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CLUB ABBELLIMENTO
ČINNOSŤ V ROKU 2007

Milan Greguš

Milí Stupavčania a priatelia nášho mesta,
aj vďaka Vášmu záujmu sa opäť stretávame prostredníctvom našej ročenky. V uplynulom roku 2007 sme opäť
pokročili v napĺňaní nášho hlavného cieľa – dokumentovať a propagovať históriu Stupavy. Do archívu nám okrem
starých fotografií a pohľadníc pribudli aj ďalšie cenné
materiály, či už vo forme digitálnych kópií alebo darovaných originálov. Spomedzi nich možno spomenúť 16-milimetrový film hasičského cvičenia v Stupave nakrúteného
okolo roku 1950 a písomné pozostalosti po stupavských
živnostníkoch. Skopírovali sme viaceré obecné, školské
a spolkové kroniky vrátane novších videozáznamov. Pokračovali sme v archívnom výskume k dejinám stupavskej
cementárne, výsledkom bude rozsiahly príspevok v budúcich číslach. V Mestskom kultúrnom a informačnom
centre sme 5. – 26. mája zorganizovali výstavu venovanú
pamiatke miestneho učiteľa Jozefa Krištoffyho. Prezentovali sme na nej fotografie, osobné dokumenty a olejomaľby z jeho pozostalosti. Výstavu si pozrelo 250 registrova-

ných návštevníkov a po jej skončení sme výstavné panely
odovzdali Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave. Ďalšou akciou bola prezentácia starých fotografií z nášho
archívu formou projekcie v Mestskom kultúrnom a informačnom centre. Vinou zlej propagácie sme zaznamenali
nízku účasť, tieto akcie však budeme opakovať.
V budúcich číslach ročeniek budeme uverejňovať seriál príspevkov o Hlavnej ulici. Cieľom je zachytiť obraz
života v minulosti a prítomnosti na najživšej ulici nášho
mesta. Seriál začíname v tejto ročenke článkom o Námestí Svätej Trojice, pokračovať budeme Námestím Ferdiša
Kostku, Hlavnou ulicou, Námestím M. R. Štefánika, Hviezdoslavovou ulicou až po koniec Mástu. Aj týmto spôsobom
vyzývame Stupavčanov, ktorí vlastnia zaujímavé fotografie k tejto téme, aby nám ich zapožičali.
Od 15. septembra 2007 sme sprístupnili internetovú
stránku nášho združenia pod doménou www.stupava.com.
Návštevníci tu okrem kompletných starších čísel ročeniek

Otvorenie výstavy venovanej stupavskému učiteľovi Jozefovi Krištoffymu
Foto: Eva Irmanová, 2007
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Tabuľa na Obecnej škole v Máste. Foto: Milan Greguš, 2007.

nájdu aj fotogalériu, aktuality a diskusné fórum. Máme
ambíciu vybudovať na tejto adrese počas niekoľkých
rokov bohatý zdroj informácií o minulosti a súčasnosti
nášho mesta.
Naše aktivity sponzorsky podporilo takmer 200 jednotlivcov, za minuloročné ročenky sme získali 15 500 Sk.
Použili sme ich na nákup kancelárskej techniky – tlačiarní, tonera a počítačového vybavenia, ale aj na xeroxovanie materiálov, nákup spotrebného tovaru a sčasti aj na
prípravu výstavy o stupavskom učiteľovi Jozefovi Krištoffym. Z dvojpercentnej dane z príjmov sme získali od
fyzických osôb 14 661 Sk, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
nám poskytla 25 000 Sk. Peniaze priebežne investujeme
do našich aktivít. Naším najväčším sponzorom naďalej
ostáva mesto Stupava, ktoré každoročne rozhodujúcim
podielom prispieva na vydanie ročenky. Všetkým vyjadrujeme poďakovanie za prejavenú dôveru a cennú podporu našej práce.
S radosťou konštatujeme, že Stupavčania nie sú ľahostajní k svojmu mestu, viacerí nám to potvrdili svojou
ochotou a spoluprácou. Na upozornenie Ing. Viliama Ivicu
sa nám podarilo zachrániť pamätnú tabuľu Obecnej školy
v Máste, založenej v roku 1871. Stačilo málo a skončila by
pod búracími kladivami. Na novej fasáde sa pre ňu nenašlo miesto, a preto zatiaľ ostala v opatere nášho občianskeho združenia. Rovnako cenné sú pre nás informácie
pamätníkov, ktoré pomáhajú upresňovať naše bádanie.
Pozorujeme všetky stavebné zmeny v našom meste
a usilujeme sa vytvárať fotodokumentáciu na archívne účely. Súčasný stavebný rozmach v Stupave má však
aj svoju negatívnu stránku. Revitalizácia Hlavnej ulice
a rekonštrukčné práce na mestských budovách sú často
rýchlejšie ako spúšť nášho fotoaparátu. Nové krovy, fasády a okná na objektoch menia ich vzhľad, nie vždy v súlade s ich historickou hodnotou. Aj z tohto pohľadu sa javí
absencia kultúrnej komisie pri mestskom zastupiteľstve

závažnou. O zámeroch a priebehu
rekonštrukčných prác nemáme
dostatok informácií, nie vždy sa
nám podarilo zachytiť ich minulý
stav aspoň na fotografii. Okrem
rekonštrukcie škôlky na Marcheggskej ulici môže byť príkladom aj
prestavba mestského kultúrneho
strediska. Rozsiahle zmeny pohltili
jeho pôvodnú vnútornú dispozíciu,
najmä sálu s balkónom, šikmým
hľadiskom a technickým zázemím.
Sála svojmu účelu slúžila takmer
štyridsať rokov, jej vybudovanie
a prínos ku kultúrnym dejinám
Stupavy zohral kľúčovú úlohu.
Z pôvodného interiéru sály a vybavenia sa však nevyhotovila žiadna
dokumentačná fotografia.
Napriek tomu, že sa nám podarilo vybudovať pomerne bohatý
archív historických fotografií Stupavy, nemáme dostatok tých súčasných. Minulé generácie nám zanechali pomerne veľké
množstvo kvalitnej fotodokumentácie zo svojej súčasnosti. Na budovanie tej terajšej nemáme dostatok času ani síl.
Uvítali by sme spoluprácu so skúsenejším fotografom Stupavčanom. Jeho „nenápadnú“, ale záslužnú prácu docenia
najmä ďalšie generácie. Takýto cenný historický materiál
ich nielen poteší, ale poslúži im ako dôležitá pramenná
báza.
Žiaľ, ani v tomto roku sa napriek nášmu úsiliu nepodaril dokončiť projekt súpisu pamätihodností a založiť
mestské múzeum. Vhodnou budovou by mohla byť kúria
na Barónovom. Mrzí nás to o to viac, že viacerí Stupavčania sú ochotní múzeu venovať svoje rodinné pamiatky.
Veríme, že Stupava nebude patriť medzi posledné
mestá, ktoré nemajú zriadenú expozíciu o svojej minulosti. Sme presvedčení, že v dohľadnom čase sa ju podarí vybudovať. Vznik múzea podľa nášho názoru nielen posilní
prestíž mesta, ale bude potvrdzovať aj kultúrnosť jeho
obyvateľov.
S vďakou privítame vašu podporu aj formou poskytnutia dvoch percent dane z príjmov. Pre záujemcov uvádzame identifikačné údaje

Názov: „CLUB ABBELLIMENTO“
Sídlo: Keltská 7
900 31 Stupava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30857643
Číslo účtu: 0182530677/0900

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporia
našu činnosť.
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OCHOTNÍCKE DIVADLO
V STUPAVE A V MÁSTE
2. časť

Milan Greguš

Divadelný ochotnícky krúžok Záhoran v Máste
Divadlu však zostala verná aj v svojom novom bydlisku.
Divadelný ochotnícky krúžok (DOK) Záhoran v Máste bol
Až do dôchodku účinkovala v divadelnom ochotníckom
založený krátko po druhej svetovej vojne. Jeho členovia sa
krúžku v Bojniciach.
snažili nadviazať na prácu svojich predchodcov združených
Posledným predstavením mástskych ochotníkov bola
v Miestnej jednote slovenského roľníckeho dorastu (MJSRD).
veselohra Kamila Nováka Kolónia zaľúbených. Réžiu
Prvým predsedom DOK Záhoran sa stal študent medicíny
mal Emil Ivica spolu s p. Žiakom. Z účinkujúcich možno
Emil Ivica, po ňom p. Štefek. Krúžok bol začlenený do
menovať Štefániu Belzárovú, Emila Klasa a Emila Ivicu.
Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) pod
Elán mástskych ochotníkov postupne ochaboval, oveľa
záštitou Matice slovenskej v Martine. O veľkosti súboru
úspešnejšími boli ich kolegovia v Stupave. Odchod MUDr.
svedčí údaj, že v roku 1947 evidoval ÚSOD v Máste štyridsať
Emila Ivicu a jeho manželky, pričlenenie Mástu k Stupave
členov.1 Domovskú divadelnú sálu v budove potravného
v roku 1952 a zrušenie Matice slovenskej spečatili koniec
družstva využívali ochotníci až do roku 1946, potom hrávali
činnosti mástskych ochotníkov.2
v sále hostinca U Maroša.
Prvým predstavením novozaloženého krúžku sa stala
veselohra Alexandra Vasiljeviča
Suchovo-Kobylina Krečinskij sa
žení. Iniciátorom predstavenia
bol agilný mástsky ochotník
Emil Ivica, manžel stupavskej
ochotníčky Alžbety Pepichovej.
Predstavenie sa konalo v sále
hostinca U Maroša, kde si mástski
ochotníci svojpomocne postavili aj
javisko. Hlavnú rolu hral Emil Klas.
Druhým predstavením bola dráma
Miloša Gontka Hora volá, po nej
nasledovala dráma Trasovisko od
Štefana Králika. Hlavné postavy
v nich hrali František Belzár, Anton Fusek a Alžbeta Pepichová.
Po redstavení Hora volá prejavili
záujem o herečku Alžbetu Pepichovú stupavskí ochotníci, bratia
Miroslav a Jozef Lukánovci, ktorí
ju angažovali do predstavení
stupavských ochotníkov. Podmienkou súhlasu vedenia DOK
Záhoran v Máste však bolo, že
bude účinkovať ako hosť, čo sa
zdôrazňovalo aj na plagátoch.
Sľubnú ochotnícku kariéru herečky prerušilo presťahovanie do
Prievidze, kde dostal umiestenku Ruský kozák za stupavským kostolom v roku 1945,
jej manžel MUDr. Emil Ivica. azda aj účastník prvej ochotníckej estrády po oslobodení
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Premiéru mal koncom roka 1945
a skladal sa z krátkych dramatických
scénok, sólovej hudby, spevu a tanca.
Osvetlenie javiskového priestoru
vyriešili ochotníci umiestnením
autoreﬂektorov na balkóne sály, ktoré pomocou autobatérií osvetľovali
javisko. Táto estráda vošla do
ochotníckej histórie so žartovnou
charakteristikou ako predstavenie
s medzinárodnou účasťou obecenstva. Počas programu do
zaplnenej sály vtrhli vojaci Sovietskej
armády prechádzajúci Stupavou,
ktorí po skončení vojny opúšťali
republiku. Zaujali v sále posledné
miesta na státie a niektorí aj s bradou
opretou o javisko sledovali program.
Predstavenie sa im zrejme páčilo, po
každom výstupe nadšene tlieskali.3
Lachkovičova tančiareň a budova kina, miesto ochotníckych predstavení
Ochotníci povzbudení úspechom sa
Foto: Milan Greguš, 2007
chceli združiť do spolku. Situácia
Stupavskí ochotníci
v spolkovej činnosti bola po vojne komplikovaná, viaceré
Po skončení druhej svetovej vojny sa študujúca stupavská
spolky mali zakázanú činnosť. Zakladať nový spolok bolo
mládež rozhodla pokračovať v divadelnej ochotníckej
nereálne, preto sa pridali k už existujúcemu a povolenému
činnosti. Žiaľ, v tom čase neexistovala v Stupave žiadna
Športovému klubu v Stupave. Tento krok sa po čase
vhodná miestnosť na divadelné skúšky a predstavenia.
ukázal pre ochotníkov ako nevýhodný, problémom sa stali
Ochotnícki nadšenci uvažovali zadaptovať na tieto účely
klubové peniaze. Ochotníci zarobené peniaze z predstavení
priestory stupavskej židovskej synagógy. Opustená
zúčtovávali do spoločnej pokladne. Často sa však stávalo, že
synagóga poskytovala vhodný a dostatočný priestor na
športovci ich minuli na svoju činnosť. Pretrvávajúce nezhody
divadelné aktivity, navyše mala aj emporu, ktorá mohla
vyriešil až odchod ochotníkov zo Športového klubu. Situácii
slúžiť ako balkón. Realizáciu ich plánu zastavili nevyjasnené
pomohla myšlienka jedného z ochotníkov na znovuoživenie
majetkové pomery objektu. Ďalším z nerealizovaných
Miestneho odboru Matice slovenskej v Stupave, ktorý bol
návrhov bola adaptácia bývalého hostinca a tanečnej sály
síce založený v roku 1933, ale už dlhší čas nevyvíjal žiadnu
na Bednárni. Napokon sa jediným, aj keď nie vhodným
činnosť. Preto bola zvolaná nová členská schôdza, kde bol
priestorom na divadelné aktivity stala spomínaná tanečná
zvolený nový výbor.
sála vo dvore zemianskej kúrie na Hlavnej ulici (Zemanské,
V roku 1949 sa predsedom MOMS-u v Stupave stal PhDr.
U Lachkoviča).
Ján Horecký, podpredsedami Ing. Juraj Ryba a František
Napriek úpravám a modernizácii nebola miestnosť
Schreier. Tajomníkom sa stal študent medicíny Jozef Lukán.
vhodná na divadelné predstavenia. Javiskom sa stal
Z funkcionárov možno menovať pokladníka Rudolfa Amslera,
otvor v zadnom trakte budovy, v ktorom hrala kapela pri
zapisovateľku Antóniu (Švoni) Slezákovú, revízorov Zlaticu
tanečných zábavách. Nad javiskom bol osvetlený nápis
Murgašovú a Štefana Suchého. Ďalšími členmi výboru boli
Zabudni starosti, doma ich máš dosti, tuná sú vítaní
Rudolf Moric, Oľga Zimprichová, František Hasák, František
len veselí hosti. Priestor bol tmavý, bez elektroinštalácie,
Král, Ján Puškáč a Anton Jedlička.4 Kinosála bola počas
s poškodenou omietkou a hlavne nemal ani najzákladnejšie
slovenského štátu modernizovaná pre potreby kina vrátane
divadelné vybavenie. Javisku k dokonalosti chýbalo všetko,
elektroinštalácie v hľadisku. Ošarpané steny v hľadisku obložili
najmä však šatne. Herci sa preto museli spoločne prezliekať
heraklitovými doskami. Tie síce zlepšili jeho vzhľad, ale
v pivnici pod pódiom, prípadne v letných mesiacoch na dvore
v špáre medzi doskami a stenou sa usadili myši. Ich škrabotanie
pod dozorom majiteľovho štekajúceho psa. Stupavčania pre
bolo dobre počuť a v tichých dramatických pauzách neraz
nie najlepšie hygienické pomery budovu kina prezývali
vyvolali smiech obecenstva. Kulisy sa najčastejšie vyrábali
„blechárňa“. Stávalo sa, že si divák okrem kultúrneho
svojpomocne, prípadne pri väčších projektoch na objednávku
zážitku priniesol domov štípance, v horšom prípade aj tento
u miestnych živnostníkov. Zásluhou nových členov, vedenia
nepríjemný drobný hmyz.
a elánu ochotníkov sa postupne darilo zveľaďovať divadelný
Divadelné skúšky obmedzovala prevádzka kina,
priestor v kinosále na Zemanskom.
premietalo sa denne okrem piatku. Šťastím bolo, že správca
Za účelom získania ﬁnančných prostriedkov usporiadal
kina Anton Lečko vychádzal skúšajúcim v ústrety. Okrem
stupavský MOMS v kinosále dva reprezentačné plesy. Zisk
technických podmienok chýbali ochotníkom aj väčšie
z plesov tvoril ﬁnančný základ na úpravu javiska, zakúpili sa
skúsenosti, a preto ako prvý nacvičili estrádny program.
divadelné reﬂektory, horizonty a skromné ozvučenie.
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Čaj u pána senátora, 1949

