytríbeným vkusom. Spoločenstvo,
v ktorom sa 30. 11. 2012 náhle vytvorila medzera. Nielen
Stredoslovenské múzeum či Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici stratili verného návštevníka svojich
podujatí! Najmä tých, kde sa akýmkoľvek spôsobom
prezentovala kultúrna minulosť nášho mesta.

Paľo bol Banskobystričan každým cólom. Lokál-
patriot v tom najvznešenejšom zmysle slova. Stredne
staršia generácia si ho pamätá aj ako dobrého hudobníka-
saxofonistu. Vyrastal však na Španej Doline, kde
presťahovali jeho rodičov v rámci akcie B. Neregistrovali
by ste pri ňom lacnú namyslenosť, ale prirodzenú hrdosť
na svoje rodisko. Niekedy, keď odchádzal z mojej
pracovne, mal som pocit, že nemôžem za ním zavrieť
dvere hneď, ale že treba počkať, kým s ním odídu aj všetky
známe či tie ešte neprebádané historické, kultúrne a
hlavne hospodárske súvislosti jeho rodiny s Banskou Bystricou, kde žila
od začiatku 19. storočia. Jeho predkovia pochádzali z tej vetvy turčianskeho,
mnohorako rozkošateného zemianskeho rodu Ruttkayovcov, ktorá dosť
skoro prestala používať rozlišovacie prímenie Miklian. Tým nechcem
povedať, že by Paľo o svojom pôvode často a rád rozprával. Väčšinou ho
k tomu bolo treba vyprovokovať. Čírou náhodou som sa tak napr. dozvedel,
že vdova po správcovi bývalého Mestského múzea a Mestskej knižnice
pani Gabriela Kiszelyová-Pischlová bola pre Paľka „teta Ela“, teda príbuzná
kmotrovcov jeho rodičom.

Keď rok pred storočnicou Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici (2008) vznikla Banskobystrická spoločnosť ako organizácia
zastrešujúca priateľov múzea, patril medzi jej zakladajúcich členov.

Nevynechal pritom žiadne jej podujatie, nech to ešte
bolo pred sprístupnením expozície v Matejovom dome,
na samotnej vernisáži alebo po nej. Okrem toho sme
sa stretávali aj na pôde Slovenskej numizmatickej
spoločnosti, kde bol členom od roku 1970 a kde v 80.
rokoch pôsobil ako predseda miestneho krúžku.
Nemohol teda chýbať na členských schôdzach. So
živým záujmom sa však zúčastňoval aj na jej
seminároch, konferenciách a sympóziách
organizovaných mimo mesta. Rovnako ho bolo možno
vidieť na podobných akciách trebárs na tunajšej radnici.
V kuloárových rozhovoroch cez prestávky vedel byť i
podnetne kritický.

Ing. Pavla Ruttkaya neregistrujeme iba ako
spolupracovníka či darcu viacerých zbierkových pred-

metov, najmä mincí, ale aj ako výdatného informátora. Do elektronického
systému na spracovanie muzeálií zapisujeme mená a základné údaje
osobností, ktoré sú pre múzeum ozaj prínosom. Plánoval som mu ešte
kvôli tomu zavolať. Aby som si spresnil dátum narodenia a pod. Bohužiaľ,
teraz tam namiesto toho budem musieť vložiť ešte jeden smutný dátum,
ktorý všetky udalosti jeho tichého a predsa vnútorne takého bohatého
života, urobil definitívnymi.

Česť jeho pamiatke!
Marián Bovan



Hudobná scéna v Banskej Bystrici po II. svetovej vojne a krátkej
konsolidácii žila bohatým životom. Ťažila z predchádzajúcich období, keď
mesto patrilo medzi kultúrne najvyspelejšie v krajine. Bol tu kvalitný základ
hudobníkov, ako aj prostredie, kde mohli realizovať svoj talent. Medzi
najvýznamnejšie hudobné telesá – amatérske kapely, ktoré sa hlboko
zapísali do sŕdc Bystričanov, patrí aj hudobná formácia, ľudovo
nazývaná Rýsovci.

Kapela oficiálne vznikla v lete 1950 po príchode Alfreda
Riehsa do Banskej Bystrice, ale jej príbeh siaha ďalej – do druhej
svetovej vojny. Alfred Riehs pochádza z obce Lipiny pri Katowi-
ciach v dnešnom Poľsku. Vojna si ho našla po skončení školy –
do dvoch týždňov musel narukovať k nemeckej armáde, kde
slúžil ako spojovateľ na západnom fronte. Koncom vojny sa dostal
do zajatia k Američanom. Počas zajatia získal notové zápisy zá-
padných, najmä amerických skladieb, ktoré sa stali základom
hudobného repertoáru novej banskobystrickej hudobnej skupiny.

