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Kelti. Tajomný národ, ktorý sa v druhej polovici 1. tisícročia pred
Kr., stal vo väčšej časti Európy rozhodujúcim živlom. Nadlho určovali
politický, hospodársky a kultúrny vývoj najmä v strednej a západnej
Európe. Zanechali po sebe trvalé kultúrne dedičstvo a vysoké technické
znalosti. Pôvod a počiatky Keltov sú zahalené rúškom tajomstva. Vo vše-
obecnosti sa predpokladá, že ich pravlasťou bolo územie východného
Francúzska, Švajčiarska, južného Nemecka, severozápadného Rakúska
a čiastočne aj Čiech. Z tohto priestoru sa niekedy v 5. storočí pred Kr.
rozšírili na veľkú časť územia Európy a svojou expanziou ohrozili vyspelé
strediská vtedajšieho starovekého sveta. Kelti, ako ich označil na konci
6. storočia pred Kr. grécky historik Hekataios, vstupujú na scénu
európskych dejín. Tam, kde sa usídlili, zanechali po sebe špecifickú
hmotnú kultúru, ktorá dala názov celému historickému obdobiu
posledných 4. storočí starého letopočtu (doba laténska), nazvanú podľa
švajčiarskej lokality La Téne.

V našich horách v tom čase prežíva ľud lužickej kultúry, ktorý sa tu
usadil už okolo roku 1100 pred Kr. No pod tlakom nových národov z východu
(Kiméri, Skýti) a juhozápadu (kalenderberská kultúra) sa jej ľud stiahol do
nehostinných hôr, avšak o to bohatších na kovy ako meď, železo, zlato. Tu
pokračoval v ich ťažbe a spracovaní. Je možné, že aj bohatstvo slovenských
hôr sem niekedy na konci 3. a na začiatku 2. storočia pred Kr. prilákalo
Keltov. Kultúra novoprichádzajúceho etnika sa miešala s pôvodnou lužickou,
pričom sa vytvára špecifický kultúrny prejav nazvaný púchovská kultúra.
Príslušníci púchovskej kultúry osídlili v posledných dvoch storočiach starého
letopočtu množstvo lokalít aj v okolí Banskej Bystrice, vrátane jej samotnej.
Typickou lokalitou púchovskej kultúry sú výšinné opevnené hrádky a
hradiská. Tieto sú doplnené o sústavu nížinných osád na terasách Hrona a
jeho prítokov. Stopy po púchovskej kultúre nachádzame v lokalitách Detva
– Kaľamárka, Zvolen – Pustý Hrad, Lieskovec, Horná Mičiná, Badín, Horné
Pršany, Nemce, Selce - Baláže, Ponická Huta, Hrochoť, Nemecká,
Moštenica, Horná Lehota atď.

Pokračovanie na strane 2.

Keltské nálezy z roku 2013

Už je to neuveriteľných sedemdesiat rokov, ako zaznel
posledný výstrel či výbuch  nad mestom Banská Bystrica a
jeho blízkom okolí.  Čas všetko lieči, ale nie všetko vylieči.
A spomienky sa vkrádajú do duše, do mysle, aj do pamäti.
Nebude na škodu za hrsť spomienok na doby dávno minulé.

Bolo veľmi veľa snehu a tuhá zima. Fabriky stáli pre
nedostatok uhlia. A nemecké velenie naháňalo ľudí na
opevňovacie práce, kopať zákopy, uvoľňovať železničnú
trať od závejov. Z výkladných skríň obchodov už dávno
zmizli mapy s vyznačením nemeckých úspechov na
východnom fronte so zástavkami, ako rýchlo napredujú
k Moskve. Hrdí obchodníci už neprízvukovali pred
výkladom: „Vidíte, to je národ, z toho si berte príklad!“
Teraz sa triasli kdesi v kúte pred neistou budúcnosťou!

Je 23. január. Od Brezna sa valí transport maďarskej armády za
transportom do Banskej Bystrice. Otrhaní, hladní, zarastení, viac mŕtvi
ako živí. „Kenyeret! Chleba! Ruski, ruski,“ ukazujú dozadu, prečo
majú tak naponáhle. Transportujú 1600 koní, pre ktoré je málo krmiva,
ďalej cez Kordíky a dolu na Harmanec. Nad Harmancom  tie slabé a
vysilené, 147 kusov zastrelia. Z diaľky počuť dunenie diel. Prichádzajú
ďalší a ďalší! V židovskej synagóge je provizórna maštaľ pre kone
maďarských vojakov! Niektorí Maďari však majú zmysel pre humor
alebo pre krutú realitu. Na autách majú veľký nápis: „Győzelem vagy
Szibéria!“ - „Víťazstvo, alebo Sibír!“

Mesto má však svoje problémy a tie nie sú malé! Magistrátu mesta
sa dostáva do ruky materiál, o ktorom sa v meste už dlho šepkalo.
Banská Bystrica má byť zrovnaná so zemou! Je to odpoveď Nemcov
za povstanie!  Okrem strategicky významných objektov z vojenského
hľadiska, ako sú rozhlas, železnica, mosty a fabriky, majú byť vyhodené
do vzduchu aj ďalšie budovy. A ničenie má previesť naša, slovenská
armáda! Má byť evakuované obyvateľstvo a cenné papiere! Ak
evakuáciu nariadia Nemci, tak sa nedá nič robiť! 26. januára 1945
bol vyhotovený Pamätný spis. Tento zaniesla deputácia mesta aj s
listom Jeho Excelencie pána  biskupa Dr. Škrábika.

Pokračovanie na strane 13.
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Túto sídliskovú štruktúru nedávno doplnila nová lokalita v obci
Priechod. Nálezisko pri Priechode je o to cennejšie, že vnáša nový
pohľad do osídlenia mikroregiónu Pod Panským Dielom v čase keltskej
civilizácie. Navyše doteraz nebolo verejnosti známe a nebolo skúmané.

Lokalita podľa kartografických podkladov nesie názov Igovo. Ide o
rozsiahlu oblasť, ohraničenú zo
západu potokom Ľupčica, zo severu
masívom Javoria a z východu doli-
nou, ktorou prebieha cesta spája-
júca Priechod a Podkonice. Dôvo-
dom pre realizáciu archeologického
výskumu bol objav koncentrácie
keramiky v roku 2012, keď tu pre-
biehala likvidácia a odvoz kala-
mitného dreva. Na túto skutočnosť
upozornil autora článku miestnym
obyvateľ a nadšenec histórie Jozef
Stankoviansky. Na jar 2014, sa (za
prítomnosti rodinky medveďa hne-
dého) v náročnom lesnom teréne
začala zisťovacia etapa archeo-
logického výskumu. Prvé dve sondy
ukázali, že nad Priechodom vládol
čulý život už v 2. – 1. storočí pred
Kristom. Sondy potvrdili, že išlo o
opevnenú lokalitu – malý hrádok,
ktorý chránil z jednej strany neprístupný horský terén a z druhej strany
mohutná drevozemná hradba s čelným kamenným múrom. Dnes je už
deštruovaná, no v čase svojej výstavby muselo ísť o mohutnú stavbu.
Plocha hrádku (akropoly) bola pomerne malá. Na dĺžku merala okolo
90 metrov, na šírku 30 – 40, pričom terén sa zo západnej strany prudko
zvažoval do doliny potoka Ľupčica. Podľa konfigurácie terénu sa na
východnej strane lokality nachádzalo terasovité sídlisko, zrejme tiež
opevnené, ale iba jednoduchou drevenou palisádou, popri ktorej
prebiehala cesta na akropolu.

Počas archeologického výskumu bolo získané množstvo keramiky.
Prevažujú veľké zásobnice, o ktorých predpokladáme že uchovávali
potraviny (obilniny, strukoviny). Objavuje sa tiež dokonalá sivá keramika
vyrobená na hrnčiarskom  kruhu, o ktorej sa domnievame, že slúžila na
stolovanie. Okrem keramiky sa našlo aj niekoľko železných predmetov.

Išlo o súčasti kroja ako spony či pracky. Taktiež našli aj niekoľko
fragmentov nožov a dokonca aj časť váh. Podľa spálenej mazanice
(výmaz stien domov) vieme, že na lokalite stáli zrubové stavby, steny
ktorých tvorila guľatina s priemerom okolo 15 cm.

Ľudia, ktorí lokalitu nad Priechodom v minulosti osídlili, sa s veľkou
pravdepodobnosťou zaoberali
metalurgiou. Neďaleko miesta
výskumu sa totiž našlo množstvo
zliatkov medi a bronzu. Je to po-
chopiteľné, pretože Priechod sa
nachádza v juhovýchodnom
predhorí Starohorských vrchov s
významnými ložiskami medi.
Odbytiskom produktov „priechod-
ských Keltov“ mohli byť aj oppidá
v oblasti Dunaja. Tie predstavovali
akési „keltské mestá“. Známym
oppidom je napríklad Bratislava.
Na bohatstvo a ekonomickú silu
obyvateľov bratislavského oppida
poukazujú nové nálezy z hradného
kopca, reprezentované množs-
tvom zlatých a strieborných mincí
či kamenných stavieb budovaných
v rímskom štýle.

Domnievame sa, že lokalita v
Priechode zanikla s rozpadom štruktúry týchto veľkých sídlisk, čo ešte bude
predmetom ďalšieho skúmania. Zatiaľ ešte nie je úplne jasné, či osídlenie
zaniklo prirodzene, alebo ho niekto zničil. Isté však je, že Priechodský hrádok
mal v tom čase strategickú polohu. Blízko neho smerovali cesty od Hrona
do ložísk medi v Starohorských vrchoch, neďaleko sa nachádzala aj
križovatka smerom na Hiadeľské sedlo a do Liptova. Bol to významný
komunikačný bod, ktorý sa dal využiť na obchodovanie.

Obec Priechod pripravuje v spolupráci s občianskym združením
Magna Historica v súvislosti so skúmanou lokalitou malý náučný
chodník.

Nálezy z lokality Priechod, okrem mnohých iných nálezov, budú
vystavené v mesiaci máj a jún na výstave Stredoslovenského múzea v
Banskej Bystrici pod názvom ČO SME NAŠLI.

M. Kvietok

Pokračovanie zo strany 1.

Keltské hradisko

Obyčajne sa v našej historiografii nepíše o tom, že
Slovensko bolo pri úplnom začiatku vojny popri Nemecku v
poradí ako druhý agresor a to v ťažení proti Poľsku. A len
veľmi neradi priznávame aj tú skutočnosť, že sme tam boli v
prvej línii aj pri ťažení proti Sovietskemu zväzu. A nikdy sa vlast-

ne nedozvieme ani to, koľko slovenských vojakov červenoarmejci  zabili
po tom, ako k nim prebehli s tým najlepším úmyslom, ako k slovanským
bratom. Jednoducho nemali k nim dôveru a boli to pre nich len
„slovackije sabaki“, čiže  slovenskí psi. A toto trvalo pomerne dlho.

Splácame len veľmi maličký dlh, ak vám dnes predložíme
menoslov padlých z nášho najbližšieho okolia v ťažení proti
Sovietskemu  zväzu (jún 1941 – november 1943).

 Uvádzame tu hodnosť, meno, obec, dátum úmrtia a miesto, kde
v boji padol:

Vojak Cimerman Jozef Králiky +21. 6. 1943 rieka San pri Przemyšli

Vojak Paleš Pavol Riečka 10. 9. 1942 Kutajskaja

Slobodník v zál. Dlhoš Štefan Riečka 28. 10. 1942 Gorjačij Ključ

Por. pech. v zál. Palinaj Ernest B.Bystrica 15.  3. 1942 Jeľsk

Desiatnik v zál. Paulík Matej Kráľová-Iljaš 19. 3. 1943 Melitopol

Vojak Sader Ján Rakytovce10. 10. 1942 Kutajskaja

Vojak Lešták Ján Badín 22. 7. 1941 Lipovec

Desiatnik v zál. Lenár Viliam Hor.Mičiná 8. 11. 1942 Lojev

Vojak Dobrík Ondrej       Podlavice 2. 11. 1943 Kyselovka Cherson

Vojak Brezáni  Ján         Ostrá Lúka 24. 7. 1942 Rostov

Vojak Brozman Július Hor. Lehota 3. 8. 1943 Minsk

Vojak Brašeň Ondrej Králiky 22. 7. 1941 Lipovec

Aj druhá svetová vojna má ešte mnoho tajomstiev a niektoré sa,
žiaľ, nikdy ani nedozvieme!

                         Michal Kiššimon
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Bystrica, Slovenská Ľupča. Centrálne Veľkomoravské hradisko sa
nachádzalo vo Zvolene – Môťovej.

Priamo v B. Bystrici archeológovia objavili slovanské artefakty na
Kuzmányho ulici zo 7. a 8. storočia, v Senici pri stavbe rýchlostnej
komunikácie R 1 a na Námestí SNP (dom č. 3).

Vývoj  Zvolenskej kotliny neustal ani po vzniku uhorského štátu. Prvou
samostatnou administratívnou jednotkou vytvorenou v tomto regióne sa
stalo kráľovské domínium  - Zvolenský les, ktorého územie predstavovalo
poľovný revír uhorských panovníkov. Časom sa z neho vyvinula Zvolenská
veľžupa a po osamostatnení Liptovskej, Oravskej a Turčianskej župy na
prelome 13. a 14. storočia samostatná Zvolenská župa.

Magna via (prvá písomná zmienka 1139), prepájala v tom čase
centrálne oblasti Uhorska s Liptovom, Oravou a Poľskom. Kopírovala
smer predchádzajúceho osídľovania slovanským obyvateľstvom ( Šahy-
Krupina-Zvolen-B. Bystrica-Slovenská Ľupča-Liptov). Z B. Bystrice viedla
cesta do Liptova popri Hrone cez Slovenskú Ľupču, potom údolím Vážnej
k Hiadeľskému sedlu. Druhá cesta viedla ponad Selčiansky potok, cez
Selce, Priechod do Hiadeľskej doliny, kde sa obidve cesty spájali).

V priebehu 13. storočia, na lokalitách kráľovských služobníkov,
hájnikov a rybárov, sa postupne formujú osady, ktorých obyvatelia sa
venujú popri ochrane kráľovského poľovného revíru aj poľnohospo-
dárstvu, aby uživili svojich rodinných príslušníkov. K nim patrili osady:
Hájniky, Rybáre, Hronsek, Selce. Ich existencia je zachovaná
prostredníctvom dokumentov spred roku 1250.

Prvým slobodným kráľovským mestom regiónu sa stal Zvolen v roku
1241 (k obnoveniu výsad pristúpil Belo IV. v roku 1243).

Severne od Zvolena dominovala osada Bystrica, jednak svojou
polohou na priesečníku ciest do Turca, na Liptov a Horehronie a
predovšetkým výskytom drahých kovov a medi. Práve podzemné
bohatstvo prilákalo v štyroch vlnách nemecké obyvateľstvo do tejto
osady ešte pred mongolským vpádom do Uhorska: hladomor v pohorí
Harz v rokoch 1004 – 1006; križiacke výpravy (1088-1291); svadba
Ondreja II. (1205-35) s Gertrúdou (dcérou meranského kniežaťa
Bertholda) a vydaj Ondrejovej dcéry Alžbety (1207 – 1231) do
Nemecka. Poslednej vlne prisťahovalcov sa pripisuje najväčší počet, v
ktorej nemecké obyvateľstvo  prispelo k vzniku okolitých dedín: Uľanka,
Jakub, Kinceľová, Rudlová.

 Začiatkom 13. storočia sa osada Bystrica stala hospodársko-
správnou a remeselnou základňou pre banskú produkciu jej okolia.

Mongolský vpád (1241-1242) vyľudnil tamojšiu oblasť a zastavil
exploatáciu rudného bohatstva.

Taliansky kronikár magister  Rogerius: „... celá krajina bola sfarbená
krvou a tiel bolo po zemi toľko, ako step zaplavia pasúce sa stáda
dobytka, oviec a prasiat, alebo ako keď sú kameňolomy plné
natesaných kameňov pre stavby. Voda bola plná mŕtvych tiel utopencov
a požierali ich ryby, červy i vodné vtáky“ .

Keď zomrel mongolský chán Ogotaj 11. 12. 1241 v Karakorume,
Batu, veliteľ vojsk, zanechal plienenie Uhorska a odtiahol s vojskom
domov, aby nahradil Ogotaja.

 Belo IV. (1235 - 70), po návrate z Dalmácie intenzívne rekonštruuje
obranu krajiny vynovením a budovaním kamenných hradov, ktoré ako
jediné stavby odolali nájazdom kočovníkov.

Finančné prostriedky hľadá v obnovení zastavenej banskej činnosti.
Do krajiny povoláva v baníctve zručných prisťahovalcov, ktorým udeľuje
rozsiahle právomoci.

