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Prechádzku sme začali v evan-
jelickom cintoríne v Lazovnej ulici.
V zadnej časti cintorína je pocho-
vaných celkove 45 vojnových
obetí, z toho 37 z I. svetovej vojny.
Pomníky sú upravené a ošetro-
vané (foto 1 a  2).

Ďalšie zastavenie bolo v rímsko-
katolíckom cintoríne na Námestí
Štefana Moysesa. Taktiež v zadnej
časti, na samostatnom mieste sú
pochovaní padlí v I. a II. svetovej
vojne. Tí, ktorí padli v období  II.
svetovej vojny majú upravené
hroby a náhrobky. 124 vojakov,
padlých v I. svetovej vojne, však
je veľmi ťažko identifikovaných,
pretože okrem spoločného náhrobku
s textom „Česť a sláva padlým
hrdinom v prvej svetovej vojne“ zosta-
lo len torzo hrobov (foto  3 a  4).

Po presunutí sa do mestskej
časti Sásová nás hneď pri zvonici z
roku 1913 upúta busta M. R.
Štefánika. Táto bola odhalená 6. 6.
1938. V 50-tych rokoch bola od-
stránená a znovu reinštalovaná po
viac ako 50. rokoch. Zaujímavoťou
je, že práve busta v Sásovej zob-
razuje ako jediná na Slovensku Šte-
fánika bez generálskej čapice. Na
miestnom cintoríne je dobre udržia-
vaný spoločný hrob 27 obyvate-
ľovej Sásovej, ktorí padli v období
I. svetovej vojny (foto 5 a  6).

Zo Sásovej je Rudlová na skok.
Na ulici kpt. Jaroša je taktiež
Pomník s bustou M. R. Štefánika.
Na tabuli je skromný text:

„Pomník padlým 1914 – 1918
na 20. výročie trvania republiky
Československej 1918 – 1938“.

Na tabuli je naďalej uvede-
ných 24 mien občanov Rudlovej,
ktorí vo vojne položili svoje životy
(foto 7 a 10).

Foto 1: Celkový pohľad na hroby v evan-
jelickom cintoríne.

Foto 2: Detail hrobu v evanjelickom cintoríne

Foto 3: Text náhrobku „Česť a sláva
padlým hrdinom v 1. svetovej vojne“

Foto 4: Pohľad na torzo hrobov v r.k. cintoríne

Foto 5: Busta M.R.Štefánika pri zvonici v SásovejPokračovanie na strane 2.

V tomto roku si pripomíname dve mimoriadne výročia:
100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny (28. júla 1914)
a 70. výročie vyhlásenia Slovenského národného pov-
stania (28. augusta 1944). Obe udalosti významne za-
siahli do života obyvateľov a hlboko sa zapísali do charak-
teru nášho mesta. Redakčná rada Banskobystrického
permona preto rozhodla, že si ich pripomenieme v sa-
mostatnom – mimoriadnom – vydaní nášho časopisu.

Pripravili sme zaujímavý súhrn príspevkov, príbehov, rozprávaní a
fotografického materiálu, ktorým si chceme pripomenúť obete našich predkov a
zodvihnúť varovný prst, aby sme na tieto udalosti nezabudli. Zabudnúť je ľahké.
História je však nezmieriteľný sudca, a tak, ako náhle zabudneme na hrôzy
minulosti, donúti nás zopakovať si ich. I dnes sme svedkami, ako rýchlo môžu s
vzplanúť vášne a obete začínajú rýchlo pribúdať. Stačí sa pozrieť za naše
východné hranice a zamyslieť sa, či by niekto pred rokom dokázal predpovedať,
aké tragické udalosti tu vzniknú.

Súčasťou mimoriadneho vydania nie sú len príbehy a spomienky, ale aj súčasný
monitoring pamätných miest predovšetkým na 1. svetovú vojnu. Je našim cieľom,
tak ako sme už neraz i v iných prípadoch dokázali, že nám nejde len o historické
príbehy, ale aj súčasnosť nášho mesta. Nechceme len hovoriť o histórii, ale ju aj
aktívne chrániť a obnovovať, a tak vrátiť čaro starej Bystrice späť. Pamätníky
tragických udalostí spred sto a sedemdesiatich piatich rokov sem určite patria.

Vážený čitatelia, mimoriadne číslo, ktoré držíte v rukách, je doklad o našej
minulosti, o udalostiach, ktoré sa dotkli našich rodín, príbuzných a známych. Vybrali
sme príbehy, ktoré nie sú odniekiaľ, ale od nás, z nášho mesta, z našich domovov.

Toto číslo je tak vzdaním pocty všetkým tým, ktorí padli za to, že dnes
žijeme v pokoji a mieri a upozornením že je našou povinnosťou nezabúdať!

Richard R. Senček
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Skôr ako sa dostaneme k
záverečnému cieľu našej pre-
chádzky, a to k pomníku legio-
nárov v Majeri, zastavíme sa
cestou cez Rudlovskú cestu v
Židovskom cintoríne. I tu si spo-
menuli na obete I. svetovej vojny a
postavili pamätník (foto  8).

Z Rudlovskej cesty prechá-
dzame už do spomenutého Ma-
jera. Práve tu bola počas I. sve-
tovej vojny zriadená jediná a
najväčšia vojenská nemocnica
rakúsko-uhorskej armády. Pri
nemocnici bol zriadený aj cintorín,
kde bolo pochovaných vyše
tisíctristo vojakov.

Pomník legionárov je symbo-
lický, pretože pripomína známe i
neznáme obete jednotiek legio-
nárov z Talianska. Jeho text znie:
„48 čs. neznámych vojínu peší
pluk 35 Foliagno“ (foto  9).

I na neďalekom majerskom
cintoríne môžeme nájsť hroby
našich legionárov. Žiaľ, v uply-
nulom období sa nevenovala
tomuto miestu pietna pozornosť a
časť cintorína bola investičnou
výstavbou narušená.

Od I. svetovej vojny, od jej
začiatku, uplynulo 100 rokov. Je
to dlhá doba, no z pamätí našich
myslí to nevymizlo a práve tieto
pomníky a hroby v našom meste
nám pripomínajú ťažké chvíle a
utrpenie našich spoluobčanov v
období veľkej svetovej kataklizmy.

Jozef Kreutz
Norbert Gáborčík

Pokračovanie zo strany 1.

Foto 6: Pomník v cintoríne v Sásovej.

Foto 7: Text nápisu na pomníku v Rudlovej.

Foto 9: Pomník legionárov v Majeri.Foto10: Celkový pohľad na pomník v Rudlovej.

Foto 8: Pomník v židovskom cintoríne.

Dnes sa už nedozvieme, o čom premýšľal
mladý muž v roku 1914. Azda uvažoval o svojej
rodine alebo o práci a majetku, ale možno aj o
tom, že bude vojakom. Bolo to ťažké obdobie
a armáda predstavovala jednu z mála inštitúcií,
ktoré ponúkali mladým mužom možnosť sta-
bilnej práce a príjmu. Povedzme, že niektorí
mladí chlapci sa vojakmi stať chceli, ale určite
nikto z nich nevstupoval do armády s cieľom
umrieť. Lenže situácia sa veľmi zmenila po
sarajevských výstreloch. Život nabral iný smer. Dňa 3. augusta bola
vyhlásená mobilizácia.

Juraj Várošík sa narodil dňa 2. apríla 1891 v Sielnici pri Zvolene
ako syn Pavla a Márie, rod. Kozárikovej. Pochádzal z roľníckej rodiny.
V čase vyhlásenia mobilizácie mal 23 rokov a len jednu možnosť.
Narukovať. Pritom už mal založenú rodinu a ročného syna Ondreja
(*1913). Podrobné informácie o Várošíkovom pôsobení v armáde
nevlastníme, ale zachovala sa jedna fotografia, na ktorej je vo vojenskej
uniforme. Môžeme predpokladať, že narukoval k 16. banskobys-
trickému pešiemu pluku. Tento pluk pôsobil predovšetkým na ruskom
a neskôr na moldavskom fronte.

Pravdepodobne v roku 1915
Várošíka na bojisku zasiahla strela
„dumu-dum“ a poškodila mu le-
bečnú kosť na temene. Zraneniam
však nepodľahol – odniesla si to
hlava (žil bez temennej kosti) a ľavá
ruka, na ktorú ochrnul. Vážne zra-
nenie sčasti poznačilo i jeho men-
tálny stav. Ako frontový vojak sa
teda približne po roku vrátil späť
do rodnej obce.

Lekár, pravdepodobne vojen-
ský, mu na základe zranení pred-
pokladal veľmi krátky život. Pa-
radoxom je, že Várošík svojho
doktora prežil. Po vojne sa snažil
zaradiť do bežného života tak, ako
to najlepšie šlo. V roku 1917 sa mu
s manželkou Máriou, rod. Draho-
ňovou, narodil syn Ján (spolu mali
tri deti, z toho jedno zomrelo ako
2-3 ročné na zadusenie). V roku
1924 si rodina postavila veľký
rodinný dom s hospodárstvom.
Manželka Mária po jeho návrate z frontu prevzala väčšinu povinností na
gazdovstve, v kuchyni i zodpovednosť za stavbu domu. Zachovala sa
jedna fotografia spoločná, na ktorej je Jurajov syn Ján so svojou rodinou
pred rodinným domom postaveným jeho otcom Jurajom. Druhá foto-
grafia má portrétny charakter a pochádza zo záveru Jurajovho života.

Mnohí si ho v dedine pamätajú ako trafikanta. Pred jeho vlastným
rodinným domom totiž až do konca 50. rokov 20. st. stála trafika, v ktorej
Juraj Várošík predával tabak a cigarety. „Tie nakupoval vo veľkosklade
vo Zvolene,“ oživuje spomienky na deda jeho  vnuk Ondrej Várošík, „bral
ma ako chlapca so sebou na nákup, chodili sme autobusom.“ Samoz-
rejme, cigarety lákali mnohých sielnických chlapcov, a tak dnes už ako
dôchodcovia spomínajú, že mu ich z trafiky kradli. Jeden zahováral, ostatní
ich šibalsky premiesťovali do svojich vreciek.

 Juraj Várošík, po vojne ako 100-percentný invalid, zostal v Sielnici
až do konca života. Zomrel dňa 4. decembra 1979 ako 88-ročný,
pochovaný je na miestnom cintoríne. Jeho rodinný dom stojí dodnes.
Okrem neho a jeho rodiny v ňom potom žil syn Ján s rodinou, vnuk Ján
s rodinou, a v súčasnosti sa hmotné dedičstvo Juraja Várošíka snaží
zveľaďovať jeho pravnuk Michal Várošík s rodinou. V dome sa tak počas
90 rokov vystriedali 4 generácie Várošíkovcov.

Príspevok bol publikovaný na základe spolupráce s Poštovým
múzeom.

Juraj Várošík v uniforme.

Richard R. Senček
Michal Várošík
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Pred sto rokmi sa svet prvýkrát zbláznil. Tak, vo veľkom. Síce to
vtedy ešte nikto netušil, ale vo svetovom meradle. Pred sto rokmi začala
Veľká vojna, ktorá neskôr dostala prívlastok – svetová, a o dvadsať
rokov neskoršie žiaľ aj ďalší – prvá. Pri najmenšom stará dobrá Európa
bola presvedčená, že vojnový konflikt, skončí
do Vianoc. Veď bolo krásne leto, keď to
začalo. No, chlapci si zahrajú na vojačikov,
šediví generáli vyleštia svoje hviezdy, ako
obyčajne im pribudnú nejaké metále a basta.
Veď všetko, čo začne, raz musí aj skončiť!

Život je však veľký režisér a dokáže nás
poriadne vyfackať a nakopať do zadku. Bez
ohľadu na hodnosť a zásluhy. Bez ohľadu na
to, či tá vojna je spravodlivá, alebo nie. A aj
bez ohľadu na to, či dodržiavaš piate Božie
prikázanie: „Nezabiješ !“

Žiadna vojna nikdy nebude dobrá a nikdy
nebude ani spravodlivá. To je však uhol
pohľadu. A aj táto meditácia je dobrá k tomu,
aby vyvrátila štyridsať ročný mýtus, že do vojny
museli narukovať len synovia chudobných
rodičov a synáčikovia z bohatých a zámožných
rodín sa z nej dokázali vykúpiť! Bolo to síce
pekné,  ale zavádzajúce. Nie je tomu tak!

Množstvo pamätníkov nám hlása aj tú
skutočnosť, že „Padli hrdinskou smrťou“, to
všetci, ak len neboli dezertéri, zbehovia,
zradcovia. To by sa ešte ako tak dalo prijať.
Ale ako prijať za svoje klišé ako:  „Zomreli, aby
sme my mohli žiť!“ Veď je to absurdné. Naš-
ťastie, moderný človek poučený dejinami, sa
nad tým už len pousmeje a povie si: „Škoda
každého života.“

Ale ducha v armáde bolo treba udržiavať
a to za každú cenu.  Na to boli dobré vzory či už to boli vojaci v aktívnej
službe, alebo aj vojaci v zálohe a to bez ohľadu na hodnosť či zaradenie.
A slúžili k tomu ako motivačný prvok hlavne vyznamenania.

Medzi najobľúbenejšie vyznamenania patrilo „SIGNUM  LAUDIS“.
Cisár pán František Jozef I. ho v roku 1915 udelil nadporučíkovi
Deziderovi Štubňovi zo 65. pešieho pluku, ďalej Dr. Kolomanovi
Burkovskému a Brunovi Hüttnerovi, husárskym nadporučíkom v zálohe.

Medzi často udeľované vyznamenania
patril aj záslužný kríž  III. triedy. Jeho nositeľmi
sa stali aj nadporučík Hugo Dohnány, ktorý
padol hrdinskou smrťou 27. mája 1915 na
severnom fronte, poručík v zálohe Jozef Hajós,
stotník Ladislav Peplowski, stotník Jozef Nagy,
poručík Július Csesznák, syn banskobys-
trického starostu, ktorý len nedávno skončil
Vojenskú akadémiu Ludovika v Budapešti.
Padol na fronte hrdinskou smrťou 27. mája
1915 ako 19 ročný pri Kolnikowe. Vyzname-
nanie mu bolo udelené v septembri in me-
moriam, Gejza Petrogalli, učiteľ, ktorý tiež
padol na fronte v lete roku 1917, zástavník 26.
pešieho pluku Dr. Vojtech Bothár, ktorý padol
hrdinskou smrťou 25. novembra 1914 pri
Sulosove a tam bol aj pochovaný. Jeho pa-
miatku chráni nápis na rodinnom náhrobnom
kameni v evanjelickom cintoríne v Banskej
Bystrici.

Malou útechou pre rodiny po padlých
vojakoch bolo vládne uznesenie v novembri
1914 o penzii. Vdove po vojakovi pripadlo
ročne 72 korún, ale ak padol v prvej línii na
fronte, tak bola  penzia zvýšená  o 50 %. Okrem
toho za každé manželské dieťa  prislúcha ročne
42 korún ako výchovný príplatok.

Pri filozofovaní pri pive, obyčajného člo-
veka napadne neslušná myšlienka. Každá vojna
začína prvým výstrelom a končí podpísaním

mierovej zmluvy. Prečo to nemôže byť naopak?
  Michal Kiššimon

Signum Laudis

Železný kríž

Jednou z možností, ako sa dozvedieť o histórii viac,
sú aj memoáre významných osobností. Do jednej z nich
nahliadnime kvôli zážitkom z obdobia prvej svetovej vojny.

Básnik Ján Rob Poničan (1902 - 1978) prežil det-
stvo a časť štúdií v Banskej Bystrici, keď si ho po
otcovej smrti osvojil bezdetný strýko s manželkou.
Strýko bol právnik a netrpel núdzou, býval v Lazovnej
ulici č. 8 na poschodí, v dome žil aj známy notár,
neskorší starosta mesta Andrej Hanzlík, ako aj básnik
Izidor Žiak Somolický.

Z rozsiahlej tvorby tohto očovského rodáka -
zbierok poézie, románov a dramatických diel – je pre

Banskobystričanov osobitne zaujímavá jeho memoárová tvorba, v ktorej sugestívne
popisuje dobovú atmosféru a dianie. V knihe Dobyvateľ (1979) sa venuje svojmu
detstvu v Očovej, ale najmä rokom života v meste pod Urpínom. Do Banskej Bystrice
prišiel ako desaťročný roku 1912, preto jeho autentické spomínanie zachytáva menej
známe zákulisie. Z bohatej studnice spomienok v tejto chvíli uvádzame prežívanie
vojnových udalostí  prostredníctvom zážitkov vnímavého chlapca. Hektické a neisté
časy prirodzene prinášali aj zmeny v správaní obyvateľstva v zázemí.

Veci sa mali totiž tak, že cez vojnu – trvala už dlhé dva roky s veľkými víťaz-
stvami a obeťami na obidvoch stranách – trochu sa uvoľnili mravy, ako to Janko
často počúval, keď načúval rozhovorom hlavne paničiek zo spoločnosti (každá sa
na tým pohoršovala), ale uvoľnenie mravov videl Janko aj sám.

Poničanov strýko sa počas vojny stal správcom vojenských barakov v Majeri
a domov chodil iba v nedeľu. Jeho manželka s priateľkami sa zaplietala s inými
mužmi a ani on sám nebol nevinný. Ich chovanec bol toho svedkom a trápilo ho to.

Ujdem. Domov. Alebo, keby ma strýc vzal k sebe do barakov. Veď neraz som

spal uňho na diváne. A strýc ma potom zaviedol aj do dôstojníckej jedálne. Tam boli
jedlá! Veru iné, ako stryná varí. Vojna už pokazila aj jej kuchárske umenie, veď
nieto mäsa, nieto múky, nieto chleba, nieto masti... Aj keď Očovania občas niečo
prinesú, to je málo, veď v meste už jedia kukuričný chlieb...

Janko naozaj zostal istú dobu so strýkom v drevených barakoch s veľkými oknami
pre dvetisíc ranených s dreveným plotom okolo. Jeho zvedavú myseľ zaujali rozličné
skutočnosti. Videl panskú povýšenosť dôstojníkov, ako sa chovali k obyčajným
vojakom. Stretol sa tam aj s Rusom zajatcom. A spolu s inými zážitkami vtedajšieho
sveta sa v jeho srdci rodilo rebelstvo, ktoré ho sprevádzalo v neskoršom živote.

                                                Jana Borguľová

Pohľad na baraky vojenského lazaretu v Majeri.

Ján Rob Poničan.
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Nech by sme dali vojne akýkoľvek prívlastok, nikdy sa nám nepodarí
zachytiť všetky útrapy, ktoré aj ten najmenší konflikt prinesie. Často pri
pomyslení na ťažké obdobia v dejinách ľudí sa nám
pred očami vybavia najmä vojaci a ich trápenia, či
smrť. Ale vojna je omnoho väčší ničiteľ. Ničí rodiny a
po mestách rozvláča smútok.  Banskú Bystricu prvá
svetová vojna viac-menej obišla.  Síce u nás nehoreli
domy a nevybuchovali bomby, ale smrť si cestu do
mesta našla a, žiaľ, zavítala aj na tie najvyššie miesta
- do rodiny obľúbeného banskobystrického richtára
a mešťanostu Gyulu Csesznáka.

Richtár Gyula Csesznák mal 3 deti. Najstarší
syn sa volal Gejza, lenže nedožil sa ani jedného
roka. Gyula bol druhorodeným synom. Narodil sa
2. augusta 1896 v Banskej Bystrici. Posledným z
trojice bratov bol Lajos. Základné štúdiá a gymná-
zium absolvoval Gyula v Banskej Bystrici. Po ich
ukončení sa rozhodol  vydať sa na vojenskú kariéru
a odišiel študovať do Budapešti na Vojenskú krá-
ľovskú akadémiu Ľudovíka (Magyar Királyi Honvéd
Ludovika Akadémia). Zo záveru kadetského ob-
dobia jeho života sa nám zachovala osobná
korešpondencia, ktorá, i keď len mierne, predsa dovoľuje nahliadnuť
do života mladého vojaka.