Alfred Riehs prišiel do Banskej Bystrice spoločne s budúcou
manželkou, ktorá pochádzala z Klatov, vďaka presviedčaniu
partizána Juraja Krátkeho. Juraj Krátky v tom čase už hrával v
Banskej Bystrici v kapele v Robotníckom dome, ľudovo nazýva-
ným Moskva. Na prvé stretnutie si Jozef Kubiš spomína približne
takto: „V lete 1950 mali dohovorené hranie na svadbe v Lado-
merskej Vieske. V tom čase v skupine hrali Juraj Krátky, Anti
Filo, Jano Turčan, Štefan Trvalec a Jozef Kubiš. Juraj Krátky im
hovoril, že tam príde taký harmonikár, akého ešte nevideli – nepo-
čuli. Keď Alfred Riehs zahral niekoľko taktov, pochopili, že neklamal.“

Kapela začala hrať v zložení: Alfred Riehs – harmonika,
vedúci; Anti Filo – klavír a harmonika; Jozef Kubiš – kontrabas;
Ján Dubovitz – bicie, klávesy; Juraj Krátky – saxofón. Personálne
obsadenie sa často menilo. Prvá, ale dočasná zmena nastala po
odchode Jozefa Kubiša na vojnu. V hre na kontrabas ho na dva
roky (1952 – 1954) nahradil Jaroslav Luža. K ďalším zmenám
došlo po smrti Juraja Krátkeho a Jána Turčana – huslistu, ktorý
medzičasom začal so skupinou hrávať. Zo skupiny odišiel aj Ján
Dubovitz, ktorého nahradil Štefan Trvalec. Podľa slov Jána Bullu,
ktorý začal hrávať s kapelou v roku 1954 po odchode Jardu
Chromého – trubkára, v tom čase hrával v kapele ešte Jozef
Moravčík – husle a Rudolf Náter – saxofón. Vtedy účinkovali
Pod Zeleným stromom v parku u Súlovských.

Krátko po roku 1960 sa zloženie kapely stabilizovalo takto:
Alfred Riehs – harmonika, vedúci; Jozef Kubiš – kontrabas; Ján
Velti – bicie; Ján Bulla – trumpeta a spev. Približne v tomto zložení
s výnimkou krátkodobých zmien a záskokov pod názvom
Rytmická skupina Bystrica existovala zostava až do svojho zániku
v osemdesiatych rokoch.

Veľmi rýchlo si získala rešpekt, obdiv a uznanie. Kapela mala široký
repertoár a dokázala reagovať prakticky na každú ponuku. Okrem
amerických šlágrov, ktoré sme už spomínali, hrali aj všetky známe skladby,
ktoré boli v danom období populárne. Rýchlo dokázali prispôsobiť svoj
repertoár aktuálnym požiadavkám a
na jednotlivých podujatiach
požiadavkám publiku alebo potrebe
podujatia. V kapele platil zvyk –
nepísané pravidlo, že jednotlivé
skladby, ktoré sa v ten-ktorý koncert
hrali, vyberal spevák, teda zvyčajne
to bol Ján Bulla. Hrávali na svad-
bách, výročiach, podnikových sláv-
nostiach, v kaviarňach, ale aj počas
plesovej sezóny v Národnom dome.
Kapela bola veľmi žiadaná a obľú-
bená. Otvárala napríklad známy altá-
nok pod Urpínom, ktorý sa zapísal
do pamäti Bystričanov, ale z dôvodu
chladu, ktorý tu bol aj v lete, tu
kapela hrala len jednu sezónu.

Na popularitu si Jozef Kubiš
spomína takto: „My sme už potom

boli tak populárni, že napríklad oslavy MDŽ si podniky prekladali podľa
nášho voľného termínu. Že sme do roka odohrali aj osem aj desať MDŽ.
Každý deň v inom podniku. V osemdesiatom roku sme za jeden rok odohrali
štyridsať svadieb. Len svadieb mimo ostatných hier. Produktivita práce,
ako by sme to dneska povedali, bola vysoká, skutočne vysoká.“

Kapele sa podarilo vybaviť si aj
zahraničný angažmán. Organizač-
ne sa na tomto úspechu podieľal
najmä Ján Bulla. Angažmán získali
v Bulharsku v lokalite Zlaté Piesky.
Po prvý raz išli do Bulharska v roku
1966 a hrali tu dva mesiace. Aj tu si
získali takú popularitu, že ich začali
pozývať každý rok. V roku 1969 sa
im z politických dôvodov nepodarilo
vycestovať. Poslednýkrát v Bulhar-
sku účinkovali v roku 1970, ale ako
spomínajú, situácia sa aj v Bul-
harsku zásadne zmenila, a tak tam
prestali chodiť.