Prvým divadelným predstavením po estráde bola Matka
od Júliusa Barča-Ivana, presnejší dátum uvedenia sa zatiaľ
nepodarilo zistiť. Ďalšie zdokumentované predstavenie
odohrali 20. augusta 1948. Ochotníci zahrali drámu v piatich
obrazoch od Friedricha Schillera Nevesta messinská.
Réžiu mal Jozef Lukán, vďaka jeho náročným úpravám
komparzných scén sa podarilo hru inscenovať v malom
priestore stupavského kina. Osoby a obsadenie: Izabella,
kňažná messinská: Stela Drapčatová; Don Manuel: Miroslav
Lukán; Don Cézar: Jozef Lukán; Beatrica: Alžbeta Pepichová;
Diego, sluha: Ján Mercl; Vanna: Antónia (Švoni) Slezáková;
Kajetán: Ján (Holidaj) Slezák; Berengar: Alojz Knotek.5
V roku 1949 odohrali štyri
predstavenia. Začiatkom roka,
6.
januára, uviedli premiéru
hry J. B. Priestlyho Inšpektor sa
vracia. Réžiu mal Jozef Lukán,
šepkárkou bola Marta Ščasná. Osoby
a obsadenie: Artur Berling, továrnik:
Rudolf Amsler; Sybilla, jeho žena:
Antónia (Švoni) Slezáková; Sheila,
ich dcéra: Edita (Dita) Tumová; Erik,
ich syn: Karol Pepich; Gerald Kraft,
Sheilin snúbenec: Anton Jedlička;
Edna, komorná: Marta Amslerová;
inšpektor Hull: Jozef Lukán.6
Nasledovalo predstavenie hry
Leopolda Laholu Štyri strany sveta.
Premiéra sa konala 25. marca 1949,
réžiu mal Jozef Lukán, ktorý vynikol
v hlavnej postave maliara Yorika.
Osoby a obsadenie: Yorika, maliar:
Jozef Lukán; Emil, jeho žiak: František
Kuštor; major povstalcov: František
Král; čatár Cach: Anton Jedlička;
vojak Maco: Bohdan (Frico) Ftáček;
Lena: Antónia (Švoni) Slezáková;
Lenin otec: Rudolf Amsler; Albert, Inšpektor sa vracia, 1949

novinár: Arnold Škultéty; Nemec: Ján Puškáč; nemecký
strážny: Karol Jelašič.7
Po vážnejšie ladených tituloch pripravili ochotníci
veršovanú veselohru K. Š. Macháčka Ženíchovia, premiéru
odohrali 26. mája 1949. Z češtiny text preložil a prebásnil
Jozef Lukán, ktorý bol aj režisérom predstavenia. Osoby
a obsadenie: Radoslav, bohatý rytier: Jozef Lukán; Militka,
jeho dcéra: Antónia (Švoni) Slezáková; Bukovec: Rudolf
Amsler; Milínsky: Miroslav Lukán; Strachota: Bohdan (Frico)
Ftáček; Vítek, záhradníkov syn: Anton Jedlička.8
Nasledovala ďalšia veselohra Čaj u pána senátora
od Ivana Stodolu. Premiéra bola 23. septembra 1949, réžiu
mal Jozef Lukán. Najstaršou ochotníckou herečkou v tomto
predstavení bola dôchodkyňa pani Janette Kullerová, ktorá
bola aj garderobiérkou. Osoby a obsadenie: Baltazár Slivka:
Rudolf Amsler; Slivková: Janette Kullerová; Elena, ich dcéra:
Edita (Dita) Tumová; Hronec, profesor: Anton Jedlička;
Lopuškin: Pavol Mohylák; Sekera, bývalý poslanec: Bohdan
(Frico) Ftáček; Pyskuliak, tajomník: Štefan Kubíček; Potkan,
senátor: Alojz Jelašič; Potkanová: Oľga Kovaničová; Fialka,
poslanec: Bohuslav Kristín; Fialková: Marta Amslerová; pani
ministrová: Františka Vašinová.9
V roku 1949 (bližšie časové údaje sa zatiaľ nepodarilo
zistiť) sa odohralo operetné predstavenie v štyroch
dejstvách Osudný valčík, ktorý režíroval František
Schreier. Autorom hudby bol Gejza Dusík, libreto napísal
Otto Kaušic. Hudbu a spevy nacvičil stupavský učiteľ Ján
Cselényi. Osoby a obsadenie: Teoﬁl Krušna, statkár: Štefan
Suchý; Ferko, jeho syn: Miroslav Lukán; Janko Petrík,
hospodársky gazda: František Mercl; Dita, jeho dcéra:
Marta Kubíčková; zemanka: Janette Kullerová; Katka, jej
dcéra: Anna Kmoníčková; Frico Britva, holič a kapelník: Ján
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Štyri strany sveta, 1949

Puškáč; Zuzka, jeho dcéra: Anna Szekházyová; Schormann,
ﬁlmový režisér: František Král; Jožko, hospodársky adjunkt:
Ján Mercl; Willy, komorník: Jaroslav Pavlíček; Greta, chyžná:
Mária Bílá; Marka: Mária Suchá.
Podľa zachovanej fotograﬁe v predstavení účinkovali aj Jozef Lukán, Ján Slezák, Terézia Kostková, Mária Jedličková, Marta
Amslerová, Antónia (Švoni) Slezáková a Etela Bertovičová.

V tomto plodnom a úspešnom období pokračovali
ochotníci známou hrou v piatich dejstvách Mariša od bratov
Aloisa a Viléma Mrštíkovcov. Réžiu mal Jozef Lukán, premiéra
bola 8. januára 1950. Kostýmy boli zapožičané z požičovne
divadelných kostýmov v Brne. Osoby a obsadenie: Lízal,
sedliak: Rudolf Amsler; Lízalka, jeho žena: Marta Amslerová;
Mariša, jeho dcéra: Stela Drapčatová; Vavro, mlynár: Bohdan
(Frico) Ftáček; jeho dcéra: Elena Hasáková; Rozára, jeho
slúžka: Edita (Dita) Tumová; Francek, regrút: Jozef Lukán;
Horačka, jeho matka: Štefánia Kostková; Strouhalka,
Marišina teta: Antónia (Švoni) Slezáková; Marišina stará mať:
Františka Vašinová; Vodička, krčmár: Alojz Jelašič; Zuzana,
jeho žena: Alena Buchtová; Hrdlička, obecný sluha: Milan
Spál; Franko, sused: Miroslav Lukán; Bučko, sused: František
Král; regrúti: Jozef Hasoň, Bohumír Hodul, Richard Homolka,
Karol Jelašič, Jozef Karas; dievčatá: Marta Baďurová, Anna
Bauerová, Etela Hanečková; chlapec: Miroslav Vašina.10
V marci roku 1950 sa konala premiéra hry Popoluška.
Réžiu mal Jozef Lukán, predstavenie sa konalo v kine Život
na Zemanskom. Predstavenie sa odohralo štyrikrát, dve pre
deti, dve pre dospelých. Herci mali v priemere 14 – 15 rokov.
Šepkárkou a maskérkou bola Zlatica Murgašová. Kostýmy
boli zapožičané z požičovne Slovenského národného divadla
v Bratislave, kulisy maľoval Stupavčan Eugen (Jenő) Arpáši.
Osoby a obsadenie: Popoluška: Magdaléna Hanečková;
princ Dobromil: František Ivan; knieža: Imrich Havlík;
Timotej Buchtička: František Mezey; Marcipánek: František

Osudný valčík, 1949

8

história

Popoluška, 1950

Kuštor; strážny duch, žobráčka: Ružena Vlasáková;
bubeník, dedinský sluha Tomáš Nevravko: Milan Daráš;
ďalšie dedinské dievčatá: Mária Horecká, Zdenka Kosárová,
Oľga Lužná, Júlia Firgánková; dedinský chlapec: Alexander
Jurkovič; ďalší dedinskí chlapci: František Mader, Viliam
Mader, Emil Maroš.
Ďalšia premiéra nasledovala o necelé tri mesiace
neskôr. Režisér Jozef Lukán nacvičil hru Zoja od Margarity
Aligerovej. Premiéra sa konala 30. marca 1950, osoby
a obsadenie: Zoja: Dita (Edita) Tumová; jej matka: Antónia
(Švoni) Slezáková; Boris: Karol Jelašič; Klava: Terézia
Nováková; Aljoša: Jozef Karas; Gríša: Bohumír Hodul; Kosťa:
Miroslav Vašina; Viera: Marta Amslerová; Líza: Štefánia
Kostková; Svietliana: Františka Vašinová; Lucka: Daniela
Haberlová; Petrovič: Milan Spál; Šepeljov: Ján Puškáč;
Krasnov: Ján Bobák; Denisov: Alojz Jelašič; ranený: Miroslav
Lukán; starenka: Etela Hanečková; deti: Eva Butašová, Elena
Hasáková; študenti a partizáni: Marta Baďurová, Jozefína
Bartalská, Anna Bauerová, Richard Homolka, Jozef Janeček,
Arnošt Kostka.11
Nasledovala veselohra Carla Goldoniho Klamár. O réžiu
sa podelili Jozef Lukán a František Král. Premiérovým
dňom bol 23. jún 1950, osoby a obsadenie: Dr. Balanzoni:
Bohuslav Kristín; Rosaura: Edita (Dita) Tumová; Beatrica:
Marta Amslerová; Ottavio: Alojz Jelašič; Florindo: Ladislav
Kudijovský; Brighella: Jozef Miština; Kolombína: Štefánia
Kostková; Pantalone: Rudolf Amsler; Lelio: Ján Puškáč;
Arlecchino: Anton Dufek; Cleonice Anselmi: Etela Hanečková;
poslíček: Milan Haršáni; speváci: Miroslav Lukán, Albert
(Buši) Škrovan, Ondrej Škrovan.