Jozef Ďuriančík

I. Od eneolitu po príchod Slovanov.
Meď bola prvý úžitkový kov, ktorý ľudstvo poznalo, preto prvé

kovové nástroje boli  zhotovené z rýdzej medi, ktorá vznikla dlhodobou
oxidáciou medených rúd a pôsobením poveternostných vplyvov.
Povrchová meď sa netavila, ale sa skúvala za studena.

Podzemní strážcovia Banskej Bystrice - permoníci - vložili do jej
kolísky meď – cuprum, ktorá umožnila mestu stať sa mestom medi:
banským a hutníckym mestom.

Najstaršie osídlenie B. Bystrice a jej okolia siaha do neskorého
paleolitu1: jaskyňa Horná Tufná – Dolný Harmanec. Intenzívnejšie
osídlenie je v eneolite2, v ktorom dominuje aj z celoeurópskeho hľadiska
územie dnešnej Španej Doliny. Nálezy keramiky z tohto obdobia
pochádzajú tiež z jaskyne Kaplnka a Netopierska v Sásovskej doline
(pozri foto Permon č. 1/2004).

 Slovenské medenorudné ložiská sa začali využívať od 3. tisícročia
pred Kristom v eneolite – neskorej doby kamenej. V tomto čase výskyt
medi na sútoku Bystrice a Hrona priviedol do tejto oblasti prvých
prospektorov.

Rozhodujúcou oblasťou boli Starohorské vrchy a Slovenské
rudohorie. Z tohto obdobia pochádzajú kamenné sekeromlaty z
Pieskov, ktoré počtom cca 300 kusov patria k európskym náleziskám.

Postupne sa v osídlení lokality vystriedali Kelti,  Rimania, Germáni
a Slovania, predkovia súčasných obyvateľov mesta. Po prvom
slovanskom štáte – Veľkej Morave v 9. storočí, sa územie Slovenska
stáva súčasťou Uhorska až do roku 1918.

V dobe bronzovej vzniká v okolí B. Bystrice sústava opevnených
sídel – hradísk, ktoré mali okrem obrannej, tiež funkciu hospodárskeho
a obchodného sídla: Baláže, Badín, Sásová, Špania Dolina, Moštenica,
Ľubietová (pozri foto Permon č. 2/2004).

Výskyt železnej rudy priviedol do B. Bystrice a okolia Keltov, ktorí
vyrábajú zo železa pracovné nástroje, zbrane, šperky a mince.
Náleziská: Baláže, Priechod, Nemce, Podkonice.

 Na začiatku nového letopočtu do pôvodných hradísk prichádzajú
Germáni, ktorí sa dostávajú do priameho kontaktu s Rimanmi. Potvrdzujú
to nálezy rímskych mincí: Mestský hrad, Suchý vrch, Radvaň, Selce,
pritom sídla z rímskej doby boli v Balážoch, Selciach a Slovenskej  Ľupči.
Najcennejším archeologickým nálezom tejto doby bol poklad
germánskeho kmeňa Kvádov, ktorý sa našiel v Netopierskej jaskyni v
Nemciach - Sásovskej doline a pozostával z keramického kalicha a
štyroch strieborných spôn (pozri foto Permon č.2/2004).

1. Neskorý paleolit -  najmladšie obdobie  staršej kamenej doby
13 000 – 8 300 pred Kristom

2. Eneolit -  neskorá doba kamená( tiež nazývaná chalkolit, medená
doba) v našich dejinách je datovaný v rokoch 3 300 – 2 000 pred
Kristom.

II. Predmestský vývoj B. Bystrice

 Osídľovanie B. Bystrice slovanským obyvateľstvom sa začalo v
ranom stredoveku na začiatku 7. storočia, ako o tom svedčia nálezy
keramiky slovanského pôvodu (pražského typu) vo včasnoslovanských
objektoch Sliači-Rybároch.

Nezvyčajné kontakty s Byzanciou potvrdzuje unikátny poklad
strieborných predmetov datovaných mincami do 7. storočia, ktoré sa
našli v roku 1937 v Zemianskom Vrbovku (neďaleko Senohradu).

Slovania postupovali z Poiplia ( Šahy-Dudince-Bzovík-Krupina ), cez
Zvolen, proti toku Hrona: Sliač, Veľká Lúka, Hronsek, Badín, Banská

Pred 400 rokmi v roku 1615
 richtárom Banskej Bystrice Krištof Lehner
 senzačná správa – že vo Zvolene počas prudkého lejaku spadol z  nebies kríž
(Uveril i palatín Juraj Thurzo)
 v Banskej Bystrici – Radvani sa narodil Ján Hrabský, filológ a učiteľ. Autor
filologickej dizertácie. Zomrel okolo r. 1655 v Banskej Bystrici
 11. 5. – prichádza do Banskej Bystrice Ján Telegdy, varadínsky biskup spolu s
kráľovskou komisiou, aby realizoval kráľovské nariadenie, podľa ktorého mali
odňať špitálsky kostol a spolu so špitálom a jeho dôchodkami ho dať katolíckemu
kňazovi – správcovi. Keď sa mu toto realizovať nepodarilo prišiel znovu do mesta
7. 6.  1617. V meste povstala vzbura, ktorá bola utíšená mestskou radou. Bystrica

apelovala na krajinský snem a Telegdy bol prinútený bez výsledku odísť. Mesto
od hnevu cisárskeho dvora a vyššieho katolíckeho kňažstva uchránili len nepokoje
v krajine, ktoré medzitým vypukli.
2. 7. - Juraj Séči podpísal v spoločnosti štyroch najmocnejších veľmožov severného
Uhorska listinu o tajnom spojenectve s Bethlenom. V zmluve sa zaviazali, že toto
tajomstvo neprezradia a jeden druhého budú brániť. Bethlen ešte v čase zasadania
Krajinského snemu v Banskej Bystrici 29. 8. 1615 daroval Séčimu Ľupčiansky
zámok ako odmenu za jeho vernosť a služby, lebo zámok vtedy patril Gašparovi
Tríbelovi, ktorý neprejavoval veľké úsilie, aby Bethlen zvíťazil – držal sa viacej kráľa
Ferdinanda. Séči sa na Ľupčiansky zámok dostal až v r. 1620 po Tríbelovej smrti.
dostavali časť mestských múrov od komorského domu až po dolnú bránu. Pri
stavbe pomáhal radou pukanský staviteľ Július Ferray a zvolenský kapitán
Ladislav Majténi. Dušan Jarina
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Cinárstvo patrilo na Slovensku k menej rozšíreným
remeslám. Bolo zastúpené len vo významnejších strediskách
remeselnej výroby a reprezentoval ho iba menší počet
majstrov. V 17. storočí zaznamenávame dva cinárske cechy:
košický a bratislavský, do ktorého patrili aj cinári z Banskej
Bystrice. Pre široké vrstvy spotrebiteľov boli úžitkové nádoby
z cínu dlho prepychom, používali preto
dostupnejší hlinený alebo drevený
riad. Medzi tradičné cinárske výrobky
patrili: cínový riad, kanvice na skla-
dovanie a aj podávanie tekutín, sviet-
niky, gombíky. Cinárski majstri sa
zaoberali výrobou cechových nádob a
cechových pokálov so štítom a em-
blémom daného cechu.

Vyrábali aj cechové pokály, tzv. vilkumy,
ktoré patrili k obradným cechovým nádobám.
Používali sa od začiatku 16. storočia k sláv-
nostným prípitkom, najmä pri uvítacích cere-
moniáloch, pri otvorení schôdze, keď majstri
cechu z nich pili uvítací prípitok alebo pri
privítaní tovariša vracajúceho sa z vandrovky.

Samotný názov vilkum je odvodený z
nemeckého slova willkommen, čo môžeme
voľne preložiť ako „čaša vína na privítanie“.
Tvarovo boli inšpirované súvekými zlat-
níckymi nádobami, mali okrúhlu podkasanú
nohu, balustrovaný driek a hruškovitú ná-
dobu. Na vrchnáku sa zvyčajne nachádzal
štítonosič. Honosnejšie pokály mali podka-
sanú nádobu so strednou valcovitou časťou.
Na vrchnáku sa opakovalo profilovanie
dolnej časti pokálu, ktorú obopínal veniec
plastických levích hláv. V papuliach mali
zvyčajne zavesené medailóny a štíty s
cechovými emblémami, rôznymi nápismi a
menami. Vilkumy z inventárov našich cechov
sú väčšinou bez cinárskych značiek, preto
ich nemôžeme jednoznačne zaradiť medzi
domáce cinárske výrobky napriek tomu, že
ich vyhotovenie nemohlo byť pre našich
cinárskych majstrov problémom. Boli
charakteristickým produktom hlavne nemec-
kého a českého cinárstva, preto musíme
predpokladať, že niektoré z nich sa k nám
doviezli.

V bohatom zbierkovom fonde
cechálií Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici nachádzame
takýto vzácny artefakt, ktorý doku-
mentuje bohatú históriu cinár-
skeho remesla. Výrobu vilkumu si
objednal pravdepodobne bansko-
bystrický cech farbiarov. Ide o

podkasanú čašu s vencom tvore-
ným z figurálnych masiek (ľudské
hlavy?) umiestnených pod okrajom
v počte deväť kusov a v dolnej
časti nádoby v počte päť kusov.
Hlavy sú prevŕtané, takže mô-

žeme predpokladať, že slúžili na
zavesenie tabuliek a medailónov
s menami majstrov či tovarišov.
Tieto nápisové tabuľky sa, žiaľ,
nezachovali. Pokál sa nachádza na
okrúhlej nohe a má balustrovaný
driek. Na vrchnáku sa nachádza
štítonosič (dieťa) so zástavou z
mosadze a nápisom v starej
nemčine:

„Vivat es leben die Löbli-
chen Schön und Schvartz
Färber Geselen.“

Tento nápis, respektíve oslav-
né zvolanie, môžeme preložiť ako:

„Sláva vznešeným far-
biarskym tovarišom, čier-
nym klobúkom pasovaným.“

V tomto prípade chápeme
preklad nemeckého slova schvartz
ako symbol pre čierny cylinder
(klobúk), ktorý mali tovariši pri ich
vymenovaní po návrate z ciest
rituálne na hlave. Tento zvyk bol
rozšírený hlavne v nemecky
hovoriacich krajinách.

Cechový pokál je vyrobený z
cínu a môžeme ho datovať do
obdobia konca 18. storočia. Výš-
ka pokálu je 58,3 cm a priemer
podstavy 14,2 cm. Ide pravdepo-
dobne o domácu prácu, keďže
predmet je bez cinárskych zna-
čiek. Jeho využitie bolo hlavne v
období návratu farbiarskych tova-
rišov z vandroviek, keď pokál slúžil
ako nádoba, z ktorej sa podával
prípitok na privítanie, v dnešnej
dobe známy aj pod pojmom „wel-
come drink“.

Tento vzácny cechový artefakt
môže návštevník obdivovať v
priestoroch Radnice na Námestí
SNP č. 1, kde sa nachádza vysu-
nutá expozícia Stredoslovenského
múzea, ktorá tento rok oslávi päť

rokov svojej existencie v týchto unikátnych priestoroch.

Filip Glocko

Literatúra:

E. Toranová: Cinárstvo na Slovensku (1980)
Internet zdroj: http://de.wikisource.org/wiki/Der_Handwerksbursch

Cechový pokál banskobystrického cechu farbiarskeho (18. storočie)

Cechový pokál

Najstaršie overovacie značky bansko-
bystrických cinárov - koniec 17. až
začiatok 18. storočia

Cinári pri práci
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V centrálnej časti obce Tajov – v Jabríkovej, sa nachádzala známa
strieborná huta, ktorá sa preslávila vynálezom – získavať striebro, meď a nikel
elektrochemickou cestou. Hutu – boli pôvodne dve, dala vybudovať
thurzovsko-fuggerovská spoločnosť v ro-
koch 1496 - 1500. V najstarších obdobiach
prevádzky využívalo tajovské hutníctvo
pyrometalurgické metódy (pražiace), pri
ktorých sa spotrebovávalo veľa paliva a
všetok kov sa pražením rudy nezískal. Z toho
dôvodu sa v obci aj pálilo drevené uhlie v
miestnej časti, ktorá sa volala Uhliarska.

Medené alebo strieborné rudy sa
najprv spracovávali tavením, potom čis-
tením (šplajzovanie) a sciedzaním. Pro-
duktom prvého tavenia bol čerstvý liah,
ktorý sa aj ďalej pražil, čím sa získavala
masa zvaná rošt. Žltá alebo čierna meď sa
ďalej čistila šplajzovaním. V sciedzacej
hute sa čistá meď oddelila od striebra.
Pražiace metódy sa s malými zmenami
používali až do polovice 19. storočia.

Nový, efektívnejší spôsob získavania
kovov z rúd, zaviedol v Eislebene (v Ne-
mecku) hutník Augustín na základe poz-
natkov chemika Wetzlera. Táto metóda
bola v roku 1849 zavedená aj v tajovskej
hute. Išlo o chemický proces, kde sa kon-
centrovaný chlorid sodný Na Cl zmenil pri
pražení sírnik strieborný Ag

2
S na AgCl

(chlorid strieborný). Tento sa z vypraženej
hmoty vylúhoval roztokom NaCl (kuchyn-
ská soľ). Z roztoku podvojnej soli sa strieb-
ro vyzrážalo meďou. Táto sa vyzrážala
neskôr z roztoku železom a využívala sa na ďalšie lúhovanie.

V Tajove realizoval novú hutnú metódu hutný správca Jozef Rőszner.
Nová metóda sa skladala:

a) zo stupy s presievacím zariadením, poháňanej vodným kolom,
b) z mlynu s presievacím zariadením, tiež poháňaným vodným kolom,
c) z dvojitej páliacej pece,
d) z extračných, vylúhovacích a zrážacích zariadení.

V technológii boli robené časté zmeny  a v roku 1853 bola extrakcia
zavedená ako bežná hutná prevádzka.

V roku 1854 prišiel do Tajova profesor banskobystrického gymnázia

Václav Karol Zenger a navrhol ve-
deniu huty zlepšiť, no najmä zrýchliť
výrobný proces elektrolytickou
cestou. Pripojil k návrhu náčrtok
nádoby, v ktorej sa mala robiť
elektrolýza – v ľavej časti sa nachá-
dzala grafitová alebo uhlová doska
ako anóda, v strede bola  diafragma
a v pravej časti bola postriebrená
medená doska, na ktorej sa ako na
katóde vylučovalo striebro.

Hutná správa v Tajove však
nový návrh výroby neprijala, zdô-
vodnila svoje tvrdenie Ministerstvu
financií, že zavedenie novej metódy

by si vyžiadalo veľké finančné náklady. Zengerova metóda sa uplatnila
až po roku 1867, keď ju úspešne zaviedol v monarchii známy český
chemik a hutník Adolf Patera. Vtedy sa nová metóda zaviedla aj v Tajove.

Napriek novej výhodnejšej metóde pracovala huta v Tajove len do
roku 1893. Dôvodom bol citeľný pokles  spracovávanej rudy v okolitých
baníckych strediskách.

Igor  Chromek

Tajovská huta

Pohľad na obec

Pravdepodobne jednou z najčastejších asociácií, ktoré si v mysli vybavíme pri síre,
je pach pekla. Je to možno pre charakteristický zápach síry, alebo preto, že sa prirodzene
vyskytuje v oblastiach so sopečnou alebo termálnou aktivitou, t. j. pri „bránach pekelných“.
Nech je to už tak alebo aj inak, faktom zostáva, že síra človeka sprevádza od nepamäti,
ba dokonca je jeho súčasťou, nakoľko patrí medzi sekundárne biogénne prvky.

História
I keď síra bola známa odpradávna, človek využíval najmä jej zlúčeniny. Medzi

najznámejšie patria sírany (staršie skalice a kamence) a sulfidy (staršie sírniky), avšak
síra je súčasťou aj jednej z najvyužívanejších chemikálii – kyseliny sírovej H

2
SO

4
. U nás

sa síra využívala pri v minulosti tajuplnom procese, keď sa v špaňodolinských banských
vodách menilo železo na meď. Proces sa nazýval cementácia a vykonával sa v lokalite
Piesky. Dnes už sme tajomstvo odhalili: CuSO

4
 + Fe = Cu + FeSO

4
. Síra sa do našej

histórie zapísala ešte jedným významným objavom, ktorý radikálne zmenil celé naše
baníctvo. Ide o vynález strelného (tzv. pušného) prachu. Aplikáciou prachu v baniach sa
niekoľkonásobne zvýšila produkcia rudy, ale aj počet vážnych, či dokonca smrteľných
úrazov. Pri pyrotechnike ešte ostaneme, síra je súčasťou ohňostrojov a výbušnín a z
histórie známeho a povestného „gréckeho ohňa“.