V piatok 19. decembra 1913
boli z Budapešti odoslané dve
pohľadnice s krátkymi textami.
Obidve boli adresované otcovi a
začínajú slovami „Kedves Apuska!“
- „Drahý otecko!“, čo naznačuje
Gyulov blízky a úctivý vzťah so
svojím otcom. Na prvej pohľadnici
oznamuje, že už vie, kedy mu na
škole končia prednášky a kedy
bude môcť vycestovať z Budapešti
do Banskej Bystrice na sviatky.
Záber je skupinovou fotografiou
kadetov pri jazere.

Na druhej pohľadnici Gyula
žiada otca o peniaze na fotografie,
ktoré dal vyhotoviť. Ide pravde-
podobne o fotografiu v kadetskej
uniforme. Sám píše, že keď počul cenu tých 12 fotografií, skoro odpadol
- 54 korún. Pritom obrázok bol len o niečo väčší než poštová karta.
Zredukoval preto počet fotografií na 6, no i tak žiadal otca o zaslanie
15 korún. Spomínané kadetské fotografie sa zachovali. Na druhej strane
pohľadnice je fotografia, ktorá zachytáva kadetskú skupinu v triede.
Ide o zaujímavý pohľad medzi študentov v neformálnej pozícii.

Ďalšia zachovaná pohľadnica je z februára 1914. Adresovaná je
bratovi Lajosovi a predstavuje reakciu na skorší list od svojho brata.
Tento list však zatiaľ nie je známy, ako i ďalšia predpokladaná koreš-
pondencia, o ktorej sa Gyula v závere zmieňuje. Z textu je možné
vybadať priateľský vzťah medzi bratmi. Gyula svojho brata aj jemne
podpichuje, keď sa pýta na istú slečnu „S“, „...že či jej ešte dvorí,
alebo ho už azda iná zaujíma“. Druhá strana pohľadnice zachytáva
kadetov v hrubých sivých uniformách, spolu s ich veliteľom a zástavou.

Posledné fotografie, ktoré sú zatiaľ k dispozícii, zachytávajú sláv-
nostné vyradenie kadetov. Podľa datovania na fotografii ide o 15. marec
1915. Vidno na nej početnú skupinu mladých vojakov zoradených v
dvojstupe a v polkruhu. Fotografie z vyradenia sú tri, jedna zachytáva
samotný akt prísahy - vojakov so zdvihnutými prstami. Tretia fotografia
zobrazuje veliteľov akadémie. Pri tejto príležitosti si mladý poručík nechal
vyhotoviť ešte jednu, pravdepodobne poslednú slávnostnú fotografiu.
Čo robil Gyula Csesznák po prísahe, presne nevieme. Je pravdepodobné,
že odcestoval k svojej posádke a zároveň rodine do Banskej Bystrice,
ale tu sa dlho nezdržal, lebo už čoskoro sa objavuje na ruskom fronte.
Žiaľ, tieto informácie sú posledné, ktoré o ňom zatiaľ máme, pretože
ako rýchlo odcestoval na front, tak rýchlo si ho tam našla smrť.

Z 9. júna 1915 sa zachoval lístok poľnej pošty, v ktorom János
Kupesok, jeho spolubojovník, opisuje okolnosti jeho úmrtia. Sám

Kupesok bol zranený (nevieme, či pri tej istej bitke
alebo neskôr), i preto odkaz napísal až neskôr. Uda-
losti sa odohrali 27. mája, keď c. k. armáda podnikla
útok východne od Radimna (Poľsko), na vyvýšeninu,
ktorá bola východne od obce Kalników (Poľsko).
Útok sa však nepodaril, pretože časť vojska ušla a
nebolo možné udržať poriadok.  Avšak časť armády,
ktorej velil stotník Mattos, držala pozície. Stotník
požiadal poručíka Csesznáka o pomoc, a ten „ako
ozajstný hrdina na čele svojich vojakov“ prišiel.
Kupesok ďalej píše, že Csesznák bol asi len 10
krokov od neho, keď ho zasiahla „do čela“ nepria-
teľská strela „dum-dum“ (ide o trieštivé strely s osla-
beným plášťom, alebo navŕtaným otvorom, aby
lepšie potrhali tkanivo a spôsobili krvácanie). Ihneď
stratil vedomie a asi po 5 minútach zomrel. Čo sa
dialo neskôr, opísať nevie.

Zachoval sa ešte jeden lístok poľnej pošty z
15. júna 1915 od kamaráta Dezsideriusa Holzmana,
ktorý píše povzbudzujúci list rodine. Uvádzam

úryvok voľného prekladu:
„...že Váš syn a môj dobrý priateľ padol za svoju vlasť, za našu

peknú maďarskú vlasť, ako
hrdina.“ Rodina uchováva aj ďal-
šie tri vzácne fotografie, ktoré sú
z pohrebu. Na jednej je zachytený
hrobár, ktorý kope jamu, na druhej
je hrob s dvomi vojakmi (obe foto-
grafie sú slabšie rozpoznateľné) a
na poslednej je pri hrobe Gyulu
Csezsnáka zachytený podplu-
kovník Janos Mestitz, vtedajší
veliteľ Banskobystrickej honvéd-
skej posádky.

Ostatky Gyula Csesznáka v
Kalnikówe neostali dlho. Dnes sú
uložené v rodinnej hrobke na Ban-
skobystrickom evanjelickom cin-
toríne.

Príspevok bol publikovaný na
základe podkladov z Poštového múzea.

Richard R. Senček

Pri príležitosti 24. Výročia SNP bola zostavená zaujímavá
publikácia, kde sú zachytene faksimile rukopisu Proklamácie k
slovenským vojakom. Tento dokument pripravili priami aktéri plk. Milan
Vesel, Prof. Dr. Ing. Miloš Marko a MUDr. Ludvík Nábělek. Zobrazený
text sám poukazuje na to, ako ťažko sa rodil, v akých ťažkých chvíľach
vznikal. Je mnohokrát prepisovaný a doškrtaný. Časy boli pohnuté a
dokument patrí k najdôležitejším, ktoré vznikli počas SNP.

Z tejto útlej knižočky vám prinášame niekoľko ukážok, aby ste si
sami vedeli urobiť predstavu. I keď nazývam túto publikáciu knižočkou
sami autori ju tak nenazývajú. Hovoria o historických podkladoch k
SNP. O tom, že nebolo ich zámerom vydať klasickú publikáciu svedčia
dve skutočnosti. Predovšetkým je to nízky náklad – len 50 ks, čo na
tú dobu a vzhľadom na tému bol veľmi nízky náklad, ale aj to, že
každá z knižiek je všetkými tromi autormi aj vlastnoručne podpísaná,
ako potvrdenie udalostí, o ktorých dôkazy predkladajú.

Richard R. Senček

G. Csesznák v uniforme počas štúdií v Budapešti

Hrob mladého Csesznáka (vľavo stojí podplukovník Janos Mestitz).
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Veľmi zaujímavou no v súčasnosti pomerne málo známou
osobnosťou vojenských dejín Banskej Bystrice je plukovník
rakúsko-uhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914). V období
od 18. apríla 1912 do 29. augusta 1914, kedy padol na rus-
kom fronte, bol tento dôstojník veliteľom 16. vlastibranec-
kého (honvédskeho) pešieho pluku v Banskej Bystrici.

Franz Hill sa narodil 29. júna 1859 vo vtedajšom Prešporku
(Bratislava). Pochádzal z pomerne zámožných pomerov, pričom jeho otec
disponoval dostatkom finančných prostriedkov a zrejme sa nemusel živiť
pravidelnou prácou. V roku 1874, teda ako pätnásťročný, začal Franz
Hill študovať na kadetskej škole pechoty v Bratislave, ktorú ukončil v
roku 1878 s prospechom uspokojivým. V nasledujúcich rokoch spočiatku
pôsobil ako dôstojník spoločnej armády a neskôr uhorskej vlastibrany
(honvédstva), pričom postupne stúpal po kariérnom rebríčku. Z celkové-
ho hodnotenia z roku 1908, v čase jeho funkčného zaradenia na pozícii
veliteľa práporu v hodnosti podplukovníka,
môžeme uviesť niektoré informácie.

Vzhľadom na jazykové schopnosti meno-
vaného je uvedené, že dokonalo hovorí i píše po
nemecky a po maďarsky. Po slovensky (uvedené
vo forme „tótul“ – pozn. aut.) hovorí len v nevyh-
nutnej miere. Ohľadom súkromných pomerov sa
dozvedáme, že je ženatý. Finančné pomery má
usporiadané, s finančnou zábezpekou v hodnote
40 000 korún (majetok manželky). Pri pasáži
ohľadom zdravotného stav a predpokladov pre
službu v poľných podmienkach je uvedené:
„Vojnovej služby schopný, zdravý, pričom dáva
nádej, že si ešte dlhší čas udrží schopnosť
služby“. Zaujímavá je aj jeho stručná charak-
teristika: „Pevný, rýdzi charakter, má živý tem-
perament, trochu prchký, s veľmi dobrou duševnými schopnosťami a
chápaním. Má rozsiahle vojenské vedomosti a veľmi dobrý taktický cit.
Popri schopnosti vlastnej iniciatívy je aj pracovitý, s veľmi dobrými
výsledkami. Svoj prápor vycvičil a vedie veľmi dobre. Svojím istým a
razantným vystupovaním dobre vplýva na ducha jednotky“. Nadriadený
veliteľ pluku, ktorý toto hodnotenie vypracoval, ho zároveň odporučil na
ďalšie povýšenie. S týmito hodnoteniami sa v stručných posudkoch v
podstate stotožnili aj jeho ďalší nadriadení.

1. mája 1911 bol podplukovník Franz Hill povýšený do hodnosti
plukovníka a už o niekoľko dní – 5. mája 1911 – bol prevelený do Banskej
Bystrice k 16. honvédskemu pešiemu pluku. Tu spočiatku zastával funkciu
štábneho dôstojníka. 16. honvédsky peší pluk vznikol v roku 1886. V
čase Hillovho prevelenia bol veliteľom tohto útvaru plukovník Alfréd
Weeber, pričom to bol v poradí deviaty veliteľ od konštituovania útvaru.
Po prevelení do Banskej Bystrice sa musel plukovník Hill postupne
oboznámiť jednak so špecifikami mesta a dispozíciami miestnej hon-
védskej posádky situovanej v kasárenských budovách na západnom okraji
mesta. V tunajších honvédskych kasárňach bol okrem veliteľstva a
náhradného práporu dislokovaný aj prápor I/16 tohto pluku. V tejto
súvislosti si musel zvyknúť aj na niektoré špecifické miestne názvy lokalít,
napríklad Fončorda, Horná Mičiná alebo Pršany, ktoré mali dlhodobý
význam pre miestnu honvédsku posádku.

18. apríla 1912 bol plukovník Hill menovaný veliteľom 16. honvéd-
skeho pluku. Je pravdepodobné, že tak ako jeho predchodcovia prevzal
aj funkciu posádkového veliteľa. Na margo pôsobenia plukovníka Hilla
v Banskej Bystrici môžeme uviesť, že podľa spomienok Terézie Vansovej
býval v niektorej secesnej vile situovanej pri mestskom parku. Hoci sa
túto informáciu predbežne nepodarilo verifikovať, archívny dokument z
roku 1918 potvrdzuje, že v tejto lokalite bývali aj iní dôstojníci tohto
pluku. Počas svojho pôsobenia v meste sa stal neoddeliteľnou súčasťou
miestnej mestskej spoločnosti, resp. jej honorácie.

V čase vypuknutia prvej svetovej vojny 28. júla 1914 mal Franz Hill
započítanú aktívnu službu v armáde v dĺžke 38 rokov. Jeho fyzický vek
bol pritom 55 rokov. Vyhlásenie všeobecnej mobilizácie znamenalo
pre veliteľa pluku výrazné zaťaženie, ktoré vyplývalo z množstva
administratívy, konkrétnych príprav na bojové nasadenie ale aj tlaku

civilného sektoru. Dodajme, že v Banskej Bystrici vtedy údajne panovala
„veľká oduševnenosť a pohyblivý život“. Pri viacerých príležitostiach
počas augusta 1914, pred odchodom na front, musel okrem iného
deklarovať svoje odhodlanie a postoje. K tomu treba prirátať aj to, že
zo svojej funkcie sa musel zaoberať viacerými informáciami, ktorých
hodnota, ako sa neskôr ukázalo, bola pochybná alebo irelevantná.

Dopoludnia 17. augusta 1914 začal postupný transport jednotiek
pluku na ruský front. V Banskej Bystrici sa pri tejto príležitosti už od rána
na železničnej stanici zhromažďovalo obyvateľstvo i zástupcovia úradov,
aby sa s honvédmi slávnostne rozlúčili. Príhovor mal vtedajší hlavný župan
Zvolenskej župy a designovaný vládny komisár barón Lajos Kürthy. Po
jeho prejave vystúpil veliteľ pluku, „...ktorý prisľúbil, že 16. honvédsky
pluk s víťazstvom sa prinavráti z bojišťa“. Za veľkých ovácií zhromaždeného
publika, zvukov hudby ale aj emóciami nabitých scén rozchodu s
príbuznými následne odišiel poľný prápor  I/16 po dvoch etapách o 9.
00 a 11. 00 na front. Popoludní ho nasledoval štáb pluku s oddielom

ženistov a guľometnými oddielmi I – III.
Presun poľného pluku na front prebiehal po

železničnej osi cez Zvolen – Fiľakovo – Miskolc
– Sátoraljaújhely – Michalovce – Medzilaborce
– Chyrów do pevnosti Przemyśl v Haliči. Počas
zastávky v Sátoraljaújhely 18. augusta 1914 veliteľ
pluku v prítomnosti početného publika zhromaž-
deného v staničnej jedálni slávnostne pripomenul
narodeniny cisára a kráľa.

26. augusta 1914 sa začala bitka pri Koma-
rówe. Banskobystrický pluk sa v tento deň
nezúčastnil útoku 39. honvédskej pešej divízie,
ktorý sa začal už o 6. 00 ráno kvôli únave mužstva
z predchádzajúcich peších presunov.

29. august 1914 začal v operačnom pásme
39. honvédskej divízie pomerne sľubne, pretože

susednej 26. divízii landwehru sa darilo postupne zatláčať ruské jednotky
ku Komarówu. V tejto situácii bol aj smer ďalšieho postupu 39. divízie
zmenený nie na sever, ale na východ. Približne o 10. 00 ráno sa začal
postup skupín „Hill“ a „Molnár“ na východ, bez práporu II/16. Postup
skupiny „Hill“ bol v porovnaní s inými útvarmi košického VI. zboru natoľko
rýchly, že už okolo 14. 00 táto skupina dosiahla porastom nepokrytý
hrebeň kóty 265, kde dostala rozkaz zakopať sa. V ničím nekrytom teréne
na hrebeni tejto kóty však skupina na seba pritiahla „pozornosť“ ruského
delostrelectva. Delostrelecká paľba mala na neskúsených vojakov silný
psychologický efekt. V postaveniach začal prepukať chaos, ktorý sa
dôstojníkom podarilo zvládnuť len s najväčším vypätím.

Niekoľko minút po 17. 00 črepina ruského delostreleckého granátu
spôsobila smrteľné zranenie hlavy plukovníka Hilla na jeho stanovišti
niekoľko sto metrov juhovýchodne od kóty 280 a zároveň severozápadne
od obce Rachanie. Podľa denníka pluku sa tak stalo presne o 17. 04. V
blízkosti chmeľnice, kde došlo k smrteľnému zraneniu, bol padlý veliteľ
aj pochovaný. Plukovník Franz Hill sa tak stal jedným z tisícov vojakov
rakúsko-uhorskej armády, ktorí padli v bitke pri Komarówe.

28. októbra 1914 bolo veliteľstvom poľného pluku vydané potvr-
denie o okolnostiach jeho smrti určené aj pre manželku-vdovu. Tá
naďalej bývala v Banskej Bystrici a zúčastňovala sa rôznych charita-
tívnych podujatí, ktoré honvédsky pluk v meste organizoval.

Tragickou smrťou plukovníka Franza Hilla sa zároveň začala éra jeho
posmrtného kultu, ktorý sa týkal jednak pluku, v ktorom slúžil, a jednak
maďarských elít Banskej Bystrice. Jeho meno pomerne často rezonovalo
pri spoločenských a charitatívnych podujatiach, ktoré boli v Banskej Bystrici
počas prvej svetovej vojny zorganizované. Objavuje sa v miestnej maďarskej
tlači a takisto časopise pluku, ktorý začal vychádzať v júli roku 1917. Pri
vojnovej výstave útvaru, ktorá bola slávnostne otvorená 29. júna 1918, bol
popri ostatných obrazoch prezentovaný aj jeho portrét v životnej veľkosti,
ktorý namaľoval zmobilizovaný rožňavský maliar Koloman Tichy.

Vznik Československej republiky v roku 1918 znamenal aj koniec
kultu tohto dôstojníka. Napriek tomu jeho meno v Banskej Bystrici
príležitostne rezonovalo ešte aj v 30. rokoch 20. storočia, najmä u
bývalých príslušníkov spomínaného útvaru.

Peter Chorvát
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O ľuďoch, ktorí sa bez ujmy vrátia z vojny, zvykneme hovoriť ako o
šťastlivcoch. Je pochopiteľné, že prežiť niekoľko rokov v područí ko-
satej, nikto neberie s radosťou. Ukončenie vojnových strastí je šťastím
nielen pre vojakov, ale aj pre celú
krajinu. Vojna je zlo. Môže zlo
aspoň v drobných kvapôčkach
obsahovať dobro? Nie, nebudem
riešiť túto, skôr filozofickú otázku,
ale rozpoviem príbeh človeka,
ktorý dokázal z dôb najkrutejších
vyťažiť aspoň malé kúsky dobra.

Príbeh sa začína 16. septem-
bra 1890 v Banskej Bystrici.
Rodičom Pavlovi Mihalikovi a
Alojzii, rodenej Reinhardovej, sa
narodil syn – Pavel. Vyrastal spo-
ločne so svojimi dvomi bratmi a
dvomi sestrami. Ich otec bol mlie-
karom, matka sa starala o do-
mácnosť. Viac podrobností z
detstva zatiaľ nepoznáme. Isté
však je, že Pavlovi skrížila cestu
armáda.

Mladí ľudia neradi vstupujú do
armády dobrovoľne. Dôvody,
ktoré ich môžu primäť k zmene
názoru, sú zvyčajne - česť alebo
peniaze. Je otázne, ako to bolo v
prípade Pavla Mihalika mladšieho,
ale – podľa dochovaných trado-
vaných informácií - ani jemu sa na
vojnu veľmi nechcelo. Keďže sa usiloval priamym vojnovým situáciám
vyhnúť, pri odvode uviedol, že je kuchár, respektíve pekár. Žiaľ, okrem
ústnej tradície, zatiaľ neexistuje nijaký dokument, ktorý by potvrdzoval
alebo vyvracal toto tvrdenie. Isté však je, že už 25. novembra 1911
Pavel v armáde pôsobil.