Predstavenia v rokoch 1945 – 1949
bez bližšieho časového zaradenia
V rokoch 1945 – 1949 odohrali ochotníci viaceré
predstavenia, ktorých presnejšie časové zaradenie sa zatiaľ
nepodarilo zistiť: Radúz a Mahuliena od Júliusa Zeyera,
Otec a Vojnarka od Aloisa Jiráska. Na predstavenie Vojnarka
boli zapožičané kostýmy z požičovne divadelných kostýmov
v Brne. Ďalšími odohranými titulmi boli Tanec nad plačom
od Petra Zvona, Mnoho kriku pre nič od Williama Shakespeara, Posledná prekážka od Štefana Králika a Ľúbosť
od Maria Geraldiho, ktorú režírovala Oľga Zimprichová.
Odohrané boli aj hudobné komédie a spevohry: Veselá vdova
od Franza Lehára a Tajomný prsteň. Z tohto obdobia svojím
hereckým výkonom vynikli najmä dievčatá. Vo všetkých
operetách s veľkým úspechom účinkovala sólová speváčka
Marta Kubíčková, ktorú obecenstvo prezývalo „primadona“.
Jej nesporný spevácky talent si zaslúžil ďalšie rozvíjanie,
štúdium spevu jej však rodičia zamietli. Ďalšou veľmi
úspešnou herečkou bola Stela Drapčatová, ktorá v Radúzovi
a Mahuliene výborne stvárnila postavu Matky Nioly
a postavu Izabelly v Neveste messinskej. Z predstavenia
Moja sestra od česko-rakúskeho operného skladateľa Ralpha
Benatzkeho sa zachoval na archivovanom scenári zoznam
postáv a ich herecké obsadenie: Dolly, princezná Saint
Labiche: Marta Kubíčková; Dr. Roger Fleuriot, bibliotekár:
Lukán; gróf Ladislav: Mercl; Filosel, obchodník s obuvou:
Mercl st.; Irma, predavačka: Janečková; kupujúci: Rudolf
Amsler, Ján Puškáč; Charly, komorník: Slezák; Henrietta,
spoločnica princeznej S. Labiche: Melounková; súdny sluha:
Ján Bauer; prísediaci Lukán, Mercl.12
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Čin-Čin, 1951

Učiteľský zbor
Po druhej svetovej vojne učiteľský zbor miestnej
základnej školy odohral len jedno ochotnícke predstavenie.
Začiatkom 50. rokov 20. storočia odohrali v kinosále
na Zemanskom divadelnú hru Leona Kruczkowského
Nemci, ktorú z nemčiny preložila Oľga Andrášová, okrem
miestnych učiteľov boli obsadení aj osvedčení ochotníci.
Ako zaujímavosť možno uviesť, že Miroslav Lukán sa pre
lepšie vizuálne stvárnenie postavy muža vracajúceho sa
z koncentračného tábora nechal ostrihať dohola. Osoby
a obsadenie: Walter Sonnenbruch, profesor biológie:
Ladislav Kudijovský; Berta, jeho žena: Bachratá; Ruth:
Alžbeta Salanciová; Willi: Albert (?); Liesel, vdova, ich nevesta:
Sulovská; Joachim Peters, súkromný docent: Miroslav Lukán;
Hoppe, zriadenec v ústave: Ján (Holidaj) Slezák; Heini, jeho
syn: Sýkora; Juryš, sluha na žandárskej stanici: František
Mader; Tourterelle: Rudolf Amsler; Fanchette: Drahomíra
Kazarková; pani Soerensenová: Marta Renerová; Marika:
Zapletalová; dôstojník nemeckej armády: Jozef Kazarka;
Schultz, mlynár: Ľudovít Maroš; Bennecke: Anton Jedlička;
úradník I.: Ľudovít Maroš; uradník II.: Jozef Kazarka; Anton,
sluha: František Mader; židovský chlapec: Figmik; slobodník:
František Mader.
Žiacke predstavenia
V roku 1949 zahrali detskí ochotníci divadelnú hru Zlatá
niť. Réžiu mal Jozef Lukán, predstavenie sa konalo v kine
na Zemanskom. V hlavnej úlohe sa predstavila Sabina
Klasová.
V roku 1951 zahrali žiacki ochotníci hru Ľudmily
Podjavorinskej Čin-Čin v réžii Jozefa Lukána. Hru nacvičili

12 – 15 roční žiaci Strednej školy kpt. Nálepku v Stupave pod
vedením učiteliek Albíny Vilémovej a Alžbety Pepichovej. Do
prvého ročníka Strednej školy v Stupave (terajší 6. ročník)
chodili v tom čase aj žiaci zo Záhorskej Bystrice, Marianky
a Borinky, preto hrali v predstavení aj deti zo Záhorskej
Bystrice (uvádzam ich so skratkou ZB). V hlavnej úlohe
sa predstavila Sabina Klasová. Maskérom a kulisárom
bol učiteľ Ladislav Kudijovský, predstavenie sa odohralo
v kine Život na Zemanskom. Osoby a obsadenie: Čin-čin:
Jozefína Drahošová; mama Čin-čin: Helena Mihalovičová
(ZB); tata Čin-čin: Rudolf Vašina; Činčara (Čino): Oskar
Hason; Čvirik (Činčarov sok): František Kubovič; tetka Vrana
(rozprávačka príbehu): Júlia Firgánková; Činčarova mama:

Na posiedkach s čertom, 1952
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Helena Tadamová (ZB); Činčarov tata: Milan Daráš; starý
svat: Karol Maroš; svatka: Emília Rácová (ZB); družbovia:
Ján Mader, Jaroslav Husárik, Arpád Osvald; družičky: Mária
Prosňáková, Antónia Turčinová, Mária Masarovičová, Anna
Besedičová, Genovéva Marošová, Gabriela Mihalková;
kuchárky: Irena Mašková (ZB), Alžbeta Tureková; vrabčiatka:
Genovéva Čechová (ZB), Helena Prokopová (ZB), Jozefína
Drahošová (ZB). V zatiaľ nezistených roliach ďalej hrali:
Anna Pálenkášová (ZB), Rozália Besedičová (ZB), Bernardína
Nosková (ZB), Helena Poláková (ZB). 13
O tri roky neskôr (1954) zahrali žiaci strednej školy
v rámci príprav volieb do národných výborov divadelné
predstavenie Kazimíra Kremničana Včielka Bzučalka.
Riaditeľstvo Osemročnej strednej školy v Stupave vyjadrilo
poďakovanie členovi ochotníckeho krúžku Miroslavovi
Hasákovi za príkladnú pomoc pri divadlnom predstavení.14

Bábkové divadlo v Stupave
S určitosťou vieme, že bábkové divadlo sa v Stupave
hrávalo už v 19. storočí. V roku 1878 odohral svoje prvé
vystúpenie vo Vysokej pri Morave bábkar Ján Stražan
s rodinou. Jeho rodinné kočovné divadlo vystupovalo
s názvom Stražanovo divadlo alebo Veľké Gašparkove
divadlo.15 Je nepravdepodobné, že by bábkari pri svojich
cestách po Záhorí obišli Stupavu. Žiaľ, zatiaľ sa nenašiel
priamy dôkaz o ich vystúpení v Stupave. Priestorom
na vystúpenia cirkusu, kočovných bábkových divadiel
a kolotočov bolo dnešné Námestie SNP. V minulosti tu bola
dobytkom udupaná široká rovná plocha, v jej strede dodnes
stojí Kaplnka sv. Vendelína.
Vystúpenia kočovných bábkarov boli inšpiráciou aj
pre domácich stupavských ochotníkov. Prvé zmienky
o bábkových predstaveniach Stupavčanov súvisia s TJ Sokol.
V rámci Sokola bol 16. novembra 1930 založený bábkový
odbor. Bábkové predstavenia sa konali v budove meštianskej
školy (dnes Kalvárska ulica č. 5) vďaka porozumeniu
riaditeľa školy. Režisérom sa stal Ľudovít Parízek, ďalšími
členmi bábkového súboru boli Karol Švuský, Jozefína
Vachálková a Irena Šteﬂovičová. Najväčší úspech malo
bábkové predstavenie Kvet kapradia, odohrané opakovane

Spoločný byt, 1958

Ochotnícke predstavenie, názov nezistený 1956. Zľava dole
O. Bozelmanová (sediaca na kolenách), J. Kišoň, M. Kišoňová,
J. Tóthová. Zľava hore: I. Kollárik, L. Preťová.

7. marca 1931 pri príležitosti osláv narodenín prezidenta
T. G. Masaryka. V hľadisku bolo v tento deň údajne 200
divákov.16 V tom istom roku zahrali aj bábkohru od
Bohumila Schweigstilla Janko doktorom. Predstavenia sa
konali v nedeľu popoludní o 14. hodine. V prvom roku svojej
činnosti odohrali stupavskí ochotnícki bábkoherci trinásť
predstavení. O ďalších bábkových predstaveniach do roku
1945 sa zatiaľ nepodarilo nájsť správy.
Po roku 1945 vznikol bábkový odbor ako súčasť
dramatického odboru (krúžku) pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Stupave. Viedli ho bratia Lukánovci
spolu s ďalšími ochotníkmi: Martou Baďurovou, Jánom
Puškáčom, Máriou Suchou, Antóniou (Švoni) Slezákovou,
Jánom (Holidaj) Slezákom a v tom čase dieťaťom Františkom
Kuštorom. Bábkové predstavenia pre deti sa hrávali najmä
v zimných mesiacoch. Priestorom pre tieto predstavenia
sa stala trieda vo dvore školskej budovy na Hlavnej ulici
(dnes č. domu 30). Javisko s celým potrebným zariadením sa
stavalo vždy pred predstavením, po predstavení sa rozobralo
a odviezlo. Bábkové hry mali u detských divákov úspech,
a preto ochotníci zvykli odohrať predstavenie dvakrát za
sebou. Žiaľ, po postavení kultúrneho domu v roku 1964
v tejto tradícii už nemal kto pokračovať. Sada krásnych
maňuškových bábok síce prešla do inventára kultúrneho
domu, nikdy však neuzrela svetlá rámp.17
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Začíname žiť, 1963

Zrušenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Stupave
Po prevrate v roku 1948 nová politická moc menila
a usmerňovala kultúrnu politiku štátu a zmeny postihli
aj Maticu slovenskú. V roku 1951 boli zrušené všetky jej
miestne odbory a o tri roky sa zákonom zmenila na štátny
vedecký ústav. Všetky písomnosti miestnych odborov
Matice slovenskej museli byť odovzdané do Ústredia Matice
slovenskej. Týkalo sa to aj kroniky, ktorú si členovia MOMS
v Stupave viedli od svojho založenia v roku 1933. Dnes sa
však v archíve Matice slovenskej nenachádza.18 Jej prípadné
objavenie by pomohlo dokumentovať kultúrnovýchovnú
prácu a ochotnícku činnosť v Stupave v rokoch 1933
– 1951. Miestny odbor Matice slovenskej v Stupave patril
k najagilnejším na celom Záhorí.19
Dramatický krúžok Závodného klubu Cementár v Stupave
Po zrušení Miestneho odboru Matice slovenskej v roku
1951 prešiel celý súbor so svojou členskou základňou
a majetkom do Závodného klubu Stupavskej cementárne.
Nové organizačné začlenenie prinieslo mierne utlmenie
ochotníckej činnosti. Vo februári roku 1952 uviedli hru
Jana Drdu Na posiedkach s čertom, v júli toho istého roku
zahrali Buky podpolianske, komédiu v štyroch dejstvách
od Štefana Králika. Réžiu mali bratia Lukánovci, maskérom
a návrhárom kulís bol Milan Spál. Z obsadenia sa podarilo
zistiť len niektoré mená. Bohaté dievča zahrala Mária
Jelašičová, chudobné dievča Genovéva Malcová, ďalej hrali
Júlia Firgánková a Marta Veselá.
Pravdepodobne v roku 1954 (presný dátum nie je
známy) bolo odohrané predstavenie Ferka Urbánka
Kamenný chodníček. Z hereckého obsadenia sa podarilo
zistiť len mená troch herečiek, a to Genovévy Malcovej, Júlie
Firgánkovej a Marty Veselej.
22. júna 1958 mala premiéru komédia v troch dejstvách
juhoslovanského autora Dragutina Dobričanina Spoločný

byt, ktorú preložil A. Vrabacký.
Režisérmi boli Miroslav Lukán
a Ladislav Kudijovský, scénu navrhol
Milan Spál, šepkárkou bola Františka
Lukánová, hru technicky viedol
Miroslav Hasák. Kulisy vyhotovili
pracovníci Stupavskej cementárne.
Osoby a obsadenie: dedo Boga,
penzista: Ján Puškáč; pani Náta, jeho
dcéra: Ema Kratochvílová; Dragiša,
jej muž: Milan Spál; Ľubica, ich dcéra:
Božena Malinová; tetka Póla, vdova:
Antónia Vacová; Lula, jej neter: Marta
Jedličková; Míša, medik: Ladislav
Kudijovský; Pepi, večný študent: Ján
(Holidaj) Slezák; prvý murár: Anton
Jedlička; druhý murár: Alexander
Podolský; nosič: František Mezey;
úradník: Bohumír Hodul.20
Ďalšie predstavenie sa konalo
o rok neskôr, 17. mája 1959.
Premiéru mala kriminalistická
dráma v troch dejstvách nemeckého
dramatika Hansa Luckeho Kaucia, v preklade Jána Bálintha.
Scénografmi boli MUDr. Jozef Lukán a Ladislav Kudijovský,
réžiu mal Miroslav Lukán. Šepkárkou bola Františka
Lukánová, inšpicientom Miroslav Hasák, osvetľovačom
Karol Sobolík a technické vedenie mal na starosti Alexander
Podolský. Predstavenie sa opakovalo aj na druhý deň,
začiatok bol o ôsmej hodine večer. Osoby a obsadenie:

Bulletin predstavenia Kaucia, 1959
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inšpektor Greene: Ladislav Kudijovský; podinšpektor Mc
Dowell: Imrich Schloser; seržant Eddie: Ľudovít Maroš; Dr.
Fuller: Alexander Podolský; Steve Deshields: Ján (Holidaj)
Slezák; Vivian Deshieldsová: Ľudmila Klasová; Jeffry
O´Brein: Bohumír Hodul; Mr. Adamo: Rudolf Amsler; Mr.
Strippling: Eduard Zezula.21
Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Stupavy
Sovietskou armádou mala 9. apríla 1960 premiéru dráma
Petra Karvaša Polnočná omša. Mala tri dejstvá a epilóg,
hru režijne naštudoval Miroslav Lukán, autorom scény boli
Miroslav Lukán a Ladislav Kudijovský. Šepkárkou bola Marta
Jedličková, inšpicientom Eduard Zezula, osvetľovačom
Karol Sobolík, technické vedenie mal na starosti Alexander
Podolský. Osoby a obsadenie: Valentín Kubiš: Rudolf Amsler;
Vilma, jeho žena: Angela Blyšťanová; Marián, ich starší syn:
Ján (Holidaj) Slezák; Ďurko, ich mladší syn: Anton Jedlička;
Angela, ich dcéra: Ľudmila Klasová; Paľo, jej muž: Ladislav
Kudijovský; Katka: Oľga Siváková; poručík Brecker: Ján
Puškáč.22
Posledné predstavenie v roku 1960 sa konalo 4. decembra,
keď mala premiéru komédia v troch dejstvách Deň oddychu,
od sovietskeho autora Valentina Katajeva. Predstavenie bolo
venované Mesiacu československo-sovietskeho priateľstva.
Prekladateľkou hry bola V. Mikulášová-Škridlová, scénografom Ladislav Kudijovský a Miroslav Lukán, réžiu mal
Miroslav Lukán, technické vedenie Alexander Podolský,
svetlá Karol Sobolík, inšpicientom bol Eduard Zezula
a šepkárkou Katarína Dindová. Osoby a obsadenie: Zajcev,
zásobovací referent: Ladislav Kudijovský; Roza Jeremejevna,
jeho žena: Angela Blyšťanová; Klava Ignaťuková, študentka:
Lýdia Preťová; Kosťa Haluškin, jej muž: Jozef Mihalkovič;
Ivan Ivanovič, riaditeľ rekreačného strediska: Ján (Holidaj)
Slezák; Miusov, vedúci ústredného skladu: Anton Jedlička;
Dudkin, profesor: Miroslav Hasák; Dudkinová, jeho žena:
Marta Jedličková; lekárka: M. Fialová; vrátnik: Rudolf Amsler;
Šura: Oľga Siváková.23
V januári 1963 zahrali veselohru v troch dejstvách
Hľadanie v oblakoch od Ivana Bukovčana. Réžiu mal
Miroslav Lukán, účinkovali: Ľudmila Klasová, Mária
Lehnerová, Lýdia Preťová, Eva Weissová, Miroslav Hasák,
Jaroslav Husárik, Ladislav Kudijovský, František Mader,
František Mezey a Henrich Weiss. Lístky na predstavenie
stáli 3, 4 a 5 Kčs, zakúpiť ich bolo možné v predpredaji aj
v novinovom stánku.24
Nasledovala komédia v štyroch dejstvách Začíname
žiť od sovietskeho autora Antona Semjonoviča Makarenka.
Hru preložila K. Ilavská, divadelná úprava M. Stehlík. Scénu
vytvoril MUDr. Jozef Lukán, réžiu mali bratia Miroslav a Jozef
Lukánovci. Hru technicky viedol František Král, šepkárkou
bola Františka Lukánová. Pozoruhodnou obetavosťou
vynikol Jozef Lukán, ktorý ako čerstvý absolvent medicíny
začal pracovať v Košiciach. Na skúšky, v ktorých viedol réžiu
a stvárňoval hlavnú postavu, cestoval do Stupavy z Košíc.
Osoby a obsadenie: A. S. Makarenko: MUDr. Jozef Lukán;
Jekaterina Antonovna: Edita (Dita) Tumová; Bregelová:
Oľga Kovaničová; Kalina Ivanovič: Miroslav Lukán; súdruh
Chalabuda: Anton Jedlička; Musij Karpovič: M. Foltín; Burun:
Ján (Holidaj) Slezák; Lapoť: Alojz Jelačič; Matvej: Rudolf

Polnočná omša, 1960

Amsler; Veršnev: Miroslav Hasák; Toska: Bohuslav Kristín;
Kuzma: Bohumír Hodul; Anton: Jozef Karas; Perec: Pavol
Mohylák; Marusja: Marta Jedličková; Nataša: Genovéva
Malcová; Viera: Anna Bauerová.25 Divadelná hra Začíname
žiť bola poslednou, ktorá bola uvedená v priestoroch kina
Život na Zemanskom. Nasledujúce inscenácie ochotníci
skúšali a uvádzali v novom kultúrnom dome.

Kultúrny dom v Stupave
Nevyhovujúce priestory v budove kinosály obmedzovali
činnosť ochotníkov. Nevhodné a malé javisko nútilo do
repertoáru zaraďovať hry s menšou výpravou a komornejším
hereckým obsadením. Nielen ochotníci, ale aj predstavitelia
obce pociťovali potrebu zriadenia nového domu kultúry.
Tento problém sa snažili vyriešiť už na obecnom zasadnutí
4. februára 1944. V tomto čase sa podávali žiadosti
o odkúpenie opustených židovských domov, ktoré zo zákona
prepadli štátu. Vládny komisár František Mercl navrhol,
aby obec požiadala o odkúpenie židovského domu č. 198
za účelom výstavby kultúrneho domu. Členovia obecného
zastupiteľstva väčšinovým hlasom návrh podporili a komisár túto záležitosť uzavrel rozhodnutím o podaní žiadosti.26
Zámer sa nepodarilo realizovať, protižidovské zákony
onedlho prestali platiť. V 60. – 80. rokoch 20. storočia
v objekte sídlili komunálne služby a obchod so železiarstvom.
Spomínaný dom na Hlavnej ulici (dnes č. 40) stojí dodnes, na
jeho uličnej strane sú rozličné obchodné priestory, vo dvore
je Disco pub Dox.
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Závodný klub Cementár – kultúrny dom

Kultúrny dom nebol zriadený ani po skončení druhej
svetovej vojny, obec musela riešiť dôležitejšie a závažnejšie
problémy. V 50. rokoch 20. storočia opäť silneli požiadavky
na výstavbu nového kultúrneho domu. Iniciátormi boli
prevažne členovia dramatického krúžku pri Závodnom
klube Cementár. V krúžku sa koncom 50. rokov 20. storočia
vytvorila stála skupinka nadšencov, ktorá chcela zmapovať
možnosti realizácie tohto plánu. Na vypracovanie nového
architektonického návrhu kultúrneho domu nemali
ochotníci ﬁnancie ani skúsenosti, preto sa rozhodli prezrieť
si existujúce kultúrne domy v širšom okolí a získať ich
projektovú dokumentáciu. Na vlastné náklady cestovali po
okolí, najvzdialenejším navštíveným mestom bol Hodonín
na Morave. Projekt musel spĺňať viaceré kritériá. Ochotníci
chceli modernú stavbu, univerzálnejšie využitie hlavnej sály,
šatne, skúšobne, skladisko rekvizít a potrebné technologické
zázemie. Všetko však bolo limitované obmedzenými
ﬁnančnými prostriedkami. Námaha priniesla svoje ovocie,
hotová projektová dokumentácia sa napokon našla a po
niekoľkých úpravách sa za pomoci niekoľkých ochotných
Stupavčanov aj skompletizovala. Vzorom sa stal kultúrny
dom v Seredi.
Miestom na výstavbu stánku kultúry sa stal pozemok,
ktorý pôvodne patril k zemianskej Maurerovej kúrii na
Agátovej ulici. Mal pôdorys obdĺžnika, na východnej strane
ho ohraničovala budova kúrie s priľahlým dvorom. Severnú
hranicu pozemku tvorila Agátová a Kúpeľná ulica, južnú
uzatváral Stupavský potok.

Na zabezpečenie výstavby bola menovaná komisia,
ktorá mala výstavbu organizovať a zabezpečovať. Nastal
však problém s ﬁnancovaním stavby. Jej zaradenie do
investičného plánu obce nebolo reálne a štát odmietol
poskytnúť úplné ﬁnančné krytie. Zostala jediná možnosť,
zaradiť výstavbu do akcie Z. Táto, v tom čase často
uplatňovaná forma výstavby spočívala v tom, že časť prác
musela byť odpracovaná formou dobrovoľných brigád. Po
splnení tejto podmienky štát prispel určitými ﬁnančnými
prostriedkami. Touto formou sa v roku 1959 začala
výstavba kultúrneho domu. Nadšenie bolo veľké, a tak boli
v pomerne krátkom čase vykopané a zabetónované základy.
Elán brigádnikov však začal upadať a stavba napredovala
pomaly. Hľadali sa nové možnosti ako práce urýchliť.
Najlepším riešením sa ukázalo, aby kultúrny dom dostavala
Stupavská cementáreň ako svoj závodný klub. Rozbehli
sa nové rokovania. Jedným z najagilnejších iniciátorov
a propagátorov výstavby bol František Král. Dnes možno
povedať, že vďaka známostiam, osobným návštevám
pražského Ústredného výboru odborového zväzu
pracovníkov v stavebníctve a vďaka dobrým pracovným
výsledkom Stupavskej cementárne prešla stavba kultúrneho
domu pod jej patronát. Kultúrny dom sa síce stal majetkom
cementárne, práce však napredovali rýchlejšie. Koncom
roku 1964 bola stavba dokončená, slávnostné otvorenie
bolo naplánované na 12. decembra. Riaditeľom Závodného
klubu ROH Cementár sa stal miestny učiteľ a dlhoročný
divadelný ochotník Ladislav Kudijovský (1924 – 1997).
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Zájazd ochotníkov do Ořechova, šesťdesiate roky 20. storočia

František Mezey; otec Školastykus, pustovník: Jozef Kišoň;
Lucius, mladý čert na skusoch: František Mader; Dišperanda,
kráľovská princezná: Alžbeta (Betka) Salanciová; Katka, jej
slúžka: Ľudmila Klasová; Solfernus, pekelný poradca: Ing.
Jaroslav Husárik; Belial, tiež pekelný poradca: Milan Jančo;
Belzebub, pekelné knieža: Rudolf Amsler; Omnimor, vidiecky
čert: Miroslav Hasák; Karborund, vidiecky čert: Štefan
Vachálek; Teoﬁl, anjelský posol: Oľga Bozelmanová; Hubert,
kráľovský poľovník: Ján Knietel; čerti rôznych kategórií:
Štefan Deák, Štefan Tomkovič, Peter Naďo a ďalší.28
Titul Na posiedkach s čertom sa zaradil medzi najvydarenejšie inscenácie stupavských ochotníkov, v súdobej
tlači bol zaradený medzi aktíva krajskej prehliadky
ochotníckych súborov v Modre a Pezinku.29
Nasledovala komédia Jean-Baptiste Moliéra Zdravý
nemocný v dvoch častiach, v preklade Františka Kalinu.
Premiéra sa konala 30. apríla 1966, hudbu zložil Ivan Horal,
scénografom a režisérom bol Miroslav Lukán. Asistentom réžie
bol František Mader, spevy nacvičila Magdaléna Šimkovičová.
Šepkárkami boli Žoﬁa Moricová a Jolana Tóthová, osvetľovačmi
Ida Janíková a Štefan Hóz, scénu vytvoril Oto Švarc. Kostýmy
a parochne boli zapožičané z požičovne SND v Bratislave.
Osoby a obsadenie: Argan, zdravý nemocný: Ján Puškáč; Belina,
druhá žena Arganova: Ľudmila Klasová; Angelika, jeho dcéra:
Marta Drahošová; Ľudka, mladšia dcéra Arganova: Bohuslava
Jedličková; Berald, Arganov brat: Ladislav Kudijovský; Kleant,
Angelikin milenec: Štefan Polák; pán Diaforus, lekár: Ing.
Arpád Osvald; Tomáš Diaforus, jeho syn: František Mader;
pán Purgen, Arganov lekár: Bohumír Hodul; pán Voňavka,
lekárnik: Alexander Podolský; pán Statočný, notár:
Ing. Jaroslav Husárik; Tonka, slúžka: Marta Jedličková;
dekan lekárskej fakulty: Pavol Kastler; doktori: Ján Knietel,
Ladislav Kastler, Jozef Kišoň, Pavol Zálesňák, Štefan
Tomkovič a ďalší.30