Kapela existovala až do roku
1983, keď sa začala postupne
rozpadať. Ako prvý z nej odišiel
Jozef Kubiš. Ostatní členovia účin-
kovali ešte asi jeden rok. Jednotliví
členovia ešte príležitostne účin-
kovali v iných formáciách. Dôvodom
rozpadu bol prirodzený vývoj na
hudobnej scéne, nástup nových
hudobných foriem, ako aj moder-
ných štýlov a nástrojov a tiež postup-
ný úpadok záujmu obecenstva o
hranú hudbu. Ako je možné, že
kapela vydržala tak dlho? Jozef
Kubiš odpovedal takto: „Že sme
vydržali – tá štvorka tak dlho, bolo v
tom, že oficiálny šéf kapely bol
Fredo Riehs. Bodka. Tam sa nede-
batovalo. Čo povedal – to bodka.
Tajomníkom alebo respektíve mana-
žérom som bol ja. Ja som robil zmlu-
vy, ja som vyplácal, proste to bola
moja záležitosť. Ja som sa nikdy
nespytoval, že ideš hrať? Môžeš
hrať? Prídeš hrať? Mali sme už

všetci telefóny – v sobotu o šiestej na dolnej pumpe – tam bol zraz, koniec.
O šiestej tam museli štyria ľudia byť. Sadlo sa do auta a išlo sa preč. Nikto
sa nespytoval, za čo ideme hrať, koľko vyhráme. Nikdy! Ja som vždy spočítal
peniaze, rozdelil a ak bol nejaký zvyšok, tak sa uložil do spoločnej kasy.

Toto nás držalo.“
Rýsovci – Rytmická skupina

Alfreda Riehsa, si počas svojej
existencie vybudovala nielen dobré
meno a získala si vysokú reputáciu,
ale svojím dlhodobým nepretržitým
pôsobením (1950 – 1983) celých
33 rokov sa zapísala medzi najsta-
bilnejšie hudobné amatérske for-
mácie v Banskej Bystrici, aj keď
slovo amatérske pri tejto kapele je
nutné použiť naozaj iba po formálnej
stránke existencie. Za pomoc pri
získavaní informácií k článku ďaku-
jem pánom Alfrédovi Riehsovi,
Jánovi Bullovi a Michalovi Kalíškovi.
Ďakujem.

Richard R. SenčekRýsovci v Bulharsku v roku 1967.

Rýsovci - Alfrér Riehs harmonika a Ján Bulla spev.

Rýsovci - zdola Štefan Čeman, Michal Zuzanek,
Jozef Kubiš, Ján Bulla a Alfred Riehs.



Šanghaj, Paríž východu, alebo mesto hriechu, ktorým sa
stalo v čase, keď sa ako prístavné mesto stalo skladom,
prekladiskom a odbytiskom ópia. Pre nás Slovákov, ale
hlavne Banskobystričanov, má však ešte jeden významný
atribút, na ktorý by sme mali byť právom hrdí. Šanghaj,
mesto, ktorého tvár zmenil architekt Ladislav E. Hudec,
banskobystrický rodák so svetovým menom. Nachádzajú sa
tu stavby, ktoré projektoval a doteraz patria k perlám
Šanghaja. Takmer tretina stavieb sa nachádza na liste
chránených historických pamiatok mesta Šanghaj. Čo
možno o Hudecovi ešte nevieme je to, že založil spoločnosť
na podporu maďarských utečencov a tým pomáhal nielen
maďarským, ale aj utečencom iných národností. Aj takýmito
činmi sa aktivoval vo verejnoprospešnej činnosti.

Medzinárodná knihovnícka konferencia SILF 2012 (Šanghajské
medzinárodné knižničné fórum) ma spolu s námestníčkou riaditeľky
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Blankou Snopkovou v júli
priviedla do tohto nádherného
moderného mesta s nádychom
európskej architektúry.