V spomínaný deň bola odoslaná z Košíc do Banskej Bystrice
pohľadnica. V tomto čase sa Pavel na fronte nenachádzal, keďže
poštový lístok nemá označenie poľnej pošty. Mladý muž píše svojim

rodičom, že ďakuje za balík, ale že i tak potrebuje peniaze. Zároveň len
stroho oznamuje, že 27. bol na pohrebe kamarátovi, ktorý sa obesil. I z
týchto riadkov vyplýva, že vojna mala často dramatický priebeh aj mimo

frontových udalostí. Na druhej
strane pohľadnice je fotografia
jednotky. Z Mihalikovho armádneho
pôsobenia sa zachovala ešte jed-
na pohľadnica, ktorá bola odosla-
ná 29. júna 1915 z Košíc, a je na
nej pečiatka „K. u. K. GEBIR-
GSBÄCKEREI KASSA.“, čo potvr-
dzuje, že v tomto čase účinkoval v
armáde ako pekár. Na druhej stra-
ne pohľadnice je fotografia menšej
posádky, v ktorej figuruje aj Pavel
Mihalik. Pravdepodobne ide o
zostavu posádkovej pekárne.

Veľa skutočností ohľadne pô-
sobenia Pavla Mihalika v armáde
je neznámych. Podobne aj okol-
nosti jeho návratu. Ďalšie ústne
informácie hovoria, že pri ceste
späť do Banskej Bystrice našiel
plný voz s múkou, iné však tvrdia,
že túto múku dostal ako odmenu
za vojenskú službu. Nie je dôle-
žité, ako sa Pavel Mihalik k múke
dostal, faktom je, že po vojne za-
čína podnikať a otvára si vlastnú
pekáreň. Medzi Bystričanmi sa
pekáreň stala taká obľúbená, že

keď úradníci preverovali oprávnenosť podnikania (Pavel Mihalik nemal
žiadny výučný doklad) a hrozilo, že pekáreň zatvoria, pre výstražné
protesty mešťanov od tohto kroku upustili a situáciu vyriešili inak.

Skutočnosťou  zostáva, že pekárska tradícia zostala v rodine až
dodnes a vnuk Pavla Mihálika stále vedie na námestí obľúbenú pekáreň.
Príspevok bol publikovaný na základe spolupráce s Poštovým múzeom
a vďaka za pomoc patrí vnukovi Pavla Michalika – Igorovi a jeho rodine.

Jarmila Ďurišová, Richard R. Senček

Posádka poľnej kuchyne v Košiciach.

Pekáreň Pavla Mihálika, ktorú si zriadil po vojne

Pekárska poľná posádka v Košiciach.

Po roku 1916  k nám dochádzali ruskí vojnoví zajatci z východného frontu.
Úrady boli touto novou skutočnosťou zaskočené, lebo nič podobné dosiaľ nepoznali
a ani spoločnosť, ani štátna moc neboli na takúto alternatívu pripravené. Ministerstvá
horúčkovito pripravovali zákony, inštrukcie, príkazy, zákazy, nariadenia. Bola
podpísaná akási dohoda v Haagu, ktorá udávala aké také usmernenie v súvislosti
s prácou a zaopatrením s vojnovými zajatcami.

 Bola to zložitá záležitosť, už aj preto, že množstvo ruských
vojnových zajatcov prinieslo so sebou aj množstvo chorôb, často
chytľavých, ktoré si vyžadovali karanténu.

Do toho všetkého prišla kuriózna situácia, že medzi časom Rusko a
Ukrajina vystúpili z vojny a ich vojaci ktorí k nám boli deportovaní ako
vojnový zajatci nepriateľského štátu zrazu stratili tento štatút. Vojnovými
zajatcami síce zostali aj naďalej, no keďže už neboli zo štátu, ktorý proti
nám bojuje, mali zvláštny štatút s miernejším zaobchádzaním.

Ministerstvo obrany v r. 1918 vydalo smernicu, ktorá v tridsiatich
bodoch informovala o tom, na čo majú vojnoví zajatci nárok, za akých
podmienok, zdôraznila ich práva a povinnosti ako aj dala inštrukcie
zamestnávateľom. Treba zdôrazniť však tú skutočnosť, že zajatcov podniky len veľmi
neradi zamestnávali, lebo mali s tým mnoho problémov. Najväčším problémom bolo
zabezpečenie kvalitnej stravy, ktorej nemali dostatok ani pre svojich kmeňových
zamestnancov. Bol absolútny nedostatok základných potravín ako zemiaky, fazuľa, hrach,
šošovica, proso, soľ a iné. K tomu bol absolútny nedostatok petroleja. Všetko bolo na
prídel. Obrovské problémy boli s ubytovaním, o nejakej hygiene sa nedalo hovoriť.

Ministerská smernica prikazovala vyplácať mzdy zajatcom v poľnohospodárstve
minimálne 1 korunu na deň a v ostatných odvetviach minimálne 2 koruny na deň.
Zajatci mali nárok na takú pracovnú dobu, odpočinok, deň voľna ako aj kmeňový

zamestnanci. Mnohí z nich nemali záujem vrátiť sa domov. Na všetko bolo treba
pamätať a pritom k hromadnej výmene ruských zajatcov za austrijcov, ako zajatcom
Rakúsko – Uhorska hovorili, došlo postupne až v rokoch 1921 – 1923.

Nepoznáme presný počet ruských zajatcov v okolí Banskej Bystrice. V našom
najbližšom okolí podľa hlásenia radvanského obvodného notára v roku 1920 bol v

samotnej Radvani v poľnohospodárstve zamestnaný len jediný zajatec
na majetku Antona Radvanského a  ten bol prevelený ešte pred prevratom
z Ostrihomského zajateckého tábora. Bol ním Ambrus Kulbinsky  (na
obrázku), ktorý pochádzal z dediny Kučuk – Lambat, z okresu Odesa,
gubernia Tauričeska, újezd Jaltinski, s bližším určením Alušta v Rusku.

Najviac ruských zajatcov bolo umiestnených v Harmaneckých
papierňach, kde mali nahradiť narukované pracovné sily na front. Bolo
ich tu celkom 165, z toho 5 strážnikov a 2 administratívne sily.

V mestských lesoch v Ulmanke a v Harmanci na zdravotný stav
zajatcov pracujúcich ako rubači v roku 1917 dohliadal Dr. Vojtech
Ormoš. Za každú prehliadku zinkasoval 56 korún a 40 halierov.  Podľa
hlásenia z Harmanca zo dňa 17. septembra 1918  pracuje v lesoch 20

ruských vojnových zajatcov. Ich stav sa má však znížiť o 10 a vypadá to tak, že
čoskoro nebude mať v lesoch kto robiť!

Ešte v auguste podala správu žandárska stanica zo Starých Hôr, že z doliny
Rakytovo v Dolnom Harmanci, kde pracovali ruskí zajatci, sa v nedeľu vybrali okúpať
sa do Štubnianskych Teplíc. Ubytovňu zostali strážiť Mitrofon Kovalenko a Terentij
Kovalenko.  Títo však svojich kolegov v ich neprítomnosti vykradli a odniesli peniaze,
potraviny a šatstvo v hodnote 700 korún. Nikdy sa ich nepodarilo chytiť!

Zajatecká anabáza skončila až výmenou zajatcov.
                               Michal Kiššimon
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11. 11. 1918 o 11,11 h bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo dovtedy najkrvavejší
vojenský konflikt v dejinách – 1. svetovú vojnu. Tento deň si najmä anglicky hovoriace
krajiny pripomínajú ako Deň prímeria, alebo Deň spomienky. Je to významný sviatok,
ktorým si v týchto krajinách uctievajú všetkých vojakov padlých v službe. Symbolom
sviatku je červený mak, ktorý symbolizuje jednak preliatu krv vojakov, a tiež charakterizuje
miesta najhorších bojov v západnej Európe.

Tento svetový konflikt výrazne zasiahol aj do života Slovákov, pretože z hľadiska
vojenských dejín išlo o ich najrozsiahlejšie vystúpenie. Do rakúsko-uhorskej armády
bolo z územia súčasného Slovenska zmobilizovaných a následne aj zasiahlo do bojov
približne 400 000 mužov (niekoľkonásobne viac ako počas 2. svetovej vojny). Z tohto
počtu na bojiskách zahynulo približne 69 000 a ďalších 61 000 vojakov ostalo trvale
invalidných. Osudy obyčajných vojakov, ktorí ani nevedeli, za čo bojujú a pre koho obetovali
svoje životy, stoja nesporne za povšimnutie, pretože ich utrpenie a životné príbehy sú
stále prehliadané. To bolo aj motiváciou k vypracovaniu tohto príspevku, ktorý môže
prispieť k poznávaniu našej regionálnej histórie a zároveň predstavuje aj malú časť
mozaiky histórie I. svetovej vojny.

Rakúsko-Uhorsko malo zavedený branný systém, pod ktorý spadali všetci zdravotne
spôsobilí muži vo veku od 19 do 42 rokov, najčastejšie to boli 21– 23-roční branci.
Koncom vojny boli často povolávaní do armády aj branci pod 18 a nad 42 rokov. S
najväčšou pravdepodobnosťou boli muži z Malachova, tak ako aj ostatní obyvatelia
stredného Slovenska, zaraďovaní do 25. pešieho pluku (IR. Nr. 25) v Lučenci alebo do
16. pešieho pluku Honvédu  (HIR. Nr. 16) v Banskej Bystrici.

V medzivojnovom období vznikali takmer v každej obci pamätníky obetiam svetovej
vojny. Nie je tomu inak ani v našej obci Malachov. Osemnásť mien vytesaných do kameňa
nám pripomína, že obec a najmä ich rodiny stratili otcov (živiteľov rodín), manželov,
synov, bratov a vnukov.

Cieľom môjho snaženia bolo získať informácie o ich pôsobení na fronte, o ich zaradení,
dátume a mieste, kde zahynuli. Primárnym prameňom informácií sú zoznamy strát padlých,
ranených a zajatých vojakov (Verlustliste), ktoré boli zverejňované v r. 1914 - 1918 rakúsko-
uhorským ministerstvom vojny. Jednotlivé záznamy v nich boli uverejňované niekedy až
s dvojročným časovým oneskorením. Ďalšími zdrojmi sú prevažne archívne materiály
jednotlivých plukov, ich úmrtné matriky, kmeňové doklady vojakov, osobné spisy dôstoj-
níkov, karty padlých, legionárska dokumentácia, administratívne písomnosti notariátov,
evidencie pozostalostí, atď. Musím však poznamenať, že vytýčený cieľ sa mi nepodarilo
naplniť absolútne. Dôvody spočívajú v „sizyfovskom“ snažení prelúskať viac ako jeden
milión záznamov na niekoľko tisíc stranách. Ďalej sú to absencie kmeňových dokladov
vojakov vo vojenských archívoch Praha a Bratislava. Príčinou môže byť skutočnosť, že
viaceré ročníky kmeňových listov boli v období pred rokom 1989 skartované. Ide o
ročníky 1887 - 1910 s výnimkou roč. 1901 - 1902. Žiaľ, nie ku každému menu sa poda-
rilo nadobudnúť dáta, naopak k niektorým menám je údajov viacej.

Za pozornosť stojí pôsobenie Jána Hronca na bojisku. K jeho menu sa zachoval v
zozname strát záznam o jeho zranení a vo VHA Praha kmeňový list vojaka a dokumentácia
objasňujúca jeho nezvestnosť. Tieto informácie nám môžu objasniť, akým spôsobom
prebiehalo vtedajšie úradné vyšetrovanie aj ďalších nezvestných a padlých z Malachova.
Ďalšou zaujímavosťou je, že v zozname strát som objavil dva záznamy o úmrtí týkajúce sa
rovnakého mena Kollár Ondrej, ale vzťahujúce sa k dvom rozdielnym mužom z Malachova
(informácie pozri nižšie v texte). Na pamätníku v obci je však uvedené iba jedno meno. Nie
je preto jasné, či sa dotýka jedného alebo oboch mužov. Tu sú získané údaje:

Bušovský Juraj – *1896 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu,
padol v boji 16. 7. 1916, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 321/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60).

Cimerman Juraj – *28. 5. 1887 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku
Honvédu, nezvestný na ruskom bojisku (karta padlého VHA Praha). Padol v boji 8. 11.
1916 na ruskom bojisku (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky úrad Radvaň,
ŠA BB, krab. 2, sign. 75).

Dobrota Juraj – *1876 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu,
padol v boji 6. 10. 1917 na srbskom fronte (Evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky
úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75).

Dobrota Samuel – *1893 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku, ranený
a zajatý v Spojenej evakuačnej nemocnici č. 86 v Charkove v Rusku, dátum úmrtia
zatiaľ nejasný (Verlustliste, dátum zápisu 9. 7. 1917).

Dvorský Ján – *1892 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, nezvestný
v boji v dňoch medzi 20. - 31. 10. 1914, evidenčné číslo 156/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60)

Handlovský Samuel – *30. 3. 1886 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku,
nezvestný na ruskom bojisku v r. 1914, (karta padlého VHA Praha). Padol v boji 28. 12.
1914 na ruskom bojisku pri Zajačkove (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky
úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75)

Handlovský Pavel – *14. 4. 1888 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku,
nezvestný na ruskom bojisku v roku 1914, predpokladaný dátum úmrtia 24. 3. 1915
(karta padlého VHA Praha). V evidencii pozostalostí je uvedený dátum 24. 3. 1917 (Evidencia

pozostalostí 1921 - 1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75).
Hronec Ján – *30. 10. 1877 vo Veľkej Slatine (v súčasnosti Zvolenská Slatina),

približne pred r. 1901 sa priženil do rodiny Strelcovej v Malachove, pred vojnou bol v r.
1898 ako 21-ročný odvedený na všeobecnú prezenčnú službu, slúžil ako vojak pri 16.
pešom pluku Honvédu, 3. prápor, 12. rota, je dostupný záznam o jeho zranení a následnej
rekonvalescencii priestrelu ruky v združenej nemocnici č. 4 vo Viedni (Verlustliste dátum
zápisu 23. 4. 1915). Po skončení vojny sa nevrátil domov a bol vyhlásený za nezvestného.
Ešte v r. 1920 bol však stále pokladaný za odvedeného a bol preradený do II. zálohy ako
vojak v zálohe. Následne v r. 1922 až 1923 prebehlo v rámci správneho konania šetrenie
za účelom objasnenia jeho zmiznutia. Hlavný slúžny úrad v Banskej Bystrici vyhlásil 18.
11. 1922 po menovanom pátranie, ktoré bolo adresované žandárskej stanici v Kráľovej.
Už o deväť dní, 27. 11. 1922 bolo slúžnemu úradu adresované oznámenie, že hľadaný
Ján Hronec podľa tvrdenia Juraja Klačana (čižmára) a Jána Dobrotu (od Humpajov) z
Malachova dňa 15. 8. 1915 v ich prítomnosti padol na ruskom bojisku. Toto tvrdenie je
doložené aj notárskou zápisnicou, ktorá bola spísaná 16. 12. 1922 v Radvani a uvádza
výpoveď Juraja Klačana, ktorý slúžil pri tom istom 16. pešom pluku Honvédu ako aj Ján
Hronec. Doslovne sa v nej píše toto: „Dňa 15. augusta 1915 roku boli sme spolu s
menovaným na ruskom bojisku. V ten istý deň sme spolu jeden pri druhom zo zákopu
strieľali. Jedenkrát menovaný v zákope hore vstal, ktorý asi len do pol tela kryl človeka.
Ako si hore vstal, bol trafený jednou guľkou do rebár, kde hneď na mieste zomrel.
Túto moju výpoveď hotový som bars kedy aj prísahou potvrdiť“ (druhopis kmeňového
listu vojaka z r. 1922 č. 264, evidenčný list č. 263, zápisnica notárskeho úradu - VHA
Praha). Vyšetrovanie pokračovalo ďalej, kedy výrok sédrie v Banskej Bystrici číslo
M.591/24 z 18. 1. 1926 nadobudol právoplatnosť 10. 2. 1926 a za deň smrti, ktorý
menovaný neprežil bol ustanovený na 12. augusta 1917 (Matrika umretých HIR č. 16,
VHÚ BA)

Haring Ondrej – *1875 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, padol v
boji 24. 9. 1920 na talianskom fronte (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky
úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75).

Ivan Ján – *18. 2. 1895 v Dolných Pršanoch, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku, 15.
rota, padol v boji, predpokladaný dátum úmrtia 1. - 3. 9. 1915 (Verlustliste, dátum zápisu 20.
10. 1915). V evidencii padlých v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň je uvedený presný
dátum úmrtia a to 4. 9. 1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 41/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60).

Kollár Ondrej – *1885 v Malachove, slúžil ako vojak v zálohe pri 16. pešom pluku
Honvédu, zomrel 18. 12. 1915 v poľnej nemocnici Skobelew, oblasť Ferghana v Rusku
(Verlustliste, dátum zápisu 13. 4. 1917.).

Kollár Ondrej – *1890 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 8. rota, zranený
v boji, (Verlustliste, dátum zápisu 21. 11. 1914), následne ďalší záznam uvádza, že padol v
boji, predpokladaný dátum úmrtia 10. 3. 1915 (Verlustliste, dátum zápisu 28. 7. 1917).

Kapusta Ondrej – *1887 v Malachove, slúžil ako vojak pri 29. streleckom prápore,
padol v boji 16. 2. 1918 na ruskom bojisku (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky
úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75).

Kapusta Juraj – *1894 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku, zomrel 22.
6. 1918 (Verlustliste, dátum zápisu 5. 11. 1918).

Klačan Matej – *14. 6. 1883 v Malachove, vojenské zaradenie neznáme, padol v boji
5. 9. 1916 na ruskom bojisku (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky úrad
Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75).

Krnáč Juraj –  bez bližších informácií.
Riečan Ján – bez bližších informácií.
Šajdák Juraj – *1879 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu,

padol v boji 30. 7. 1916, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 49/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60)

Strelec Ján – *2. 1. 1885 v Malachove, slúžil ako vojak pri 16. pešom pluku Honvédu,
padol v boji 21. 11. 1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 50/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 1, sign. 60)

Okrem týchto osemnástich mien bojovali a padli v boji aj ďalší Malachovčania,
nefigurujú však na pamätníku. Prečo? To sa asi už dnes nedozvieme.

Hanák Ondrej – *1895 v Malachove, slúžil ako vojak pri 66. pešom pluku (IR. Nr.66),
padol v boji 1. 9. 1915, evidenčné číslo v úmrtnej matrike 40/1917 (Evidencia padlých
v 1. svetovej vojne, Notársky úrad Radvaň)

Krnáč Ondrej – *1889 v Malachove, slúžil ako vojak pri 25. pešom pluku, 9. rota (IR.
Nr.25), zajatý v boji, podľa oznámenia ruského Červeného kríža zomrel 14. 2. 1915 v
nemocnici v Samarkande v Rusku. (Verlustliste, dátum zápisu 7. 9. 1916)

Kubiš Ondrej – *1897 v Malachove, vojenské zaradenie neznáme, padol v boji 23. 7.
1917 na bojisku pri Pranille. (Evidencia pozostalostí 1921 - 1945, Notársky úrad Radvaň,
ŠA BB, krab. 2, sign. 75)

Žabka Ondrej – *21. 8. 1884 v Malachove, prápor poľných strelcov č. 29, padol v
boji 3. 7. 1915, svedkom jeho smrti boli Ján Dedina z Malachova a Ladislav Presperín z
Podbrezovej. (Matrika umretých č. 380 FJB, prápor poľných strelcov č. 29, VHÚ BA)

Tomáš Cimerman
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Už niekoľko generácií nezažilo otvorený vojnový konflikt na našom území. Už
niekoľko generácií žije v pokoji a mieri. Žiaľ, posledné dni a mesiace vo svete, ale aj u
nás doma naznačujú, akoby ľudia zabudli na to čo je to vojna a aké zlá prináša. Medzi
nami ešte stále žijú aj tí, ktorí si pamätajú na poslednú vojnu a na SNP. V tom čase boli
zväčša deťmi a ich svet bol iný, než svet dospelých. Možno trochu hravejší a krajší,
ale rozhodne nie bezstarostnejší. Svoje detské časy v Banskej Bystrici počas vypuknutia
SNP prežíval aj profesor Juraj Sarvaš, dnes herec a pedagóg, ktorý i keď pôsobí v
hlavne Bratislave, naše mesto neopustil a naďalej sa na jeho veže díva z okien svojho
bytu. A tak sa teraz môžeme pomyselne presunúť v čase do doby 2. svetovej vojny
a spolu s ním si zaspomíname na niektoré udalosti. Keď vypuklo Slovenské národné
povstanie mal 13 rokov. Ako 13-ročný chlapec vníma takéto pohnuté časy?