Základné vlastnosti síry
Síra je žltá kryštalická látka, ktorá sa v prírode vyskytuje v zlúčeninách i vo veľmi

čistej podobe. Poznáme niekoľko modifikácií, kryštalizuje v kosoštvorcovej a jednoklonnej
sústave, ale poznáme aj nestabilnú amorfnú modifikáciu, ďalej sírny kvet a sírne mlieko.
Má štyri stabilné a šesť rádioaktívnych izotopov. Pevná čistá síra má slabý charakteristický
zápach a je horľavá. Horí modrým plameňom za vzniku oxidu siričitého SO

2
. Amorfná

síra je plastická, vytvára polymérne reťazce, ale
po niekoľkých hodinách až dňoch sa mení na
kryštalickú formu. Hoci má síra a jej zlúčeniny
charakteristický nepríjemný zápach, pre človeka
neprestavuje až také nebezpečenstvo, ako iné
látky, ktoré majú tiež výrazný zápach. Plynné
zlúčeniny síry však patria medzi časté zložky
mestského a priemyselného smogu.

Využitie
Síra má široké využitie najmä v chemickom priemysle a v pyrotechnike. Spomenuli

sme už kyselinu sírovú H
2
SO

4
, ďalej sa síra a jej zlúčeniny využívajú na vulkanizáciu

kaučuku, pri výrobe papiera, pri dezinfekcii vo viniciach a potravinárskom priemysle, pri
výrobe sodného skla, pri úprave rúd a výrobe hnojív, vo fungicídoch, ale je aj súčasťou
zápaliek. Vo farmácii sa síra využíva na výrobu rôznych mastí a kúpeľných prípravkov.
Okrem zápaliek sa pravdepodobne najbežnejšie používajú hydráty síranu vápenatého
CaSO

4
, ktoré súhrnne označujeme ako sadru.

Nálezy v okolí Banskej Bystrice
V okolí Banskej Bystrice sa síra vyskytuje vo forme zlúčenín. V lokalite Piesky sa

krátko ťažil síran bárnatý BaSO
4
, ktorý poznáme ako minerál baryt, ale používal sa preň

aj starší názov ťaživec. Baryt sa využíval ako bielidlo, ale aj ako umelecký kameň.
Náleziská čistej síry dnes u nás nepoznáme. História nám však zanechala zmienku,
ktorú spomína Carl Otto Moller, ktorý tvrdí, že v dávnejšej minulosti sa síra ťažila niekde
v okolí Sliača, avšak toto tvrdenie sa dodnes nepodarilo preukázať.

Richard R. Senček
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Slobodné kráľovské banské mesto Ľubietová, tak ako mnoho iných
miest a dedín, ohrozovali Turci (Osmani) svojimi výpadmi. Blízku obec
Šajbu, dnes Strelníky, spustošili Turci v roku 1579/80 tak, že mnohí
ľudia sa radšej vysťahovali, ako by mali žiť v neustálom strachu. Vtedy sa
vysťahovalo aj veľa obyvateľov Ľubietovej, takže ostalo málo tých, ktorí
mohli v čase nebezpečenstva so zbraňou v ruke brániť mesto i jeho
obyvateľov. Ľubietovskú pevnosť – hrádok, neskoršie nazývanú mestským
domom, kde zasadal magistrát mesta, postavili v roku 1564. Skoro o sto
rokov neskoršie v roku 1657 vizitoval ľubietovskú cirkev archidiakon
Štefan Bartók, hoci všetci obyvatelia Ľubietovej, okrem dosadených
banských úradníkov, boli evanjelici. Ľubietová mala v tom čase okolo
1000 obyvateľov, spomenutá Šajba 270. Ľubietová ako banské mesto,
kde žilo aj nemecké obyvateľstvo, veľmi rýchlo prijala myšlienky
reformácie, o čom svedčí aj skutočnosť, že len 10 rokov po tom, čo
Martin Luther pribil 95 svojich výpovedí na dvere Wittemberského
chrámu, bol v lete v roku 1527 ľubietovský
farár Filip Nikolai a učiteľ Gregory pre
evanjelickú vieru zaživa upálení pod
Dobronivským hradom. Pamätná doska o
tejto udalosti je pribitá na stene evan-
jelického kostola vo Zvolene.

Do Ľubietovej sa Turci nikdy nedostali,
ale, podobne ako Šajbu, vyplienili aj blízke
Poniky. Údaje o odvlečených a počte ľudí,
ktorí prepad prežili, sa ale líšia u autora
knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých
bojov“ Miroslava Eliáša a od zápisu v cir-
kevnej matrike z roku 1693, v ktorom je
uvedené v latinskom jazyku, že Turci zajali
a odvliekli do zajatia 400 obyvateľov Poník.
Turci zo Sečian prepadli Poniky 6. januára
1678. Podľa Eliáša odvliekli do zajatia 295
ľudí, 23 zabili, takže v celých Ponikách
ostalo len 46 obyvateľov. Tento posledný
údaj nemôže byť pravdivý, pretože pri
sčítaní ľudí a domov 8. apríla 1696, čo je
len 18 rokov po tureckom prepade, žilo na
Ponikách v 52 domoch 326 ľudí a na
Ponickej Lehôtke v 16 domoch 85 ľudí,
spolu teda 411 ľudí. V tom istom čase bolo ešte 10 domov na Ponikách
a Ponickej Lehôtke zničených. V čase tureckého prepadu mohli mať
Poniky i s Ponickou Lehôtkou do 1000 obyvateľov, lebo v čase
nebezpečenstva boli za niekoľko hodín schopní postaviť do zbroje 150
mužov. Rok po tureckom prepade Poník zúril v okolí mor, čo sa tiež
mohlo podpísať na znížení počtu obyvateľstva v roku sčítania 1696.
Niektorí autori udávajú, že v Banskej Bystrici a okolí zomrelo na mor
okolo 7000 ľudí, v Prešporku 10 000 a vo Viedni 40 000 ľudí.

Do tohto obdobia spadá legenda o Vavrovi Brezuľovi, ktorú zazna-
menala aj Božena Němcová. Mal to byť silný junák a postrach Turkov.
Žil v Ľubietovej, do okolia ktorej zabiehali Turci od Fiľakova. Raz sa
dozvedeli, že Vavro nie je doma a prepadli jeho usadlosť. Čeľaď sčasti
pobili, sčasti rozprášili a sčasti poviazali. Chystali sa ich odvliecť do
zajatia. A tak mala dopadnúť aj Vavrova žena. Pred odchodom sa Turci
chceli posilniť jedlom a pitím a rozkázali Brezuľovej žene, aby navarila
večeru. Oni začali popíjať a veseliť sa. Ako tak Brezuľova žena varila pri
ohnisku, zrazu sa zjavil sám Vavro.

„Daj Boh zdravia, ženička, čo to máš za hostí?“ opýtal sa.
„Turci sú tu,“ odpovedá ustrašená žena.
„A čože varíš tým milým hosťom?“
„Kapustu,“ odpovedala.
„A či máš mäsa do nej?“
 „Nemám.“
„No veď ti ja zaraz narúbem“.

Turci ako počuli jeho hlas, zahasili svetlo a v zmätku sa jeden za
druhým tlačili von oblokom. Tu Brezuľa chytil kremeň medzi zuby,
pretiahol po ňom svoju ostrú šabľu až iskry lietali. Zbadal, kde Turci sú
a hneď sa turecké hlavy začali po zemi váľať. Čo ujsť nestihlo, tam
zahynulo. Tak si Vavro Brezuľa ženu, majetok i čeľaď zachránil.

Neďaleko ľubietovského námestia je chotárna časť „Obraz“, kde býval
na drevenom kole namaľovaný obraz, ako Turek schádza z koňa. Potiaľto
sa vraj Turci dostali. Kde napadol Vavro Turkov, sa nedá dokázať. Možno
v niektorej z okolitých dedín alebo v blízkosti Slovenskej Ľupče, kde je
tzv. „protiturecký cintorín“. Toľko legenda.

Podľa Eliáša by náš hrdina mohol byť ten, ktorý sa ako Laurentius
(Vavrinec) Brezuľa narodil otcovi Jurajovi Brezuľovi 17. augusta 1644, čo si
autori článku nemohli overiť, nakoľko matrika narodených v evanjelickej
cirkvi v Ľubietovej, ktorú začal písať farár Ondrej Messerschmidt  (zakladateľ
rodu Messerschmidt v Ľubietovej) v r. 1637, sa nenachádza v štátnom
archíve v Banskej Bystrici, ani na evanjelickej fare v Ľubietovej, kde ešte v
r. 1951, pred odovzdávaním cirkevných matrík do správy štátu, bola. Zrejme
je v neoprávnenej držbe nejakej súkromnej osoby (čo je trestné). V najstaršej
cirkevnej matrike z roku 1693, ktorá sa nachádza v štátnom archíve, sme
sa pokúsili zistiť niečo o rodine, z ktorej Vavro pochádzal. Ak naozaj žil,

musel zomrieť pred rokom 1693. Našli sme
zápis o úmrtí najstaršieho Andreja BRZULU
(tak znelo správne meno), ktorý zomrel v r.
1695 a mal 74 rokov. Narodil sa teda v r.
1621 a mohol byť strýkom Vavra, ale aj jeho
najstarším bratom. Vavrovými rovesníkmi
boli Pavol a Martin Brzula, v ďalšej generácii
Ján, Pavol, Martin a Andrej Brzula, ktorý bol
mestským pivovarníkom. Títo poslední boli
v rokoch 1697 - 1728 otcami 12 detí. V uve-
dených štyroch generáciách Brzulovcov sa
vyskytli len 4 chlapčenské mená – Ján,
Pavol, Andrej a Martin. Dievčatá mali
najčastejšie meno Dorota a Zuzana, menej
často Anna a Mária. O ďalšej Dorote,
narodenej okolo r. 1675 vieme len toľko,
že bola vydatá za farára Juraja Satelidesa,
ktorý účinkoval na Hrochoti, v Čeríne a
nakoniec v Balážskych Ďarmotách.

Z uvedených informácií, ktoré sme
získali z cirkevných matrík, sme dokázali,
že Brzulovci v Ľubietovej naozaj žili a že
sa v priebehu 2. polovice 17. a 1. polovice
18. storočia pomerne značne rozrástli.

Bolo by zaujímavé zistiť, či mal Vavro Brezula.
 A nakoniec, keďže sme spomínali aj Poniky a prepad Poník Turkami,

mali by sme vedieť, ako a od koho sa dozvedel Samo Chalupka a Božena
Němcová o pohnutých časoch tureckých nájazdov v tomto okolí. Je
známe, o čom  píše aj  Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, že Samo
Chalupka s Boženou Němcovou, ktorá sa liečila v kúpeľoch na Sliači, pri
návšteve Poník pobudli u vtedajšieho evanjelického farára Mateja Kosca,
ktorý im rozprával o tom, ako Turci opakovane prepadli Poniky, mnoho
ľudí pobili a vždy odvliekli do zajatia veľa mladých, starých i detí. Z
chlapcov vychovali zdatných bojovníkov, ktorí boli pri nájazdoch Turkov
ešte krutejší ako rodení Turci. Tak sa zrodila báseň „Turčín Poničan“!

A aby sa kruh uzavrel: že sa z jedného chlapca, narodeného na
Ponickej Lehôtke Jurajovi Koscovi a Márii Pecníkovej, ktorého nazvali
Matejom, stal kňaz, vďačíme učiteľovi Jánovi Brzulovi (1776), ľubie-
tovskému rodákovi, ktorý bol štyri roky učiteľom, notárom i organistom
na Ponikách. Tu sa aj oženil. V škole si všimol šikovného a učenia-
chtivého žiačika a spolu s farárom Michalom Blázym prehovorili rodičov,
aby dali Mateja študovať. Matej Kosec bol farárom na Ponikách
neuveriteľných 50 rokov.

Ján Brzula, syn Martina Brzulu a Magdalény Mailingovej, po ďalšom
trojročnom pôsobení na Hrochoti prešiel v marci roku 1809 do
Pliešoviec ako učiteľ dievčenskej školy i organista. Tu však o niekoľko
mesiacov 26. novembra ráno o 6. hodine vo veku 33 rokov umrel.
Zostala po ňom mladá vdova Juliana a 3- ročná dcérka Johanka.

Ukázali sme, ako ďaleko ale zároveň aj blízko majú legenda a
historická skutočnosť. Ale je dobré, že legendy existujú a je aj dobré,
že aspoň nejaké zrniečko z nich sa zakladá na pravde a že si to môžeme
v historických dokumentoch aj overiť.

                                                  Eva Furdiková a Vlado Bíreš

Tureckí vojaci
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14. apríl 1849 zaujíma v dejinách uhorskej histórie
zvláštnu pozíciu. Vyhlásenie detronizácie habsbursko-
lotrinskej dynastii Ľudovítom Košútom (maď. Lajos Kossuth)
vo Veľkom reformovanom kostole v Debrecíne a tým aj
praktické odňatie svätoštefanskej koruny, predstavovalo
nevídane odvážny čin balansujúci medzi odvahou a eufóriou,
nádejou a pýchou.1 Oznam o tejto udalosti bol vydaný aj v
dobovom slovenskom jazyku.

„Mi, uherski Stát zákonňe zastupujúci Národňní Sňem,
kdiž skrze prítomnuo sláwno oswedčenje Uherskú Krajinu
spolu so wšemi k ňej patricimi stránkami a krajámi do jej
ňeodopretedlnich prirodnich práw spátki umjestujúc, ju
medzi samostojňje a ňeodwislje Europejskje Státi uwá-
dzame, a prisaha zrušujici Habsburg Lotharingski dom pred
Bohom a pred Swetom za z trúna zhoďení wihlasujeme.“
Widanuo w Debrecině 1849 ho roku dňa 15 ho Aprila
Uherskiho Národa zákonňe zhromažďeni Magnássi a
Zástupňici.2

Banská Bystrica (maď. Beszterczebánya) mala v tom období vážne
starosti. Práve 15. apríla 1849 nechal v meste major Henrik Trenk
(Trenck)3 vybubnovať výstražný príkaz, v ktorom obyvateľom mesta
oznamoval, že ak dôjde z mestských budov k streľbe na cisárskych
vojakov, obyvateľov dotyčnej budovy nechá popraviť, stavbu zbúrať až
po základy a uvažoval aj o vypálení celej Banskej Bystrice. Cisárske
jednotky súčasne prehľadávali mičinské lesy a zalesnené svahy tiahnuce
sa až po Sliač. Takúto činnosť si vyžadovali správy informujúce o
približovaní uhorských revolučných jednotiek, ktoré z pohľadu dynastii
verných vojenských oddielov predstavovali rebelov. Situácia v meste
bola napätá a v okolí neistá. Do mesta už 14 dní neprichádzali poštové
spoje a s nimi oficiálne vydané a potvrdené správy. 17. apríla Banskú
Bystricu opustil evanjelický kňaz Dr. Karol Kuzmány. O dva dni neskôr
ho nasledujú synovia.4

Opustiť mesto sa rozhodol nakoniec aj major Henrik Trenk. So
sebou do Turca odviezol zásoby striebornej rudy z hút v Tajove a Banskej
Bystrici. Kvôli silnejúcim obvineniam za priebeh udalostí počas pobytu
cisárskych vojakov v meste od februára 1849 odchádzal aj richtár
Michal Rárus. Situácia nebola prehľadná a napríklad magistrát mesta
Brezno vyslal do Banskej Bystrice posla s úlohou zistiť skutočný stav:
„Počujeme ale: že wčerajšieho dne: 19 Aprila rano okolo 7. hodine
cisarsko wojsko ze slawneho Mesta Bisztricza odišlo. Následkom
toho nje jsme jisti či jeho kr. p. Commissar Osztroluczky jeho
Oswicenost v Meste ostala či nje.“5 Po odchode vojakov verných
monarchii, banskobystrickí mešťania začali bieliť alebo zatierať cisárske
farby a strhávali vyvesené letáky s nariadeniami cisárskeho velenia. Na
župnom dome6, radnici7, Kammerhoffe8,ale aj na obytných domoch
mešťanov sa objavili zástavy v módnych maďarských národných farbách.
Študenti si taktiež na odevy pripínali červeno-bielo-zelené stuhy a
otvorene oslavovali slobodu a Ľudovíta Košúta. Podľa Emila Jurkoviča
to znamenalo, že v Banskej Bystrice prijali správu o detronizácii.9 Mesto
ostalo niekoľko dní bez prítomnosti akejkoľvek vojenskej jednotky.

Až 24. apríla popoludní vstúpili ako prví do Banskej Bystrice
boršodskí gerilisti.10 Emil Jurkovič uviedol príchod uhorských
revolučných jednotiek k 22. aprílu.11 Po týždennom pobyte aj tieto
vojenské oddiely postupne opúšťali mesto a odchádzali smerom na
Brezno. Banská Bystrica sa opäť ocitla bez vojenskej ochrany. Kvôli
organizovaniu obrany mesta zasadalo 8. mája v radnici mestské
zhromaždenie, ktoré jednohlasne odsúhlasilo všeobecnú mobilizáciu
mužov od 20 do 50 rokov. Na zasadnutí sa prerokovávalo aj prijatie
zodpovednosti za obranu Štureckého sedla. Mobilizácia sa týkala aj
Španej Doliny, Starých Hôr a Tajova.