Byť v Šanghaji a nenavštíviť
stavby Ladislava E. Hudeca? To je
skutočne nemysliteľné! Preto sme
sa rozhodli pozrieť aspoň niektoré
zo stavieb architekta, ktoré sa tu
nachádzajú (pôvodne ich bolo 60,
neuchovali sa však všetky). Po
príchode sme ihneď zistili, že náš
hotel sa nachádza priamo na ulici,
na konci ktorej sa týči I. S. S.
Normandia Apartments.

Pamätná tabuľa na budove
oznamuje, že stavba bola navrh-
nutá za výnimočnú historickú
budovu v Šanghaji a nehnuteľnú
pamiatku v mestskej časti Xuhui.
Postavená bola v roku 1924 v štýle
francúzskej koncesie. Zaujíma-
vosťou je, že to boli prvé apart-
mány v Šanghaji, ktoré mali ve-
randu. V apartmánovom dome žili
medzi inými aj v Číne populárne
filmové hviezdy, ako Zheng Junli,
Zhao Dan, Qin Yi a Sun Daolin.

Ďalšou zastávkou v putovaní
za architektonickými skvostami
Ladislava E. Hudeca bola azda
jeho najznámejšia stavba - Park
Hotel. Hotel sa stal symbolom
západnej moderny v Číne, sym-
bolom myšlienkovej výmeny,
symbolom „Paríža východu“. Táto
architektúra je dnes zapísaná
medzi dôležitými pamätihod-
nosťami Šanghaja. Nájdeme ho na
námestí People´s Square, kde sa
dá pohodlne dostať metrom.
Keďže sa Šanghaj po roku 1983,
dokedy bol Park Hotel najvyššou
budovou v Šanghaji zmenil, bolo
trochu náročnejšie ho nájsť. Po
určení správneho smeru sme sa
vydali za kedysi najvyššou budo-
vou na svete (okrem severnej
Ameriky).

Dnes nájdeme Park Hotel v
obklopení množstva mrakodrapov

a výškových budov, ale napriek tomu
sa medzi nimi vyníma svojím art déco
štýlom. So zvedavosťou sme vstúpili
dovnútra. Otočné drevené dvere
navodzujú ešte stále atmosféru
minulosti, akoby sa odvtedy za nimi
nič nezmenilo. Mala som pocit, že
za rohom sa stále rozprávajú gen-
tlemani v rukavičkách a dámy v
klobúkoch popíjajú svoj čaj. Nefritová
podlaha hotela a mohutné mramo-
rové stĺpy sa trblietali čistotou. V 30.
rokoch 19. storočia bol Park Hotel
najluxusnejším hotelom ďalekého
východu, tak ako aj Šanghaja. Pobyt v hoteli znamenal, že hosť patrí
do najvyššej spoločenskej vrstvy. Mesto bolo v tejto dobe ovplyvnené
západnou kultúrou, dámy a páni vyššej triedy žili moderným a honosným
životom.

Točitými schodmi sme sa
dostali na prvé poschodie, kde sa
nachádza expozícia múzea, o
ktoré sa stará Inštitút histórie a
kultúry Park Hotela. Na stenách
viseli dobové fotografie, plány a
náčrty hotela, vystavené bolo tak
isto prestieranie, ktoré používali
hostia. Ale čo nás zaujalo najviac,
bolo to, že podstatná časť múzea
bola venovaná architektovi La-
dislavovi E. Hudecovi, jeho životu
a dielu.

Vystavené boli jeho rodinné
fotografie, fotografie z vojny, dom
v ktorom žil v Šanghaji, ale aj iné
momenty z jeho pracovného i
súkromného života. Čím viac času
sme v hoteli trávili, tým viac ma
napĺňal pocit hrdosti, že Banská
Bystrica má takého slávneho a
mimoriadne nadaného rodáka.

Neďaleko Park Hotela sa pýši
ďalší architektonický skvost,
Grand Theatre.

Divadlo sa vyznačovalo mo-
dernými a prepychovými prvkami.
Znamenalo v Hudecovej kariére
prerod v štýle jeho dizajnu a
neskôr sa stalo chránenou pamiat-
kou mesta Šanghaj. Nazýva sa aj
prvým kinom Ďalekého východu.
Počas Národného dňa Slovenskej
republiky na Shanghai EXPO
2010 sa uskutočnila v Grand
Theatre aj svetová premiéra filmu
„Zmenil tvár Šanghaja“. Nám sa,
žiaľ, toto divadlo počas nášho
pobytu v Šanghaji nepodarilo
navštíviť.