Naozaj sme rástli v tej dobe, ale sme to tak nejako nepociťovali, lebo Slovensko
bolo ochránené od veľkých vojnových náletov. Keď prvý krát bombardovali Dubovú,
lebo tam bola rafinéria, no tak to bolo obrovské haló. Potom druhá bomba keď padla
do Urpína a bol akurát Radvanský jarmok. Ako vidíte aj cez to vojnové obdobie, Slovenský
štát, to fungovalo – Radvanský jarmok. Vtedy sa tradovalo len to, že tie bomby, ktoré
padli, tak, akože schválne sa zhodili mimo, bola jedna, alebo dve  a tam to vybuchlo a
títo ingršpilíci, ako sme ich volali, teda majstri, ktorí mali ten kolotoč, myslím že to volali
ingršpílr, tak nechal ľudí kolom takmer hodinu, takže to vzišlo do histórie – tragikomicky.

Vojnové obdobie sme nevnímali, pripomínali nám to aj v škole, že sa bojuje po
boku Nemecka, ale nieže by bola nejaká velikánska propaganda, to sa nedá povedať.
Moja mama vtedy chodila do továrne na vatelín, v Hornej ulici bola taká maličká
továrnička, to mal majiteľ Keméni – žid. A predstavte si, tohto Keméniho zachránili,
ani nešiel do koncentráku, čo bol zázrak, ale bol to mimoriadne dobrý človek.

Juraj Sarvaš nie je rodákom z Banskej Bystrice, ale neďalekej Radvane. V
čase vypuknutia SNP však už aj s rodinou býval v meste pod Urpínom.

Ja som býval vtedy na Bakoššovej ulici, to bol Jesenský vŕšok, keď už hovoríme
o histórii, tam nič nebolo, bolo pás súkromných domčekov so záhradami a vršok to
bol, Jesenský vršok. My sme tam bývali v podnajme, v jednom domčeku. A tam sa
vždy podvečer, ani nie na laviciach, ale boli tam také dosky, lebo jeden majiteľ, ujo
Rafaj, to bol gazda, mal tam aj foršne, tam sme sedávali a tam človek počúval
starších politizovať, že ako to bude a zároveň začali chodiť lietadlá a tie lietadlá hučali
a to bolo už pred povstaním, samozrejme ešte stále sme to my ako deti nechápali. A
tam už starý pán Ondríci hovorili veru, že to neznačí nič dobré, že to bude vojna.

No viete, to bolo hurá, lebo môj brat Ján, to bol 17-ročný chlapec, učeň bol, ale už
mieril k tovarišovi krajčírskemu, učil sa v Kapitulskej ulici, bol tam veľký salón, pán
Juřena to mal, Čech, ale veľmi dobrý človek, tak isto výborný odborník, tak ten (brat)
nám zmizol aj s jedným kamarátom Ferom Novákom. Objavili sme ho tak... my sme
mali uja, to bol mamin švagor v Skubíne a v Skubíne to boli veľký protifašistický..., no
bola to komunistická dedina, povedzme to tak, a on prišiel (ujo) a hovorí a vieš kde je
Jano? No kde? No, na Prašivej u Jegorova. To ako vieš? No lebo sme boli nákladným
autom, zastavili ich Jegorovci a vynášali im do hôr zbrane, ktoré popadali nižšie do
dolín, keď spúšťali (padákmi).  No tak sme sa dozvedeli.  A na to hneď, ráno som sa
zobudil, Jesenský vŕšok bol od mesta relatívne ďaleko, počuli sme – streľba. Tak
som sa schytil, hneď som letel do mesta, ako chlapca (ma) zaujímalo, čo sa robí.
Prišiel som na námestie, autá, ľudí, vojaci a frmol totálny, tak som tam postával pri
kostole, Kapitulský sme ho volali, to je dóm Xaverský teraz hrdo sa to volá a v tom
ma jeden pán, teraz neviem, zrejme to bol úplne neznámy redaktor, (oslovil)...

Máš čas Janko? No mám čas. Tak poď so mnou! Tak som s ním išiel do Národnej
ulice, po Bystrickej ulici a vľavo ako je Matej Dekrét, to boli nové činžáky, tam bola redakcia
Nového Slova. Tam mi naložili na ruky noviny, letáky. Toto rozdávaj, mi hovorí, toto predávaj,
za toľko a toľko halierov a ja som s tými novinami pred sebou... začal predávať noviny,
rozdávať útok, som si hneď vymyslel: útok z Vrútok, lebo tam sa bojovalo, Pravdu, Nové
Slovo, Národnie Noviny. Do večera, že keď to predáš, sa vráť. Ja som predával a hneď,
viete, taká kamelotská hrdosť je v tom, ja som to hneď pocítil, nevrátiť noviny, čo najviac
predať, tak som do samého večera, do samej tmy predával noviny a všetko som predal.
Tak som tam prišiel, to už bolo za tmy, okolo deviatej, sa im to ohromne páčilo, som im
tam nejaké koruny vysypal, nejaké mi hneď dali do vrecka, to si nechaj a ráno príď o
ôsmej. A ja som prišiel domov, to bolo desať hodín večer. Mama ma hneď
vybuchnátovala, kde si bol? No a mne to prišlo ľúto, že ja som pracoval a mama ma
ešte vybuchnátovala a vravela nevidíš čo sa robí? Pochopil som až neskoršie, že mala
strach, sa strieľalo, brat partizán... Potom som s takým plačom vysypal peniaze, hovorím
veď som aj zarobil, mama sa upokojila, že sa nič nestalo, no a ráno o ôsmej tam
musím ísť... No nepôjdeš! No musím ísť, veď to som sľúbil...no tak dobre. To bol môj
prvý kamelotský deň a na druhý deň som išiel opäť a stal som sa oficiálnym kamelotom
povstania. Povstanie som vnímal, ako chlapec, ktorý slúžim niečomu dobrému.

Juraj Sarvaš si spomínal aj na svojich dvoch starších bratov, ktorí sa aktívne
zapojili do povstania.

O dva, alebo o tri dni, prišiel brat zo Sečoviec. Pred tým spolupracoval s Plávkom
Ondrejom, ktorý tu bol, s Orságovcami, to boli takí pokrokoví, protifašistickí a on hneď

nastúpil do Slobodného slovenského vysielača. Tam bol
výborný herec Ctibor Kovač s Banskobystrického ochot-
níckeho súboru, výborný herec Števo Slivka, Ivan Teren,
básnik, Gabriel Rapoš, spisovateľ, ale to všetko boli mladí
chlapci 20-23 roční chlapci, a preto ma dosť mrzí, že
sa Slobodný slovenský vysielač zanedbáva v histórii.

Samozrejme som bol veľmi pilný kamelot, každý deň
som predával, to nezabudnem, všelijakých letákoch bolo,
ja som ich potom aj v reedícii dostal pri prvom výročí povstania, lebo som aj vtedy
predával, to bola veľká slávnosť. Prvé výročie povstania, to bola najmohutnejšia, najkrajšia,
najspontánnejšia oslava Slovenského národného povstania. Ľudia si padali do náručia,
ako sa roky nevideli, no a ja som dostal celú sadu tak, ako to vychádzalo za SNP.

Stávali sa mi také prípady, že letci tu boli, anglický, v uniformách leteckých, tí sa
len smiali, že nerozumejú tomu, ale dali mi peniaze, zobrali si to. No a prišiel posledný
deň, ja som proste nevnímal čas, ani som nevnímal porážky, ja som si aj prečítal tú
prvú stranu, aby som mohol vykrikovať, ale najmä tie letáky, lebo tie boli tak heslovite
napísané. A veru som sa stretol s takou odozvou, ale daj pokoj, choď do riti Janko...
všetko už bolo v inom. Prečo? Lebo Nové slovo posledné vyšlo tak, že tam bola
veľká karikatúra Tisu a Hitlera. Na titulnej strane. Už sa blížil front, jak sa chystal ten
dohovor, hoci sa vraví, že to povstanie nebolo porazené, to je tiež pravda, ale Bystrica
už padla. No a ja som taký nešťastný išiel s tou hŕbou tých novín podvečer do
redakcie a tam bolo už zamknuté a tam bolo: Odišli sme do neznáma. Ja som bol
z toho hotový. Teraz s tou hŕbou novín som išiel domov. A už som videl,  lebo cez
Jesenský vŕšok to všetko ustupovalo. Tade to bola ústupová cesta.

Bratia J. Sarvaša ustúpili tiež do hôr. Jeden do Richtárovej, druhý pod Jelenskú skalu.
Náš dvor bol taký otvorený dvor, to bol gazdovský, takže všetko sa tam vovalilo.

Aj Nemci sa vovalili, hore bol byt, taký voľný, pretože tam býval p. doktor Ehrenwald
lekár, on bol dolu, v meste, no a si myslel chudák, mali dcéru Eriku, že sa zachráni,
to už bola len taká utópia, keď nebude v strede na očiach. Bol žid, ale dobrý
človek. Vlastne ho volali aj liečiteľ chudobných. A neviem prečo zrušili Ehrenwaldovú
ulicu, ktorá bola na jeho počesť a teraz tam nie je. My sme zažili tam dve veľké
také udalosti: po neho prišli, ešte mi doniesol predvečer knižočku od Eriky, že: Ja
ju potom vrátim ujo..., už to asi nebudeme potrebovať... To si pamätám, no a
potom dolu vedľa nás bývali Škrabalovci, to zas boli komunisti veľký, on ušiel,
jemu zrejme dali avízo, nikdy sa už nevrátil, ale Teta a Vlado, tam prišli v noci a
vyšetrovali, aj periny im rozhádzali, rozpichali, toho sme svedkami, čo bolo.

Starý pán Ondríci, výborný človek tiež, hrbatý trošku, prišiel k nám a čo s tými
časopismi? No to musíte páliť! Lebo to nás postrieľajú všetkých. Tak my sme to
začali v sporáku všetko páliť, ale vieš, ako sa to ťažko páli hrča novín. Pomaly, ešte
sme pozor dávali či Nemci neprídu, to bolo prvé veľké šťastie, druhé bolo, že nás
neudali. Neudali nás preto, lebo v zámku Ľupčianskom boli zatvorení nejakí Nemci,
ale nie vojaci, civili a keď povstanie padlo ich vypustili. Z hory pribehol k nám, zase
do tohto otvoreného dvora jeden pán, ktorý hneď do drevárne išiel, tam sa skryl.
Mama hovorí,  že choď pozrieť... ja som tam išiel a tam taký útlejší pán, v civile v
okuliaroch, tak sa triasol. Mama humanistka, prišla, poďte k nám, poďte, nebojte sa,
nič sa Vám nestane u nás, my sme boli partizánska rodina, tak mu dala nachovať ,
lokše sa len piekli vtedy, ani chlieb sa nepiekol, vysvitlo, že to bol doktor, profesor
Muller, ktorý tu študoval náhrobné kamene a on nám dal aj adresu, že keby sme
niečo potrebovali, aby sme sa naň ho obrátili, že on sa pokúsi dostať do Reichu a
zrejme sa mu to aj podarilo. Aj tak sme sa rozlúčili. Aj tak sa stalo, že mamu zavolali
na gardu, garda bola za Hronom, tam bolo Bio pod Urpínom, ako je malá stanica,
len ona bola vpredu, teraz je vzadu. Oproti bolo malé kino a bolo veľké kino – Bio.
Tam bola garda a tam mamu pozvali a už sme sa báli, ale tam povedali, že prišiel
nám nejaký prípis a peniaze od profesora Mullera, ale peniaze nám ani nedali, ani
sme ich nechceli. Takže toto nás zachránilo, ten humanizmus matkin.

Podarilo sa nám to popáliť (noviny) a potom sme dostali avízo, že aby som
prišiel na Richtárovú. To sme išli s kamarátom Jožom Némethom, jeho otec bol
policajt, potrebovali sme aj priepustky, ale sme boli chlapci tak nás tak
nekontrolovali, to bol prvý raz, potom som bol sám, potom so švagrom na
Richtárovú, do Makovníkov, aby som aj meno konkrétne povedal. Vtedy som niesol
zase karbid a sestra upiekla makovník a keď som tam prišiel tak som zbadal, tam
sa sušili bratove plumky. Však to sú Ondríkové plumky a tam sme sa tam stretli
spolu, dnes je to legenda, dneska tomu nikto neuverí...

Rozprávanie Juraja Sarvaša bolo dlhé a pútavé a nebolo možné vmestiť do
jedného príspevku všetky jeho spomienky. Príbehy sú opísané zo zvukovej nahrávky,
ktorá vznikla 5. mája tohto roka v Banskej Bystrici. Slová v zátvorkách sú doplnené,
text je menený len výnimočne, ale je značne skracovaný. Spomienky sú niekedy
veselé, inokedy smutné. Dôležité však je aby zostali medzi nami, aby sa na túto
dobu nezabudlo. S poďakovaním profesorovi Jurajovi Sarvašovi.

Richard R. Senček
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Vojnové udalosti vnímajú inak starí ľudia, inak dospelí a inak deti rôzneho
veku, hoci  sa dotýkajú všetkých a všetkých ovplyvňujú aj keď rôznou mierou.

Mňa zastihla vojna v predškolskom veku a na mojom osude sa odrazila hlavne v
tom, že po vypuknutí SNP v auguste 1944 ostali brány škôl zatvorené a ja som
nemohla nastúpiť do prvej triedy. Podarilo sa to až po skončení vojny, a tak môj
prvý rok vzdelávania trval iba 6 týždňov.

Samotnú vojnu a jej priebeh sme my deti vnímali skôr cez ustarostené tváre
našich rodičov, ich častejšie rozhovory v cudzích jazykoch a častejšom počúvaní
rádia. Až po 60 rokoch sa mi dostal do ruky otcov denník z vojnových rokov, kde som
našla zápisky z vojny, o postupe nemeckých a ruských vojsk, vstupe Japonska do
vojny, stúpaní cien potravín, aj o bitke pri Stalingrade, kde sa „Rusi hodne vzopreli,
Nemcov pohnaly od Stalingradu, od Volgy“, zaznamenal aj Teheránsku konferenciu,
ale „čo tam uvarili presne nikto nevie, len jedno je isté čo chcú, Nemcov zničiť“.

My deti sme vojnové udalosti vnímali skôr až na konci vojny, keď sa blížil
front, ktorý bol vlastne ukončením vojnových udalostí v našom meste. S rodičmi a
súrodencami sme bývali na Hronskom predmestí v dome vojenských stážistov.
Otcovia rodín pripravovali núdzové priestory na spanie a varenie v pivničných
priestoroch. Tie mali nahradiť kryty aj počas bombardovania. Cennejšie veci ako
šijacie stroje, doklady, vkladné knižky, ukryli rodičia medzi narúbané drevo, navrch
dali foršne a spanie pre deti bolo hotové. Našej mamke presťahovali z bytu do
chodby v pivnici „šezlón“ a otec ostal spávať v byte (aj s jednou sliepkou v kuchyni,
ktorá hádam zo strachu znášala v tom čase denne jedno vajce). Ešte pred
presťahovaním do úkrytu v pivnici sme sa my deti z príprav na „vojnu“ tešili, lebo
sme si na piecke (klubovke) v pivnici pri hrách mohli variť čaj a zemiaky v šupe.

Pamätám si na prechod jednotlivých vojsk cez Banskú Bystricu a zvláštnosti,
ktoré ich sprevádzali. Maďari vozili so sebou bicykle, ktoré niekde zobrali, a potom ich
zase darovali (jeden nechali aj u nás), šijacie stroje a dokonca aj kravy. Boli prajní,
lebo keď videli nás deti, darovali nám mlieko, čo bola vtedy vzácnosť. Rumuni, zrejme
vyhladnutí a neschopní si zadovážiť dostatok potravy inou cestou hodili do Hrona pod
Mäsiarskou baštou granát, pobité ryby vylovili a doniesli ich mojej mamke aj s obrovskou
rajnicou, aby  ich pripravila. Pred oslobodením sovietskou armádou si v našom dome
na chodbe najvyššieho poschodia urobili Nemci guľometné hniezdo. Ešte večer 24.
marca boli v dome. Jeden z nich sedel s nami deťmi na schodoch v pivnici a s veľmi

smutnou tvárou nám ukazoval obrázky svojich detí, o
ktorých ani nevedel, či sú ešte živé. Mal vo vrecku
ping-pongovú loptičku a bol schopný sa s ňou s nami
hrať, hoci vedel, že nasledujúci deň môže byť jeho
posledný. Zavčas rána 25. marca nás zobudilo silné
búchanie na vchodové dvere. To bolo prvé stretnutie
s ruskými vojakmi. Otec skoro doplatil životom na to,
že ako najstarší v dome vchodové dvere na noc
zamykal, čo sa prichádzajúcim ruským vojakom nepáčilo. Pamätám si na mladého
kapitána z Taškentu, ktorý mal dobrú výchovu, lebo za všetko ďakoval, o všetko
prosil a veľmi sa hanbil za svojho „pucáka“, ktorý v dome ukradol šatstvo a niekoľko
hodiniek. No na rozkaz kapitána musel ukradnuté veci vrátiť.

Po oslobodení mesta sme sa presťahovali z pivnice do bytu a život sa pomaly
vracal do starých koľají. Ťažkosti boli samozrejme s obstarávaním potravy, hlavne
mlieka, chleba, mäsa. Most cez Hron pod Mäsiarskou baštou bol vyhodený do
vzduchu, železničný most tak isto, bolo ťažko sa niekde a k niečomu dostať. Hlavné
však bolo, že nikomu z najbližších sa nič nestalo, všetci sme boli živí a zdraví.

Nie každý mal však také šťastie. V rozbombardovaných záhradách mesta ostalo
množstvo munície, niekde aj nevybuchnutej. Na prítomnosť takejto nevybuchnutej míny
v záhrade Turzovho domu (dnes budova Stredoslovenského múzea) doplatil životom
mladý chlapec Dušan Kostelecký, keď sa spolu s „úkrytovými kamarátmi“, po skončení
bojov vybrali na prieskum okolia. Upozornení domovníčkou, že v záhrade je nevybuchnutá
mína, predsa si ju išli zblízka obzrieť. Mali smolu, lebo rumunský poddôstojník, ktorý
tade prechádzal, hoci upozornený s pohŕdaním kopol do niečoho, čo vyzeralo ako krabička
od sardiniek a trafil priamo do rozbušky. Jediná črepina priamo do srdca pripravila o
život Dušana Kosteleckého, množstvo ďalších črepín sa zarylo do tela syna lekárnika
Gőllnera, 13 ročného Bruna. Mal šťastie, že všetky minuli životne dôležité orgány, čo sa
javilo ako zázrak a on sa po viacerých operačných zákrokoch a dlhej rekonvalescencii
mohol vrátiť do školských lavíc. No poslednú črepinu mu vybrali až po desiatkach rokov.