Stupavskí divadelní ochotníci sa tešili na nové priestory
a na slávnostné otvorenie si vybrali hru Na posiedkach
s čertom. Predstavenie nebolo premiérou, túto komédiu
uviedli prvýkrát už v roku 1952. Dôvodom bola snaha uviesť
osvedčený a úspešný titul, ktorý vyžadoval výpravnejšiu
scénu a veľkorysejšie technické stvárnenie. Nové naskúšanie
a uvedenie na profesionálnejšom javisku bolo zárukou
predpokladaného úspechu. Napriek snahe ochotníkov
nebolo možné stihnúť stanovený termín. Vedenie Stupavskej
cementárne nebolo ochotné čakať, a tak na slávnostnom
otvorení účinkovalo zakúpené vystúpenie úderky SĽUK-u.
Nasledovalo sklamanie a vzájomné výčitky.27
Ochotníci zahrali predstavenie Jana Drdu Na posiedkach s čertom, v preklade a úprave
Dr. Rudolfa Mrliana, o štyri mesiace
neskôr, 27. marca 1965. Scénu
pripravil Ladislav Kudijovský, réžiu
mal Miroslav Lukán. Predstavenie
viedol František Král, šepkárkami
boli Žoﬁa Moricová a Marta
Jedličková. Osvetlenie mal na
starosti zamestnanec ZK Cementár
Karol Sobolík, zvuk Miroslav
Velčický.
Technicky
náročnú
a veľkorysú scénu vyhotovil Oto
Švarc. Pozostávala z veľkých kulís
zobrazujúcich strašidelný mlyn.
Krútiace sa veľké mlynské koleso,
spustenie postavy anjela Teoﬁla
z povraziska, prepadnutie čerta
do studne a hranie na poschodí
kulisy boli veľkým ťahákom tohto
ambiciózneho predstavenia. Kostýmy
a parochne zapožičal n. p. Divadelná
služba Praha. Osoby a obsadenie:
Martin Kabát: Ladislav Kudijovský;
Sarka-Farka,
hrozný
zbojník: Návrh scény ochotníckeho predstavenia Hľadanie v oblakoch
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V roku 1965 boli nacvičené a odohrané v tom čase veľmi
obľúbené „indiánky“, hry na motívy románov Karla Maya.
Prvým predstavením bola Brána slnka. Réžiu mal Ladislav
Kudijovský, kostýmy ušila Alžbeta Salanciová. V predstavení
hrali Magda Renerová, Oto Šimončič, Ján Knietel, Deák st.,
Marta Jedličková, Pavol Zálesňák, Jolana Petreová a Jozef
Kišoň. Pre veľký úspech a kvôli využitiu kostýmov nacvičili
ďalšie predstavenie Orlie pierko.31
V apríli roku 1967 bola premiéra hry Nebo na zemi,
satirickej komédie v troch dejstvách a desiatich obrazoch
s prológom. Bola to však už labutia pieseň stupavských
ochotníkov. V náročnej a výpravnej hre účinkoval aj stupavský
tanečný orchester pod vedením Vladimíra Jurču, ktorý nacvičil
skladby Jaroslava Ježka. Autorom hry bol Jiří Voskovec a Jan
Werich, prekladateľom M. Procházka. Scénograf predstavenia
MUDr. Jozef Lukán vtipne a pôsobivo vyriešil jeho scénické
stvárnenie. Javiskový priestor osadil antickými stĺpmi, ktoré
pri zmene dejstva popresúvali za spustenou plachtou. Stĺpy
vyrobili z dreva v Stupavskej cementárni, plachtu zapožičali
zo SND. Režisérom predstavenia bol Miroslav Lukán, spevy
nacvičil Ladislav Šmelík, šepkárkou bola Žoﬁa Moricová,
maskérom Ladislav Kudijovský. Techniku mali na starosti
zvukár Pavol Huk, osvetľovačmi boli Štefan Hóz a Karol
Sobolík, rekvizitármi Štefan Tomkovič, Fúsek, Jozef Hóz
a Ľubomír Meško. Kostýmy a parochne zapožičala požičovňa
SND v Bratislave. Osoby a obsadenie: Juno: Jolana Tóthová;
Amaranta: Eva Weissová; Catastrofa: Ľudmila Klasová; suseda:
Marta Drahošová; komorná: Mária Lehnerová; Jupiter: Ing.
Jaroslav Husárik; Camilio: Pavol Kastler; Merkur: Ján Puškáč

Orlie pierko, 1965

ml.; Bartolus: Ing. Arpád Osvald; Caverna: Milan Jančo;
Truhlár: Pavol Zálesňák; Scípio: František Mader; Horatio:
Ladislav Kudijovský; hlas: Štefan Tomkovič. V tanečnom
orchestri hrali: Jozef Škrovan (bas), Ján Husárik (gitara), Jozef
/Ringo/ Komár (bicie), Štefan Jelašič (trombón), Dušan Liďák
(trombón), Ladislav Škrovan (trúbka), František Kubovič
(trúbka), Marián Mader (trúbka), Rudolf Jelašič (saxafón),
Rudolf Rác (saxafón), Štefan Polák (saxafón) a Ladislav Rác
(saxafón).32
Výstavba kultúrneho domu paradoxne ochotníkom
nepomohla. Získali síce nové priestory po ktorých túžili,
ale nástup televízie a nové možnosti využitia voľného času
prerieďovali členskú základňu a oslabovali elán divadelníkov.
Výpravne veľkoryso uvedený titul Nebo na zemi bol
posledným predstavením stupavských ochotníkov.

Zájazdy a ocenenia
Základná škola v Stupave v roku 1952 nadviazala družbu
so základnou školou v Ořechove (okr. Brno) na Morave.33
Stupavskí ochotníci v rámci výmenných kultúrnych akcií
uviedli v Ořechove dve divadelné hry. Divadelníci z Ořechova
na oplátku zahrali v stupavskom kultúrnom dome jedno
predstavenie.
Na krajskej prehliadke ochotníckych súborov v roku 1965
boli niektorí účinkujúci odmenení diplomami a súbor bol
vybraný na celoslovenskú prehliadku ochotníckych súborov.
Prehliadky sa však nezúčastnil kvôli „nedostatočnému
politickému náboju“ pripravenej hry. Napriek tomu
stupavský ochotnícky súbor vybrali reprezentovať
Bratislavský kraj na festival do Rosíc (okr. Brno) na Moravu.
Žiaľ, krátko pred predstavením pre ochorenia niekoľkých
členov nastala zmena v hereckom obsadení. Ochotníci síce
predstavenie odohrali, ale kvôli vynúteným improvizáciám
vzbudilo rozpačitý dojem.
Ocenenia a diplomy stupavských ochotníkov boli
vystavené v klubovej miestnosti kultúrneho domu.34
Do dnešných dní sa nezachovali, pravdepodobne boli
zlikvidované pre nesprávne rozhodnutie či nezáujem,
a preto nemôžeme uviesť výpočet konkrétnejších ocenení.
Jozef a Miroslav Lukánovci
Bratia Lukánovci boli hnacím motorom a oporou
ochotníckeho divadla v Stupave. S ich menami sa spája
najväčší rozmach stupavského ochotníckeho divadla po
roku 1945. Neboli síce rodenými Stupavčanmi, prisťahovali
sa sem v roku 1933, keď tu ich otec Miroslav Lukán získal
notárske miesto. K divadelnému umeniu ich ťahalo od
útleho detstva. Strýko im zakúpili malú sadu drevených
bábok, ktoré doplnili o cvernové ťahadlá. Divadelnou sálou
sa im stala prázdna miestnosť v notárskom byte na poschodí
obecného domu. Na ich prosby neskôr rodičia prikupovali
nové bábky, bratia Lukánovci často hrávali predstavenia
svojim kamarátom. Azda najviac ich ovplyvnili návštevy
predstavení v Slovenskom národnom divadle v Bratislave,
ktoré sledovali s veľkým zaujatím. Práve tu sa zrodila ich
túžba naplno sa venovať ochotníckemu divadlu.
Miroslav Lukán sa narodil 4. novembra 1924 v Rabči
(okr. Námestovo). V rokoch 1935 – 1943 absolvoval
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MUDr. Jozef Lukán

Miroslav Lukán. Foto: Milan Greguš, 2007.

štúdium na františkánskom gymnáziu v Malackách. Mladší
brat Jozef Lukán sa narodil 5. apríla 1926 taktiež v Rabči.
Po štúdiu na františkánskom gymnáziu v Malackách
(1937 – 1945) absolvoval Lekársku fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave.
Obaja bratia sa rýchlo začlenili medzi študujúcu
stupavskú mládež a aktívne sa podieľali na pozdvihnutí
kultúrnej úrovne v Stupave. Manzarda ich rodičovského
domu na Cementárskej ulici sa neraz stala miestom pre
skúšky, výrobu a sklad kulís, ktoré na káre prevážali do
miestneho kina. Rozhľadení a sčítaní Lukánovci vyberali
tituly vhodné pre uvedenie v skromných stupavských
podmienkach. Neraz museli texty upravovať a prispôsobovať ich realizácii v stiesnenom javiskom priestore.
Stávali sa tak neraz dramaturgmi, scénografmi, hercami
i režisérmi predstavení v jednej osobe.
Jozef Lukán zanedlho po absolvovaní štúdia medicíny
dostal umiestenku do Košíc. Špecializoval sa na ušné
a krčné choroby, od roku 1971 pracoval ako prednosta
ORL oddelenia v ÚNZ VSŽ v Košiciach-Šaci. Svojej záľube,
dramatickému umeniu, sa venoval aj v novom pôsobisku,
kde nacvičil asi tri ochotnícke predstavenia. Až do konca
života sa živo zaujímal o divadelné a operné predstavenia
v Štátnom divadle Košiciach, v ktorom mal veľa priateľov.
Zomrel 11. marca 1999 v Košiciach, kde je aj pochovaný.

O tri roky neskôr udelilo mesto Stupava Miroslavovi
a Jozefovi Lukánovcom diplom a plaketu za výrazný podiel
pri rozvoji kultúrneho a spoločenského života, za zásluhy
pri formovaní a rozvoji ochotníckeho divadelníctva, za
hodnotný vklad do miestnej kultúry.36

Miroslav Lukán sa v roku 1969 presťahoval do
Bratislavy, kde pracoval Slovenskom ﬁlme ako vedúci
útvaru ekonomiky práce, odkiaľ aj odišiel do dôchodku.
V súčasnosti žije v Bratislave.35
Mestské kultúrne stredisko v Stupave zorganizovalo
9. novembra 1991 v kultúrnom dome výstavu venovanú
stupavskému ochotníckemu divadlu. Počas výstavy bolo
usporiadané aj stretnutie bývalých ochotníkov. Skromná
výstava ponúkla najmä fotograﬁe z predstavení, ktoré
desaťročia zdobili steny vstupných častí kultúrneho domu.
Napriek tomu, že výstava nenaplnila dostatočne svoj zámer,
bola jedinou prezentáciou ochotníckeho divadelníctva od
jeho zániku.

Základná umelecká škola, literárno-dramatický odbor
Po zániku ochotníckeho krúžku v Stupave a v Máste
nastalo dlhé obdobie, v ktorom ochotnícku činnosť
nevyvíjal nikto. Niekoľko divadelných predstavení nacvičili
a uviedli až žiaci Základnej umeleckej školy v Stupave po
takmer tridsaťročnej odmlke. Práca žiakov ZUŠ síce priamo
nespadá do ochotníckej činnosti, okrajovo sa však tejto
témy dotýka.
Ľudová škola umenia (neskôr Základná umelecká škola)
bola založená v Stupave v roku 1961.37 V školskom roku
1980/1981 bol prvýkrát otvorený literárno-dramatický
odbor – bábkarstvo. V nasledujúcom školskom roku
navštevovalo tento odbor 20 žiakov. Viedli ho externí
učitelia Ladislav Milko, Mária Mikulová, Oľga Zálesňáková,
Eva Hasáková a Robert Horňák. Podľa svedectva kroniky
ZUŠ v školskom roku 1992/1993 uviedol LDO dramatické
spracovanie Ľudmily Podjavorinskej Čin-čin a absolventské predstavenie Ženský zákon. V roku 1994 v programe
Tanečné soirèe v kultúrnom dome uviedli výňatok
z divadelnej hry Mirandolína. V školskom roku 1995/1996
uviedol LDO premiéru autorského muzikálu Tak to teda
skús a lietaj, s ktorým sa zúčastnili na krajskej súťaži
v školskom roku 1996/1997 Stretnutie s Táliou v Senci, kde
získali cenu za dramaturgiu. V školskom roku 1996/1997
odpremiérovali muzikál Dobrodružstvá princezny
Viktorínky, hrali ho v Stupave, Lozorne a v Bratislave.
Literárno-dramatický odbor na ZUŠ pracuje dodnes.
Dodatok
Po uzávierke minuloročnej ročenky sa podarilo získať
nové informácie k tejto téme. Pre úplnosť ich zaraďujeme
mimo časovej chronológie.
V dobovej tlači bola publikovaná zmienka o pálffyovskom
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francúzskom šľachtickom divadle, ktoré bolo umiestnené
v severnom krídle Stupavského kaštieľa. Neskôr tento trakt
prebudovali na jazdiareň – hipodróm.38 Žiaľ, v článku nebol
uvedený zdroj informácie, šľachtické francúzske divadlo
bolo módne v období baroka. Jeho existenciu možno klásť
do 18. storočia.
Ďalšie nové informácie dopĺňajú údaje o ochotníckych
predstaveniach v 20. storočí. Telocvičná jednota Sokol
v Stupave uviedla 3. a. 4. marca 1920 hru Václava Kroftu
Rozmar lásky.39 Robotnícka telocvičná jednota v Stupave
odohrala 16. marca 1924 hru Španielska muška,
predstavenie v réžii p. Machoňa malo veľký úspech.40

Záver
Počas takmer päťdesiatich rokov (1920 – 1967) ochotníci
v Stupave a v Máste pripravili viac než 90 premiér. S určitosťou
sa nám nepodarilo zaznamenať všetky premiéry, uvedený
počet bude zrejme vyšší. Každá premiéra mala zvyčajne
dve až tri reprízy a tak možno predpokladať, že ochotníci
odohrali v uvedenom období minimálne 200 predstavení.
Najväčší rozmach dosiahol stupavský ochotnícky krúžok
po roku 1945. Okrem obetavých ochotníkov mala na tejto

skutočnosti zásluhu žánrová a autorská pestrosť titulov.
Uvedené boli drámy, veselohry a operety od klasických,
svetových aj domácich autorov.
Napriek úsiliu sa v 60. rokoch 20. storočia nepodarilo
zastaviť pokles záujmu o ochotnícke divadlo. Dôvody súviseli
s nástupom modernejších médií a následnými zmenami
trávenia voľného času mládeže. Rovnako negatívne pôsobil
aj politický vývoj v Československu začiatkom 70. rokov
20. storočia. Fenomén ochotníckeho divadla nenašiel
v súčasnosti porovnateľný ekvivalent. Moderné formy
zábavy a záujmové aktivity mládeže neposkytujú podobný
priestor pre rozvíjanie umeleckých hodnôt, obetavosti
a pocitu zodpovednosti v kolektíve. Od rozpadu bývalého
ochotníckeho súboru uplynulo takmer štyridsať rokov
a okrem spomenutej výstavy v roku 1991 sa doteraz žiadnou
formou nepropagovala táto nezanedbateľná časť kultúrnych
aktivít obyvateľov Stupavy.
Autor ďakuje bývalým stupavským ochotníkom, najmä
Magdaléne Dovičičovej, rod. Hanečkovej, Marte Mištinovej,
rod. Kubíčkovej, Miroslavovi Lukánovi a MUDr. Emilovi
Ivicovi za cenné informácie a dobové fotograﬁe.
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NÁMESTIE SV. TROJICE
V STUPAVE

Milan Greguš

Voľné priestranstvo s Kostolom sv. Štefana kráľa bolo centrom dediny. Tu sa naši predkovia prirodzene stretávali
a zhromažďovali pri každodenných príležitostiach, v čase bohoslužieb, počas bežných a výročných jarmokov, na
verbovačkách, volebných kortešačkách alebo pri hlásení obecného bubeníka. Na námestí, ktorého povrch tvorila len
udupaná zem, pulzoval čulý ruch. V minulosti tu neboli vysadené žiadne stromy. Námestie dokonca nemalo ani názov,1
v Stupave bolo jediné a tak sa nemuselo odlišovať od iného.