Verím, že budovy Ladislava
Hudeca budú naďalej zdobiť
Šanghaj v zachovanej pôvodnej
kráse. Tak isto verím, že naši
krajania, ale aj turisti z iných častí
sveta ich budú objavovať s rov-
nakým bádateľským nadšením,
ako sme ich objavovali my.

Ivana BičanovskáInteriér Park Hotela.

Najvyššia stavba Ďalekého východu v 30. rokoch 19. storočia, Park Hotel
v obklopení mrakodrapov.



Banská Bystrica je mesto bohaté nielen na históriu, ale aj na
športové tradície a udalosti. Popri viacerých športových spolkoch v
Banskej Bystrici malo svoje zastúpenie aj krasokorčuľovanie.

V roku 1922 vzniká v meste pod Urpínom krasokorčuliarsky oddiel
ŠK Slávia  Banská Bystrica, ktorý v rokoch 1925, 1931, 1932, 1933 a
1937 usporiadal v našom meste majstrovstvá Slovenska a v roku 1935
majstrovstvá ČSR.

K šíreniu popularity tohto športu u nás pomáhali mnohí krasokor-
čuliari českého pôvodu pôsobiaci na Slovensku. K takýmto prota-
gonistom patrili aj traja bratia Slívovci, ktorí svoju povojnovú kraso-
korčuliarsku kariéru začali písať v Banskej Bystrici. Predovšetkým Ing.
Josef Slíva (* 25. 11. 1898), ktorý sa v roku 1928 stal akademickým
majstrom sveta. V rokoch 1924 a 1928 reprezentoval Československo
na ZOH. V roku 1924 v Chamonix obsadil 4. miesto, čo bolo najlepšie
umiestnenie z pomedzi 27 československých športovcov. O štyri roky
neskôr v St. Moritzi skončil piaty. K jeho ďalším  športovým úspechom
patrí 5. miesto na MS v rokoch 1925 vo Viedni a 1926 v Berlíne. V
roku 1931 skončil na 12. mieste. Vyvrcholením jeho športovej kariéry
bolo 1. miesto na ME v Berlíne, ktoré si svojimi jazdami vybojoval 20.
januára 1930 pred obhajcom titulu O. Schäferom z Rakúska. Krásny
príbeh, čo poviete? Až na to, že...

Až na to, že to bol podvod. Podľa informácií, ktoré nám poskytol
Ivan Mauer, nestor a znalec histórie slovenského krasokorčuľovania,
to bolo trošku inak. Majstrovstvá Európy sa pôvodne konali na Štrbskom

Plese. A zúčastnil sa ich aj
Josef Slíva. Lenže jeho bratia
ovplyvnili rozhodcov v prospech
svojho brata Josefa. A škandál
bol na svete. Keď sa na pod-
vod prišlo, výsledky sa, samoz-
rejme, anulovali a celé maj-
strovstvá sa vyhlásili za neplat-
né. Mimochodom, boli to
jediné majstrovstvá Európy,
ktoré takto museli vyhlásiť za
neplatné.

Aj napriek pomerne úspeš-
nej športovej kariére sa nám
zatiaľ nepodarilo zistiť, kedy a
kde sa skončila životná púť
Josefa Slívu. Rovnako nevie-
me, kde počas pôsobenia v
Banskej Bystrici krasokorčuliar
Josef Slíva býval.

Preto, milí čitatelia, ak máte nejaké informácie, ktoré by pomohli
vyplniť túto medzeru, prípadne ak máte záujem spolupracovať pri
získavaní nových informácií, ozvite sa na adresu redakcie.

Andrej Predajniansky

Josef Slíva na olympiáde v St. Moritzi r. 1928.

O alkohole sa hovorí, že je metla ľudstva. Aj bola a aj bude.  Sprevádza ľudstvo od
nepamäti a je jeho neodlučiteľným a  verným spoločníkom. Niet sa čo diviť. Veď už
biblický praotec Noe, keď pristál so svojím korábom a poďakoval Bohu za záchranu,
prvé čo bolo, vysadil vinič! A tak, čo sme zdedili, to máme! A to aj napriek častému
vyhlasovaniu „Tempora mutantur.  Časy sa menia.“ To je pravda, časy sa menia, ale
alkohol zostáva!