Koniec vojny slávnostne vyhlásili z balkóna vojenského veliteľstva na nábreží
Hrona. Bola som tam s otcom a hoci som celkom nemohla chápať dôležitosť takej
chvíle, do konca života si ju budem pamätať.

                                            Eva Furdiková

Vyhlásenie Slovenského národného povstania bolo pre mnohých ľudí prekv-
apením, i keď zrejme v napätom období každý nejako podvedome očakával, že sa
niečo také stane. Aj tak, ľudia pozorne počúvali banskobystrický rozhlas, ktorý
vyzýval na národné povstanie. Ako vyzerali prvé dni povstania, sa dnes dozvedáme
len zo spomienok tých, ktorí boli jeho priamymi účastníkmi.  Slovenský rozhlas vo
svojom archíve uchováva, o. i., aj početné výpovede účastníkov Slovenského
národného povstania. Dnes pre vás vyberáme niekoľko zaujímavých spomienok od
hudobného skladateľa Tibora Andrašovana.

Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 v Slovenskej Ľupči v rodine kováča.
Už v roku 1920 sa však celá jeho rodina presťahovala do Banskej Bystrice a Tiborov
otec zmenil povolanie – stal sa mäsiarom. Bol úspešný a rýchlo nadobudol značný
majetok. Keď ho však roku 1928 postihla kríza, prišiel o svoje imanie,  čo psychicky
nezvládol a spáchal samovraždu. Mladý Andrašovan sa musel už od svojich 15-tich
rokov začať živiť sám. Hrával ako klavirista po baroch, školách a zábavách.  Aj napriek
ťažkej situácii dokázal v roku 1937 zmaturovať a v rokoch 1937 - 1941 úspešne
študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri tomto
štúdiu, od roku 1940 do roku 1945, bol aj študentom Konzervatória v Bratislave.

V roku 1984 nahral krátky rozhovor s Tiborom Andrašovanom redaktor Ondrej
Demo. V ňom sa dozvedáme aj to, kde zastihla správa o vypuknutí SNP Tibora
Andrašovana: „Na Sliači, kde som účinkoval v orchestri Národného divadla, ktorý tam
cez leto bol. Ako kúpeľný orchester robil koncerty.  Viedol ho vtedy vtedajší koncertný
majster Jaroslav Láznička. Niektorí hráči sa ponáhľali rýchle do Bratislavy, nakoľko
tam mali rodiny, no a ja som išiel do Banskej Bystrice, kde som sa na druhý deň hlásil
v Slobodnom slovenskom vysielači, kde mi pridelili úlohu hudobného dramaturga.“

Ďalej opisuje samotné vysielanie a štúdio:  „No, bolo to veľmi zaujímavé, pretože
muselo byť všetko vysielané priamo. Ako vieme, magnetofónové pásy vtedy ešte neboli.
Získali sme pre vysielanie gramofónové platne, ktoré jednak došli tam z prešovského
rozhlasu, a jednak došli letecky z Kyjeva.“ Štúdio bolo provizórne, vybudované v škole,
a aj vysielanie bolo prispôsobené aktuálnym podmienkam: „...všetko vysielanie muselo
ísť naživo. Nemali sme ani magnetofónové pásy a zo začiatku sme nemali ani iný
materiál, ktorý by sme mohli použiť.“ A neskôr opäť uvádza, že  všetko bolo vysielané
naživo:  „Všetko, speváci, ktorých som musel v mnohom sám doprevádzať , buď na
klavíri, alebo aj na harmonike, ale mimo iného som zostavil z banskobystrických

kaviarenských hudobníkov aj salónny orchester, pre
ktorý som upravoval niektoré skladby a piesne. Aj
tento orchester nám pomáhal, jednak pri vysielaní
živom, ako povedzme poludňajší koncert zo salónnej
hudby, ale aj ako sprievodný orchester.“

Aj program bol prispôsobený mimoriadnemu
vysielaniu: „Tak do programu sme vyberali jednak
ruskú a sovietsku hudbu, a jednak našu národnú
hudbu. To znamená, aj českú, a čo sme mali, aj slo-
venskú.  Pochopiteľne, že tej slovenskej hudby bolo
nahranej menej, takže sme sa viacej orientovali na
českú klasiku.“  A ďalej uvádza: „Práve to, že slovenskej
vážnej hudby bolo málo, tak sme slovenskú časť nahradzovali hlavne tým, že sme
do programu zaraďovali slovenské piesne, a to v prvom rade zbojnícke piesne, potom
národné piesne, ktoré ospevovali vlasť a národ, a aj ostatné ľudové piesne, ktoré
nám dopĺňali tento program. Neskôr vznikli aj partizánske piesne, a tieto sme
zvlášť využívali, aby sme ich mohli éterom rozšíriť medzi vojsko.“

Je pochopiteľné, že Slobodný vysielač šíril predovšetkým povstalecké myšlienky
a hudbu. Ako Tibor Andrašovan hovoril, sami prispôsobovali skladby, aby ich mohli
šíriť medzi vojakmi. Išlo hlavne o sovietske piesne: „Áno, do Banskej Bystrice hneď
došli dva filmy, v ktorých boli aj tieto piesne. Tieto filmy sme si dali niekoľkokrát
premietnuť a prepísali sme tieto piesne jednak do nôt, a jednak aj texty, a jednak sme
aj preložili tieto texty do slovenčiny, aby ich mohli spievať naši vojaci.“ Tieto piesne
nielen vysielali, ale ich aj cez rozhlas nacvičovali. Neskôr začali spontánne  vznikať aj
vlastné partizánske pesničky: „Samozrejme. Hneď v počiatku povstania vznikli niektoré
piesne, ktoré síce použili melódiu zo starých ľudových piesní, ale text bol veľmi
pokrokový, partizánsky a skutočne taký, ktorý volal chlapcov do boja.“

Toľko z rozprávania Tibora Andrašovana o jeho účinkovaní v SNP. Dodajme, že
po vojne pôsobil v Bratislave, kde 14. júna 2001 zomrel. Text bol prepísaný na
základe archívneho záznamu Slovenského rozhlasu s označením: 0000015906301001;
Rozprávanie hudobného skladateľa Tibora Andrašovana o SNP.wav. Poďakovanie
patrí všetkým pracovníkom Slovenského rozhlasu.

Richard R. Senček
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 V dňoch 18. - 22. októbra 1944  začali nacistické okupačné vojská
generálnu ofenzívu proti Povstaniu z 11 smerov. Nemecké jednotky v
sile štyroch divízií, 178. divízia pancierových granátnikov Tatra, 14. SS
divízia Galizien (Halič), 18. SS divízia pancierových granátnikov Horst
Wessel, trestanecká brigáda SS Dirlewanger, bojové skupiny SS Schill,
Schäffer, Volkmann, jednotky z armádnej skupiny Heinrici – tzv. Skupina
A, zovreli slobodné územie operačnej základne SNP s krycím názvom
Zuzana (povestný strategický trojuholník Zvolen - Banská Bystrica -
Brezno) tesným kruhom a dosiahli všestrannú prevahu živej sily a
vojenskej techniky, najmä ťažkých zbraní, obrnenej techniky a letectva.

Na porade štábu Veliteľstva 1. československej armády (VČSA) na
Slovensku 22. októbra 1944 v Banskej Bystrici sa rozhodlo, že jednotky
1., 2., 4., 5. a 6. taktickej skupiny (TS) povstaleckej armády ustúpia do
horských obranných postavení na svahoch Nízkych Tatier a Veľkej Fatry
so stanoviskom veliteľa armády a štábu  na Donovaloch. Tretia TS, časť IV.
TS, časť druhej čs. paradesantnej brigády pod velením pplk. V. Lichnera a
Letecká skupina (pozemný personál) mjr. J. Tótha dostali rozkaz zaujať
pohyblivú obranu v priestore Poľana – Ľubietovský Vepor - Slovenské
Rudohorie. Hlavne na Poľane, podľa plánu VČSA, sa mala vybudovať
rezervná a druhá hlavná základňa pre boj v horách povstaleckých jednotiek
a ich velenia, ako aj vysunutý bod k postupujúcim osloboditeľským
armádam. Podobný rozkaz o prechode na horské obranné pozície dostali
25. októbra 1944 od Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku
(HŠPO) aj partizánske jednotky, ktoré sa spolu s povstaleckou armádou
podieľali na frontových bojoch alebo boli dislokované na strednom
Slovensku. Do horského masívu Poľana mali ustúpiť  partizánsky zväzok
Alexandra Nevského pod velením pplk. V. A. Karasjova – Stepanova,
partizánska brigáda Za slobodu Slovanov (5 oddielov) na čele s J. P.
Voľanským a časť Prvej čs. partizánskej brigády gen.
M. R. Štefánika (napr. oddiel francúzskych partizánov).

Velenie SNP počítalo s tým, že na týchto pozí-
ciách sa povstalci dokážu udržať až do spojenia s
postupujúcimi frontovými jednotkami Sovietskej
armády, rumunskej armády a 1. čs. armádneho zboru.
Rýchly a razantný postup nemeckých jednotiek
predovšetkým z juhozápadu, juhu a juhovýchodu
koncom októbra 1944 znemožnili všetky prijaté
opatrenia na organizovaný ústup do hôr a materiálnu
prípravu vyššie uvedených základní s plným úspe-
chom realizovať. Útok z juhu v tretej dekáde me-
siaca október roku 1944 bol pre vojenský neús-
pech povstaleckých jednotiek v obrane slobodného
územia rozhodujúci.

Nemecké jednotky 18. SS divízia Horst Wessel,
v ich zostave zosilnený prápor SS Schäffer (prepra-
vený z Liptova na horthyovským Maďarskom
okupované územie južného Slovenska), bojové
skupiny SS Schill a Wildner (druhá zo 14. SS divízie
Halič) zaútočili v smeroch: Jelšava – Muráň -
Červená Skala, Muráň – Tisovec – Brezno, Rimavská Sobota – Hnúšťa,
Lučenec – Kriváň – Zvolen,  Krupina – Dobrá Niva – Zvolen. Práve tieto
jednotky postupne dobyli alebo obsadili povstalecké mestá Modrý Kameň
(18. októbra), Krupinu (18. októbra), Revúcu (20. októbra), Tisovec (21.
októbra), Lovinobaňu (22. októbra) Brezno (25. októbra), Zvolen (26.
októbra) a Banskú Bystricu (27. októbra 1944).

V dňoch 24. a 25. októbra 1944 sa veliteľstvo 3. TS postupne
presúvalo zo Zvolena cez Čerín a Hrochoť do Hrochoťskej doliny a
odtiaľ na Kyslinky. Poľana sa mala stať priestorom, kde jednotky v
obrannom boji mali vydržať do príchodu oslobodzovacích armád. Podľa
predstáv veliteľa 3. TS plk. M. Markusa mala obrana masívu Poľany
vyzerať nasledovne: od východu mal Poľanu brániť prápor mjr. Š.
Želinského, od západu a od Brezna jednotky mjr. J. Kovačoviča a od
Vígľaša a Detvy skupina letcov mjr. J. Tótha.

25. októbra 1944 jednotky 18. SS divízie Horst Wessel dokončili
očisťovanie od povstalcov priestoru Detvianskej Huty, Detvy a Pod-
kriváňa a sústredili svoju pozornosť na zatlačovanie povstalcov do hôr
a lesov Poľany a Slovenského Rudohoria. Ľavá skupina 18. SS divízie
Horst Wessel v sile pluku postupne obsadila Očovú, Zvolenskú Slatinu,

Zolnú, Sebedín, Bečov a cez Dolnú a Hornú Mičinú sa prebojovala do
Banskej Bystrice. Iná bojová skupina tejto divízie obsadila Poniky,
Ľubietovú a Slovenskú Ľupču a uzavrela obkľúčenie nielen okolo
Slovenského Rudohoria, ale aj znemožnila hlavnému prúdu povstalcov
v Nízkych Tatrách prebojovať sa na rezervnú povstaleckú základňu v
horách na Poľane, čo generáli R. Viest a J. Golian  chceli po obsadení
nepriateľom základne na  Donovaloch a po zostupe z Prašivej do obce
Pohronský Bukovec aj uskutočniť. Zabránilo im v tom ich zajatie v tejto
obci 3. novembra 1944 nemeckými jednotkami.

25. a 26. októbra 1944 sa zaplnili ústupové cesty na Poľanu
vojenskými autokolónami a ustupujúcimi pešími a delostreleckými
jednotkami, ku ktorým sa pridávali stovky evakuovaných a utekajúcich
civilov, hľadajúcich záchranu. M. Glíder, kameraman a príslušník 2.
parabrigády túto situáciu v knihe S kinoaparatom v tylu vragá, Moskva
1946, opísal : „Na ceste sú vojenské jednotky, partizáni, obyvatelia. Je
to neorganizovaný pohyb. Nikto nevie, kde ide, ale všetci vedia, že utekajú
pred Nemcami.“ Iný priamy účastník týchto udalostí kpt. B. Horváth, veliteľ
delostrelectva 3. TS vo svojej spomienke opísal situáciu delostreleckých
batérií pri presune na Poľanu nasledovne: „Nepreskúmané horské cesty,
nepripravené prechody mali katastrofálne následky – batérie uviazli na
úpätí hôr, nastali zápchy na cestách, čo využili nemecké jednotky a
koncentrovanou paľbou ničili batérie na presune. Pechota, ktorá mala
kryť batérie pri presune do masívu Poľany, nevydržala nápor, a tak prestal
organizovaný boj. Jednotky ničili delá.“ A do tretice svedectvo O. Pavlíka,
predstaviteľa povstaleckého ústredného vedenia KSS v Banskej Bystrici:
„Prvá noc v horách. Všade stretávaš ľudí, povozy, na začiatkoch lesných
ciest horia autá. Nesmú sa dostať do rúk Nemcov. Nálada ťažká, smutná.
Senníky a chaty sa premenili na domčeky. Nikdy nebolo na Poľane toľko

ľudí. Ďalšie dni a týždne v horách. Nemci neostali v
dolinách. Obsadili všetky podhorské dediny. Obko-
lesili celú Poľanu. Prečesávajú v silných hliadkach
hory krížom-krážom. Prestrelky sa ozývajú na
všetkých stranách. Tu zúri boj na život a na smrť. Zajat-
ci neexistujú. Koho Nemci prichytia, bez milosti
zastrelia. Pália všetky senníky a chaty. Vysoká divá
Poľana zavalená hlbokým snehom, sa stala neprí-
hodným javiskom pre ďalší boj, niet kde bývať, niet
sena, neľahkým sa stalo zásobovanie z dedín. Je
potrebné prebiť sa cez nepriateľský kruh. Cieľom sa
stal  Vepor a Klenovské vrchy s roztrúsenými lazmi“.

Nemožno povedať, že by sa velenie 1. ČSA na
Slovensku a štáb 3. TS nezačali pripravovať na
vybudovanie vojenskej základne so všetkým, čo k
tomu patrí v horskom masíve Poľana už v druhej
polovici októbra 1944. Boli však zaskočení neča-
kaným a rýchlym postupom nemeckých okupač-
ných jednotiek z juhu, juhovýchodu a juhozápadu,
teda aj z územia horthyovského Maďarska. Už 20.
októbra štáb 3. TS, čo bolo už dosť neskoro vzhľa-

dom na situáciu v nasledujúcich dňoch, začal vyvážať všetko nevyhnuté
pre boj v horách zo Zvolena. Vojenský materiál, zbrane, strelivo, výstroj,
potraviny sa prepravovali autami do Očovej a odtiaľ úzkokoľajnou lesnou
železnicou a povozmi do hôr pod Poľanou. Poľana sa premenila na
veľký vojenský a partizánsky tábor. Sem sa v niekoľkých dňoch eva-
kuácie prisunul dostatok potravín (múka, cukor, slanina), odevov,
lôžkovín, hygienických potrieb, cigariet, liehu a do istej miery aj zdra-
votnícky materiál, sem sa hnali početné stáda hovädzieho dobytka,
oviec a ošípaných, takže sa mohli vybudovať trvalé zásobovacie
základne. Súhrnne však možno povedať, že boj v horách Poľany sa
materiálne zabezpečil. Štáb sa rozhodol, že by pre 3. TS najlepšie
vyhovovala chata a horáreň na Poľane. Tam sa vyvážal a vynášal materiál
a zásoby, budovalo sa skladište streliva. Terén ešte pred ústupom do
hôr rekognoskovali dôstojníci kpt. V. Kužel a por. Duchoň z 3. TS a
pplk. J. Ferjenčík a kpt. M. Polák z VČSA. Hľadali vhodné miesto pre
rezervný tábor štábu povstaleckej armády.

Horský masív Poľany predstavoval koncom októbra 1944 obraz
veľkého vojenského tábora. Bolo tu niekoľko tisíc povstaleckých vojakov

Pokračovanie na strane 11.
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a partizánov, dostatok materiálu i zásob pre život v horách i pre boj s
nepriateľom. Žiaľ, pre chyby vojenského a partizánskeho velenia, ktoré
nepredpokladalo vytrvalé útoky nepriateľa aj v horskom a lesnatom
teréne, pre vyčerpanosť, únavu a zlý psychický stav príslušníkov
vojenských a partizánskych jednotiek po vyše dvojmesačných ústu-
pových bojoch, sa tento povstalecký priestor nepodarilo dlhšie udržať.
Už v dňoch 27. a 28. októbra nepriateľské prepadové skupiny napadli
veliteľstvo 3. TS Gerlach na Kyslinkách a tieto útoky povstalci len s
veľkou námahou a za ťažkých strát odrazili.

Do 30. októbra 1944 útvary 18. SS divízie, brigády SS Dirlewanger,
bojových skupín SS Schill a Wildner uzavreli pevnú reťaz aj okolo horstva
Poľany. Na cestu z Hriňovej, do Čierneho Balogu umiestnili tanky a obrnené
vozidlá, aby odrezali povstalcom na Poľane ústupovú cestu na východ.
Nemecké hliadky, skupiny, oddiely a celé jednotky denne uskutočňovali
neustále prepady povstalcov zo severu, juhu a západu. Systematicky ničili
v tomto priestore všetky staviská, chaty, koliby, senníky, humná, ktoré by
mohli povstalci používať na pobyt v zimných podmienkach v horách.
Neustále boje v obkľúčení, dážď so snehom, rozpad velenia a niektorých
jednotiek, ťažký psychický a fyzický stav vojakov a partizánov, to všetko
napomáhalo nepriateľovi zužovať povstalecký priestor na Poľane. 11.
november 1944 bol jedným z najťažších a najkrvavejších dní bojov na
Poľane. V tento deň sa nemecké jednotky prebojovali prechodne až na
samý vrchol masívu. Po úporných bojoch v tomto priestore 11. novembra

partizánska brigáda Za slobodu Slovanov prešla bojom do priestoru Čierna
Lehota a masívu Kohút, kde už mala základňu partizánska brigáda mjr. V.
M. Kozlova. Do východnej časti Slovenského Rudohoria sa z Poľany
prebojovali aj jednotky partizánskeho zväzku Alexander Nevský.

Aj po odchode partizánov povstaleckí vojaci z 3. TS naďalej kládli
ozbrojený odpor v tomto priestore vedení niektorými dôstojníkmi. Do
14. novembra 1944 pokračovali neustále boje, prepady, prestrelky a
prebiehala postupná likvidácia povstaleckého priestoru na Poľane, keď
ešte aj v tento deň padlo 17 povstalcov a 378 Nemci zajali. Vcelku na
Poľane Nemci zajali  1 500 vojakov a partizánov, ukoristili 53 guľometov,
391 ručných zbraní, 24 protitankových pušiek, 5 diel, jeden muničný
sklad a 1 spojovací sklad ako aj väčšie množstva streliva, ručných
granátov a iného vojenského materiálu.