Nasledujúci deň popoludní sa komisii organizujúcej mobilizáciu
začali hlásiť Banskobystričania. Z nich vytvorili tri stotiny (roty). Pod-
večer sa pripájali muži z Poník, Motyčiek, Mičinej a Dúbravice. Ďalší
deň sa očakával príchod zmobilizovaných z južných oblastí. Keď 10.
mája, ráno o 4. hodine, bubnovaním zvolávali domácich domobrancov
na hlavné námestie, už tam postávali vidiečania ozbrojení kosami,
vidlami, sekerami a nechýbali ani papeky (myslia sa palice). Málo z

nich malo tú správnu požadovanú výzbroj, čiže meč alebo pušku. Ani
tí, čo prišli bez akejkoľvek zbrane, nakoniec neostali s prázdnymi rukami.
Domobranci mali pri sebe stravu na dva až tri dni. Ich pripravovaný
pochod bol ale náhle odvolaný.12 Zhromaždená masa ostala bez využitia.
Prijatý bol návrh usporiadať majáles na Pavelcove.13 Keď sa podvečer
všetci z veselice vrátili späť, do Banskej Bystrice už dorazilo ďalších 3
000 domobrancov zo Slatiny, Detvy, Hrochote, Očovej, Zvolena a
Krupiny. Tábor s vysokými strážnymi ohňami si rozložili v priestore
Dolných lúk.14 Nečinnosť vyvolala u zmobilizovaných vážny neduh –
opilstvo aj napriek tomu, že požívanie alkoholu bolo zakázané. Najskôr
sa objavovali opití jednotlivci a neskôr aj celé skupiny so spevom a
nadávkami. Často sa v uliciach ozývala streľba. Aby sa situácia nestala
nezvládnuteľnou, časť domobrancov odoslali na Šturec. Zvyšok ostal
vo vybudovanom tábore. Napriek vykonanému preventívnemu opatreniu
ohromný hurhaj počas noci neprestal. K neporiadku pribudlo
podpaľovanie plotov, búd a stromov v blízkych záhradách.15 12. mája
do Banskej Bystrice dorazil príkaz Hermanna Görgeiho16 o rozpustení
domobrany. Situácia sa ale menila veľmi rýchlo.

POZNÁMKY

1 Detronizácia – zosadenie z trónu. Uhorské dejiny už predtým zaznamenali
jednu detronizáciu. Odohrala sa na Ónodskom sneme – divokom sneme v roku
1707 v období povstania Františka II. Rákocziho proti Habsburgovcom. Došlo tam
aj k zrušeniu Turčianskej stolice, ktorá bola neskôr obnovená.

2 Od revolúcie 1848 – 1849 k dualistickému Rakúsko – Uhorsku. Bratislava
2009, s. 81-84.

3 Major pešieho pluku č. 24 Parma.
4 Po dlhoročnom pôsobení v Banskej Bystrici našiel na múroch farskej budovy,

v ktorej býval (dnes Lazovná 42), nakreslenú šibenicu so sprievodným textom v
slovenskom jazyku: „Takto sa vám, pán Kuzmány stane, keď vám už bilinčok (od
maď. slova bilincs) na hrdle zostane.“ Banská Bystrica: pramene a spomienky.
Banská Bystrica 1998, s. 130.

Karol Kuzmány s manželkou Karolínou (rodenou Kellnerovou) mali v roku
1849 troch synov – Karola Ladislava Kuzmányho (v 16. roku života), Pavla Michala
Kuzmányho (v 13. roku života) a Petra Jána Kuzmányho (v 12- roku života).

5 Hoza, R.: Banská Bystrica v rokoch 1848 – 1849. (Diplomová práca). Banská
Bystrica 1998, s. 81.

6 Dnes budova v ktorej sídli Štátna vedecká knižnica a detašovaná Kancelária
prezidenta SR, Lazovná 9.

7 Dnes budova na Námestí SNP 1, v ktorej primátor mesta pôsobí pri dôležitých
a reprezentačných úkonoch, záležitostiach, udalostiach a návštevách.

8 Dnes budova v ktorej sídli Generálne riaditeľstvo Lesov SR, š. p. Banská
Bystrica , Námestie SNP 8. Dobovo Komorský dom a sídlo Banskej komory.

9 Jurkovič, Emil.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica
2005, s. 489.

10 Hoza, R.: Banská Bystrica v rokoch 1848 – 1849. (Diplomová práca). 1998, s. 90.
11 Píše, že sa objavili husári pod velením kapitána Kerekeša a boršodským

gardistom velil kapitán Jozef Major. Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská
Bystrica. Banská Bystrica 2005,  str. 489. Boršodská župa sa rozprestierala v
severovýchodnej časti súčasného Maďarska. Župným centrálnym mestom bol
Miškovec ( maď. Miskolc).

12 Cisárske jednotky totižto neprešli cez Váh a postupovali smerom na Dolný
Kubín. Podľa ďalších správ mali postupovať na Párnicu a honvédske velenie nevedelo
odhadnúť ich ďalší postup. Trenčín? Turiec? Honvédi kvôli presile protivníka a z
dôvodu nepriateľského chovania obyvateľov Liptova ustúpili do Ružomberka. Rapant,
D.: Slovenské povstanie 1848 – 1849. (Dokumenty) diel 4., časť 2. Bratislava 1961,
s. 36.

13 Nachádza sa pri mestskej časti Banskej Bystrice - Jakub.
14 Dnes je v časti tohto priestoru umiestnený aj Mestský park.
15 Podľa pamätníkov bola pomerne chladná noc. Jurkovič, E.: Dejiny

kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, s. 490.
16 Major Hermann (Ármin) Görgei (maď. Görgey), veliteľ pohyblivého

honvédskeho oddielu v Hornom Uhorsku.

Robert Hoza
Pokračovanie v budôcom čísle
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Rok Ľudovíta Štúra nám dáva vhodnú príležitosť, aby sme
si pripomenuli rozličné súvislosti nielen s mnohonásobnou
aktivitou tohto jedinečného fenoména našej národnej
histórie, ale aj celej jeho „družiny“. Generácia mladoňov z
prvej polovice 19. storočia prekonala všetky prekážky a
nástrahy so cťou a nehľadela pritom na neraz zničujúce
osobné dôsledky.

Osobitne je potrebné vyzdvihnúť inšpiratívne prostredie
bratislavského ev. lýcea, kde mali mladí muži priestor na
národné precitanie aj v Spoločnosti česko-slovenskej,
vedenej síce staručkým profesorom Jurom Palkovičom, ale
hýbateľmi jej významných aktivít sa postupne  stávali zdatní
študenti. K nim patril Samo Chalupka, Karol Štúr, Bansko-
bystričan Samuel Vanko, trochu neskôr mladší Ľudovít Štúr.
A práve spoločná práca vo výbore zblížila staršieho Samuela
Vanka a Ľudovíta Štúra natoľko, že pred letnými prázdninami
roku 1835 prejavil Ľudovít záujem spoznať krásnu Banskú
Bystricu. Samuel rád dohovoril s rodičmi pozvanie, a tak sa
v júni vydali na spoločnú cestu do centra Slovenska. Ľudovít
Štúr sa o tom zmienil v liste priateľovi Pavlovi Čendekovičovi
8. júna 1835.

O uvedenom mesiac trvajúcom pobyte sa dlho nič nevedelo,
informácia prenikla až  vďaka neúnavnému bádateľovi JUDr. Jaromírovi
Bázlikovi, ktorý v archívoch a knižniciach usilovne pátral po
zaujímavostiach z histórie Banskej Bystrice. Tak sa mu podarilo
vystopovať v starých ročníkoch martinských Národných novín článok
- spomienku Michala Bothára (Spevomila) na návštevy mladých
štúrovcov v rodine jeho matky Zuzany, rodenej Vankovej. V čísle 119
z 10. októbra 1911 vyšla besednica s názvom Michal Miloslav Hodža
v Banskej Bystrici, v ktorej popri zmienkach o návštevách mladého
Hodžu v dome jeho starých rodičov uviedol aj pasáž, venovanú
mesačnému bystrickému pobytu vtedy 19 - ročného Ľudovíta Štúra.
V dome Vankovcov „v Striebornej uličke“ sa cez prázdniny stretávala
študujúca mládež, rozjímali, radili a hádali sa o veciach vážnych pre
slovenský, národný i cirkevný život, pripájali sa k nim i dospelí, medzi
nimi aj ev. kňaz Karol Kuzmány, vtedy 29 - ročný. Práve pripravoval
na vydávanie svoj časopis Hronka a s Ľudovítom našli spoločnú reč.
Štúr nadšene privítal možnosť na publikovanie nielen svojich, ale aj
príspevky svoj ich spolupracovníkov. Hronka, Podtatranská
Zábawnice, vychádzala v rokoch 1836- 8 a hneď v prvom ročníku
Štúr v nej uverejnil svoju báseň Óda na Hronku, neskôr aj iné články.
Od tohto roku sa datuje priateľstvo Štúra s Karolom Kuzmánym, ktoré
vytrvalo až do predčasného konca Štúrovho života. (Štúr urovnával
spor medzi Kuzmánym a Jurom Palkovičom, v revolučných rokoch
1848/9 ustanovil Kuzmányho za podžupana Zvolenskej stolice a za
člena delegácie k cisárovi, napokon za Kuzmányho pôsobenia ako
profesora na viedenskej univerzite tento sprostredkovával Štúrovi
informácie o Adele Ostrolúckej).

Pobyt v Banskej Bystrici Štúra neskôr motivoval k uzákoneniu
spisovného jazyka na základe stredoslovenského nárečia. Ľudovít si,
samozrejme, všímal aj okolitú nádhernú prírodu, krásy mesta ako aj
množstvo vzdelávacích inštitúcií a ich vynikajúcich profesorov.

Takúto Banskú Bystricu mal v predstavách, keď sa v nej na prelome
januára a februára 1849 počas zimnej výpravy ocitol so slovenskými
dobrovoľníkmi a cisárskymi vojskami. Päť nocí bol ubytovaný v hoteli
Červený rak na námestí a usilovne rokoval s jej predstaviteľmi. Mesto
však bolo prouhorsky orientované, situácia preňho nebola teda veľmi
priaznivá, dokonca mu zamietli verejne vystúpiť a verbovať ďalších
slovenských dobrovoľníkov. To už je však iná kapitola ...

Ľudovítovi Štúrovi bola, je aj bude venovaná veľká pozornosť, o
jeho priateľovi a spolupracovníkovi, Banskobystričanovi Samuelovi
Vankovi sa dozvedáme iba útržky informácií. Časť sa dá vystopovať z
historických prameňov a kníh, kde je okrajovo spomenutý, skromný je
aj fond Literárneho archívu SNK v Martine. Z uvedeného sme sa pokúsili
zostrojiť náčrt - obraz súputnika štúrovcov, ktorý bol oddaný národnej
veci. Možno nemal toľko šťastia, talentu a priazne, no nemožno mu
uprieť usilovnosť, vernosť a obetavosť.

SAMUEL VANKO  sa
narodil 26. januára 1811 v
Banskej Bystr ici v rodine
debnárskeho majstra Michala.
Do roku 1832 sa učil v Ban-
skej Štiavnici, v rokoch 1833
– 35 študoval bohoslovectvo
na ev. lýceu v Bratislave, kde
sa nadšene venoval práci v
Spoločnosti česko-sloven-
skej, zastával tam funkciu
prednostu v tom istom čase,
keď sa stal Ľudovít Štúr tajom-
níkom. Vychádzali spolu veľmi
priateľsky, pripravovali na
vydanie prvý zborník Plody
(1836), veľa energie venovali
organizačným a ideovým prí-
pravám na ďalšie roky. Aj on
si pridal ďalšie meno na znak
oddanosti národnej myšlienke – Samoslav. Bol to práve on, kto pozval
Ľudovíta Štúra na konci školského roka 1935 do Banskej Bystrice,
čo svedčí aj o priaznivom národnom ovzduší v jeho rodičovskom
dome. Po prázdninách v nasledujúcom školskom roku sa Ľudovít vrátil
na lýceum, Samuela Vanka čakala preňho málo inšpirujúca práca
vychovávateľa v Zárečí (dnes súčasť Žiliny), aby si zarobil na ďalšie
štúdium teológie vo Viedni (1837). V Zárečí sa mu cnelo za aktívnym
životom, snažil sa udržiavať aspoň písomné kontakty,  svedčia o tom
jeho listy Ctiborovi Zochovi. Netrpezlivo čakal najmä na vydanie
zborníka Plody. Vyšli v apríli 1836 a Samuel Vanko mal v ňom
publikovaný na stranách 89 – 93 svoj príspevok Slawomil a Křiwosud
(rozmluva), dialóg milovníka a protivníka národa. Citujeme z neho
aspoň záverečnú repliku:

Slawomil: Za dokonalejšími od seba ochotne kráčať,
nedokonalejších svojím príkladom predchádzať a k dobrému viesť;
keď to budete robiť, tak sa nielen národa svojho, ale i celého
človečenstva hrdým členom stanete.

V liste Ctiborovi Zochovi z 1. apríla 1836 sa zmieňuje aj o Jánovi
Kollárovi: Že jest Mína Kollárovi přinavrácena toť jest ovšem věc
velikého podivení hodná; já však za to mám, že on pro to Kollárem
zůstane a že ho ona raději k vydání ješte i jiné Slávydcery navede,
nežli by mu měla v jeho předsedvzetích přítrž činiti.

Z Viedne sa do Zárečia sa ešte na dva roky vrátil, aby odtiaľ prešiel
za vychovávateľa k barónovi Prónaiovi do Romhánya. Neskôr sa stal
administrátorom farnosti a učiteľom v Szarvasi, od roku 1846 pôsobil
ako farár v Szemlaku. Odviaty zo slovenského prostredia sa aspoň stal
aktívnym spolupracovníkom spolku Tatrín pre Békesskú stolicu. Jeho
život sa predčasne (pamätením mysle) skončil vo veku 43 rokov v máji
1854 vo Viedni, pochovával ho priateľ ešte z banskobystrických čias –
Karol Kuzmány (v tom čase profesor na viedenskej univerzite).

Vankov synovec Michal Botár v uvádzanom článku v Národných
novinách žiali nad tým, ako málo sa o jeho strýkovi vie. Napriek tomu,
že začínal so štúrovcami, akoby sa vytratil z nich vedomia:  a predsa
bol i literárne činný pod názvom Samoslav ... bol i jeden z prvých
snaživých, usilovných výpomocníkov, spolupracovníkov pri zostavení
ev. Spěvníka po boku Kuzmányho a Hodžu, ba mnohé piesne z veľkého
počtu 91, ktoré pripisujú Kuzmánymu v tom Spěvníku sú povodne jeho.
I vo Funebráli Kuzmánym vydaným označené pod jeho vlastným
menom... Michal Bothár ešte uvádza, že Samko pozvaný bol za kaplána
do Pešti ku boku slávneho Jána Kollára, potom odtiaľ bol neskoršie
povolaný za farára na Sarvaš. Na to však nemáme zatiaľ dôkazy.

Škoda, že sa nezachovala žiadna jeho fotografia, k dispozícii je iba
ukážka z rukopisnej korešpondencie v Literárnom archíve Slovenskej
národnej knižnice v Martine. V dostupných slovníkoch sa Samuel Vanko
stručne uvádza ako ev. kňaz a autor kázní, ale pre nás Banskobystričanov
by malo byť povinnosťou ďalej pátrať po jeho osude, aby sme tak doplnili
znalosti o zaujímavej, no zabudnutej postave našich dejín.

                                                Jana Borguľová

Ľudovít Štúr
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V živote Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského (1824 – 1908) nebola literárna
činnosť dominujúca. Aj napriek tomu, že nezanechal tzv. veľké literárne dielo, jeho, najmä
humoristicky zamerané práce vyznačujúce sa srdečným humorom, si zasluhujú pozornosť
aj v informačnom 21. storočí. V humoristických črtách, anekdotách, humoreskách,
besedniciach-fejtónoch čerpal podnety zo života, ktorý ho obklopoval. A práve osobná
zainteresovanosť na interpretovaní autentického života s cieľom priniesť „niečo zábavného
a poučeného“ ho priviedla aj k rozpomienkam na študentský život. Študentský život zachytáva
v dvoch rovinách: v podobe memoárovej a beletrizovanej prózy.