Keď sa budeme venovať problematike alkoholu napríklad posledných 150 rokov,
zisťuje-me, že úrady a aj cirkev sa snažili prijímať rôzne opatrenia na zmiernenie
konzumácie alkoholu. Argumentovalo sa zaostalosťou a chudobou, ale o škodlivosti na
zdraví veľmi reč nebola.

V roku 1879 vydalo m. k. ministerstvo vnútra predpis vo forme nariadenia o postihu
za podávanie alkoholu mladistvým do 15 rokov. Účinok bol zanedbateľný a tak vyšlo
26. februára 1895 nové nariadenie vo veci zákazu deťom do 15 rokov navštevovať
krčmy! Toto nariadenie bolo schválené ministrom vnútra a bolo vydané v Banskej Bystrici
zákonodarnou komisiou Zvolenskej župy a podpísal ju podžupan  Karol Csipkay. Bola to
kuriózna situácia – deti robili od 12 rokov, pili nad 15 a volebné právo mali po 21. roku.

V 1. § sa hovorí o zákaze týmto deťom zdržiavať sa na zábavách, v hostincoch,
krčmách a všade tam, kde sa vymeriava alkohol. Výnimku tvorili situácie, keď tam boli
v spoločnosti rodičov alebo keď sa tam stravovali.

V  2. § je definícia porušenia tohto nariadenia, ktoré sa považuje za  priestupok a
tento sa trestá pokutou do výšky 50 zlatých, v prípade neschopnosti zaplatenia je to 5
dní väzenia.  Toto sa týkalo tak krčmárov, usporiadateľov zábav,  ako aj rodičov detí.

V 3. § je prikázané, že nariadenie musí byť v každej miestnosti, kde sa alkohol
podáva vyvesené na viditeľnom mieste. Nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 50 zlatých.

V 4. § je informácia, že vybratá pokuta sa odvedie do fondu chudoby obce, ktorému
hovorili aj chudinská základina.

Krátko na to 3. augusta 1895 bol zverejnený súpis všetkých miest v župe, kde sa
podával alkohol. Aspoň niektoré čísla: v okrese Banská Bystrica to bolo 65 miest. V
okrese Brezno 63.  V meste Brezno to bolo 29, čo o päť rokov stúplo na 50,  vo Zvolene
to bolo 21, no o päť rokov neskôr už 40, no a v samotnom slobodnom kráľovskom
meste Banská Bystrica to bolo 73 miest, no o päť rokov neskôr už 85!

V septembri 1905 bol v Budapešti X. medzinárodný protialkoholický kongres, na
ktorom banskobystrickú  cirkevnú spoločnosť zastupoval zástupca riaditeľa seminára
Ľudovít Gröne. Kongres trval týždeň. Bolo prijatých niekoľko opatrení pre boj s alkoholom,
ale život šiel po svojom ďalej.

Denníky prinášali veľmi smutné správy. Aspoň dve na ukážku: 10. augusta 1900
zhorelo v Sásovej päť domov. Oheň svojou nedbalosťou zapríčinili dve opité ženy!  V
Čeríne 21. októbra 1905 sa v dome richtára Martina Kutniaka  zišli výrobcovia syra z
okolia, aby zamenili svoje výrobky za peniaze. Obchod bol veľmi dobrý, a tak nemohol

chýbať oldomáš. No potrundžení gazdovia sa pobili a z bitky odviezli domov na voze
gazdu z Dúbravice Jána Fľašku s rozbitou hlavou, ktorý o pár dní na to zomrel.

Štatistika vykázala za rok 1905 veľmi smutné čísla. V Uhorsku občania minuli na
alkohol takmer 400 miliónov korún!  V spotrebe viedla pálenka za 187 miliónov, víno za
175 a pivo za 45,5 miliónov korún.

V januári 1909 uzrel svetlo sveta nový zákon o víne a o tvrdom alkohole. Zákon
sem, zákon tam. V júni 1911  bola k dispozícii ďalšia štatistika. V Uhorsku na každých
252 obyvateľov pripadlo  jedno výčapné povolenie, ale jedna škola len na každých 1
008 obyvateľov. Počet škôl bol 26 467,  ale počet krčiem  66 220!

Na zdravie!
                                                                                        Michal Kiššimon

I napriek tomu, že sme už začiatky automobilizmu
dosť podrobne prebrali, archívy  nám odkrývajú ďalšie
zaujímavosti, ktoré si nemožno nepovšimnúť.