17. novembra 1944, teda až tri týždne po páde Banskej Bystrice a
20 dní po dobytí a obsadení prvej základne 1. ČSA pre ozbrojený odpor
v horách na Donovaloch, mohol nemecký veliteľ na Slovensku -  generál
H. Höfle do Berlína hlásiť, že organizovaný vojenský odpor povstaleckej
armády bol zlomený. Boj sa však neskončil. Povstaleckí vojaci a partizáni
nielen v Slovenskom Rudohorí a v horskom masíve Poľana, ale aj na
mnohých miestach Slovenska, pokračovali v boji proti nemeckým a
maďarským okupantom až do príchodu osloboditeľských vojsk Soviet-
skej a rumunskej armády a 1. čs. armádneho zboru.

Karol Fremal
Spracované podľa štúdií a na pamiatku mojich kolegov a priateľov doc. Pavla

Bosáka a prom. hist. Milana Gajdoša.

Slovenské národné povstanie (SNP) je jednou z najvýznamnejších historických
udalostí v dejinách nášho národa. Vypuklo 29. augusta 1944. Nezastupiteľnú úlohu
v tomto období zohrávala povstalecká tlač, ktorá sa stala jeho neoddeliteľnou
súčasťou. Povstalecká žurnalistika nebola len zrkadlom povstaleckých udalostí, ale
aj významným mobilizačným a organizačným nástrojom odboja a jeden z
najdôležitejších informačných prostriedkov. Stala sa spolutvorcom revolučných
udalostí, pomocníkom občanov v zázemí i vojakov a partizánov na fronte.

V krátkom čase, od 30. augusta do 20. septembra 1944, vzniká na pov-
staleckom území viac ako dvadsať
rôznych povstaleckých novín a časo-
pisov. Ich vydávanie bolo podmienené
potrebou ideového usmerňovania oby-
vateľstva, jeho túžbou po tlačenom slove,
ktoré by ho informovalo o vývoji udalostí
doma i v zahraničí, potreba vytvárania
spojenia medzi bojujúcou armádu,
partizánmi a oslobodeným územím na
jednej strane a medzi oslobodeným a
okupovaným územím Slovenska na
druhej strane.

Tlač SNP je možné rozdeliť na
ústrednú a regionálnu. K ústrednej radíme
periodiká vydávané v Banskej Bystrici –
Bojovník, Pravda, Čas, Nové Slovo, Hlas
ľudu, Spravodajská agentúra Slovenska,
Sbierka nariadení Slovenskej národnej
rady, Úradný vestník. Patrí sem aj tlač
vydávaná vo Zvolene – Hlas národa,
Národnie noviny. Medzi regionálnu povstaleckú tlač zaraďujeme periodiká –
Československý partizán (Staré hory), Partizán (noviny Partizánskej brigády gen.
M. R. Štefánika), Hlas Gemera (Hnúšťa), Napred (Klenovec), Náš boj (Dobšiná),
Naše zprávy (Revúca), Pokrok (Kremnica), Povstanie (Prievidza), Útok (Harmanec,
Liptovský Mikuláš), Vpred (Zvolen, Ružomberok), Zvesti z našej posádky (Tisovec),
Zvesti (Modrý Kameň).

V prevažnej väčšine boli povstalecké noviny a časopisy orgánmi politických
strán (Pravda – ústredný orgán Komunistickej strany Slovenska, Čas – ústredný
orgán Demokratickej strany na Slovensku, Národnie noviny – pôvodne orgán
Národného výboru, neskôr Demokratickej strany na Slovensku), štátnych orgánov
a inštitúcií (Hlas ľudu, Úradný vestník, Sbierka nariadení Slovenskej národnej rady,
Spravodajská agentúra Slovenska), partizánskych jednotiek (Československý
partizán, Partizán), vojenských útvarov (Bojovník, Zvesti z našej posádky), spolkov
(Pokrok), jednotlivcov (Náš boj, Útok, Nové slovo).

Povstalecká tlač na svojich stránkach prinášala prehlásenia a výzvy revolučných
národných výborov, prinášala články o zradcovskej politike slovenskej vlády a jej
cieľoch, píše o všetkom čo je v prospech povstania a čo ho upevňuje, odzrkadľuje
politický režim na povstaleckom území, zdôrazňuje myšlienku československej
štátnej jednoty a vyslovuje sa v otázkach budúceho usporiadanie ČSR. Všetka
povstalecká tlač sa od svojho vzniku hlási k slovanskej myšlienke. Nabáda slovan-
ské národy k spolupráci a zomknutosti. Jej dôležitou úlohou bola aj organizácia
všetkých protifašistických síl na povstaleckom území do pevného bojového zväzku.

Povstalecká tlač aktuálne reagovala na
všetky udalosti doma i v zahraničí, píše
aj o pomoci, ktorú povstaniu poskytoval
ZSSR. I keď sa oslobodené územie pod
tlakom nemeckej presily zmenšovalo,
povstalecká tlač neúnavne povzbudzo-
vala celý národ do boja proti spoločnému
nepriateľovi a upevňovala v ňom vieru
vo víťazstvo.

Z povstaleckej tlače sa žiaľ neza-
chovalo veľa. Ľudia v tom čase nemali
starosť o odkladanie prečítaných novín.
Ani sa to neodporúčalo. Teror fašistov
sa vystupňoval do extrémnych polôh.
Nájsť u niekoho len jediný exemplár
povstaleckej tlače stačilo fašistom ako
zámienka na fyzickú likvidáciu dotyčného.

Plagáty a letáky
V období Slovenského národného

povstania boli vydávané aj rôzne plagáty a letáky, pomocou ktorých ich pôvodcovia
informovali o aktuálnej situácii a vyzývali na zapájanie sa do boja proti fašizmu a
nepriateľom vlasti.

Plagáty a letáky prinášali rôzne mobilizačné vyhlášky, rozhodnutia, obežníky,
prehlásenia, nariadenia, smernice, vyhlášky, výzvy Slovenskej národnej rady,
povstaleckej armády, partizánskych veliteľstiev, Komunistickej strany Slovenska,
revolučných národných výborov. Vydávali sa aj letáky upozorňujúce na výčiny nemec-
kých vojakov a dôsledky návratu domov príslušníkov povstaleckej armády. Letáky
písané v nemčine boli určené nemeckým vojakom, v ktorých boli vyzývaní zložiť
zbrane a nebojovať proti povstalcom. Zároveň vychádzali aj letáky namierené proti
Slovenskému národnému povstaniu.

Propagačný a agitačný charakter letákov ovplyvňoval povedomie obyvateľstva,
prinášal mu pravdu o činnosti slovenskej vlády, o vojne a povstaní.

Barbora Skubachová

Hlavičky tlačených materiálov z povstaleckej tlače.
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Narodila sa v Nadabule (Sajoháza) pri Rožňave, ako šieste dieťa Ester
Reikovej. Jej otec Arpád Reik sa s celou rodinou presťahoval do Radvane
v r. 1921, kde si otvoril  papiernicky obchod.

Marta získala základné vzdelanie v Banskej Bystrici a
po dvoch rokoch štúdia na obchodnej škole (1929 – 31), z
ekonomických dôvodov školu zanechala a začala pracovať
v železiarskej firme bratov Norbergerovcov. Postupne v r.
1931 – 38 vystriedala rôzne zamestnania: pisárka, poklad-
níčka, účtovníčka, obchodníčka.

Už v r. 1930 vstúpila do mládežníckej sionistickej
organizácie Hašomer Hacair, kde prijala meno Chaviva, čo
v hebrejčine znamená ľúbezná. V r. 1938 sa presťahovala
do Bratislavy. Tu začala pracovať ako sekretárka jedného z
vedúcich pracovníkov sionistickej organizácie Keren Kaymet
Lejisrael (Židovský národný fond) Dr. Oskara Neumanna.
Zároveň bola aj vedúcou sekretariátu Židovského národ-
ného fondu. O rok neskôr sa stala členkou ženskej sio-
nistickej organizácie Women´s Interanational Zionist
Organisation. Potom sa vydala za Avrama Martinoviča a spolu s manželom
odišli v  r. 1939  do Palestíny, kde sa stali zakladateľmi kibucu Maanit. V
r. 1940 – 42 pracuje ako sekretárka Irgun Imahot ovdot (Organizácie na
pomoc pracujúcim matkám). Ešte v r. 1940 sa stáva
členom Hagany1 a o rok nato aj jej úderným
oddielom PALMACH.

Keď britská spravodajská služba - SOE -
hľadala dobrovoľníkov pre špeciálne operácie,
Chaviva vstupuje do Pomocných ženských zborov
RAF (WAAF) pod krycím menom Adela Robin-
sonová. Po dvojročnom vojenskom a spravodaj-
skom výcviku na britskej vojenskej základni
neďaleko Káhiry zložila prísahu kráľovi Jurajovi VI.
a bola povýšená na seržanta anglického kráľov-
ského letectva Royal Air Force (RAF). Zároveň
prijala nové krycie meno Marta Martinovič.

Dňa 19. júla 1944 bola rozkazom Hlavného
veliteľstva vzdušných síl na Strednom východe (M.
E.H.Q.„A„Force) zaradená do výsadku Amsterdam
na post veliteľa. V rámci tohto výsadku bola pove-
rená plnením spravodajských úloh a podporou
SNP2. Na vysadenie spoločne s ostatnými prísluš-
níkmi desantu čakala v talianskom meste Bari, kam
boli z Egypta prepravení 26. 8. 1944. Pôvodný
zámer, vysadiť Chavivu spoločne s ostatnými členmi
skupiny padákom sa nemohol realizovať, pretože britské vojenské
zákony zakazovali nasadenie žien do bojov a nesmeli byť ani vysa-
dzované v tyle nepriateľa. Preto bola na Slovensko prepravená lietad-
lom so skupinou amerických pilotov.

Dňa 17. 9. 1944 pristála na Troch
Duboch. Muži z misie3 sa spojili s Chavivou
v Banskej Bystrici 22. 9.4.

 Návrat do krajiny detstva mal trpkú
príchuť, pretože jej príbuzní skončili v r.
1942 v koncentračných táboroch.

 Chaviva mimo úloh spojených s misiou,
sa zaujímala o život židovského obyvateľstva
v Banskej Bystrici a okolí (v čase SNP bolo
sústredených v Banskej Bystrici a okolí až
5 000 Židov). Pomáhala pri odchode detí a
starších občanov do Palestíny cez Maďar-
sko. Organizovala spolu s pracovným výbo-
rom Židov v Banskej Bystrici sociálnu a fi-
nančnú výpomoc pre židovské obyvateľstvo.

Spoločne s ostatnými členmi misie
vycvičili 40 židovských bojovníkov a vytvorili z nich partizánsku skupinu.
Po obsadeníi Banskej Bystrice (27. 10. 1944) skupina Amsterdam spolu
s partizánmi organizovala vybudovanie dočasného tábora pre židovských

utečencov nad Pohronským Bukovcom. 31. 10. 1944 bol tábor pre-
padnutý protipartizánskym komandom 14. divízie SS Galície Ivana
Demjanuka. Z misie sa zachránil Chaim Chemeš, ostatní členovia, vrátane

Chavivy padli do nemeckého zajatia. V Banskej Bystrici
boli vypočúvaní, kruto mučení a nakoniec v Kremničke
20. 11. 1944 popravení a pochovaní  v spoločnom hrobe.

Po exhumácii bolo telo Chavivy Reikovej prevezené
do Prahy na Olšanský cintorín na parcelu britských letcov
RAF.

Na žiadosť izraelskej vlády, boli jej pozostatky znovu
exhumované a prevezené do Izraela na posledný
odpočinok. 20. 9. 1952 bol pochovaná na Herzlovej hore
– Har Herzl v Jeruzaleme. In memoriam bola povýšená
do hodnosti podplukovníka izraelskej armády.

V Izraeli jej meno má kibuc Lahavol Chaviva, vzdelávací
inštitút Givat Chaviva, jedna z lodí privážajúcich Židovských
prisťahovalcov do Izraela a jedna z ulíc v Tel Avive.

Od r. 1994 je udeľovaná nemecká mierová cena Reik
– Friedenspreis. Na Slovensku v  r. 1964 dostala Pamätnú medailou
SNP in memoriam. Mesto Banskej Bystrica jej 21. augusta 1990 udelilo
Čestné občianstvo in memoriam.

Jej meno bude nosiť aj novozriadená ulica v
Banskej Bystrici v blízkosti pamätníka SNP. 9.  sep-
tembra 2013 v areáli Múzea SNP v Banskej
Bystrici položil veľvyslanec Izraela základný kameň
pre Záhradu Chavivy Reikovej, v ktorej má byť do
roka osadená pamätná tabuľa a busta Chavivy
Reikovej. Záhrada bude sprístupnená pri  príle-
žitosti 100. výročia narodenia Ch. Reikovej.

Riaditeľ Múzea Židovskej kultúry v Bratislave
Pavol Mešťan na adresu Chavivy Reikovej  povedal
„Vrátila sa, hoci musela tušiť, že ju môže stretnúť
smrť. Zároveň je dôkazom toho, ktorý popiera
falošné tvrdenia, že Židia nechceli v druhej svetovej
vojne bojovať. Ona neváhala ani na chvíľu a som
presvedčený, že jej vzťah k Slovensku prispel k
tomu, že skupinu parašutistov poslali do Banskej
Bystrice a nie do iného štátu v Európe“.

Poznámky.
1 Hagana bola vojenskou organizáciou, ktorá

pôsobila na území Palestíny počas britského
mandátu a jej úlohou bolo ochraňovať židovských

osadníkov. Palmach ,v nej sa sústreďovali elitné jednotky Hagany.
2 Cieľom skupiny Amsterdam boli spravodajské úlohy. ( o priebehu

SNP; zaisťovať spojenie medzi Veliteľstvom 1. Čs. armády a britským
velením; zabezpečovať  pomoc spojenec-
kým letcom zostrelených na slovenskom
území, organizovať ich presun na územie
Talianska; spolupráca s americkými odbo-
jovými skupinami na území Slovenskej
republiky ). Ďalej odovzdávať informácie o
postavení Židov na Slovensku, o vzťahoch
medzi Židmi, Slovákmi a Čechmi

3 Cvi Ben Jakov, Štefan (Rafi) Reisz,
Chaim Chemeš, neoficiálnym členom misie
sa stal aj Róbert Willis (Aba Berdičev).

4 Padákom pristáli na pravom brehu
Váhu, severne od Turčianskych Kľačian.
Putovali cez Turany, Nolčovo a Necpaly,
odkiaľ prišli do Banskej Bystrice.

Jozef Ďuriančik

Úryvok z pripravovanej publikácie „Kapitoly zo života židovskej
komunity v Banskej Bystrici“

21. júl 1914 – 20. november 1944

Chavira Reiková v uniforme
anglickej armády.

Chavira s ostatnými parašutistami (vľavo dole)

Palestínsky parašutisti, ktorí boli nasadení na Slovensku,
Chavira je uprostred.
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V októbri r. 1941sme sa prisťahovali do Ulmanky, kde môj strýko
Jozef Vasaráb so svojou manželkou Annou mali ma vo výchove ako
najbližšia rodina po smrti mojej matky. Hovoril som im starý otec, stará
mama. Starý otec sa zamestnal ako kočiš na Špétovej píle v Ulmanke,
bývali sme v malom domčeku pri píle, v jednej izbe, a ešte tam bola aj
akási komora. Išlo, v podstate, o drevený barák, zvonka omietnutý.

Na dedinách sa mlieko kupovalo od gazdov, čo mali kravy. Stará
mama zistila, že mlieko môžeme každodenne brávať u Grünov. Bola to
židovská rodina, v čase Slovenského štátu  nábožensky prenasle-
dovaná. V pomerne veľkom dome č. 61, s priestranným dvorom  pri
potoku, maštaľou, predtým to vraj bol bitúnok, chovala pani Grünová
dve kravičky, ako ona hovorievala - živiteľky, a niekedy prichovala aj
jalovičku. V tom čase som mal 9 rokov  a skoro pravidelne, držiac sa za
ruku starej mamy, som večer čo večer chodil  s ňou po mlieko a vypočul
si, ba nielen vypočul, ale aj videl čo-to zo života tejto rodiny. Do domu
sa chodilo priamo z cesty cez dva schodíky. Spočiatku som si na
vchodových dverách nič nevšimol, ale neskôr sa tam objavila pribitá
žltá hviezda. Podobnú hviezdu mali na prsiach všetci členovia tejto
rodiny, keď vyšli na ulicu. Doma hviezdu nenosili. A raz, bolo to na
jeseň r. 1942, keď som sa vracal zo školy, vidím, ako vynášajú od
Grünov nábytok, oblečenie, bielizeň von na ulicu a rozpredávajú to.
Ostalo im málo a len najnutnejších vecí,  no mnoho z tých vydražených
predmetov im Ulmančania vrátili. Ale snubný prsteň, čo pani Grünovej
stiahol z prsta banskobystrický notár, bol jej odcudzený už navždy.

V Grünovskom dome (č. 61) bývali do skončenia SNP Samuel Grün
(5. 11. 1880 – 19. 12. 1961), jeho manželka Gizela Grünová, rod.
Hofmanová (1892 – 1976), ich syn  Oskar (1.3.1927 - ?), dcéra  Júlia
(1919 – asi 1944) zahynula v koncentračnom tábore Osvienčim,
Samuelova sestra Margita, ktorá tiež zahynula  v Osvienčime, Samuelov
brat Jozef s manželkou Rozáliou, ktorí boli po potlačení povstania
odvlečení a zastrelení na neznámom mieste v roku 1945, kde ich zaistilo
nemecké komando pri prechode zo Španej Doliny na Baláže.

Jozef Grün mal dvoch synov, Karola a Laca. Karol sa vyučil za
sústružníka. Bol šofér a robotník pri železnici, antifašista. Ako rotmajster
slovenskej armády na východnom fronte prebehol na sovietsku stranu,
pôsobil v Čs. vojenskej misii v Moskve. V roku 1944 absolvoval
špeciálny spravodajsko-paradesantný výcvik na prácu v tyle nepriateľa,
a s M. Kuchárkom vytvorili neďaleko Sliača spravodajskú skupinu Nina
– Mária. Spravodajsky pôsobili v Hornej Štubni, vo Veľkom Záluží a v
okolí Nitry. Počas SNP bol Karol Grün veliteľom spravodajskej skupiny
2. paradesantnej brigády, spolupracoval s vojenským ústredím SNR v
Banskej Bystrici. Zatknutý bol fašistickou políciou (3. februára 1945).
Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do
koncentračného tábora Mauthausen. Na pamätnej tabuli na hoteli
Palace na Sliači môžeme čítať: Ppor. Karol Grün, parašutista zo skupiny
„Nina – Mária“ ČS vojenskej misie v Moskve, bol v noci 26. júna 1944
vysadený pri hoteli Palace. Zahynul v marci 1945.

Jeho brat Laco, ako vojak slovenskej armády, tiež prešiel na
sovietsku stranu, v ZSSR vstúpil do čs. armádneho zboru a dožil sa aj
oslobodenia ČSR. Krátko na to, pri havárii na motocykli, zahynul.