Chlapčenské a študentské roky položartovne a sebaironicky spracoval v
niektorých humoreskách (Študentský majáles, Ostatní fašang, Prvý tanec a i.),
ktorých akési predobrazy nachádzame v jedinečnom Vlastnom životopise (v novších
vydaniach právom vychádza pod názvom Päťdesiat rokov slovenského života). Pri
čítaní zistíme, že uvedené humoresky sú zbeletrizované skutočné príbehy zo
Zechenterovho života. Zároveň sa presvedčíme, že pre Laskomerského literárne
snaženie zohráva významnú úlohu osobný zážitok. Na jeho pozadí potom vymýšľa,
dopĺňa. Svoju metódu písania pregnantne vysvetľuje v próze Cestovanie na vakácie
nasledovne: „Nepíšem román, ani novelu; nikto sa nezaľúbi, neožení, nezastrelí,
neutopí, nezakole, ani neotrávi, nebudú domy horieť, ani nebude potopa lomoziť,
nič, ani len máčny mak z toho všetkého. Kto toto čítaš, neboj sa, nebudú ti vlasy
dupkom vstávať, ani neupadneš do mdloby, iba ak do chrápania – no a v tom
prípade budeš mať sny pokojné, to som presvedčený. Chcem vám len opísať prešlé
časy študentského života z časov predpotopných, fosílnych...“. V tomto akoby
literárnom programe Laskomerský svojmu čitateľovi dáva najavo, že v humoreskách
podáva jednoduché opisy, príhody, čiže skutočnosť.

Zechenterov opis vlastného študentského života môžeme rozdeliť do štyroch
základných obrazov: 1. Získavanie prvých vedomostí na „elementárke, či takrečenej
normálke“ na Ponickej Hute a najmä študentský život gymnazistu v Banskej Bystrici.
2. Filozofické štúdiá vo Vacove, kde „mravy študujúcej mládeže páchli beťárizmom“.
3. Medicínske štúdiá v Pešti, kde „celá ulica nás poznala ako veselých figliarov, a
pretože pri všetkých tých výčinoch sme nikoho neobrazili, radi nás videli a naše
žarty sprevádzali smiechom“. 4. Študentský pobyt vo Viedni, kde „... všetka viedenská
študujúca mládež chytila sa zbrane“. Tieto štyri základné obrazy zo študentských
rokov tvoria podklad pre následné sujetové pretlmočenie v črtách, humoreskách, v
ktorých sa predstavil ako študent na gymnáziu v Banskej Bystrici (Študentský majáles),
na filozofii vo Vacove (Prvý tanec), v Pešti (Cesta na vakácie, Ostatné fašiangy, Študenti)
a vo Viedni (Zamrznutý). Vychádzali vo vtedajších časopisoch – Sokol, Národné noviny,
Orol, Živena, Národní almanach. Voľne si sprítomnime Zechenterove obrazy svojich
študentských čias z Vlastného životopisu:

Pri zobrazení žiackeho prostredia ľudovej školy na Ponickej Hute mu v pamäti
utkveli najmä dnes nepochopiteľné pedagogické prostriedky – hrozba ferule: „mala
podobu kiky, ženskej čepcovej ozdoby v Novohrade..., pomocou ktorej učiteľ „...
naprával nedobre píšúce prsty, (...) karhal samopašných chlapcov...“. I napriek
týmto praktikám si plnými dúškami užíval chlapčenstvo medzi svojimi vrstovníkmi,
s ktorými sa vyšantil pri dobrodružných hrách, huncútstvach. Predovšetkým po
návrate do železného hámra v Banskej Bystrici (jar 1832), „... kde som ja tak
veselo žil..., (...) pre moje chlapčenské zábavy bolo tu poľa a priestoru dosť...“.
Zároveň píše aj o nových podobách trestov za nedodržanie „prísnych zákonov“: „...
tunajší páni učitelia mali tiež dosť zvláštnych a šteklivých spôsobov na potrestanie
(...) trstenice, korbáčov, lieskovice (...), ale i „zatvorenia a hladovania cez obed,
kľačania na ostrom polene atď.“.

Gymnaziálne obdobie v Banskej Bystrici popri stručnom zobrazení školského
prostredia – spomína na profesorov – doplnil o „chlapčenské zábavy“ v čase mimo
vyučovania, ktoré fabuloval do podoby minipríbehov. Spomína na rozprávania epizód
bohatej skúsenosti svojho otca, ktorý „... bol príjemným, doma i na prechádzkach
rozprávajúcim mojím učiteľom...“.

Ďalšie vzdelanie získaval na rozdiel od príslušníkov štúrovskej generácie v inom
prostredí. Konkrétne v jeseni 1840 odišiel na štúdiá do Vacova. V prostredí tohto
renesančného univerzitného mestečka bol vítaným hosťom vo veselej študentskej
spoločnosti. Študentský „beťárizmus bol pochopom zmužilosti, ľahko sa nás lapal,
tým lepšie, že sme ním boli na všetky strany otočení, a čím viac beťárizmu v nás, tým
väčšia sláva a obdiv nás očakával. Nuž a to bola naša filozofia.“ Uvádza viacero
beťárskych kúskov, napr. „čerešňové výpravy“, bitkárske šarvátky alebo rôzne
„mačaciny“: „V noci, keď mali byť trhy alebo jarmoky, zatarasili sme cesty brvnami a
skalami (...), čo narobilo voziarom, príchodzím včasráno za mraku, mnoho zmätku“.
Beťárske študentské darebáctva síce nepôsobili negatívne na študijné výsledky, ale
predsa len v závere vacovského pôsobenia kajúcnicky priznáva, že „... následkom
zlého kamarátstva – v nepravej domnienke, že beťárizmus a heroizmus je jedno –

stal sa zo mňa, krotkého šuhaja, nočný bludár,
šarapatec...“, ktorý „... viac zvedený než vlastným
pudom a z falošne pochopeného hrdinstva... (...)
umienil si v duši toto od koreňa zmeniť“.

Druhý rok odišiel študovať do Pešti. V
autobiografii podáva z piatich študentských rokov
strávených v Pešti pútavé príhody, opisuje vtedajší
študentský život, ktorý aj napriek materiálnej biede
sa vyznačoval typickou študentskou veselosťou,
bezstarostnosťou. A v tomto opise má svoj pôvod i
nejedna jeho humoreska. Popri veselom študentskom
živote však pocítil na vlastnej koži aj polohu
chudobného študenta. Všetky negatívne stránky
svojho študentského života však „... znášal (...) s
veselou mysľou a často i horkú pilulku nepriaznivých
okolností som omastil žartom a odhodlane prehltol“. V Pešti zažil spolu so svojimi
priateľmi aj konflikty s maďarónmi, ktorí im vyčítali príklon k slovenskému národu. V
týchto sporoch sa ich veľakrát zastal slušný Maďar, čo si Zechenter pre seba vyhodnotil
tak, že vzdelaní ľudia si navzájom rešpektujú svoju národnosť.

Po prázdninách roku 1846 odišiel študovať do Viedne, kde stretol nových
známych. Viedeň bola v tom čase miestom štúdií mladých ľudí viacerých národností.
Bol to čas revolučného kvasenia, keď sa žiadalo napr. zrušenie pozostatkov feudalizmu
a Zechenter registroval množstvo iných radikálnych revolučných názorov. Strediskom
slovanskej mládeže boli „slovanské besedy“, ktoré „pozostávali zo spevu, hudby,
deklamovania a niekedy i tanca a boli čím ďalej obľúbenejšie, a pre ich pestrosť,
hlavne tiež čo sa týka národných krojov, hojne navštevované i nemeckými
Viedenčanmi“. V jarných mesiacoch pamätného roku 1848 zažil vo Viedni aj revolúciu.
Dokonca ako študent medicíny mal možnosť si prakticky overiť svoje medicínske
vedomosti, keď 14. marca počas zhromaždenia poskytol prvú pomoc mládencovi,
do ktorého vojak zaťal šabľou. Potom sa aktívne zúčastňoval na študentských
podujatiach a stal sa členom prvej študentskej légie.

Pri vytváraní postáv vo svojich beletrizovaných príbehoch sa sústreďoval na
detail. Väčšinou išlo najmä o komický detail vo výzore, výpovedi, situácii, geste.
Napr. v humoreske Prvý tanec sa hrdina pred tanečnou „premiérou“ vidí takto: „Vlasy
som na troch miestach pálil železom, vlastne a lepšie povedané hrial vo  tri chumáče.
V istej diaľke vynímala sa mi hlava ako klenovský syrec, ozdobený na temene troma
liptovskými oštiepkami. Na krku červený šál s ohromnými krídlami. S kolmou čiarou
tela vyzeral som ako katastrálny kríž. Frak s krátkymi rukávmi, ako by mi mali z neho
ruky utiecť. (...) Biele sťa sneh nohavice po kolená, ich snahu ďalšieho vyťahovania
mohli zmierniť jedine dlhé ale silné podpinky (štrupne). Na čižmách hrali ako hinky
brnkajúce ostrohy“. V niektorých rozprávačských komentároch cez reálne videné
skutočnosti ponúka svojské vnútorné reflexie. Napríklad v próze Prvý tanec mu bál
poskytol „mnohostranné psychologické štúdium“: Jeho Kazimír (vlastne on sám) si
všimol , ako sa prirodzený ľudský cit – láska – „materializuje“: „Bál je despota, čo
vrecká otcov, majúcich dospelé dcéry, drží v stave obľahnutia. Bál je trhovište otrokýň,
kde sa krasotinky keď nie predať – aspoň vydať majú. Tu sa tovar, vyprášený, vyfintený,
vystavuje obecenstvu v najprívetivejšom svetle, tovar miešaný ako všade, dobrý,
planý, skaze veľmi podrobený, keď sa odležal, plesnie, zhorkne ako bryndza. Beda
ti, otec, ak tieto bazáre navštevuješ cez päť-šesť rokov s tým istým tovarom, trhové
darmo platíš a tovar nazpät vozíš. Nie je to tovar ako husle, víno, cigary, ktorý čím
dlhšie leží, tým väčšej ceny nadobúda... Oj, nie, tvoj tovar lacnie na kvadrát!“ Oproti
tomuto pohľadu ponúka svoj pohľad na bál ako „malý  študent-gymnazista, tak asi do
môjho pätnásteho roku“, kde predstava chlapca o bále pohybuje sa na inej hierarchii
hodnôt: „... my chlapci hľadíme hore do okien ako kaňa na dážď a rozprávame si
báječné veci o bále, o akých slýchať len v starých povestiach v skvoste a nádhere
zakliatych zámkov“. Tento romanticky idealizujúci pohľad chlapca sa mení na
realistickejší v očiach študenta filozofie z Vacova.

Fragmentárne načrtnuté nahliadnutie do zrkadla Laskomerského reflexie
študentského života ponúka pohľad na túto spoločenskú vrstvu, ktorá v uvedenom
čase bola nositeľom národného pohybu. Aj napriek tomu v literárnom spracovaní
autorov 19. storočia sa prakticky neobjavuje. Zapríčinené to bolo závažnosťou udalostí
daného obdobia, lebo v literárnych prácach sa uprednostňovali vážnejšie témy. Preto
aj s odstupom rokov možno privítať tieto Laskomerského reflexie študentského života,
lebo sú nielen zdrojom zdravého zobrazenia, ale i výrečným svedectvom o živote
dospievajúcej mládeže v rokoch revolučného kvasenia a národného uvedomovania v
19. storočí.

Július Lomenčík

G. K. Zechenter-Laskomerský
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Prvý slovenský ženský spolok ŽIVENA bol založený v rámci kultúrno-
spoločenských aktivít Slovákov, hlavne Matice slovenskej, počas
matičných slávností 4. septembra 1869 v Martine, ktorý sa stal jej sídlom.
Hoci išlo o ženský spolok, pri jeho kolíske stáli hlavne muži, repre-
zentovaní najmä mladým redaktorom Národných novín Ambrom Pietrom.
Spomedzi ženskej časti, okrem prvej predsedníčky spolku Anny Pivkovej,
si svojou dlhoročnou záslužnou aktivitou v ženskom hnutí hlavné zásluhy
a popredné  miesto v ďalšej histórii Živeny vyslúžili
známe spisovateľky Elena Maróthy Šoltésová a
Terézia Vansová.

Banská Bystrica sa v oblasti ženského hnutia
môže pochváliť osobitnou aktivitou, dokonca
prvenstvom, pretože sa stala sídlom prvého
ženského spolku na území Slovenska (po Budíne
a Pešti tretieho v Uhorsku) už 4. novembra 1829
(aj keď išlo o spolok nadnárodný, trojrečový, akým
bolo i vtedajšie mesto). Prvou predsedníčkou a
sponzorkou Ženského spolku v Banskej Bystrici
bola Pavla Súmraková. Z podnetu grófky Terézie
Brunšwickej a finančným prispením cisárskeho
sekretára s banskobystrickými koreňmi M.
Zmeškala a ďalších sponzorov spolok už v deň
svojho vzniku založil tiež prvú detskú opatrovňu v
rámci mesta i dnešného Slovenska, v svojom sídle
na Hornej striebornej č. 15. Od 1. júna 1899
spolok i opatrovňa sídlili vo svojej novej budove
na Lazovnej ulici 32 (dnešné sídlo MŠ).

Aktivity Živeny medzi slovenskými ženami v
Banskej Bystrici sú potom známe hlavne z čias
príchodu Terézie Vansovej do mesta v r. 1911,
kedy tu vedno s manželom našla svoj trvalý domov.
Jej snahy, okrem neblahých rodinných podmienok
(nemoc manžela), hamovali  spoločenské pomery,
najmä rastúca maďarizácia a onedlho tiež
dôsledky 1. svetovej vojny.

Vytúženú nápravu a nové spoločenské
ovzdušie pre činnosť Živeny i na pôde mesta  a
okolia priniesol prevrat koncom roku 1918,
spojený so vznikom ČSR. T. Vansová sa aktívne
pustila do práce, najmä ako novozvolená
predsedníčka organizácie Živeny i Ženského
spolku vo vlastnej budove na Lazovnej 32. Pod
jej redakciou tu začal v roku 1920 vychádzať nový
politicko-vzdelávací časopis Slovenská žena.
Okrem jestvujúcej opatrovne na prvom poschodí
budovy umiestnila Živena novú rodinnú školu ako
verejnú inštitúciu podporovanú štátom (Minis-
terstvo ŠNO dotovalo zariadenie a platy troch
učiteliek). K slávnostnému otvoreniu školy došlo
4. októbra 1920. Otvorili sa dve triedy päť-
mesačného gazdinského kurzu. V roku 1920
zariadenie navštevovalo 38 žiačok. Onedlho bol
v škole otvorený i večerný kurz varenia a popo-
ludňajšie kurzy šitia.

Dňom 1. júla 1921, podľa zákona, ktorý platil pre stredné školstvo,
túto súkromnú školu prevzal od spolku Živena česko-slovenský štát. Ku
škole pričlenili učňovskú školu pre krajčírske povolania. Mesto súčasne
pridelilo škole 6 000 Kč na prestavbu pôvodnej budovy školy. Keďže sa
škola rozvíjala s prispením mesta, ale mala aj podporu Ministerstva, toto
v šk. r. 1925-26 zjednotilo názov školy na Odbornú školu pre ženské
povolania. Objekt ešte rozšírili o dvorné krídlo, v ktorom okrem nových
tried umiestnili aj riaditeľský byt. Prístavbu ukončili v roku 1928. V
školskom roku 1929/1930 mala škola už 109 žiačok. Na školu prijímali
žiačky po ukončení 3. triedy meštianskej školy. Z pôvodnej dvojročnej
školy sa vyvinuli aj trojročné živnostenské odbory pre šitie šiat.

Popri odbornej príprave škola venovala pozornosť i kultúrnej a
spoločenskej výchove žiačok. Organizovali sa exkurzie i kultúrno-osvetové
vystúpenia študentiek v meste. Pri škole pracoval vzdelávací spolok

Terézia Vansová, v rámci ktorého
sa robili prednášky i spoločenské
večierky.

Škola sa ďalej špecifikovala a
pre absolventky sa stávala dobrou
prípravou k výkonu samostatného
povolania v živnosti alebo pri

sociálnej službe. Zároveň poskytovala predpísané
vzdelanie pre učiteľky domácich náuk, pestúnky,
pre školu sociálnej starostlivosti. Dievčatá tiež
pripravovala aj pre štúdium v učiteľských ústavoch
alebo iných ženských odborných školách. Vďaka
priazni osudu, ale určite aj zodpovednému pl-
neniu úloh, úspešne pretrvala až do obdobia po
2. svetovej vojne. Od septembra 1948 sa
pretransformovala na vyššiu sociálno-zdravot-
nícku školu, ktorá po viacerých obmenách, ako
Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica,
Tajovského 24, úspešne jestvuje dodnes.

Zakladateľka a 1. predsedníčka Živeny v
Banskej Bystrici Terézia Vansová sa dožila
pomerne vysokého veku 85 rokov. Zomrela ako
85-ročná, v roku 1942 a pochovaná je na
evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Svoj
život prežila aktívne, vrchovato ho naplnila prácou
v prospech slovenských žien. MO Živeny v našom
meste stihol po roku 1948 ten istý osud ako jej
centrálu, t. j. nadobro zanikla. Jej funkcie prebrala
organizácia Čsl. zväzu žien.

K znovuvzkrieseniu Živeny, spolku sloven-
ských žien, došlo až v súvislosti s vnútro-
politickými zmenami, ktoré priniesol November
1989. Svoju činnosť obnovila po 40-ročnej
prestávke, na základe výzvy spisovateľky Hany
Zelinovej, v roku 1990. Obnovená Živena
nadviazala na svoje osvedčené tradície a prispô-
sobuje ich podmienkam, požiadavkám a potre-
bám dnešných slovenských žien.