Vojaci a trhovníci
varmi boli napríklad slede sprostredkovane privážané
O vzhľade a dispozícii priestranstva v okolí Kostola
zo severoeurópskych prístavov, sliezske plátno,
sv. Štefana nemáme dostatok písomných prameňov. Kostol
klobučnícka vlna, vypracované kože, soľ a kramársky
sa nepriamo spomína v registroch cirkevných desiatkov už
tovar (hrebene, gombíky, stuhy, cverny a pod.). Vyvážali
v 14. storočí. Tak ako bývalo zvykom, kostol obkolesoval
sa poľnohospodárske produkty rastlinnej aj živočíšnej
cintorín, v blízkosti sa nachádzala fara. Stupava ležala
výroby: obilie, múka, krúpy z jačmeňa a prosa, konope,
na trase starobylých ciest spájajúcich juh a sever Európy.
spracovaná kúdeľ, surové kože, dobytok, ovce a ošípané.
Najstaršou známou bola dôležitá Jantárová cesta, ktorá
Pre časť dovážaných tovarov bola Stupava len tranzitným
spájala Jadranské more s baltickým pobrežím v prvých
miestom, časť však určite skončila na miestnom trhovisku
storočiach nášho letopočtu. O tisícročie neskôr nadobudla
alebo priamo u objednávateľa.2 Obchodné cesty boli
budované tak, aby prechádzali terénom v najvýhodnejšej
väčší význam ďalšia medzinárodná cesta prechádzajúca
línii. Nevyužívali ich však len kupecké záprahy a karavány,
Stupavou, ktorá bola skratkou veľkej, tzv. českej cesty. Viedla
ale aj vojenské oddiely.
z Bratislavy smerom na Malacky, Borský Svätý Jur do Holíča.
Obchodníci idúci z Čiech, ktorí chceli
navštíviť Bratislavu priamo, nemuseli cestovať cez Trnavu. Význam
tejto starej cesty stúpol koncom 14.
storočia. V roku 1373 vydal Ľudovít I.
ochrannú listinu, aby tadiaľto mohli
prechádzať obchodníci z českých
krajín bez toho, aby platili rôzne
miestne poplatky a clá. Na cestu
vedúcu pozdĺž Záhoria sa v Stupave
napájala cesta vedúca k brodu na
rieke Morave a ďalej do Rakúska.
O čulosti a dôležitosti obchodu na
tejto komunikácii svedčí aj existencia
tridsiatkovej stanice v Stupave. Bola
ﬁliálkou bratislavskej a v listinách
sa po prvý raz spomína v roku
1492 s poznámkou, že jestvuje
oddávna. Zo zachovaných registrov
tridsiatkovej stanice z rokov 1604
a 1609 vieme, že Stupavou – až na
niekoľko výnimiek – neprechádzali
diaľkoví kupci. Panoval tu však
čulý pohyb záhorských, rakúskych a moravských drobných
priekupníkov, roľníkov a remeselníkov. Medzi dovážanými to- Námestie Svätej Trojice v polovici 19. storočia
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Námestie pred rokom 1918

Z 15. storočia sa zachovalo v Archíve mesta Bratislavy
niekoľko listov, v ktorých sa spomína stupavský Kostol
sv. Štefana. V tom čase bol opevnený a obohnaný obranným
múrom. Býval častým útočiskom domácich obrancov a zároveň cieľom vojenských a lúpežných bánd. V 15. storočí sužovali
Stupavu vpády bratríckych vojsk, ktoré často plienili dnešnú
západnú časť Slovenska. Svedčí o tom aj list kastelána hradu
Pajštún Pankráca Streichela. Vo svojom nemecky písanom
liste zo 6. marca 1440 žiada mesto Bratislavu o pomoc proti
bratríkom, ktorí chceli zaujať stupavský kostol.3 Stupavčanom
sa kostol nepodarilo ubrániť. Streichel v liste písanom o tri
dni neskôr oznamuje mestu Bratislava, že bratríci už kostol
zaujali a opäť žiada o pomoc.4 Ako sa situácia vyvíjala ďalej,
pramene mlčia. Opevnené kostoly s priľahlými cintorínmi
v minulosti slúžili aj ako fortiﬁkačné objekty. Masívne múry
poskytovali domácim obyvateľom a obrancom posledný azyl
pri prepade. Kamenné náhrobníky v priľahlom cintoríne
zasa využívali nepriatelia ako obranné štíty. Preto v čase
ohrozenia cintoríny, prípadne aj kostoly z obranných dôvodov
búrali a rušili. Príklad z minulosti nájdeme aj v neďalekej
Bratislave. Exponované miesto okolo farského kostola
slúžilo miestnym obyvateľom a cudzím hosťom prirodzene
aj v pokojnejšom období. Vladislav II. privilégiom vydaným
v Budíne 4. decembra 1493 povolil na žiadosť stupavského
zemepána Petra zo Svätého Jura konať v Stupave týždenné
a výročné trhy. Podľa privilégia sa mali organizovať takým
spôsobom a s takými slobodami a výhodami, ako sa konávali

v slobodných kráľovských mestách. Kráľ povolil konanie
dvoch výročných trhov, prvý na sviatok sv. Štefana kráľa (21.
augusta) a druhý v prvú nedeľu po Veľkej noci. Ich trvanie
bolo stanovené na tri dni, trh mohol začať jeden deň
pred a skončiť deň po určenom sviatku. Privilégium však
neustanovilo v zásade nič nové, len potvrdilo už jestvujúci
stav, prípadne len upravilo čas konania trhov.5 Neskôr boli
trhové práva Stupavčanom rozšírené.

Nový vzhľad námestia koncom 18. storočia
Až do 18. storočia obkolesoval Kostol sv. Štefana kráľa
cintorín. Bol obohnaný pevným kamenným múrom, vojsť
sa dalo troma bránami. Podľa zápisov v kanonickej vizitácii
z roku 1731 sa na cintoríne nachádzala samostatne stojaca
Kaplnka sv. Anny a murovaná kostnica – karner.6
V rokoch 1764 – 1767 bol kostol prestavaný. Predĺžením
hlavnej lode, novým presbytériom rozšíreným o bočné lode
a kaplnky výrazne zväčšil svoj objem. Cintorín bol zrušený
v roku 1765,7 tehlová ohrada a náhrobníky boli zlikvidované,
miesto splanírovali. Stavebníci tak získali potrebný priestor
a obyvatelia Stupavy nový a väčší cintorín. Starý už kapacitne
nestačil, navyše v posledných dekádach 18. storočia vyšlo
viacero nariadení o zákaze zriaďovať cintoríny a pochovávať
v strede miest a obcí. Nové cintoríny mali byť z hygienických
dôvodov situované mimo uzavretej obývanej zóny. Ako
najvhodnejšie miesta boli odporučené mierne terénne
vyvýšeniny. Tu vraj budú vetry dostatočne odvetrávať
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škodlivé výpary z cintorína. Stupavčania pre nový cintorín
vybrali miesto spĺňajúce vtedajšie hygienické kritériá.
Baroková prestavba starého kostola s neohradenou
veľkou plochou v jeho okruhu dala námestiu nový vzhľad.
Vzdušné námestie s kostolom prestavaným v barokovom
slohu tvorilo s pálffyovským kaštieľom dominantu obce.
Neodmysliteľný hostinec na námestí slúžil aj pocestným
z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Vtedajšie spôsoby dopravy
si vyžadovali časté zástavky. Po pomalom a únavnom trmácaní
tu cestujúci a zvieratá našli oddych, občerstvenie aj nocľah.

Námestie v 20. storočí
Významná udalosť na námestí sa odohrala v roku 1918.
Na výzvu známeho slovenského politika a kňaza Ferdinanda
Jurigu si zhromaždení Stupavčania vypočuli jeho prejav
o zániku monarchie a vzniku Československej republiky.
Po prejave prítomní zaspievali pieseň Hej Slováci!8
V čase bežných trhov a výročných jarmokov si pred
kostolom rozkladali trhovníci svoje stoly a šiatre. Námestie
bolo plné ľudí, zvierat a tovaru. Trhovníci počas veľkých
jarmokov zaplnili okrem námestia aj Hlavnú ulicu až po
bývalú Raymanovu lekáreň. Menšie týždenné trhy sa konali
v nedeľu, utorok a štvrtok. Presné termíny výročných
trhov sa plánovali s veľkým predstihom, aby sa na ne mohli
kupujúci aj predávajúci pripraviť. Schválené dátumy sa
potom zverejňovali v tlači. Napríklad v rokoch 1925 a 1926 sa
výročné trhy konali v týchto termínoch: na Zelený štvrtok –
1. apríla, na sv. Annu – 26. júla, na sv. Štefana – 21. augusta, na
sv. Terezu – 15. októbra a na sv. Tobiáša – 21. decembra.9
Na námestí sa nachádzali drevené prístrešky pre trhovníkov.
Ich počet regulovala obec a prísne posudzovala každú žiadosť
o ich stavbu. V roku 1930 odmietla žiadosť miestneho

obchodníka so školskými potrebami a papierom Júliusa
Riglera s odôvodnením, že na námestí nie je prípustná žiadna
stavba.10 Po opakovanej žiadosti obec s umiestnením stánku
súhlasila, stanovila však prísne podmienky. Drevená búdka
musela byť mobilná, na kolieskach. Majiteľ ju musel večer
z námestia odviesť, naspäť sa mohla vrátiť až v nasledujúce
ráno. Miesto určilo obecné predstavenstvo, ročný prenájom
bol stanovený na 240 Kč. Obec si vyhradila právo na prípadné
zrušenie povolenia, pričom nájomca nemal právo na odškodné. Zdá sa, že obec svoje tvrdé podmienky časom zmiernila.
Na zachovanej dobovej fotograﬁi je zachytený Riglerov stánok
ako pevný drevený kiosk bez koliesok. Ostrým zamietnutím
bola vyriešená aj žiadosť TJ Sokol v Stupave, ktorá v roku 1935
žiadala obecné zastupiteľstvo o povolenie umiestniť reklamnú tabuľu na vylepovanie plagátov s programom spolkového
kina Bio Osveta na námestí. Obecné zastupiteľstvo vydalo
zamietavé rozhodnutie s odôvodnením, že pred kostolom
nepovoľuje tabuľu z dôvodov mravnosti, na inom mieste
môže byť, nech sa Sokol rozhodne.11 Uvedené skutočnosti
svedčia o tom, že centrum Stupavy sa v minulosti tešilo veľkej
pozornosti predstaviteľov obce.
Staré trhové búdky na námestí boli zrejme zanedbané,
preto ich miestny Okrášľovací spolok v roku 1928
z estetických dôvodov navrhol odstrániť. Namiesto nich
žiadal postaviť nové a modernejšie.12 Projekt sa však začal
realizovať až o päť rokov a iniciatívy sa opäť ujal Okrášľovací
spolok. Jeho člen MUDr. Adolf E. Zimprich navrhol, aby obec
dala postaviť nové búdky na vlastné náklady. Umiestnené
mali byť pri múre hostinca Samuela Justha, náklady na ich
vybudovanie sa mali vrátiť vo forme ročných prenájmov.
Obecná rada s návrhom súhlasila, žiadala vyhotoviť nákresy
a rozpočet.13 Rozpočet bol stanovený na päť obchodných