V polovici augusta 1905 si c. a  k. slobodná harmanecká papiereň
objednala z Berlína  dva kusy nákladných automobilov pre svoju potrebu.
Každý automobil bolo možné zaťažiť 20 tisíc kg váhy na prepravu.
Zaujímavosťou týchto automobilov bolo, že namiesto kolies mali masívne
široké oceľové pásy. Papiereň veľmi potrebovala modernú dopravnú
techniku, lebo v roku 1904 takmer celá vyhorela a bolo treba pri
rekonštrukčných prácach premiestňovať obrovské množstvá materiálu.
Ďalšou zaujímavosťou bolo, že už v začiatkoch výroby automobilov
nastúpil fenomén konkurenčného boja o zákazníka, kde sa sľubovali
výhody a prednosti výrobku i niektoré služby, a to i zdarma.

A tak i berlínska automobilka papierňam umožnila vyskúšať si ich
doma v Harmanci v zložitom teréne, a to grátis! Problém bol v tom, že
na vtedy veľmi úzkej harmaneckej ceste boli veľmi ostré zákruty a ako
sa automobily s nimi vyrovnajú.

V Berlíne bolo viacero výrobcov automobilov, ale ktorá automobilka
bola dodávateľom nevieme, lebo v Harmanci sa žiaden archív
nezachoval. A zatiaľ nemáme ani fotografiu kurióznych vozidiel. Vtedajší
ekonómovia papierne však vypočítali, že preprava nákladu je o 32 filierov
na tonu lacnejšia, ako preprava povozmi. Cena za obidva automobily
bola 80 tisíc korún.

Michal Kiššimon
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Sedlo pod Veľkým bokom síce neleží priamo v hlavnom hrebeni
pohoria, ale keďže sa pri plánovaní nenašlo iné vhodnejšie miesto na
hrebeňovke, rozhodnutie padlo pre široké sedlo, ležiace 2 km severne
od Zadnej hole. Objekt vybudovala počas roku 1936 stavebná firma
Štefan Orfánus a Juráš z Liptovského Sv. Petra na základe požiadavky
Ústredia Klubu československých turistov (KČST) z Prahy. Projektantom
chaty bol Ing. Stejskal a stavebný dozor vykonával Ing. Tibor Blattný.
Náklady pre zázemie turistov
dosiahli 160 000 Kč a slávnosť
otvorenia sa konala v nedeľu 20.
decembra 1936. Medzi účastník-
mi boli prevažne liptovskí, žilinskí,
dolnokubínski a pražskí turisti,
zapísaní v pamätnej knihe chaty,
ktorá sa zachovala dodnes.
Objekt síce patril Ústrediu KČST
Praha, ale prevádzkovaním bol
poverený najbližší Odbor KČST z
Liptovského Hrádku.

Z personálu, ktorý zabezpe-
čoval chod zariadenia sa podarilo
vypátrať nasledovné osoby: Dan
Brťáň s manželkou a jeho bratom
v rokoch 1936 – 1939 (dovtedy
boli kuchári na Štefánikovej chate
pod Ďumbierom); Peter Droppa,
nazývaný Jumbo, s priateľmi (Igor
Benko, Vladimír More Kresák,
Ľudovít Dianiška a dve kuchárky
Huťanová a Pekalová) v rokoch
1939 – 1940; Zoltán Zolo
Pavličko v rokoch 1940 – 1942
(následne chatárčil na Zbojníckej
chate vo Vysokých Tatrách do
roku 1946) a ďalší, ktorí vytvárali
príjemnú chatársku atmosféru,
čím bolo zabezpečené celoročné
ubytovanie a stravovanie hostí.

Dobové články návštevníkov
Veľkého boku v turistickom časo-
pise Krásy Slovenska objekt
vzhľadom i ruchom prirovnávali k včelínu alebo úľu. Ak sa prenesieme
v čase, tak by sme videli jednoposchodovú podpivničenú stavbu s
pôdorysom obdĺžnika. Izby a vstupné dvere mali orientované na
juhovýchod (k slnku). Pivnica bola kamenná a nadzemná časť
celodrevená. Prízemie tvorila chodba, jedáleň, kuchyňa, umyváreň,
sklad potravín, lyžiareň a chatárova izba. Dve spoločné nocľahárne boli
umiestnené na poschodie (32 lôžok) a ubytovanie stálo 7 Kč.
Nocľahárne i jedáleň boli obložené drevom z červeného smreka. Chata
bola vybavená vlastným vodovodom. Pre zvýšenú návštevnosť
hrebeňovky Nízkych Tatier bola v roku 1940 uskutočnená prístavba,
ktorá zvýšila komfort na chate a vznikol druhý vchod.