Historickým sídlom spolku je Martin, Ústredie
Živeny sídli v Bratislave. Jej prvou predsedníčkou
od roku 1990 bola Ľuba Pavlovičová-Baková,
nasledovníčkami Zora Breierová, Alena Bučeková.
Od roku 2013 je predsedníčkou Magda Vašá-
ryová. Pod jej vedením boli aktualizované Stanovy
Živeny a prijatý nový organizačný poriadok spolku
pod názvom Rukoväť Živeny. V marci 2015 sa v
Banskej Bystrici uskutočnila celoslovenská
programová konferencia spolku, ktorá prero-
kovala a stanovila hlavné úlohy činnosti Živeny v
ďalšom období. Medzi jej priority patrí aj
vybudovanie archívu, knižnice a internetového
časopisu.

Súčasnú Živenu tvoria členky desiatich
miestnych odborov, medzi nimi aj Miestny odbor Živeny, spolku
slovenských žien v Banskej Bystrici. Pôsobí od 12. 9 2013 pod vedením
predsedníčky doc. Ing. Lýdie Schniererovej, CSc. Nadviazal na činnosť
Ženského spolku z r. 1829 a pôvodnej Živeny s uvedenou vlastnou
budovou, Lazovná č. 32, hoci dnes je v podstate odkázaný iba na
pohostinnosť Domu Matice slovenskej. V súčasnosti má miestny odbor
43 členiek. Jeho ambíciou je nadväzovať na stále platné hodnoty a
tradície činnosti spolku v minulosti, a to vzdelávanie slovenských žien z
hľadiska aktuálnych otázok a problémov súčasnosti, tiež rozvoj ľudových
tradícií. Činnosť prebieha v troch kluboch: v klube fytoterapie, výtvarnom
klube a v literárnom klube, v rámci ktorých sa doteraz uskutočnili
hodnotné a zaujímavé podujatia pre všetky ženy (ale i mužov, pretože
vždy boli súčasťou spolku žien) bez rozdielu veku, politických názorov,
povolania i konfesie.

 Pavol Martuliak
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Nebolo veľa takých obcí v minulosti na našom území, ktoré by mali
predpoklady pre rozvoj ešte len začínajúceho  turistického ruchu. A
keby aj, mali dosť problémov samé so sebou, aby vôbec prežili a  len s
veľkou nedôverou prijímali všetko nové. Dobré rady nevynímajúc.

Po skončení stáročných banských činností  sa ocitli bývalé banícke
usadlosti  na križovatke svojej existencie. Staré Hory, Špania Dolina,
Piesky, Motyčky, Donovaly, ale i tie menšie, ako Buly, Potkanová, Môce,
Richtárová, Jelenec, sa museli preorientovať na výroby drobností pre
domácnosť či gazdovstvo. Navyše ešte všetko skomplikovala „Veľká
vojna“, ktorá odviala aj monarchiu.

Postupom času sa objavili smelé plány na výstavbu sanatórií na
Španej Doline i na Motyčkách. Čistý vzduch tomu dával všetky
predpoklady. Ale ako už toľkokrát, zostalo len pri plánoch a odhodlaní.

A práve k vôli ozónu sa už v dobe končiacej monarchie hrnuli masy
ľudí do špaňodolinskej lokality. Obecné zastupiteľstvo sa chopilo
iniciatívy a vypracovalo nasledujúci dokument:

Predpis obce Špania Dolina vo veci udržiavania čistoty a poriadku
ulíc, námestia, priestorov a promenád.

§ 1. Obec Španiu Dolinu v posledných rokoch z roka na rok
navštevuje viac a viac rekreantov, aby sa nadýchali bezprašného
vzduchu nasýteného ozónom a takto si zase o rok predĺžili možnosť
ďalej zápasiť so životom.

§  2. Z hľadiska všeobecného zdravia a všeobecnej čistoty bolo by
potrebné, aby obec  návštevníkmi najfrekventovanejšie miesta, na pastvu
odchádzajúcim a z pastvy sa vracajúcim statkom znečistené, dala očistiť,
nato však obec pre svoju všeobecne známu chudobu nie je schopná,
preto obecné zastupiteľstvo vyslovuje že:

§  3. Nakoľko sa v obci Špania Dolina s cieľom letovania v obci viac
ako týždeň bude osoba, muž alebo žena staršia ako 20 rokov,  zdržiavať,
na čistotu ulíc, priestorov, promenád, ako aj na postavenie lavičiek na
voľných priestranstvách, je každý povinný zaplatiť 2 koruny.

§  4. Príjmy a výdaje prostredníctvom obecného predstavenstva
idú na fond základiny všeobecnej čistoty, pri kontrole dvoch ľudí z radov
rekreantov.

§  5. Tento predpis po schválení komisiou zákonného úradu
okamžite vstúpi v platnosť.

§  6. Súčasný predpis bol prejednaný na riadnom zasadnutí
zastupiteľského zboru obce Špania Dolina, 2. februára 1914.

Špania Dolina, 2. februára 1914.

Obecná pečiatka, podpísaný richtár Benjamin Šávolt a notár
Jaszenszký.

Hlavný slúžny vrátil dokument s poznámkou, že sa nemusí schvaľovať
na úradoch, lebo obec má právo takéto nariadenie uviesť do života.

                                                                     Michal Kiššimon

Kresťanské kostoly, kostolíky a chrámy sú nielen
miestom duševnej obnovy, ale sa v nich nachádza nesmierne
množstvo umeleckých predmetov. Či sú to už vlastné oltáre,
sochy a obrazy nielen zo života Ježiša Krista, ale aj iných
svätcov. Nechýbajú ani kvety, po celý rok živé ako symbol
nekonečného života, alebo kvety ako rôzne symboly.
Pozrime sa na ne.

Okrem už spomínaných živých kvetov najvýznamnejšie nepriame
symboly rastlín sú hostia a víno. Prvý z nich – hostia sa vyrába z pšenice
(Triticium aestivum) za prísnych, nielen hygienických podmienok.
Druhý symbol ukrytý v kalichu je víno. Jeho zdrojom sú strapce viniča
hroznorodého (Vitis vinifera) a treba dodať, že  víno sa vyrába bez
pridávania cukru.  Oba symboly kveteny sú vyšité aj na zadnej strane
vybraných  ornátov kňaza. Na Slovensku je jediným výrobcom oboch
omšového vína aj hostií jedna východoslovenská súkromná spoločnosť.
Významným artefaktom kveteny sú oltáre a sochy vyrábané zväčša, či
výhradne z lipového dreva. Zdrojom bola lipa (Tilia sp.). Iný druh
poľnohospodárskej plodiny sa ukrýva vo vlastnom rúchu - ornáte a
obruse pokrývajúcom obetný stôl. Sú pripravené z ľanu, kedysi aj u
nás bežne pestovaného ľanu siateho (Linum usitatissimum L.).

Častým motívom výzdoby kostolov sú listy akantu. Je to rastlina z
čeľade bodliakovitých  a má krásne tvarované listy. Používal sa aj na
ozdobu korintských stĺpov a to už od roku 400 pred n. l. So symbolmi,
či artefaktami flóry sa stretávame už pri narodení Ježiša Krista. Veď
ako prví sa mu prišli pokloniť pasteri oviec z neďalekých pasienkov, na
ktorých musela rásť aj tráva (čeľaď Gramineae).

Od troch mudrcov z Východu dostal malý Ježiško okrem zlata aj
myrhu a kadidlo. Kadidlo je v podstate živica získaná z kmeňa stromu
kadidlovníka (Boswellia  sacra)  narezaním jeho kôry. Často sa
používa v kombinácii s myrhou a balzamami a pri jej pálení sa uvoľňuje
korenistá aróma.Často sa používa pri náboženských obradoch.
Západné kresťanstvo prevzalo jeho používanie z Blízkeho východu.
Myrha je modrozelená živica získaná sušením miazgy stromu
Commiphora myrha (čeľaď Burseraceae) pochádzajúceho zo
Somálska a východnej Etiópie. Strom dorastá do výšky 4 m. Je
doslova obsypaný ostňami. Meno pochádza z hebrejského murr
(maror), čo znamená horúci. Myrha sa získava zo stromu Cophora
myrrha z čeľade Burseraceae. Pochádza z oblasti Arabského
polostrova (Jemen, Omán) a taktiež z Afriky (Etiópia, Somálsko). Strom

dorastá do výšky asi 4 m a je veľmi ostnatý. Myrha je súčasťou kadidla
a v staroveku bola hodnotená  viac než zlato. Tiež sa používala ako
súčasť rôznych parfémov, zubných pást, pleťových vôd a pod.

Posledný rastlinný druh je taktiež spätý s kresťanstvom, kon-
krétnejšie s usmrtením Ježiša Krista a jeho „korunovaním“ rímskými
vojakmi. Pôvodne sa myslelo, že Kristovu tŕňovú korunu tvorili konáriky
rastlinného druhu  Euphorbia tilli. Ten však v Ježišových časoch rástol
iba na Madagaskare, takže  v tomto prípade neprichádza do úvahy.
Najskôr išlo o ker, resp. menší stromček Zizyphus spina christi, z
konárikov ktorých vojaci zhotovili pre Ježiša „kráľovskú korunu“.

Norbert Gáborčík

Kadidlovník

Myrha Kristova koruna - Ziziphus spina-christi

Akant
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V decembri minulého roku sme uverejnili článok Generál
Mirko Vesel – Vojenská príprava a vyhlásenie Povstania os-
vetľujúci osudy rukopisu spomienok jednej z kľúčových
osobností ozbrojeného protifašistického vystúpenia sloven-
ského národa v auguste 1944. V dnešnom a nasledujúcich
číslach Permonu priblížime čitateľom najzaujímavejšie pasáže
tohto vzrušujúceho autentického textu.

Vznik organizácie a činnosť vojenského revolučného
vedenia do konca roku 1943

Začiatky vojenského revolučného vedenia siahajú do roku 1939,
keď dnešný riaditeľ firmy Kotva v Bratislave Alois Štván podával správy
o prípravách a opatreniach pre prechod nemeckej armády cez
Slovensko počas poľského ťaženia. Pri svojej návšteve Budapešti sa
zoznámil s Milošom Bondym z Prahy, ktorý ho požiadal o prenášanie
peňazí z Budapešti do Prahy na financovanie odchodu dôstojníkov a
hlavne pilotov z Protektorátu na západ.

Nezávisle na Štvánových cestách (so Štvánom som sa vtedy
nepoznal) som sa na jar 1940 na podnet doktora Michala Zibrína pokúsil
zorganizovať väčšiu skupinu slovenských dôstojníkov na odchod do
zahraničia. S tým cieľom odobral som sa za svojimi bratmi kpt.
delostrelectva Milošom Veselom do Ružomberka a kpt. delostrelectva
Milanom Veselom do Trenčína. Vydal som im potrebné inštrukcie a
informácie o spôsobe dorozumenia a poveril ich získavaním ďalších
dôstojníkov pre túto akciu. Prechod sa mal uskutočniť cez Modrý Kameň
prostredníctvom môjho brata, tamojšieho predsedu okresného súdu
Ivana Vesela, ktorý vedel o vyskúšanej a osvedčenej ceste. Takto sa už
v roku 1939 podarilo bezpečne dopraviť do zahraničia viacerých
českých dôstojníkov s pomocou statkára Slávika, ktorého časť majetku
pripadla po viedenskej arbitráži do Maďarska. Na porade u nášho švagra
doktora Nábělka v Banskej Bystrici však Ivan Vesel presadil názor, aby
slovenskí dôstojníci československého zmýšľania neodchádzali do
zahraničia, ale sa medzi sebou organizovali a boli pripravení, lebo príde
čas, keď ich bude viac potreba doma ako za hranicami.

V novembri 1941 odcestoval do Istanbulu nákupca koží v Bošanoch
Rendek a za ním v januári 1942 Alois Štván s plánom ostať tam a
nadviazať spojenie s československou odbojovou organizáciou. Túto
cestu umožnil riaditeľ podniku v Batizovciach Ján Lepík, ktorý bol o jej
účele informovaný. Štván uzavrel v Istanbule niekoľko obchodov, aby
firma Baťa bola zainteresovaná na ďalších obchodných cestách, a tak
sa umožnilo ďalšie spojenie. Súčasne bolo dohovorené dodanie dvoch
vysielačiek v zásielke surových koží na Slovensko. Rendek sa vrátil
späť v januári 1942 a v marci 1942 sa vrátil tiež Štván, ktorý sa po
návrate do Batizoviec zišiel s vedúcim kompenzačného oddelenia v
Bratislave Jozefom Špátom, ktorého informoval o možnostiach
obchodných ciest do Turecka. V novembri odcestoval do Istanbulu
Špáta, ktorý sa prezentoval u pplk. gšt. Hájíčka a oboznámil ho s
pomermi v Bratislave a u firmy Baťa. Hájíček poveril Špátu novými
úlohami:

1. Vrátiť sa do Bratislavy a postarať sa o bezpečné prevzatie
vysielačiek a prípadne i zbraní a peňazí odoslaných na Slovensko.

2. Zorganizovať rádiotelegrafické spojenie s československou
vojenskou misou v Istanbule.

3. Postupovať podľa všeobecných smerníc pre zber správ a
konšpiratívnu činnosť vôbec.

V polovici februára 1943 som vyhľadal Štvána v Kotve – naše
zoznámenie sprostredkoval riaditeľ z Batizoviec Ing. Viliam Ríša. Hneď
pri prvom rozhovore vznikla medzi nami vzájomná dôvera a je príznačné,
že od počiatku nikdy nebolo medzi nami názorového rozdielu na celkovú
politickú situáciu, na budúce usporiadanie v Republike a na postup
konšpiratívnej práce. Na základe toho ma Štván otvorene vyzval k
spolupráci, ktorá v tej dobe pozostávala zo zbierania správ, ktoré mali
byť príležitostne odosielané do Turecka. Zdelil som mu, že takúto prácu
vykonávam už od roku 1942 a mám možnosť z času na čas odosielať
správy aj inou spoľahlivou cestou. Takto vyvinula sa medzi nami veľmi
tesná spolupráca a úzky priateľský vzťah, čo viedlo k častým schôdzkam
jednak v kancelárii Kotvy, ale najčastejšie v Štvánovom súkromnom
byte v Bratislave, Valy číslo 40.

Pre spravodajskú čin-
nosť mal som už vtedy
svojich spolupracovníkov.
Pri získavaní správ vojen-
ského rázu napomáhal mi
pplk. dr. Mikuláš Ferjenčík,
pridelený na Veliteľstve
pozemného vojska (VPV) v
Banskej Bystrici, pri zosta-
vovaní správ hospodár-
skeho rázu JUDr. Václav
Vaško, generálny sekretár
Obchodnej a priemyselnej
komory v Banskej Bystrici,
ktorý podľa potreby robil tiež
spojku medzi mnou a Fer-
jenčíkom. Správy o podni-
koch zapojených do voj-
novej výroby, veľmi presne
spracované, ako i informácie o uzneseniach Komitétu hospodárskych
ministrov ochotne dodával kpt. Gusto Neštiak, pridelený na oddelení
pre vojnový priemysel Ministerstva národnej obrany (MNO). Správy o
počtoch zbraní, munície a jej uskladnení sme získavali od pplk. Haviara
a neskôr správy organizačného a taktického rázu od kpt. gšt. Štefana
Murgaša.

Hotové správy pripravené na odoslanie do vhodnej príležitosti
uschovával a neskôr pri ich zostavovaní mi napomáhal plk. Emil Prát,
pridelený na MNO. Spojenie so zahraničím bolo odkázané výlučne na
príležitostné zahraničné cesty spojok (skupina Flóra Ing. Jána
Országha), a preto bolo vynaložené veľké úsilie vybudovať priame
telegrafické spojenie privezením vysielačiek prostredníctvom  Jozefa
Špátu (krycie meno Hela).

Štván v tej dobe dostáva správy z okolia Flóry, že politické a iné
ilegálne skupiny nevedia sa zjednotiť a nie sú žiadne vyhliadky, že by
prišlo k vytvoreniu jednotného podzemného politického hnutia. Táto
roztrieštenosť mala neblahý vplyv aj na vojakov. Za týchto okolností a
vedomí si toho, že prevrat a povstanie môže urobiť len armáda, rozhodli
sme sa so Štvánom vytvoriť vojenské revolučné vedenie a započať
prípravy na vojenský odboj. Postup a vojenský cieľ vojenského
revolučného vedenia sme stanovili takto:

1. Vojenské revolučné vedenie, v súčinnosti s politickým vedením,
pripraví a vykoná vojenský odboj a povedie otvorený boj proti Nemcom.
Vyslobodí sa z vojnového stavu proti spojencom, do ktorého bolo proti
vôli národa vrhnuté okolnosťami a zradcami. Slovenský národ sa tak
zaradí tam, kam túži a patrí, t. j. do radov spojeneckých národov, ktoré
vedú boj proti fašizmu a nacizmu.