Ani v čase tzv. Slovenského štátu nebýval Grünovský dom prázdny
-  vďaka šikovnej pani Grünovej, ktorá na skromných políčkach dokázala
dopestovať dostatok zemiakov, fazule, zeleniny, ovocia, repy a sena
pre kravičky. Tiež vedela týmito produktmi, a hlavne dobrým mliekom,
pomôcť chudobným rodinám z fabrického domu a píly... Za manželom
prišla do Ulmanky v roku 1916. Predtým pracovala v otcovom obchode
v Kotešovej, odkiaľ pochádzala, a v Žiline. Do domu prichádzali aj mladí
ľudia, Oskarovi kamaráti. Hrali karty, rozprávali o živote, knihách, o
škole, lebo Oskar nemohol navštevovať ani strednú školu, ale o to
intenzívnejšie musel pomáhať na malom gazdovstve. Za prvej ČSR mali
Grünovci v Ulmanke bitúnok, v Banskej Bystrici, Ulmanke a Harmanci
mäsiarstvo. Darilo sa im celkom dobre ešte aj počas výstavby trate
Banská Bystrica – Diviaky, no neskôr nastali veľmi zlé časy.

Po potlačení SNP, aby rodina prežila a nebola zlikvidovaná Nemcami
či POHG, potrebovala sa niekde ukryť. Niekoľko týždňov sa im to darilo
na povale v dome č. 92 u pána Štefana Chladného. Bol tam pán Grün,
jeho manželka a syn Oskar. Jozef Grün s manželkou Rozáliou odišli do

Španej Doliny a odtiaľ smerom na Bakáže, kde ich zaistila nemecká
hliadka. Keď Samova rodina, ukrytá v sene na povale, prežila
niekoľkokrát prehliadky domu členmi POHG a bola svedkom, ako v
chlieve pod nimi vojaci Vlasovovej armády, ktorí boli na strane Nemcov
a vykonávali strážnu službu, znásilnili dve kozy pána Chladného, rozhodli
sa zmeniť úkryt . Našli ho v rodine pána Vasarába na píle. Vzhľadom na
obmedzený priestor, zostala tam len pani Grünová so synom Oskarom,
pán Grün odišiel do Španej Doliny, a odtiaľ na Zampärg (Piesky), kde
ho prijali do rodiny Rysovej.

Pani Grünová so synom cez deň v tesnej komore, v noci na
matracoch vo vykúrenej izbe prežila až do konca februára 1945, kým
ich náhodne neodhalil Vlasovec, ktorému sa ich podarilo vidieť večer
cez nezastreté okno. Začal búchať na vonkajšie dvere. Pani Grünová
so synom sa ukryli v komore. Vlasovec vošiel do izby, bol pripitý a s
natiahnutou puškou chcel robiť domovú prehliadku. Starý otec mu
vytrhol pušku z ruky a vyhodil von do snehu, vystrčil Vlasovca von a
zahasproval dvere. Vojak vykrikoval čosi ako „partizán, partizán“ a
niekoľkokrát vystrelil do vzduchu. Zhaslo svetlo. Ráno sme zistili, že
bolo pretrhnuté vedenie 22 kV, podarilo sa mu ho náhodne trafiť.

Tohto všetkého som bol svedkom aj ja. Hoci bolo v izbe pomerne
teplo, triasol som sa od strachu. Do rána asi nikto nezaspal. Po tomto
zážitku sa pani Grünová rozhodla, že sa pokúsia dostať sa na Zampärg
k manželovi. Ale ako? Všade boli rozostavané nemecké hliadky. Ráno,
krátko po šiestej hodine, zamiešali sa medzi robotníkov idúcich z
Harmaneckej papierne do Španej Doliny, a odtiaľ na Zampärg. Zdalo
sa, že sa tu v pokoji dožijú oslobodenia, no nestalo sa tak. V marci, po
odchode partizánov z priestoru „Partizánskej republiky“, sa postupne
odvažovali nemecké a maďarské hliadky vstupovať na toto územie a
dostali sa aj na Zampärg. Pána Grüna, schovaného za hrubým smrekom,
hliadka nezbadala, ale pani Grünovú aj so synom odvliekli až do Horného
Harmanca a hrozila im smrť zastrelením. Pani Grünová ovládala
nemecký aj maďarský jazyk a podarilo sa jej maďarského dôstojníka
prehovoriť, aby ich prepustil. No, nebolo to zadarmo. Musela mu
odovzdať kožuch, ktorý mala oblečený a ktorý sa jej podarilo schovať
počas dražby v roku 1942.

Po prechode frontu sa mohli opäť vrátiť do svojho vyplieneného
domu v Ulmanke. Syn Oskar sa vyučil za strojného zámočníka vo firme
„Bratia Mayer“ (Štátne lesy) v Radvani. Neskôr sa rodina presťahovala
do svojho domu na Lazovnej  č. 3 v Banskej Bystrici. Obidvaja manželia
Grünovci sa dožili vysokého veku. Sú pochovaní na židovskom cintoríne.
Ich syn Oskar sa oženil, mal dve  deti - syna a dcéru, no  tiež už zomrel.

Podľa rozprávania pani Grünovej a vlastných spomienok napísal
Ing. Július Voskár.

 Július  Voskár

Znie to takmer neuveriteľne, ale Banská Bystrica by mohla
mať svetový unikát! Kedy? To je otázka nie len času, ale hlavne
peňazí a ochoty. Možno aj politickej vôle. A možno je to aj otázka
cti a hrdosti Bystričanov. Ale nič za to nedáme, ak to skúsime.

Nikde na svete nič podobné nie je. Aspoň o tom zatiaľ nevieme.
Nikde v histórii modernej doby nenájdene z jedného mesta, z jednej
rodiny, TROCH BRATOV GENERÁLOV. V našom meste boli!
BRATIA  VESELOVCI:

Mirko Vesel, Milan  Vesel a Miloš Vesel.
Ich rodiskom je blízky Zvolen, ale gymnaziálne roky už trávia v

Banskej Bystrici a prví dvaja zohrávajú významnú úlohu v Sloven-
skom národnom povstaní. Ich osudy sú rôzne, viac kruté, s prenas-
ledovaním, degradáciami a neskorším rehabilitovaním. Naozaj by
sme nenašli veľa krajín, ktoré si tak nevedia ctiť a vážiť svojich
velikánov ako my!

Iróniou osudu je aj to, že traja bratia generáli, sa v generálskych
uniformách nikdy nestretli!

Postaviť SÚSOŠIE troch bratov Veselovcov, generálov, na
veľmi dôstojnom mieste by bolo to najmenej, čo im ešte táto
generácia, môže dať! Prišiel čas splácať dlžoby!

  Redakcia Permonu
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Politický život na slobodnom povstaleckom území postupne ovládli dve politické
strany. Zjednotená, so sociálno-demokratickou stranou (SDS), Komunistická strana
Slovenska (KSS) a nová Demokratická strana (DS), ktorej vznik a začiatky činnosti
spadajú do druhej polovice septembra 1944, tiež v centre SNP v Banskej Bystrici.

Zjednocovací zjazd KSS 17. septembra 1944 v Banskej Bystrici a následný proces
zjednocovania obidvoch socialistických strán v regiónoch, mestách a obciach pov-
staleckého Slovenska  marxisticko-leninská historiografia o odboji a SNP považovala
za jednu z najvýznamnejších politických udalostí SNP. Vyzdvihovala skutočnosť, že
po roku 1921 sa zjednotilo slovenské robotnícke hnutie pod vedením KSS a na jej
programovej a ideologickej platforme. Zdôrazňovala, že slovenskí komunisti a sociálni
demokrati boli prví na svete, ktorí sa v rokoch 1944 - 1945 a v nasledujúcich, politicky,
organizačne a ideovo zjednotili. Dnes vieme, že to bolo neslávne prvenstvo, pretože
týmto zjednotením zanikla demokratická politická strana, ktorá mohla pozitívne
ovplyvniť povojnový vývoj v Československej republike a činnosť demokratických
síl, najmä v rokoch 1945 - 1948 v boji proti nastoleniu komunistickej totality.

Na povstaleckom území pod vplyvom celkového vývoja doma i vo svete v
rokoch druhej svetovej vojny postupne prevládla myšlienka politického a orga-
nizačného zjednotenia komunistickej a sociálnodemokratickej strany. Už v ilegalite
u väčšiny členov a funkcionárov SDS došlo k prudkému obratu doľava. Najväčšiu
aktivitu v zjednocovacom procese vyvinuli za KSS Gustáv Husák a Karol Šmidke,
za SDS Jozef Šoltész, Ján Čech a Daniel Ertl. Ostáva historickým faktom, že väčšia
časť radových členov, ale aj funkcionárov SDS na povstaleckom území súhlasila so
zjednotením s komunistami, s ich programom, ideológiou a aj s názvom Komunistická
strana Slovenska.

Prvý raz otázka zjednotenia oboch strán bola povstaleckej verejnosti otvorene
predložená vo Vyhlásení KSS z 2. septembra 1944: „V našom boji postupovali sme
spoločne s väčšinou sociálnodemokratických súdruhov, ktorí ako my viedli
protifašistický boj. Tento spoločný boj vzájomným želaním vyústi v jednotu
socialistického robotníckeho a roľníckeho hnutia na Slovensku a v jednotnú stranu
pracujúceho ľudu.“

Bližšie informácie o pripravovanom zjednotení komunistov a sociálnych
demokratov povstalecká verejnosť čerpala najmä zo stránok povstaleckej Pravdy.
Už v jej 1. čísle z 9. septembra 1944 v úvodníku „Na cestu“ Karol Šmidke okrem
hodno-tenia doterajšieho priebehu slovenskej revolúcie a osvetlenia zásad, na ktorých
bude stáť nová Česko-Slovenská republika napísal: „Dohodli sme sa s vedením
strany sociálnodemokratickej o spojení našich strán v jednotnú stranu, ktorá sa
bude menovať Komunistická strana Slovenska.“

2. číslo Pravdy z 10. septembra 1944 prinieslo organizačné smernice pre
nastávajúci zjazd.  V úvodníku "Za zjednotenie socialistických strán" Daniel Ertl,
člen vedenia SDS na Slovensku, vyjadril stanovisko členov svojej strany k zjednoteniu
okrem iného aj slovami: „Vedúci sociálnodemokratickej strany vediac, aký význam
má v dnešnej prevratovej dobe jednotné robotnícke hnutie reprezentované jedinou
stranou, jednomyseľne sa rozhodli za zjednotenie so stranou komunistickou.“ Na
prvej strane tohto čísla Pravda uverejnila okrem organizačných smerníc aj konkrétne
pokyny pre členov oboch strán v 9 bodoch.

Vzápätí sa vytvoril prípravný výbor zložený zo šiestich zástupcov obidvoch
strán, ktorý riadil a pripravoval všetky práce v súvislosti so zvolaním zjazdu. Termín
zjazdu definitívne určili na nedeľu 17. septembra 1944 v Národnom dome v Banskej
Bystrici. Ešte predtým v povstaleckých mestách, obciach a závodoch sa uskutočnili
konferencie za účasti členov oboch strán, na ktorých sa zvolili delegáti zjazdu.

Pravda z 15. septembra 1944 priniesla krátku úvahu pod názvom „V predvečer
zjazdu“. Jej hlavná myšlienka spočíva v zdôraznení hesla „V jednote je sila“. 17.
septembra 1944, v deň konania zjazdu, Pravda uverejnila na prvej strane Rezolúciu
zjednocovacieho zjazdu a úvodník „Jednota na vyššom stupni“.

Za účasti približne 700 delegátov (podľa niektorých prameňov 400 – 500)
predovšetkým z povstaleckého územia, ale aj z okupovaného územia Slovenska,
sa konal v Banskej Bystrici 17. septembra 1944 Zjednocovací zjazd Komunistickej
strany Slovenska so Slovenskou sociálnodemokratickou stranou. Delegáti zastupovali
46 politických okresov, 57 veľkých závodov a tovární, medzi nimi napr. Baťove
podniky v Baťovanoch, textilné závody Ružomberok, Dunajplavbu Bratislava, Súkennú
továreň Žilina, Železiarne Tisovec, Schulzove tehelne Sučany, Solo Ružomberok,
Celulózku Martin, Železiarne Podbrezová, Oceľový dom v Pohorelej a viaceré iné.
Svojich delegátov vyslali vysokoškoláci, pracujúca inteligencia, Spolok chemikov,
Družina vojnových poškodencov, slovenskí komunisti v ZSSR atď. Okrem toho sa
na zjazde zúčastnili delegáti z 12 partizánskych oddielov a brigád.

V hlavnom referáte, ktorý predniesol Karol Šmidke a v koreferáte Daniela Ertla
bolo odôvodnenie potreby jednoty robotníckeho hnutia v záujme úspešného rozvoja
národnooslobodzovacieho boja a po víťaznom skončení vojny, v záujme budovania

novej Československej republiky. Načrtli aj najbližšie úlohy a program, ktoré zjednotenú
stranu čakali. Potom sa predložil návrh zjednotenia, ktorý delegáti jednomyseľne prijali.
Zároveň zvolili vedenie novej strany, dočasné vedenie jednotných odborov a po
prejavoch delegátov bola prijatá Rezolúcia Zjednocovacieho zjazdu.

Pozdravné telegramy účastníkom zjazdu poslali predstavitelia Zahraničného
byra KSČ v Moskve na čele s Klementom Gottwaldom. Na zjazde boli prítomní a
slávnostne pozdravy predniesli predstavitelia SNR (Vavro Šrobár), velenia 1. ČSA
na Slovensku (gen. Ján Golian, pplk. Mikuláš Ferjenčík), predstavitelia
Demokratického klubu (Jozef Lettrich a Ján Ursíny), zástupcovia slovenskej kultúry
(Andrej Bagar), zástupcovia sovietskych a slovenských partizánov (P. A. Veličko,
V. I. Chrapko, Viliam Žingor) , povstaleckého žandárstva a odbojári z českých krajín.

Zjednocovací zjazd prijal aj organizačné smernice, zvolil vedúce orgány zjednotenej
strany. Predsedom sa stal Karol Šmidke, podpredsedami Gustáv Husák a Ján Čech.
Za členov ústredného výboru zvolili ďalších 15 členov: Rudolfa Blažovského, Karola
Bacílka, Daniela Ertla, Jozefa Lietavca, Jozefa Šoltésza, Karola Dolinského, Rudolfa
Viktorína, Jána Mazúra, Oskara Jeleňa, Jána Süča, Mareka Smidu, Jána Balca, Jána
Púlla, Františka Čápa a Františka Kubača. Zjazd zvolil i politickú komisiu (zmenený
názov politického byra) v tomto zložení: Karol Šmidke, Gustáv Husák, Ján Čech,
Karol Bacílek, Jozef Šoltész, Ján Púll, František Čáp, Ondrej Pavlík. Ladislava
Novomeského neskôr do oboch orgánov kooptovali po jeho oneskorenom príchode
do Banskej Bystrice. O diskriminácii a majorizácii bývalých členov SDS v čerstvo
zjednotenej strane už počas SNP svedčí aj ich podiel v novozvolenom ÚV KSS. Z
18 členov len piati boli zo  sociálnej demokracie - Ján Čech, Daniel Ertl, Jozef
Šoltész, Karol Dolinský a Rudolf Viktorín. Karol  Dolinský pracoval v KSS už koncom
roka 1938 a bol prakticky zvolený za KSS. Ján Čech a Jozef Šoltész v rokoch 1943
- 1944 už viac zastupovali KSS a presadzovali jej záujmy a ciele, čo po vypuknutí
SNP platí od roku 1944 aj o Danielovi Ertlovi a Rudolfovi Viktorínovi.

Povstalecká Banská Bystrica bola 17. septembra 1944 celá v znamení tejto
udalosti. Nielen výzdobou, rozhovormi delegátov a atmosférou zjazdu, ale predovšetkým
pozornosťou, ktorá sa sústredila na priebeh rokovania. O zjazde informovala povstalecká
tlač, Slobodný slovenský vysielač, miestny rozhlas. Pred preplneným Národným domom
a v priľahlých uliciach stáli zástupy obyvateľstva, príslušníkov povstaleckej armády,
partizánskych jednotiek a ľudí, ktorí z mestského rozhlasu sledovali priebeh rokovania.

Autor článku nepopiera, že Zjednocovací zjazd KSS a SDS 17. septembra 1944
v Banskej Bystrici skutočne patril k významným politických udalostiam počas SNP.
Na druhej strane ho kriticky hodnotí ako predčasné, nevhodné, dokonca nežiadúce
alebo z celkového hľadiska politicko-spoločenského vývoja na Slovensku ako chybné
rozhodnutie predstaviteľov oboch strán, pretože viedlo k politickému, ideologickému,
hospodárskemu, a sociálnemu monopolu KSS v robotníckom hnutí. Zjednotenie
umožnilo a uľahčilo komunistickej strane v rokoch 1945 - 1948 cestu k nastoleniu
a potom k udržiavaniu totalitného režimu v nasledujúcich vyše 41 rokoch.

Počas SNP sa začal organizovať politický a stranícky život na Slovensku.
„Predstaviteľkou nesocialistických zložiek sa stala Demokratická strana a jej tlačovým
orgánom nový denník Čas a z Turčianskeho Sv. Martina prenesené Národnie noviny.
Socialistický smer zastupovali sociálni demokrati a komunisti, ktorí sa však na zjazde
17. septembra 1944 spojili do novozaloženej Komunistickej strany Slovenska. Jej
tlačovým orgánom sa stala Pravda s niekoľkými ďalšími časopismi. So zlúčením dvoch
socialistických strán nesúhlasili všetci sociálni demokrati. Tí však ostali v menšine
alebo sa prihlásili do Demokratickej strany“ napísal Jozef Lettrich v emigrácii.

Nezáujem o problematiku zjednotenia a o zjednocovací zjazd prejavila redakcia
povstaleckého denníka Hlasu národa, ktorý bol v ilegalite tlačovým orgánom SDS,
ako aj iné časopisy a kruhy za nimi stojace. Považovali zjednotenie komunistov a
sociálnych demokratov za chybný a predčasný krok. Zaujímavá je skutočnosť, že
podobný názor vyjadrili aj členovia Moskovského vedenia KSČ. Klementovi Gottwaldovi
a jeho moskovskému okoliu sa nepozdávalo, prečo si nová strana ponechala názov
komunistickej strany a neprijala nejaký menej „jednoznačný“ názov ako napr. Strana
pracujúceho ľudu a podobne. Zjednotenie slovenských komunistov a sociálnych
demokratov bol  bezprecedentný akt, ktorý vtedy nemal obdobu. Nepochybne mu
veľkú pozornosť venovalo nielen moskovské vedenie KSČ, ale aj bývalí vedúci činitelia
Kominterny na čele s Jurajom Dimitrovom, resp. najvyššie vedenie ZSSR. V roku
1960 člen Moskovského byra KSČ Václav Kopecký vo svojej memoárovej knihe
ČSR a KSČ vytkol „slovenským buržoáznym nacionalistom“ okrem iného aj
skutočnosť, že „predčasne zlúčili sociálnodemokratickú stranu s KSS“.

Orgán rodiacej sa Demokratickej strany Čas, ktorý začal vychádzať práve 17.
septembra 1944, priniesol reportáž o priebehu zjazdu v 2. čísle nasledujúci deň.
Priebeh zjazdu je vykreslený podrobne i s hlavnými myšlienkami referátov, ale zjazd
sa nehodnotí, berie sa len na vedomie ako nevyhnutnosť.

Pokračovanie na strane 16.
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V minulom čísle Bystrického Permonu som sa venoval histórii
budovy NBS v Banskej Bystrici. Táto mimoriadna budova bola počas
svojej histórie svedkom mnohých významných udalostí
a pracovali v nej vzácni ľudia, ktorí tvorili dejiny nášho
mesta, národa a spoločnosti.