V prvých rokoch (1936 – 1938) chatu navštevovali prevažne českí
turisti a lyžiari. Veľký záujem o ňu bol hlavne medzi pražskými turistami.
V Prahe bola chata známejšia ako na Slovensku, pretože ju vlastnilo
Ústredie KČST Praha. Počas chatárčenia Petra Droppu (spoluobjaviteľ

demänovského jaskynného systému, spoluzakladateľ Horskej služby
Nízke Tatry a jej prvý náčelník) sa chata stala známou u liptovských
turistov a lyžiarov, ktorých chatár veľa poznal. Podľa zápisov z pamätnej
knihy medzi návštevníkov patrili prevažne Slováci a Česi, ale aj Maďari,
Briti, Bulhari a Rumuni. Dňa 28. 7. 1940 vystúpilo na Veľký bok
rekordných 136 účastníkov liptovského seniorátu evanjelickej mládeže
(SEM). Služby božie odbavil kaplán Jozef Juráš. Priestrannú chatu

využívali počas zimy študenti z
Tisovca a Hnúšte na školské
lyžiarske výcviky.

Osud chaty spečatila 2.
svetová vojna. Po potlačení SNP
do hôr sa na chate usídlilo niekoľ-
ko povstaleckých oddielov (dve
pešie čaty veliteľa por. P. Šmálika,
anglo-americká misia) a bola skla-
dom potravín, liekov a vojenského
materiálu. Poslednými partizánmi
boli členovia 2. a 3. oddielu sku-
piny Jánošík pod velením npor.
Ernesta Bielika. Počas Vianoc
(26. decembra 1944) chatu ob-
kľúčila jednotka Edelweiss.
Partizánov zajali a následne chatu
podpálili, aby sa nestala útočis-
kom pre ďalších par tizánov.
Zaujímavé je spomenúť symbo-
lické spojenie s menom Štefan,
lebo vďaka Štefanovi Orfánusovi
sa chata zrodila a na Štefana (26.
decembra 1944) ľahla popolom.

Po 2. svetovej vojne sa veľký
počet chát KČST podarilo obnoviť,
ale pod Veľkým bokom sa turisti
nedočkali obnovy. Napriek tomu,
že sa viackrát objavila myšlienka
znovupostavenia turistickej chaty
alebo aspoň úpravy opusteného
salaša na jednoduchú útulňu, k
realizácii sa nepristúpilo. Dodnes
sa špekuluje, prečo sa tak nestalo

napriek výhodnej polohe uprostred Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier.
Údajne vtedajšiemu politickému režimu nebola po vôli povstalecká
minulosť, ktorá sa spája s pôsobením anglo-americkej misie v oblasti.
Pred obavou, aby sa nová chata nestala anglo-americkým pamätníkom
pod Veľkým bokom, nebola obnovená. Aj s takýmito úvahami sa môžete
stretnúť počas každoročného turistického výstupu na Veľký bok, ktorý
už 38 rokov organizujú turisti z Heľpy vždy v prvú augustovú sobotu (3.
augusta 2013).

V roku 2005 bola na pripomenutie niekdajšej chaty osadená
pamätná tabuľa na priečelí poľovníckej chatky, ktorá stojí na základoch
pôvodnej chaty. Dodnes je bývalá veľkokapacitná chata chýbajúcim
článkom nízkotatranských chát. Dočkáme sa niekedy obnovy Chaty
pod Veľkým bokom?

Tomáš Trstenský

Vybudovať horské chaty na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, a tým ho sprístupniť turistickej verejnosti, sa podarilo koncom
20. rokov 20. storočia. Turistické chaty systematicky pribúdali na strategických a zároveň atraktívnych miestach v
hrebeňových partiách najprv Ďumbierskej časti horstva. Prvá vznikla Štefánikova chata pod Ďumbierom (1928) a po nej
Chata pod Chabencom (1932). Následne prišli na rad Kráľovohoľské Tatry s upravenou chatou na Smrečinách pod Kráľovou
hoľou (1934) a poslednou v reťazci zariadení bola Chata pod Veľkým bokom (1936). Keďže nízkotatranská hrebeňovka
dosahuje takmer 100 km dĺžky, chaty boli medzi sebou vzdialené maximálne jeden deň chôdze (8 až 12 hodín pochodu).

Chata pod Veľkým bokom s prístavbou (r. 1940).

Veľký bok z Oškovej (r. 1940).