2. Boj sa vedie za obnovenie jednotnej Československej republiky
v čele s prezidentom dr. Benešom.

3. Úlohou vojenského revolučného vedenia je vykonať povstanie a
viesť boj proti Nemcom až do oslobodenia územia celej ČSR bez ohľadu
na politické usporiadanie, ktoré si slobodne určí národ po oslobodení.

4. Vojenské revolučné vedenie nebude podporovať žiadnu politickú
skupinu a jej politické ciele. Bude pôsobiť na zjednotenie politických
skupín a sústredenie všetkého snaženia na boj proti Nemcom v
jednotnom revolučnom vedení.

5. V prípravách a v oslobodzovacom boji bude postupovať v súlade
s londýnskou vládou a s vrchným veliteľom československej brannej
moci prezidentom Benešom.

6. Vojenské revolučné vedenie bude pozostávať len z úplne
spoľahlivých, nijakým spôsobom ani doma ani na fronte nekompro-
mitovaných dôstojníkov, ktorí neprestali sa cítiť a ostali českoslo-
venskými dôstojníkmi. Aby sa dosiahlo zjednotenia, malo byť utvorené
v prvom rade z tých dôstojníkov, ktorí už boli zapojení na niektoré
odbojové skupiny, ale len z takých, ktorí zhora uvedeným podmienkam
vyhovujú, lebo bez ohľadu na ich zapojenie, len u tých sa dá pred-
pokladať, že sa akcia predčasne neprezradí, budú pozitívne pracovať
a v rozhodujúcej chvíli nesklamú.

Ludvík Nábělek a Mira Nábělková

Mirko Vesel na pamätnej fotografii
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Do Bratislavy cestoval mešťanosta Ondrej Smida s vedúcim notárom
Schlosserom a v prvom rade navštívili pána prezidenta, ktorému
odovzdali  vyhotovený Pamätný spis  tohto znenia: „Deputácia mesta
Banská Bystrica zdvorile žiada, aby dôležité verejné budovy,
zariadenia, továrne a hlavne hydrocentrála mestskej elektrárne boli
zachované v takom stave, v akom sa teraz nachádzajú, prípadne ak
by sa v nich  nachádzali  nejaké také  prístroje, ktoré by boli závadné
našim vojnovým účelom, tieto by sa mohli odstrániť, ale samotné
budovy aby boli  ponechané tak, ako stoja, čím by vôbec nemali žiaden
strategický význam. Tieto budovy sú nasledovné:

1. Mestská elektráreň.
2.  Mestské obytné domy, na ktoré má mesto ešte dlžoby  20 000 000.
3. Veľká mestská budova, v ktorej sa teraz nachádza  vojenské

veliteľstvo a ktorá bola zariadená na vojenskú nemocnicu.
4. Veľký mestský obytný dom na Uhlisku.
5. Ústredná budova Slovenských elektrární.
6. Učiteľská akadémia.
7. Budova riaditeľstva štátnych lesov a majetkov a k nej patriaci

veľký obytný dom.
8. „Vincentínum“, veľká bu-

dova milosrdných sestier,
ktorá slúži tomuto rádu
a kde sú teraz opatrovaní
nemeckí vojaci.

9. Budova chlapčenského
gymnázia.

10. Biskupská rezidencia.
11. Budova pošty a tele-

grafov.
12. Veľká budova ľudovej

školy pri kostole.
13. Obchodná akadémia.
14. Štátna meštianska

škola.
15. Budova sédrie.
16. Priemyselná škola.
17. Obchodná a priemyselná

komora.
18. Dievčenské gymnázium.
19. Mestský národný dom,

jediný kultúrny stánok.
20. Učňovská škola.
21. Budova Notárskeho

internátu.
22. Budova Národnej banky.
23. Obytné domy, v ktorých

bývajú  len občania.
Sme si vedomí toho, že mosty

majú strategický význam. Z týchto
by sme mohli obhajovať len tú
prechodnú lavicu, ktorá vedie z
Národnej ulice k malej železničnej stanici a slúži iba pre pešiu premávku.
Taktiež most v Hámre pri továrni Pavla Ruttkaya a most u konca
Rázusovej ulice žiadame ponechať, lebo popod tieto mosty vedie hlavná
rúra mestského vodovodu. Je  to možné preto, lebo rovnako i za nimi
ako aj pred nimi bude niekoľko mostov vyhodených do vzduchu.

Všetky tieto budovy a továrne boli aj dosiaľ ponechané ako
strategicky bezvýznamné a keďže by sa mali zničiť práve našim
vlastním vojskom, mesto Banská Bystrica by túto stratu vzácnych
budov vôbec  neznieslo a bolo by sotené vývinom naspäť najmenej
50 rokov. Na mnohé z týchto budov  má mesto veľké miliónové
dlžoby, ktoré dlžoby by ostali a budovy, podniky, boli by zničené a
takto občianstvo by schudobnelo, nemohlo platiť vôbec nič a
hospodárstvo mesta by sa dostalo do krajnej  zúfalej situácie, čiže
by skrachovalo.

Dovoľujeme si svoju prosbu opätovať a v nádeji, že táto bude
priaznivo vybavená, sme s pozdravom Na stráž!

Banská Bystrica, dňa 27. januára 1945.“

Pán prezident na žiadosť mesta odpovedal, že teraz majú slovo
stratégovia. Deputáciu poslal za predsedom vlády Dr. Štefanom Tisom
a ministrom zahraničia. Predseda vlády zavolal legačného radcu Mračnu
a nariadil mu vyhotoviť verbálnu nótu na nemeckého vyslanca. Tento to
aj urobil a na nemeckom vyslanectve Pamätný spis pojali do spisu hneď
a povedali, že sa postarajú ešte dnes, aby patričný veliteľ dostal pokyn,
aby tie budovy neničili, ktoré nemajú strategický význam.

1. februára  sa vzdialil, alebo vzdal svojho úradu mešťanosta Ondrej
Smida. Úrad prevzal od Gustáva Zemana na nátlak Nemcov. Je krutá
doba, nik nechce niesť zodpovednosť a hazardovať so životom, nielen
svojím, ale aj svojej rodiny. Nik nevie, čo bude zajtra a ako bude.  Funkciu
mešťanostu neprijal ani Jozef Francz ani Viliam Klimo, preto bol za
mešťanostu vymenovaný komunista Ondrej Strieš. Pre ťažkú situáciu
Miestny výbor povoľuje všetkým mestským zamestnancom vyplatiť dve
mesačné zálohy.

A nebesá sypú sneh bez objednávky a obrovské množstvá ľudí
nakomanduje nemecká armáda na odpratávanie snehu zo železničnej trate
do Harmanca, aby sa stade predral transport vlaku s demontovaným
zariadením papierne, ktoré má byť vyvezené do Nemecka!

Začiatkom februára vypustili z
väznice 18-ročného syna bulhar-
ského záhradníka Rajkova. Väznili
ho, lebo z pištole sa učil strieľať
doma na poli. Odviezli ho rovno na
práce. Našli ho potom mŕtveho v
chotári Šalkovej.

V Národnom dome je v jednej
miestnosti umiestnené nemecké
telefónne ústredie. Práve tu vy-
buchla nálož 8. februára. Bol zabitý
jeden nemecký vojak, ktorý tu mal
službu. O tri dni, 11. februára mali
byť ako odveta zastrelení piati
zaistení, najaktívnejší pomáhači
partizánom. Situácia je veľmi zlá a
nebezpečná. Nemci kladú míny a
strieľajú na pohyblivé ciele. Naj-
lepšie je sedieť doma, modliť sa a
čakať. Voľáko už len bude.

19. februára zavítal do Banskej
Bystrice pán minister vnútra Mach
s vládnym poverencom Dr. Jánom
Ďurčanským, aby vyšetrili sťažnosť
mesta podanú predsedovi vlády Dr.
Štefanovi Tisovi. Sľúbil ihneď
zakročiť u príslušného veliaceho
generála nemeckej brannej moci  v
Bratislave. V nasledujúce dva dni
bude biografické predstavenie v
prospech vojnovej zimnej pomoci.
Vo Zvolene sa vybralo 20 000 Ks.

Toto je potrebné zabezpečiť aj tu! Ak bude treba, tak doložiť z pokladne
mesta.

Mešťanosta oznamuje 21. februára, že ortskomandatúra by bola
ochotná povoliť rozobranie mostu pri malej stanici. Všetky mosty v meste
sú už podmínované a taktiež aj drevený most na Huštáku. Most pri
malej stanici stál 265 000 Ks, a teraz je otázkou, či má byť rozmontovaný
alebo ponechaný svojmu osudu.

Nemci demontovali telefónne vedenie 20. marca a všetci aj s gesta-
pom utekajú smerom na Harmanec, na Štubnianske Teplice, na Berlín! Je
už veľmi veľký zmätok! Sovieti ich ostreľujú od Zvolena. Na veži je ešte
guľomet, ale tie sú aj na námestí, aj vo všetkých uliciach okolo námestia.

Ráno 25. marca 1945 sa ozvú krátko po sebe dva obrovské výbu-
chy. To Nemci vyhodili dva kamenné mosty ponad rieku Hron do
vzduchu. A utekajú! To je posledné zvonenie. Rusi sú už na druhom
brehu Hrona! Čo nás čaká a čo nás neminie?!

                                                             Michal Kiššimon
Koniec prvej časti

1. ČASŤ Pokračovanie zo strany 1.

Želzničný most 1892 - 1945 na historickej pohľadnici

Železničný most v roku 1945
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Štátoprávne zmeny roku 1939 mali dopad aj na spolkový život -
dovtedajší aktívny Klub československých turistov (KČST) pokračoval  v
Čechách a na Morave ako Klub českých turistov  (KČT) a na území
novozniknutého slovenského štátu  sa pretransformoval na Klub
slovenských turistov a lyžiarov (KSTL)

O činnosti KSTL v Banskej Bystrici sa v  Štátnom archíve zachovali
Zápisnice z rokov 1939 - 1949. Prvou je Zápisnica z ustavujúceho valného
shromaždenia Klubu slovenských turistov a lyžiarov, odboru v Banskej
Bystrici, ktoré sa konalo 31. mája 1939 o 20. h v malej sieni Národného
domu v Banskej Bystrici. Za  predsedu bol zvolený okresný náčelník Dr.
K. Bulla, I. podpredseda JUDr. Ing. Jozef Šimčisko, II. podpredseda
Gejza Tichý - za turistiku, III. podpredseda Štefan
Muliczky - za lyžiarstvo a tajomníkom sa stal Juraj
Bukvaj. Do výboru boli kooptovaní aj ďalší známi
Bystričania – prof. Karol Kiszely ako pamiatkový refe-
rent a šéf sprievodcov, Karol Líška ako značkár,
Ľudovít Rosenauer ako náčelník vodákov a ako
klubový lekár primár MUDr. Petelen.

Do novoutvoreného odboru KSTL  sa včlenili
dovtedajšie spolky - Ski klub Banská Bystrica,
miestny odbor KČST v Banskej Bystrici a miestny
odbor KČST v Radvani nad Hronom - spolu to bolo
390 členov. Informačná stanica KSTL bola v hoteli
Národný dom.

V denníku Naše noviny bol 3. 2. 1939 uverej-
nený obežník, ktorý oznamoval: „Podľa stanov KSTL
bol ustanovený v Banskej Bystrici dňa 25. januára
1939 Lyžiarsky sbor KSTL ako najvyššie fórum
slovenského lyžiarstva. Náčelník Lyžiarskeho sboru
bol už zvolený na valnom zhromaždení KSTL v Lipt.
sv. Mikuláši. Je ním JUDr. Jozef Šimčisko, banský
komisár v Banskej Bystrici.“  Medzi činovníkmi sa
uvádzajú aj ďalší Bystričania - Ján Saktor, profesor Jozef Koudelka, Václav
Kocum, Ján Ružinský, Pavel Novák, Juc. Adolf Štefko a Poldi Slovák.
Prvou veľkou akciou lyžiarov boli 1. majstrovstvá Slovenska v behu a
skoku na lyžiach, ktoré usporiadal KSTL 18. a 19. februára 1939 v
Banskej Bystrici.

Ďalší veľký lyžiarsky sviatok zažila Banská Bystrica 3. - 10. 2. 1946,
keď Lyžiarsky sbor KSTL usporiadal prvé lyžiarske majstrovstvá v
obnovenej Československej republike. O tom, aké boli podmienky pre
organizáciu tohto podujatia, písal potom Václav Kocum v Krásach
Slovenska: „...v Banskej Bystrici sme bojovali proti prírode a proti
nedostatku pracovníkov.“

Hospodárske aktivity odboru sa zameriavali najmä na udržanie
prevádzky turistických chát. K zvýšeniu ich návštevnosti napomohol aj
Ústredím KSTL ustanovený „Sviatok slovenských hôr“ – 16. 6. 1940.
„Vzdor špatnému počasiu na Kráľovej studni bolo 100 účastníkov, na
Panskom Dieli 80, na Suchom vrchu 20 a na chate nad Králikmi 80
účastníkov“.  Na Kráľovej studni a na Suchom vrchu boli v roku 1941 v
rámci letného tábora ubytované nemecké deti. Celkovo bola návštevnosť
chát pomerne slabá, náklady na ich prevádzku prevyšovali príjmy a navyše
odbor KSTL musel po likvidácii KČST prevziať na seba pohľadávku za
financovanie niektorých prác pri stavbe chaty na Kráľovej studni –
konštatuje sa to ešte v zápisnici zo 14. augusta 1941.

Miestny odbor Slovakotouru v spolupráci s bystrickým odborom KSTL
vydal publikáciu „Sprievodca po Banskej Bystrici a okolí“, v ktorom je aj
prehľad o letných a zimných výletoch do okolia mesta.

Turistické aktivity odboru KSTL ilustruje  Zpráva výletného referenta z
roku 1942: „...konalo sa 40 spoločných výletov. Z toho bolo 15 výletov
turistických – peších - a 25 výletov lyžiarsko-turistických a  výletov účastnilo
sa celkom 562 osôb“.  Športové aktivity lyžiarov zúročovali desaťročnú
tradíciu predchádzajúceho Ski-klubu a úspešne sa zúčastňovali na všetkých
významnejších lyžiarskych pretekoch na Slovensku. V rámci odboru pôsobili
aj vodáci a záslužnú činnosť  pri značkovaní a údržbe turistických chodníkov
vyvíjali značkári. Zápisnica  VI. riadneho valného zhromaždenia odboru
KSTL v Banskej Bystrici z dňa 12. 4. 1944 uvádza, že odbor má  501

členov. Po tomto dátume zápisnice na dlhú
dobu končia – a činnosť odboru sa na  rok
prerušila.

 Ďalšie valné zhromaždenie sa konalo
už po vojne, 16. augusta 1945. Tajomník
Juraj Bukvaj na ňom v úvodnej reči oznámil, že „Národná rada ČSR svojím
nariadením č. 51 z 27. júna 1945 uznala činnosť KSTL za veľmi dôležitú
pre  národohospodárstvo a zdravie národa  a povolila jeho ďalšiu činnosť.“

Zápisnica zo 6. 9. 1945 uvádza, že odbor KSTL na požiadanie
prípravného výboru prvých osláv SNP, ktoré sa konali v Banskej Bystrici,
zorganizoval exkurzné výlety na pamätné miesta z povstania v okolí

Banskej Bystrice.
V rokoch  1946 - 1949 pôsobil Juraj Bukvaj už

ako predseda odboru KSTL Banská Bystrica a pri
svojom zvolení do tejto funkcie predniesol svoju víziu
o ďalšom smerovaní činnosti odboru nasledovnými
slovami: „Banská Bystrica je výletným miestom a isto
nikdo z nás nechce, aby túto svoju pozíciu, ktorá jej
je daná pre jej krásu a pre bohatosť prírodných krás
jej okolia, stratila. KSTL môže svojou činnosťou
veľmi mnoho vykonať pre prospech mesta a jeho
okolia. KSTL by mohla byť iniciátorom a tvorcom
všetkých predpokladov a zariadení pre čo najväčší
rozmach cestovného ruchu.“

V zápisniciach sú potom zaznamenané  snaženia
odboru KSTL  pri napĺňaní uvedenej vízie  - program
vybudovania výťahov na Krížnu a na Urpín, práce pri
sprístupňovaní  a výskume Harmaneckej jaskyne  a
najmä snaha o výstavbu vojnou zničených chát
odboru pri Kráľovej studni a na Panskom dieli.
Zápisnica z 11. 4. 1947 uvádza tiež zámer výstavby
„obrovského pomníka a lanovky na Panský diel“, a

poukazuje sa na nutnosť vybudovania „turistického domova“ v B. Bystrici.
Činovníci odboru sa v roku 1947 venovali najmä stavebným zámerom,

pretože, ako uvádza zápisnica z 1. 10. 1947, „ výletná činnosť sa nedala
prevádzať pre zákaz chodenia do hôr v súvislosti s benderovcami.“

Rok 1948 však už predznamenáva iné problémy. Zápisnica z
výborovej schôdze 22. marca 1948 uvádza: „Pán predseda Bukvaj podal
obšírny referát o udalostiach minulých dní na ústredí KSTL a o utvorení
akčných výborov u všetkých zložiek KSTL. Ustanovujúci akčný výbor pri
našom odbore má pripraviť valné shromaždenie odboru ako aj nový návrh
členov výboru z pokrokove smýšľajúcich jedincov, ktorí by boli zárukou
ďalšej zdarnej práce odboru na poli turistickej a lyžiarskej.“

Posledná zápisnica v zachovanom súbore zápisníc banskobystric-
kého odboru KSTL je datovaná 9. júna 1949 na XI. riadnom valnom
zhromaždení a jej závery sú ešte plné optimizmu a plánov. Predseda J.
Bukvaj konštatuje: „V roku 1949, ktorý je rokom zahájenia päťročnice,
vstúpili sme aj my do turistickej päťročnice, v ktorej budujeme veľké dielo
- staviame novú veľkú modernú chatu pri Kráľovej studni na miesto Nemcami
vypálenej chaty. Budeme sa preto musieť podujať previesť tento náš
program pokiaľ nám na to budú dané možnosti a to k spokojnosti našej,
ako aj spokojnosti celej pracujúcej a prírodu milujúcej spoločnosti.“

V  roku 1949 sa však začína celoštátna akcia zjednotenia telovýchovy
pod Jednotnú telovýchovnú organizáciu Sokol. Ústredný výbor KSTL v
Liptovskom Mikuláši v snahe o zachovanie existencie Klubu slovenských
turistov a lyžiarov vydáva „Pamätný spis“ adresovaný prezidentovi republiky
a vládnym činiteľom, v ktorom žiada o ponechanie KSTL mimo Sokola.