Jedným z mimoriadne významných bankárov bol v
období Slovenského štátu aj prednosta filiálky SNB p.
Karol MARKOVIČ. Z encyklopedických a historických
zdrojov sa dozvedáme, že rodák z Radvane pri Banskej
Bystrici sa narodil 4. februára 1897 v rodine Jána a Adely,
rod. Heinleinovej Markovitsovcov. Verejnosti je známa
manželka prednostu, p. Viera Markovičová–Záturecká
– významná slovenská spisovateľka a kultúrna pracov-
níčka a spisovateľka.

Karol Markovič navštevoval Ľudovú školu v Rad-
vani, meštiansku školu a Obchodnú akadémiu v Ban-
skej Bystrici, (1908 - 1911, resp. 1911 - 1915). Odbornú prax získal na
Finančnom riaditeľstve v Banskej Bystrici, po vzniku ČSR na finančných
úradoch v Prahe a Bratislave. Okrem iného pra-
coval aj v hlavnej učtárni centrály Národnej banky
československej v Prahe. Od r. 1933 pracoval v
bratislavskej filiálke NBČ a po vyhlásení Sloven-
ského štátu v pretvorenej Slovenskej národnej
banke (SNB). Markovič patril k úzkemu kruhu zakla-
dateľov SNB a podieľal sa na vybudovaní učtáren-
ského úseku. V auguste 1939 bol vymenovaný za
prednostu filiálky SNB v Banskej Bystrici. (Filiálka
SNB v Banskej Bystrici ako regionálne pracovisko
centrálnej banky mala v tom čase 7 pracovníkov).

Najvýznamnejším obdobím v živote prednostu
filiálky SNB Karola Markoviča bol rok 1944, kedy
sa zapojil do príprav Povstania. Zo začiatku ne-
poznal celé pozadie príprav Slovenského národ-
ného povstania. No od jari 1944 sa už podieľal na
úlohách ilegálnej SNR, na presune zásob zlata z Ban-
skej Bystrice do Švajčiarska, neskôr na financovaní
partizánskej skupiny A. S. Jegorova a keď vypuklo
SNP stal sa – na základe paritného zastúpenia
všetkých protifašistických smerov, spolu s V.
Paulínym, povereníkom SNR pre financie – zástupcom povereníka.

Po vypuknutí SNP filiálka v Banskej Bystrici odrazu stratila kontakt
s Bratislavou a automaticky sa stala centrálnou bankou, ceduľovým

ústavom na povstaleckom území. Nariadenie SNR č. 17 zo 14.9.1944
poverilo banskobystrickú filiálku SNB „vykonávať práva a povinnosti

patriace Slovenskej národnej banke“, Karolovi Marko-
vičovi pribudli dôsledkom toho ďalšie úlohy: okrem
zástupcu povereníka financií bol aj hlavným riaditeľom
povstaleckej bankovej centrály a zároveň podpredse-
dom komitétu hospodárskych povereníkov, pomocného
orgánu Predsedníctva SNR, ktorý má koordinovať
hospodársky život na oslobodenom území.

V období SNP zabezpečoval K. Markovič veľké
množstvo úloh. Medzi inými to bolo zriadenie Poštovej
sporiteľne na oslobodenom území, presun učtárne
SNB evakuovanej do Rajeckých Teplíc a jej reorgani-
záciu pre potreby SNP, blokáciu devízových zásob
SNB vo Švajčiarsku, realizáciu uznesenia Predsedníctva
SNR o odsune slovenského zlata do Moskvy, ale hlavne

jeho úlohu pri správe povstaleckých financií vyčlenených pre potreby
Povstania (podľa jeho údajov išlo o vyše 3 mld. 541 miliónov  Ks).

Je pozoruhodné, že dekrét guvernéra povsta-
leckej Národnej banky nikdy neprevzal, avšak
takéto úlohy de facto plnil. Tak sa zapísal do
bohatej histórie slovenského bankovníctva. V
novembri 1944 bol zatknutý a do oslobodenia bol
väznený v Banskej Bystrici, Bratislave a v koncen-
tračnom tábore v Mauthausene. Po oslobodení
sa zúčastnil na príprave nového bankového
systému v ČSR. Vo februári 1947 asistoval pri
vrátení slovenského zlata z Moskvy do Prahy.

V 50. rokoch bol nespravodlivo obvinený a
väznený (1953 - 1956), neskôr bol rehabilitovaný.
Zomrel 2. februára 1980 v Kremnici, pochovaný
bol v Kremničke. V roku 1996 obdržal vyzna-
menanie Rad SNP I. triedy.

Svojou prácou, postojmi a činnosťou, najmä
v období SNP, sa významne zapísal do histórie
slovenského bankovníctva.

Jozef Kreutz

Zdroje a použitá literatúra:
Časopis BIATEC, prof. Dr.S.Cambel DrSc. Galéria osobností
Wikipédia: Karol Markovič – ekonóm
Archív autora

Posledná fotografia s manželkou - marec 1953.

Karol Gustáv Markovič, jeden z mnohých Markovičovcov štvrtej
generácie tejto rodiny, sa narodil ako syn, vnuk, pravnuk a prapravnuk v
radvanskej súkenníckej rodine. Praprastarý otec Andrej Markovič (1740-
1811), rodák z Turca, sa usadil v Radvani pred rokom 1768. Bol tri razy
ženatý. Počas trvania druhého manželstva bol v roku 1776 odsúdený na
tri roky väzenia pre zločin „apostázie“, t.j. odpadlíctva od viery. Keďže
súdny proces sa vliekol niekoľko rokov, pre nejasné svedectvá a dôkazy,
odsedel si v župnom žalári len jeden rok. V cirkevnom archíve radvanskej
evanjelickej cirkvi sa nachádza rozhodnutie súdu - „Deliberatio Jud. Cottus
Zoliensis in Causa Andrea Markovics An. 1776 die 30. Nov.“ v latinskom
i slovenskom jazyku. Táto udalosť je zachytená i v kronike radvanského
evanjelického cirkevného zboru. Je neuveriteľné, že len niekoľko rokov
pred uvedením tolerančného patentu Jozefa II. mohol byť niekto (a Andrej
Markovič nebol jediný) odsúdený na väzenie pre svoje vierovyznanie.

Andrej Markovič sa stal cechmajstrom súkenníckeho cechu na dlhé
roky a bol činný aj ako v obnovenom evanjelickom cirkevnom zbore v
Radvani. Jeho podpis sa nachádza, okrem iných dokumentov, aj na
darovacej zmluve cechu súkenníkov a hrebenárov, ktorí spolu v roku
1803 darovali evanjelickej cirkvi zvon do kostola (veža ešte nebola).
Zvon vyrobil Samuel Palisch z Kremnice. Stál 145 zl. a 75 krajciarov.
Preddavok vo výške 100 zl. a 30 kr. prijal majster 19. 1. 1802, doplatok

po odovzdaní zvona vážiaceho 4 centy dostal 13. 4. 1803.
Andrej Markovič sa stal otcom 13-krát. V treťom manželstve sa mu

narodili dve dcéry a štyria synovia. Staršia dcéra Žofia sa vydala za
kožušníka Samuela Fuxa a stala sa matkou budúceho farára v Slovenskej
Ľupči. Najmladšie dieťa, dcéra Anna, sa vydala za zemana a obchodníka
z Kežmarku Jána Bártzyho (založili radvanskú vetvu Bártziovcov). Všetci
synovia Andreja Markoviča -  Andrej, Juraj, Michal a Samuel - ako aj
niektorí vnuci, sa dlhé roky podieľali na správe mestečka Radvaň, a to
v rôznych funkciách ako notár, vicenotár, prísažný, pokladník, výberca
daní a richtár. Prastarý otec Karola Markoviča, Samuel, bol richtárom v
rokoch 1838 – 1843, obecným tútorom (sirotským otcom) v rokoch
1828 – 1837.  Ako richtár mal svoju osobnú úradnú pečať s iniciálkami.

Súkenníctvo ako rodové remeslo sa aj u Markovičovcov, podobne
ako u iných súkenníckych rodín, zachovalo aj po zrušení cechov v roku 1872.

Markovičovci boli požehnaní mnohými deťmi, z ktorých, samoz-
rejme, nie všetky sa dožili dospelosti. Karol Markovič bol v poradí siedmy
z desiatich detí svojho otca Jána (1863 - 1920) a tento bol tiež siedmy
v poradí z jedenástich detí svojho otca, tiež Jána (1821 - 1885).

Známa slovenská herečka Mária Emília Markovičová bola naj-
mladšou sestrou Karola Markoviča z druhého manželstva jeho otca.

Eva Furdíková
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Skončila 2. svetová vojna a v nej aj minidráma s povstaním. Ortodoxní odborníci
tvrdia, že tým sme sa zaradili na stranu víťazov. Keď už, tak chudobných víťazov. Tí
skutoční víťazi vypadajú inak. Ale dobre nám tak! Hlavne, že doznela ironická báseň:
„Vojna príma, vojna gut, mamka doma, pán kaput!“

Po vojne, viac ako hľadanie vlastnej identity, bolo hľadanie rodinných
príslušníkov, o ktorých často boli len neurčité správy, alebo najčastejšie žiadne. V
tých časoch, po fronte, vychádzali v Banskej Bystrici noviny Vatra.  A tie mali
neveľkú rubriku, ktorá sa volala: „Malý oznamovateľ.“ Dvere sa tu už ani nezatvárali.
Každý sem prichádzal s malou dušičkou, ale zato s veľkou nádejou. Otázka dňa
bola - žije? Ozve sa niekto a čo povie?

A tak teda v tejto rubrike  v roku 1945 čítame:
27 mája: Môj syn Anton Huťka, 23 ročný, za povstania v auguste  1944 pridal

sa k partizánom na kordíckych vrchoch pri Banskej Bystrici a neskoršie táto jednotka
mala sídlo na krupinských vrchoch. Od októbra 1944 je nezvestný. Prosím tých,
ktorí by niečo o ňom vedeli, aby to láskavo oznámili, na adresu: Martin Huťka,
Železničiarov, Medzibrod nad Hronom, č. 118, alebo do administrácie Vatry.

10 júna: Štefan Žiak, 24 ročný z Harmanca (papiereň) bol Nemcami odvlečený
do Nemecka 1. novembra 1944 a jeho posledná správa bola 15. decembra 1944 z
Nemecka. Kto by o ňom niečo vedel, nech to oznámi  jeho rodičom: Ján Žiak,
Harmanec – Papiereň č. 97.

23 júna: Hľadám švagra Jozefa Čilíka z Dolného Harmanca, ktorý bol ako
partizán v Tureckej a podľa údajov odišiel 15. marca t.r. do Popradu. Správu o ňom
prosí: Jozef Koštial, Ulmanka stanica, alebo do administratívy Vatry. Aj v Papierni
hľadáme P. Žiaka!

30 júna: Hľadám Pavla Lichého, 36 ročného z Dobrej Nivy, okres Zvolen. Bol
chytený počas povstania v Hornom Harmanci Nemcami a odvlečený do
Kaisersteinbrucku. Posledná správa 30. decembra m. r.  Kto by o ňom niečo vedel,
nech to oznámi Anne Lichej, Dobrá Niva č. 158.

13 júla: Hľadám Jána Pincíka, 27 ročného z Klenovca. Posledná správa z Bratislavy,
kde slúžil v slovenskej armáde, odkiaľ odišiel 15. apríla  t. r.  k partizánom. Kto by niečo
o ňom vedel, nech podá láskavo správu jeho snúbenke Jolane Dandlovej z Harmanca.

22 júla: Hľadám Štefana Jarabáka, 36 ročného z Brusna. Narukoval do Zvolena
28. septembra 1944. Zajatý bol pri Lužnej 1. novembra 1944 a odvlečený bol do
Nemecka. Zajatecké číslo a adresa: 115 720 Stamlager, 344 Teilager. Správu prosím
na adresu: Anna Jarabáková, Brusno č. 2.

24 júla: Hľadám Gejzu Donovala narodeného 24. novembra 1922, ktorý konal činnú
vojenskú službu u pešieho pluku č. 4 u 5. roty v Dolnom Kubíne. Posledná správa z 15.
augusta 1944 z poľnej pošty „SADROVEC 25“. Kto by niečo o ňom vedel, nech
podá správu Jánovi Donovalovi, Kordíky č. 70, alebo do administrácie Vatry.

1 augusta: Hľadám 36 ročného manžela Jozefa Píliara – Lajoša, ktorý ako
vojak – delostrelec bojoval za národného povstania na Malom Šturci. Posledne ho
videli dňa 27. októbra 1944 v Harmanci. Správu prosím na adresu: Mária Píliarová,
Bacúch č. 139, pošta Beňuš.

3 augusta: Hľadám poručíka v zálohe  Jozefa Cambela narodeného v Brusne
1919. Za povstania bojoval pri Prievidzi, odvtedy nemám o ňom správy. Kto by
niečo o ňom vedel, nech podá láskavo správu na adresu: Mária Cambelová, Brusno
č. 155. Alebo do administrácie Vatry.

26 augusta: Hľadáme Ondreja Fraňu zo Šalkovej č. 63. Posledná správa je z
Rumunska 14. augusta 1944. Kto by o ňom niečo vedel, nech oznámi na adresu:
Pavol Fraňo, Šalková č. 63, okres Banská Bystrica.

No oznamovali sa hádam ešte aj smutnejšie záležitosti.
24 júla: Mám pekné päťmesačné dievčatko a keďže som bez prostriedkov,

rada by som ho dala za svoje bezdetnej rodine. Prosím rodinu, ktorá by sa uchádzala
o dievčatko, nech podá správu do administrácie Vatry.

A objavil sa aj neuveriteľný, humánny oznam.
23 septembra: Hľadám p. Ing. Diamanta, alebo jeho príbuzných. Mám jeho,

resp. jeho manželky, ktorá je z Brna celý majetok. Je to majetok židovský a pozostáva
zo spálne, jedálne, malej hosťovskej izby, predsiene, kuchyne, kobercov, obrazov,
gobelínov, brúsených skiel, porcelánovej súpravy, strieborných príborov, pánskych
a dámskych  šiat a bielizne. Čo som nemohla v mojom byte skryť, dala som do
úschovy p. Maňákovej. Mária Zbružová, Banská Bystrica, Kukučínova 10.

                       Michal Kiššimon

S nevôľou prijali zjazd Národnie noviny, iný tlačový orgán DS. Okrem stručnej reportáže
z priebehu zjazdu v čísle z 19. septembra 1944 uverejnili k tejto problematike už len dva
úvodníky. Prvý v čísle z 18. septembra 1944 pod názvom „K zjazdu Komunistickej strany
Slovenska“, v ktorom otvorene hovoria, „že stranícko-politické ciele a ich verejné vystupovanie
považujeme ešte za predčasné, lebo táto činnosť, mysleli sme aj na druhú stranu, predsa
len odvádza pozornosť, triešti sily pre skutočný boj ešte tak potrebné. Len túto verejnú
mienku sme chceli priklincovať.“ V druhom úvodníku „Organizuje sa politický život“ z 19.
septembra 1944 autor poukazuje na formovanie sa dvoch politických strán, t.j. komunistickej
a demokratickej a podľa toho delí politický život na oslobodenom území na ľavicu, kde
prevzali slovo komunisti a ostatným potom ostáva len pravica pod záštitou Demokratickej
strany. Rozdelenie politického života považuje za fakt všeobecný a za všeobecný a
heslovitý považuje aj program KSS vo forme Rezolúcie zjednocovacieho zjazdu.

Prekvapujúco malú pozornosť venoval Zjednocovaciemu zjazdu KSS a SDS
Slobodný slovenský vysielač. K  problematike odvysielal len dve relácie v dňoch
17. a 18. septembra 1944. V deň konania zjazdu vysielač informoval povstaleckú
verejnosť priamym prenosom o priebehu rokovania, programe, prejavoch a
pozdravných telegramoch. Na druhý deň 18. septembra 1944 priniesol hlavné prejavy
a rezolúciu, ako aj príhovory hostí. Tým sa problematika zjazdu vo vysielaní
povstaleckého rozhlasu skončila a redaktori sa už k nej nevracali.

Kriticky prijali správu o Zjednocovacom zjazde KSS a SDS funkcionári čs.
zahraničného odboja v Londýne, sociálni demokrati, napr. Ján Bečko, Ján Čaplovič,
Viliam Radakovič. V odkaze pre Jozefa Šoltésza, Ivana Horvátha a Daniela Ertla z 20.
septembra 1944, ktorý poslali po vedúcom čs. vládnej delegácie Františkovi Nemcovi
sa okrem iného konštatovalo: „Ovšem tu (rozumej v Londýne) prevláda názor, že k
celkovému zjednoteniu má dôjsť až po oslobodení Republiky“. Členovia čs. vládnej
delegácie na povstaleckom území pod vedením Františka Němca, blízki spolupracovníci
exprezidenta Edvarda Beneša tiež vyjadrili svoje negatívne stanovisko. Dokazuje to aj
správa Prokopa Drtinu, člena čs. vládnej delegácie na povstaleckom území, expreziden-

tovi Edvardovi Benešovi do Londýna o vojensko-politickej situácii na Slovensku z 13.
októbra 1944. V nej sa jasne vyjadril, na margo Zjednocovacieho zjazdu, „že komunistická
strana doslova pohltila sociálnu demokraciu“. A pokračoval: „Sjednocovací sjezd byl
inspirován komunisty. Soc. demokrati tam šli v přesvědčení, že jde o utvoření socia-
listického bloku. Neměli však dost odvahy vystoupit veřejne proti tomu, když se ukázalo,
že intence svolavatelů je ne sjednotit se v novou stranu, nýbrž pohltit je. V řadách
sociálnich demokratů je z toho nyní rozladění, prostí straníci jsou v opozici proti tomu.
Podobné hodnotenie Zjednocovacieho zjazdu môžeme nájsť v inej správe, ktorej
autorom bol tiež člen čs. vládnej delegácie František Uhlíř. Z obšírneho komentára o
zjednotení vyberáme: „Nepovažuji za šťastný politický čin sjednocovací sjezd komu-
nistické a sociálně-demokratické strany, který vlastně vyzněl v likvidaci sociální
demokracie na Slovensku. Vyvolal určitou nedůvěru mezi těmi socialisty, kteří si budo-
vání jednotné socialistické strany představovali naprosto jinak.“ Také isté názory
vyjadril aj prítomný na zjazde Vladimír Žikeš. Podľa neho, iniciatíva k zjednoteniu
oboch socialistických strán vyšla od komunistov. Na ich návrh bol zjednotenej strane
ponechaný názov Komunistická strana Slovenska. Zjazd bol podľa neho logickým dôsled-
kom taktického postupu KSS na čele s Gustávom Husákom, ktorý pre túto myšlienku
získal  ľavicovú garnitúru SDS, „s kterými manipuloval zcela dle svého přání a záměrů“.

Dodnes presne nezodpovedanou otázkou zostáva problém dátumu vzniku DS.
Najskôr sa vytvoril Demokratický klub zastrešujúci všetkých nesocialistických členov
SNR a neskôr sa pristúpilo aj pod vplyvom Zjednocovacieho zjazdu KSS a SDS k založeniu
Demokratickej strany. K prvému verejnému deklarovaniu novej strany patrilo vystúpenie
zástupcu DS na Zjednocovacom zjazde KSS s SDS 17. septembra 1944. „Pozdravný
príhovor J. Ursínyho k účastníkom zjazdu už nebol uvedený za občiansky alebo
demokratický klub členov povstaleckej SNR, ale bol prednesený v mene zakladajúcej sa
Demokratickej strany, ktorá bude združovať všetky pokrokové občianske ideové smery“,
napísal vo svoje knihe Slovenskí demokrati 1944 – 1948 historik M. Syrný.

Karol Fremal

Pokračovanie zo strany 14.