Hostinec U Justha, pôvodné umiestnenie praniera na námestí
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búdok. Obec vyzvala záujemcov – miestnych živnostníkov,
aby doručili cenové ponuky (tzv. oferty) na ich výstavbu.
Z ponúk bola vybraná najlacnejšia a najvýhodnejšia. Celková
suma na výstavbu piatich búdok vrátane murárskych,
stolárskych a klampiarskych prác, do ktorých bol zarátaný
poplatok za zavedenie elektrického prúdu, bola 5 053 Kč
a 50 halierov. Potrebnú sumu mala obec získať pôžičkou
v banke. Rozpočet bol pre obec výhodný, ročný prenájom
jednej búdy bol stanovený na 200 Kč, spolu teda 1 000 Kč.
Šesťpercentný úrok z osemtisícového obnosu predstavoval
480 Kč, na splátku by teda zostalo 520 Kč ročne. Pôžička
mala byť splatená z prenájmov počas 16 rokov. Obecná rada
s navrhovaným rozpočtom súhlasila.14 Komisia poverená
dozorom nad výstavbou búdok posúdila 7. júna 1933
miesto, na ktorom mali stáť. Po schválení navrhovaného
miesta poverili ich výstavbou najlacnejších „oferantov“, a to
murárskeho majstra Karola Kastlera a stolárskeho majstra
Michala Hasona. Zároveň upravili výšku nájomného: štyri
menšie búdky sa mali prenajímať za 240 Kč a jedna väčšia za
300 Kč ročne. Majiteľom starých drevených búdok odporučili
presťahovať sa do nových, alebo staré odstrániť.15 Námestie
vďaka pričineniu Okrášľovacieho spolku tak získalo v roku
1933 nové moderné trhové stánky, ktoré prispeli k jeho
lepšiemu vzhľadu. Obec priebežne prispievala na ich
opravy, v roku 1937 dala obiť poškodenú strechu zinkovým
plechom.16 Murované búdky slúžili trhovníkom približne do
roku 1960 a vystriedali sa v nich viacerí nájomníci. Napríklad
papiernictvo sem presťahoval Július Rigler, vo vedľajších

priestoroch predávali cukrovinky pani Šimoničová, Juriová
a Beblavá.
Bežné trhy sa konali dvakrát do týždňa, museli však
skončiť do deviatej hodiny ráno.17 Časté boli však aj zvady
a iné neprístojnosti medzi trhovníkmi prichádzajúcimi zo
širokého okolia. Preto dalo obecné zastupiteľstvo zostaviť
záväzný trhový poriadok, platný od 1. decembra 1937.
Určoval práva a povinnosti trhovníkov aj kupujúcich, ako
aj poplatky za prenájom trhovníckeho miesta. Poplatky za
predávanú hydinu boli nasledovné: jeden pár kureniec stál
20 halierov, pár sliepok, kačíc a jarabíc 40 halierov, pár
husí 50 halierov, jeden kus bažanta 40 halierov a jeden kus
zajaca 80 halierov. Poplatky pre peších trhovníkov: za jeden
batoh v ruke sa platilo 40 halierov, kára ťahaná človekom
stála 50 halierov. Poplatky za stánky a stoly sa odvíjali od
plochy – za jeden bežný meter zaplatil trhovník korunu,
celoročný prenájom za jeden bežný meter bol tri koruny.
Predaj mimo stolov na zemi bol spoplatnený rovnako ako
na stoloch. Poslednou položkou bol poplatok za dopravný
prostriedok, dnes by sme povedali parkovné. Jeden prázdny
voz stál korunu, naložený dve koruny.18 Poplatky neboli
zbytočné, každý trhovník si mohol zakúpiť miesto podľa
svojich ﬁnančných možností. Vyzbieraná suma putovala
do obecnej pokladne. Dozor nad trhovníkmi mal aj trhový
richtár. V Stupave ho volali vašajbír. Pomenovanie vzniklo
skomolením maďarského názvu tejto funkcie (vasárbíró).
Vašajbír sa volil každoročne, oznam dala obec vybubnovať
a spomedzi prihlásených záujemcov sa vybral vhodný

Autobus Leonarda Maroša na námestí
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kandidát. V tridsiatych rokoch pravdepodobne o túto funkciu
už nebol veľký záujem. V roku 1932 sa vašajbírkou stala Anna
Blažíčková, napriek dvom vybubnovaným oznamom sa
totiž nik iný neprihlásil. O rok neskôr získal túto funkciu do
prenájmu miestny obchodník Július Rigler za 485 Kč.19
Počas pravidelných trhov a jarmokov tu mali niektorí
trhovníci svoje stabilné miesta. Pri Hlavnej ulici, na mieste,
kde je dnes umiestnený pranier, bývali zvyčajne predavači
hydiny, ktorú často nakupovali stupavskí židia. Pri plote
kaštieľa smerom k stredu námestia sa predávali výrobky
z dreva – hrable, sudy, korytá a pod. V tomto priestore stáli
aj šiatre s látkami, kde ponúkali anglický štof. Túto kvalitnú
a obľúbenú látku nakupovala majetnejšia societa na obleky,
sedliaci si z nej dávali šiť rajtky. V strede námestia, od
pomníka padlým v prvej svetovej vojne až po kostol predávali
pečienky a klobásy Stupavčanky pani Ragasová, Františka
Kralovičová, Viktória Marošová a Matilda Kostková. Medzi
hostincom Srdiečko a dnešnou predajňou zmrzliny boli
rozložení trhovníci s kuchynským riadom. K trhu patrili aj
srbskí a bosniacki obchodníci. Takýto obchodník, ktorého
nazývali lacný Jožko mal tovar vo veľkom koši upevnenom
pred sebou na remencoch. Ponúkal za lacné peniaze britvy,
nožnice, holiace štetky a podobný drobný tovar. Nestával na
jednom mieste, s košom prechádzal po trhovisku a pútal na
seba pozornosť volaním lacný Jožko!
V tridsiatych rokoch mal v severozápadnej časti námestia
parkovací priestor a zastávku linkový autobus do Bratislavy.
Súkromné linky prevádzkovali Eduard Vyhnálek a Leonard
Maroš. Význam námestia ako verejného priestoru pre kultúrne
a spoločenské udalosti pretrval počas druhej svetovej vojny
a takmer dve desiatky rokov po nej. K jarmokom, cirkevným
a hasičským slávnostiam pribudli aj politické zhromaždenia
a cirkusové vystúpenia. Miestny dobrovoľný hasičský zbor
tu dvakrát do roka po nešporách usporadúval hasičské
slávnosti a cvičenia. Z požiarneho rezervoáru čerpali vodu
a za hojnej účasti divákov predvádzali ukážky hasenia,
samozrejme, nechýbala ani dychová hudba. Pri severnej stene

hostinca Srdiečko pri výnimočných
udalostiach stavali drevenú tribúnu.
Počas slovenského štátu tu rečnili aj
vtedajšie politické špičky – Ferdinand
Ďurčanský a Alexander Mach.
K smutným udalostiam v dejinách patrí deportácia stupavských
židov, ktorých na Veľkonočný
pondelok roku 1942 zhromaždili
na námestí a nákladnými autami
odvážali do Bratislavy.
Po roku 1948 pribúdali na
námestí akcie spojené s politickou
propagandou nového režimu.
V severnej strane Zezulovho domu
začiatkom päťdesiatych rokov
zriadili malú miestnosť na výber
kontingentov. V roku 1953 sa pred
hostincom Srdiečko konala tryzna
za zomrelého J. V. Stalina. Stenu
hostinca zdobili štátne a smútočné
zástavy, okolie busty s vencami strážili ozbrojení vojaci,
námestie aj s Hlavnou ulicou zaplnili milicionári a obyvatelia
Stupavy. Ďalšou nevídanou udalosťou bolo cirkusové
vystúpenie v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Najväčšou
atrakciou boli dva hrochy a vystúpenie povrazolezkyne,
ktorá prešla pešo aj na upravenom bicykli po oceľovom lane
natiahnutom od kostolnej veže po roh hostinca.

Úpravy námestia
Zvýšený počet trhovníkov a kupujúcich, uskladnený tovar,
pohyb domácich zvierat a povozov negatívne vplýval na
čistotu námestia, hoci naň predstavitelia obce dbali. Udupaná
tvrdá zem pred kostolom sa v daždivom období menila na
blato. Účinnou ochranou pred týmto nepríjemným javom
bolo dláždenie námestí. Dláždenie si však mohli dovoliť len
bohatšie mestá, obce a dediny sa uspokojili s navážkami štrku.
Štrk bol pomerne dostupný, veľká zásobáreň bola v chotári

Smrť J. V. Stalina, smútočná stráž
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Kiosk Júliusa Riglera na námestí

Pamätná lipa slobody M. R. Štefánika

zvanom Temrajz, blízko brehov Moravy. V období prvej ČSR
bolo námestie viackrát planírované a štrkované. Prvýkrát
v roku 1926, práce boli súčasťou veľkej úpravy Hlavnej
ulice.20 O ďalšom navážaní sa rozhodlo v decembri 1931.21
Začiatkom roku 1932 prišli cenové ponuky remeselníkov
a nasledovala realizácia. Prácu vďaka najlacnejšej ponuke
získal Ján Zárecký, prepravu zabezpečil Ing. Vávra. Celkovo
sa malo naviesť 100 metrov kubických štrku s veľkosťou
kameňa 10 – 15 cm.22 Privezený štrk z Temrajzu zarovnal do
kubíkov na námestí Ján Bobák.23
Stupavčania boli na svoje námestie hrdí a snažili sa
udržiavať jeho pekný vzhľad. Po piatich rokoch bolo nutné
podložie námestia opäť spevniť. V rámci núdzových prác bolo
priestranstvo pred kostolom v roku 1937 opäť vyštrkované,
čím sa zvýšila hygienická úroveň trhov.24 Po vybudovaní
verejného elektrického osvetlenia v roku 1928 bola pri budove
Stupavskej banky (dom za bustou M. R. Štefánika) umiestnená
lampa. Patrila medzi osem lámp verejného osvetlenia v Stupave, ktoré svietili počas celej noci25 a prispievali k bezpečnosti. Pri úprave Hlavnej ulice v roku 1925 bol prekrytý
potok, ktorý ňou prechádzal. Z požiarnobezpečnostných
dôvodov boli preto v obci vybudované betónové zásobníky
na vodu. Jeden z nich bol vyhĺbený na námestí na mieste, kde
sa teraz nachádza stĺp hanby. Zásobník napájal malý potôčik,
tečúci od bývalého pivovaru popri ohrade kaštieľa. Rezervoár
bol zabezpečený len železnou ohradou po jeho obvode. Malé
nádrže s rozmermi približne 3 x 3 m priťahovali najmä deti.
Návrh na ich prekrytie zaznel na obecnej rade už v nasledujú-

com roku, prekrytie sa však vykonalo pravdepodobne až
v roku 1928.26 Po roku 1970 nádrž čiastočne prekryl asfaltový chodník a tráva. Pri obnove námestia v roku 2007 bola
nádrž obnažená a po strhnutí betónového stropu zasypaná.
V starostlivosti o námestie nezaostávali ani stupavskí
farníci a cirkevný patrón gróf Ľudovít Károlyi. Na jeho
podnet v júli roku 1933 odstránili nízke latkové oplotenie
okolo kostola a na vlastné náklady vystavali nový plot. Tvoril
ho betónový základ so stĺpikmi a pletivom v pevnom ráme.
Práce vykonávali murárski majstri Ján Slezák a Jozef Fischer
a zámočnícky majster František Kmoníček. Obec prispela
vyslaním niekoľkých robotníkov na pomoc pri klčovaní
kríkov pri kostole.27

Kultúrne a umelecké pamiatky na námestí
Centrálny priestor obce si vyžadoval reprezentatívny
vzhľad. Jej predstavitelia, mecenáši a cirkevní patróni
v priebehu storočí skrášlili námestie viacerými umeleckými
dielami. Na námestí pribúdali sochy svätcov, kamenné kríže,
pamätné stromy a nechýbal tu ani nástroj mravnej výstrahy
– pranier. Z týchto pamiatok sa dodnes zachoval len zlomok,
aj to nie vždy na pôvodnom mieste. Cirkevné pamiatky boli
z ideologických dôvodov z námestia odstránené, iné sem
premiestnili z iných častí Stupavy.
Pranier
Približne na mieste dnešného vchodu do hostinca
Srdiečko stál od roku 1766 pranier. Tvorí ho štvorhranný

24

pamiatky
kamenný proﬁlovaný stĺp ukončený hlavicou s guľou. Pod
hlavicou je na čelnej strane vysekaný letopočet 1766 datujúci
jeho vznik. Pranier bol postavený vďaka iniciatíve uhorského
miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínskeho a jeho manželky
Kristíny, dcéry Márie Terézie. Dôvodom bol vraj nápadne vysoký
počet nemanželských detí v Stupave.28 Svedčia o tom aj tunajšie
cirkevné matriky narodených a zomrelých. Nezriedka sa v nich
pri mene objavuje latinské slovo illegitimus, teda nezákonný,
nemanželský. Tento jav potvrdzuje aj zachovaná ústna tradícia
o stupavských dojkách, ktoré si najímali lepšie situované matky
z Viedne ešte aj začiatkom 20. storočia. Spomínaný pranier mal
slúžiť ako výstraha pre nevydaté matky. Prirodzene, nielen
im. K pranieru pripútali aj usvedčených zlodejov, výtržníkov,
nactiutŕhačov a podobných delikventov. Umiestnený bol tak,
že Stupavčania prichádzajúci na bohoslužby museli ísť popri
ňom. Previnilec bol na potupnom mieste vystavený posmechu
zámerne v nedeľu a počas cirkevných sviatkov.
Podľa svedectiev historických fotograﬁí pranier na vrchole
ukončovala píniová šiška. Okolo roku 1920 bola zničená,
z vrcholu trčala už len železná výstuž. Pranier v roku 1927
premiestnili na nárožie Justhovho hostinca a pravdepodobne
vtedy ho opravili. Namiesto zničenej šišky osadili na vrchol
kamennú guľu. Exponované miesto pranieru neprospelo,
poškodzovali ho vandali a návštevníci hostinca. V 80. rokoch
20. storočia pranier odborne zreštaurovali a premiestnili na
náprotivnú stranu k ohrade kaštieľa. Počas reštaurovania
pranier doplnili na čelnej strane o zavesenú guľu na reťazi,