O ďalšom vývoji však už bolo rozhodnuté – zrejme sa v Sokole našli
lepší „pokrokove smýšľajúci jedinci“ a Klub slovenských turistov a lyžiarov
musel uzavrieť desaťročie svojej činnosti. Počnúc rokom 1950 boli
turistické organizácie začlenené pod Náčelníctvo turistiky JTO Sokol.
Tajomníkom tohto náčelníctva sa stal dovtedajší člen výboru bystrického
odboru KSTL Václav Kocum – jeho podpis je na prípise z augusta 1950,
ktorým JTO Sokol nariaďuje odstrániť z turistických chát nápisy a znaky
Klubu slovenských turistov a lyžiarov.

Dušan Kaliský
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Skôr narodení Banskobystričania si snáď ešte pamätajú na sošku
Madony s dieťaťom, ktorá sa nachádzala v nike (výklenku) budovy
lesného riaditeľstva nad podchodom do Národnej ulice. Túto niku so
soškou zakomponoval projektant Gyula Wälder na priečelie novej
budovy Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva, ktorú postavili v
rokoch 1913 – 1916, a to takmer na rovnakom mieste ako bola na
predchádzajúcej budove Kammerhofu (Komorský dom). Na novej
budove palácového vzhľadu sa nika so soškou nachádzala len o niečo
vyššie ako pôvodne, a to v strede nad zaklenutým vstupom do vtedy
vznikajúcej Národnej ulice.

Počas vyžívania budovy les-
ného riaditeľstva na Nám. SNP č. 8
Krajským výborom Komunistickej
strany Slovenska (1950 – 1972)
sa soška stala ideologicky nežia-
ducim sakrálnym symbolom. Situá-
ciu spočiatku riešili tak, že pred
niku predsunuli drôtenú sieť na
ktorú umiestnili komunistickú
hviezdu z neónových trubíc. Problé-
mom ale bolo, že hviezda osvet-
ľovala aj sošku v pozadí a preto
niku provizórne zastreli plach-
tovinou. Definitívnym riešením
však bolo odstránenie sošky a
zamurovanie niky v roku 1964,
pred oslavami 20. výročia SNP,
kedy premiestnili aj Mariánsky stĺp
z námestia do hradného areálu.

Po roku 1989 sa začalo s odstra-
ňovaním krívd spôsobených to-
talitným režimom aj na sakrálnych
pamiatkach. V roku 1994 sa
podarilo po 30 rokoch prinavrátiť
Mariánsky stĺp na pôvodné miesto
v čele Námestia SNP. Ozývali sa
aj hlasy požadujúce návrat sošky
Panny Márie do uprázdnenej niky
nad vstupom do Národnej ulice.
Niektoré hlasy zas spochybňovali
identitu sošky Madony. Podľa nich
soška nepredstavovala Pannu
Máriu s dieťaťom, ale buď Sv.
Floriána patróna hasičov alebo Sv. Barboru patrónku baníkov keďže
sa pôvodne nachádzala na budove Kammerhofu teda sídla banskej
komory, či mytologického boha lesov Fauna. Treba si však uvedomiť,
že Panna Mária bola aj patrónkou Uhorska a preto je logické, že na
novej budove lesného riaditeľstva postavenej ešte počas Uhorska, v
nike sa nachádzala práve ona (uhorský erb je umiestnený priamo pod
nikou). Za najspoľahlivejší v tejto veci môžeme považovať údaj Ing.
Josefa Opletala, ktorý bol v rokoch 1919 – 1921 prvým riaditeľom
československých štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici. Vo
svojej knihe  “Moje paměti“ sa o budove lesného riaditeľstva zmieňuje
takto: „...bola zdobená pamiatkou zo starých dôb, soškou Panny Márie,
ktorá stála ešte nad vchodom do starej budovy a bola pri jej búraní
zachránená a umiestnená vo výklenku priečelia novej budovy“.

V každej kultúrne vyspelej spoločnosti sa nepotrebné plastiky
odkladajú do príslušných depozitárov, rovnako aj poveternostnými vplyvmi
poškodené originály, ktoré sa potom nahrádzajú replikami. V depozitároch
cirkevných ani múzejných v Banskej Bystrici sa však hľadaná soška
nenašla, dokonca ani priamo v nike po odstránení jej zamurovania pri
rekonštrukcii budovy lesného riaditeľstva, čo naznačuje, že s vysokou
pravdepodobnosťou bola zničenia. Išlo pritom o vzácnu pamiatku prav-
depodobne už z 18. alebo 19. storočia. Dnes je už presnejšie datovanie
tejto sošky takmer nemožné, pretože sa nedá s istotou posúdiť či pri
prekladaní z pôvodného na nové miesto bol pôvodný originál len
zreštaurovaný alebo dokonca nahradený novou replikou.

Problematické je urobiť si spoľahlivú predstavu ako vlastne táto
soška vyzerala, pretože sa nezachovala jej bližšia fotografia či nákres.

Možno predpokladať, že bola zhotovená z dreva s povrchovou úpravou
polychromovaním. Soška mohla byť vysoká okolo 125 cm a po
preložení do niky v novej budove bola umiestnená na podstavci vysokom
asi 40 cm k vôli dobrej viditeľnosti z podhľadu. Podľa slabo rozpoz-
nateľných kontúr originálu sošky na zväčšenine fotografie Kammerhofu
sa dá usúdiť, že Madona drží dieťatko v pravej ruke pričom ľavou rukou
sa dotýka jeho pravého ramienka. Dieťatko malo pravdepodobne okolo
hlavičky uzučkú svätožiaru.

Stálo by za úvahu zhotoviť repliku sošky Panny Márie a vrátiť ju na

pôvodné miesto do stále prázdnej niky na budove lesného riaditeľstva
nad vstupom do Národnej ulice. Samozrejme to vôbec nebude
jednoduché, ani ľahké, a to nielen z hľadiska ochoty zainteresovaných
podporiť tento zámer, ale aj v dôsledku menej presných poznatkov o
origináli sošky. Ak by sa to však nakoniec podarilo, aj tento detail môže
prispieť k zvýšeniu kvality historického vzhľadu nielen samotnej budovy
lesného riaditeľstva, ale i celého námestia SNP

Július Burkovský.

Pôvodná budova starého Kammerhofu

Nová budova Kammerhofu na fotografii z r. 1920

Pôvodný stav a umiestnenie sošky

Stav sošky a umiestnenie po prestavbe

Nákres priečelia Kammerhofu so soškou pri prestavbe budovy
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Ako sme avizovali už v prvom tohtoročnom čísle Bys-
trického permona, v tomto roku uplynie štvrťstoročie, odkedy
sa začala písať aj novodobá história spravovania nášho mesta
ako samosprávy, volenej priamo občanmi. Po rozhovore z čísla
1 - 2015 s prvým primátorom porevolučnej Banskej Bystrice,
Ing. arch. Stanislavom Mikom, pokračujem v sérii rozhovorov
s  PhDr. Igorom Presperínom, CSc., primátorom Banskej
Bystrice v rokoch1994 - 1998.

Ako by ste charakterizovali BB v
čase, keď ste sa stali jej primátorom?

Som banskobystrický rodák a prežil som
tu celý svoj život. So zavretými očami som
nechodil ani po roku 1989. Všímal som si
veci, ktoré zostali otvorené a mohli sa riešiť,
pretože legislatíva to už umožňovala. Aj preto
som kandidoval. Ťažko som sa zmieroval s
tým, že mesto prepáslo možnosť centralizovať
na svojom území Prvú komunálnu banku, že
sa neurobilo dosť preto, aby sa získali do
majetku objekty napr. vtedajšej Stavoinvesty
či Starej radnice pri pošte. Krachujúce pod-
niky sa zbavovali MŠ a jaslí. Nepostavil sa
jediný mestský byt a zlým rozhodnutím
poslancov sa nezískala ani toľko kritizovaná
budova pri autobusovej stanici, hoci mesto
malo na ňu pripravených 20 mil. korún, aj
súhlas SAD. Odpadové hospodárstvo bolo
v troskách a sťažnosti občanov okolo Pršian
boli tiež na mieste. Tepelné hospodárstvo,
hlavne v Radvani, sa stalo nočnou morou a hrozilo úplným odstavením
stoviek bytov. Jediné, čo som si všimol a súhlasil s tým, bola prestavba
hlavného námestia a Dolnej ulice. Celkove som prevzal provinčné
okresné mesto, bez vízie do budúcnosti, v ktorom sa za celé obdobie
preinvestovalo zhruba 300 mil. korún na jeho rozvoj. Bez dlhu s
majetkom 6,6 miliardy korún a s 10% nezamestnanosťou. To sú fakty,
s ktorými som vtedy vystúpil pred verejnosťou a navrhol, čo ďalej.

Aký vzťah ste mali so zastupiteľstvom a jednotlivými
poslancami?

V komunálnej politike som nebol žiadny nováčik. Vyhral som voľby
s podporou ľavice, s jasnou predstavou a bez politického trička. V 56-
člennom poslaneckom zbore bola však veľká prevaha opozičných strán.
Celý ich záujem sa, bohužiaľ, sústredil výlučne na personálne otázky
vo vedení mesta, úrade, polícií, podnikoch, dozorných radách. Nedal
som sa odradiť a okamžite som sa rozlúčil s tými, pre ktorých bola
pálenka prednejšia ako robota. Postavil som nový tím vedúcich odborov,
riaditeľov podnikov, nové mená v dozorných radách v spoločnostiach s
účasťou mesta a definitívne aj kľúčový post prednostu úradu. Moji
oponenti vyrábali štyri roky propagandistický hluk, našli spojencov,
podávali podania prokurátorovi. Postupne sa nám ale podarilo presvedčiť
prevažnú časť poslancov, že takto ďalej „spolupracovať“ je cestou do
pekla. Schválili sme program rozvoja mesta, jeho smerovanie a stabilne
ho podporovali celé štyri roky. Samozrejme, kritici zostali, ale už boli
len viac hluční. Ak teda hovoríme o jednotlivcoch, poviem to takto: „S
niektorými výborne, s inými zle.“ Mená tých druhých som však už
vymazal z pamäti.

Bolo niečo, čo vyslovene ľutujete počas vášho funkčného
obdobia alebo naopak, niečo vás vyslovene potešilo?

Som hrdý na to, že sme prestali tlačiť pred sebou ťažké problémy,
že vznikli tri nové fakulty UMB, Akadémia umení. Robili sme opatrenia
pre pobyt bánk v meste. Prišla centrála Slovenskej sporiteľne, vznikla
Banka Slovakia. Ako náplasť za Prvú komunálnu banku sme pretlačili
do mesta centrálu Prvej komunálnej poisťovne. Boli doriešené vlastnícke
vzťahy hotelov a prišli prvé dohody s centrami cestovného ruchu v okolí

mesta a tiež s Kremnicou. Rakúšania spolu s nami investovali do
tepelného hospodárstva. Vznikla spoločnosť Stefe Banská Bystrica.
Prišli Francúzi a spoločne s nimi sme vyriešili kardinálny problém odpadu
v meste na 30 rokov dopredu. Postavili sme 148 komunálnych bytov,
dostavali sme a otvorili ZŠ v Podlaviciach a na sídlisku Rudlová - Sásová.
Do trolejovej dopravy na jej rekonštrukciu a rozšírenie sme dali 120
mil. korún. Do mesta prišli celoštátne inštitúcie – Úrad priemyselného

vlastníctva či Slovenská pošta. Konali sa
výstavy Finexu, prvýkrát sa otvorili terasy na
námestí. To všetko prináša mestu zisk.

Prišli peniaze aj práca. Nezamestnanosť
sme znížili na 4,7 %, teda o vyše 5 % menej
za štyri roky. Áno, predali sme majetok za
300 mil. korún, aby sme mohli financovať to,
o čom hovorím. Splácali sme však vždy
načas. Čo je však kľúčové? Pri tom všetkom
investovaní a kritike za tento postup, sme
zdvihli majetok mesta o 1,7 miliardy korún.
Keď som odchádzal, mal hodnotu 8,3
miliardy korún. Neprejedli sme ich a život
Bystričanom sme vylepšovali, nie zhoršovali.
Boli aj osobitné kapitoly, radnica či úrad
mesta. To sú veci, čo mrzia.

Ak by ste mohli vrátiť čas, čo by
ste urobili inak?

Ale áno. Robil by som veci aj inak. Lepšie
a bol ešte kritickejší a náročnejší k ľuďom
okolo seba, aj na seba samého. Rozhodne
si však nemyslím, že som bol predátor, alebo
páchateľ, ako to uviedli moji niektorí primá-

torskí kolegovia v minulosti. V strese sme urobili chyby. Napríklad v
tom, že sme zle odkomunikovali také vážne veci, ako keď mesto dostalo
štatút krajského mesta. Zle sme predložili verejnosti fakty o odpredaji
majetku. Málo priestoru dostala aj druhá etapa rekonštrukcie centra a
novej tržnice. Nestrácal by som energiu v napätí s niektorými zástupcami
médií, ktorí si na mne robili imidž. Menej formálny by som bol aj ku
cirkvám a ich predstaviteľom v meste. Viac by som bral názory
pamiatkarov a už by som sa nebavil o súmestí Banská Bystrica – Zvolen.
Napriek tomu všetkému si nemyslím, že som pre Bystričanov človekom
bez mena. Je mi s nimi dobre. A prijal som aj ich odpoveď, keď mi
nedali hlasy na opätovný návrat do funkcie primátora, keď mi skončil
mandát podpredsedu Národnej rady SR. Je to ich právo. Mňa to učí
pokore a úcte a to je cnosť pre človeka v mojom veku.

Sledovali ste dianie v meste aj po odchode z úradu? Ako
to hodnotíte?

Nesledoval som to príliš do hĺbky, bol som veľmi dlho preč a mimo
domova. Toto obdobie sa údajne nazýva konsolidačné. Je to asi
zdôvodnenie, prečo sa v ničom nepokračovalo. S 8,3 miliardami
majetku sa to asi mohlo robiť. Viem, že prišlo k výmene ľudí, celý môj
tím odišiel. O ďalšie obdobia som sa príliš nezaujímal aj preto, lebo
prechodne už bývam mimo Banskej Bystrice.

Ako vnímate mesto dnes a čo by ste odkázali aktuálnemu
primátorovi či poslancom mestského zastupiteľstva?

Ešte dávno predtým, ako vôbec vyšli prvé mená na primátorov,
hovoril som s pár ľuďmi o mladom mužovi, ktorý ten post podľa mňa
raz obsadí, v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti. Počul som, že to
odmietol, škoda. Ale s voľbou MUDr. Noska som spokojný. Mám dojem,
že v meste nastáva pokojnejšia atmosféra, mnohé veci sa uvoľnili, majú
ľudskejší prístup a aj záber je pomerne široký. Držím palce. A poslan-
com? Snáď sa už dohodnú na tom, čo je prospešné pre ľudí v tomto
meste. Želám im k tomu veľa odvahy.

Za rozhovor pre Bystrický Permon ďakuje Martin Klus.
Rozhovor bol autorizovaný.