Námestie pred kostolom, pred rokom 1945

Pranier z roku 1766, stav po rekonštrukcii
Foto: Milan Greguš, 2007

ktorá má len dekoratívnu funkciu. Odstránené bolo aj kované torzo pút zo stredu stĺpa. Pranier bol aj po zreštaurovaní
a preložení do kúta námestia znovu poškodený. Začiatkom
90. rokov 20. storočia pri omietaní múru kaštieľa v tesnej
blízkosti stĺpa murári z nevedomosti pokryli brizolitom aj
zreštaurovaný stĺp. Namáhavo zreštaurovaný pranier bol
znehodnotený, nikto z kompetentných však na situáciu nereagoval. Neskôr z neho neznámi vandali odtrhli štylizovanú
kamennú guľu visiacu na reťazi. Pranier bol v mesiacoch
august – september 2007 opäť odborne zreštaurovaný
Mgr. art. Petrom Sojkom.
Stupavský pranier je jednou z mála zachovaných pamiatok
tohto druhu z 18. storočia na Slovensku. Škoda, že ani po
revitalizácii námestia ho neumiestnili na jeho pôvodné miesto.
Súčasné umiestnenie je nelogické vzhľadom na pôvodnú
funkciu, v minulosti pranierom rozhodne neprináležali
okrajové polohy mimo pozornosti chodcov.
Sochárske diela
Podľa dobových fotograﬁí západné priečelie kostola
zdobilo viacero plastík svätcov. Vľavo od vchodu kostola sa
nachádzal kamenný kríž s plastikou Panny Márie pri jeho
päte. Na podstavci bola umiestnená textová tabuľa. Vľavo od
kríža sa nachádzala masívna baroková plastika sv. Floriána. Na
náprotivnej strane, vpravo od vchodu do kostola sa nachádzal
misijný kríž. Napravo od vchodu stála masívna baroková
socha sv. Leopolda, ktorú dal svojmu patrónovi vyhotoviť
zemepán Leopold II. Pálffy (1716 – 1773) s manželkou Máriou
Jozefínou Waldsteinovou. Podľa pamätníkov boli obe plastiky
svätcov počas prechodu frontu v druhej svetovej vojne značne
poškodené. Ich osud sa skončil niekedy v rokoch 1945 – 1946
v rigole za južným múrom starého cintorína, kde bola veľká
jama vymletá dažďovou vodou. Barokový podstavec sochy sv.
Leopolda s aliančným erbom donátorov je vo farskej záhrade.
Na pravej strane sa doteraz nachádza rokokový stĺp Svätej
Trojice z druhej polovice 18. storočia. Dielo tvorí trojhranný
konkávne prehýbaný pilier, na vrchole so skupinou
Najsvätejšej Trojice. Na podstavci pri hranách piliera sú
barokové plastiky – postavy cherubínov v podonnerovskom
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Stĺp Svätej Trojice. Foto: Milan Greguš 2006.

štýle. V 80. rokoch 20. storočia bol stĺp Svätej Trojice značne
poškodený poveternostnými vplyvmi, stav si vyžadoval
odborné zreštaurovanie. Stalo sa tak v roku 1985, keď postavy
Svätej Trojice nahradili kópie; originály umiestnili do Kostola
sv. Štefana. Stĺp Svätej Trojice je vďaka svojim umeleckým
kvalitám zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok.
K severnému múru kostola bol po roku 1950 presťahovaný
kamenný kríž z roku 1811, ktorý stál pôvodne na križovatke
ulíc Malacká a Ferdiša Kostku.
Ostatné pamätihodnosti
Z ostatých budov, ktoré patria k pamätihodnostiam
Stupavy na námestí z východnej a južnej strany možno uviesť
budovu r. k. fary a kalvárie z 18. storočia, katolícky chudobinec
z polovice 19. storočia a budovu starej katolíckej školy.
Kalvárii bude venovaná pozornosť v budúcich číslach
ročenky.
Budova fary pochádza pravdepodobne z druhej polovice
18. storočia, jej vznik zrejme súvisel s barokovou prestavbou
kostola. Pomerne veľká reprezentatívna dvojposchodová
budova má štvorcový pôdorys, pozemok susedí s námestím.
Katolícky chudobinec bol postavený vďaka starostlivosti
miestneho kňaza Mikuláša Teőreősa v polovici 19. storočia.
Nad klasicistickým vchodom bol umiestnený nápis Szegények
menháza a v tympanóne nad ním Božie oko. Vstupná
predsieň má kupolovitý strop a zachovalo sa torzo plastickej
výzdoby. Zaujímavo sú riešené aj ozdobne vyrezávané konce
krokiev presahujúce obvodové múry v dvorovej časti. Budova

je uvedená v Súpise pamiatok na Slovensku (zv. III, s. 213),
v súčasnosti je značne zavlhnutá. V rámci obnovy námestia
objektu opravili vonkajšiu fasádu, vymenili strešnú krytinu,
okná a vstupné dvere. Nevhodným riešením však bolo
použitie plastových okien a dverí napriek tomu, že imitujú
štruktúru dreva.
Ďalším objektom smerom k Hlavnej ulici je pomerne
veľká budova s obchodnými prevádzkami, známa aj ako
Zezulov dom. Podľa istých údajov stála na tomto mieste v 17.
storočí miestna škola. V západnej časti tohto domu malo svoju
predajňu zmiešaného tovaru (konzum) stupavské Potravné
družstvo. Činnosť družstva upadala a konzum v pomerne
krátkom čase zanikol. Dom potom odkúpil Andrej Zezula.
Po jeho úprave v ňom vznikli dve samostatné predajne.
V jednej predával pečivo p. Zezula, v druhej (smerom ku
kostolu) si prenajal mliekareň p. Smutný, ktorý dal neskôr
na rohu budovy vykopať studňu, zachovanú dodnes. Slúžila
na vyplachovanie mliekových kanvíc. V súčasnosti je v týchto
priestoroch predajňa zmrzliny a kaviareň.
Ďalšie dva dvojpodlažné tehlové domy patrili
v minulosti cirkvi. S istotou možno povedať, že stoja od
začiatku 19. storočia a bola v nich umiestnená cirkevná
škola s bytmi pre učiteľa a rechtora. Koncom 19. storočia
cirkevná škola zanikla a v dome bývali viaceré nemajetné
rodiny. Schátranú budovu bývalej cirkevnej školy čaká
v blízkom čase asanácia. Pred školou mal asi do roku 1950
malú murovanú predajňu hodinár Šimek.
Posledným domom stojacim na rohu námestia a Hlavnej
ulice je hostinec, známy pod dnešným názvom Srdiečko.
Tí skôr narodení si spomenú aj na jeho predvojnový názov
U Justha, počas druhej svetovej vojny sa nazýval podľa nového majiteľa U Brbúcha. Starobylá budova hostinca stála už
v 18. storočí, začiatkom 19. storočia objekt zo severnej strany
rozšírili prístavbou. Pravdepodobne z obdobia výstavby tohto
objektu pochádza zaujímavý nález signovaných keramických
strešných škridiel, objavených pri výmene strešnej krytiny
v roku 2004. Hostinec mal až dovtedy zachovaný pôvodný
barokový krov a krytinu. Medzi špicatými barokovými
bobrovkami boli nájdené dva exempláre s datovaním 1738.
Jedna škridla zobrazuje muža v dobovom odeve – dolománe,
s čiapkou na hlave a krčahom v pravej ruke. Na druhej škridle
je schematicky vyobrazený kostol so štyrmi pravouhlými
oknami, nárožnou bosážou a dvoma cibuľovými vežami.29
Históriu hostinca bude možné podrobnejšie opísať až po
archívnom prieskume. V prvej polovici 20. storočia patrila
budova hostinca židovskému majiteľovi Geiringerovi,
hostinec mal v nájme Samuel Justh. Pri hostinci zo západnej
strany boli drevené „šranky“ na uväzovanie ťažných zvierat
– koní a volov. Vo dvore sa nachádzali stajne, na poschodí
hosťovské izby. Hostinec na exponovanom mieste slúžil
pocestným, ale domácim prinášal aj problémy nielen pre
svoju prevádzku, ale aj zlým stavom budovy. O situácii pred
hostincom svedčí aj žiadosť Samuela Justha z roku 1930,
v ktorej žiadal o povolenie, aby pred jeho hostincom mohli
stávať furmani s vozmi a kŕmiť kone. Žiadosti obec vyhovela
pod podmienkou, že Justh musí dbať o to, aby furmani stáli
medzi hostincom a stromoradím. Prichádzať a odchádzať
mohli len cez vyznačené miesta a nie cez rigoly pri ceste.
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parku. Z veľkej časti bolo zatrávnené, vysadené stromy,
okrasné dreviny a zelené plochy lemoval živý plot. Námestie
síce získalo zeleň, zároveň však zanikol jeho pôvodný
význam. Už nemohlo slúžiť ako voľné priestranstvo na
stretávanie ľudí a stromy zatieňovali dominantný objekt –
kostol. Koncom 20. storočia dlhodobo zanedbané námestie
nevzbudzovalo pozitívny dojem.

Fragmenty renesančných kachlíc nájdených na námestí
Foto: Milan Kubíček, 2007

Na námestí pred kostolom povozníci stáť nesmeli, Justh bol
povinný dbať na poriadok a čistotu pred hostincom.30 V roku
1933 poukázal MUDr. Zimprich pred členmi obecnej rady na
špatný stav budovy hostinca Samuela Justha. Navrhoval, aby
majiteľ domu vyzvaný bol na okamžité opravenie múrov
a umiestnenie riadnej brány čo v najkratšej dobe, lebo
nemôže sa trpieť, aby tento dom špatil najpeknejšiu čiastku
námestia. Obecná rada sa uzniesla vyzvať majiteľa na opravu
budovy, inak ju dá obec urobiť na jeho náklady.31

Revitalizácia námestia v rokoch 2006 – 2007
Dôkladnejšia úprava námestia si vyžadovala značné
ﬁnančné prostriedky. Mesto Stupava pripravilo projekt
Regenerácia centrálneho verejného priestoru mesta
Stupava, ktorý zahŕňal revitalizáciu Námestia Sv. Trojice spolu
s Hlavnou ulicou až do vyústenia Mlynskej a tzv. Vyhnálkovej
ulice. Generálnym projektantom sa stal Ing. arch. Karol Balaš –
SB PARTNERS. Na projekt mesto žiadalo ﬁnančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Projekt zahŕňal plochu 18 240 m2 a obsahoval
najmä obnovu vonkajších povrchov – dláždenie plôch
pre peších, obnovu uličných fasád, plotov a vonkajších
schodísk, výmenu mestského mobiliára, výmenu telies
verejného osvetlenia a sadové úpravy. Schválený projekt
bol podpísaný 23. decembra 2005. Po prijatí projektu boli

Pamätné stromy
Pravdepodobne v roku 1929 (na 10. výročie tragickej smrti
M. R. Štefánika) bola zasadená pamätná lipa medzi bývalým
katolíckym chudobincom a kostolom. Mladý stromček
bol oplotený latkovým maľovaným plotom s označením
Štefánikova lipa slobody. Pamätný strom prežil do dnešných
čias, bližšie údaje o tejto udalosti okrem dobovej fotograﬁe sa
zatiaľ nepodarilo nájsť. Na jar roku 1968 boli v západnej časti
námestia slávnostne posadené dve pamätné lipy, venované
populárnemu Alexandrovi Dubčekovi, v tom čase prvému
tajomníkovi ÚV KSČ.
Námestie po roku 1945
Po roku 1948 sa námestie dočkalo svojho prvého úradného
pomenovania. V dobovom duchu ho najprv pomenovali
Červené námestie, neskôr Mierové námestie. Po roku 1989
bol názov opäť zmenený na Námestie Sv. Trojice. Toto najnovšie pomenovanie vychádzalo z cenného rokokového stĺpa Svätej
Trojice, ktorý je evidovanou národnou kultúrnou pamiatkou.
Trhovisko na námestí zaniklo až koncom 60. rokov
20. storočia. Prispel k tomu nový životný štýl vrátane
rozšírenia výroby a predaj základných potravín iným
spôsobom ako v minulosti. Námestie tak na dlhé desaťročia
stratilo to, čo ho charakterizuje – prítomnosť ľudí.
Z ideologických dôvodov námestie pravdepodobne na
prelome 70. a 80. rokov 20. storočia upravili do podoby

Baroková škridla z hostinca Srdiečko s kresbou kostola, 1736
Foto: Milan Greguš, 2006
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Námestie pred revitalizáciou. Foto: Milan Kubíček, 2006.

odsúhlasené oprávnené náklady vo výške 67 621 778 Sk.
Čiastkou prevyšujúcou tri milióny prispelo mesto formou
spoluﬁnancovania, zvyšná časť ﬁnančných prostriedkov bola
uhradená z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
Do stavebných úprav boli zahrnuté aj nevyhnutné úpravy na

systémoch technickej infraštruktúry s výnimkou jazdných
pásov Hlavnej ulice a objektov zapísaných v Ústrednom
zozname kultúrnych pamiatok. Mesto Stupava vyhlásilo
verejnú súťaž, víťaznou sa mala stať najekonomickejšia
ponuka. Prijatá však bola len jedna ponuka, zmluva bola
uzavretá 19. júna 2006. Práce realizovala ﬁrma Swietelsky –
Slovakia, spol. s r. o.32 Stavebné práce sa začali v septembri
2006 čistením plochy námestia od zelene, asanáciou
asfaltových plôch a kopaním kanalizačných rýh. Mestský
úrad Stupavčanov nedostatočne informoval o pripravovanej
akcii, preto boli občania nespokojní. Výrub drevín na námestí vyvolal už koncom septembra podanie petície. Nasledovala
verejná diskusia, v ktorej vedenie mesta za prítomnosti
hlavného architekta projektu vysvetľovalo svoje stanovisko.
Faktom zostáva, že akcia vynútená petičným výborom bola
jedinou verejnou prezentáciou už prebiehajúceho veľkého
projektu revitalizácie námestia.
Veľké plošné odkryvy na námestí priniesli svedectvo
o navážkach v prvej polovici 20. storočia. Členovia Clubu
Abbellimento práce na námestí pozorne sledovali. Pri
kopaní kanalizačných rýh v južnej časti námestia boli
obnažené ľudské kosti potvrdzujúce existenciu cintorína
v okolí kostola. Objavená a sčasti odkrytá bola aj tehlami
obmurovaná jama, ktorá slúžila pravdepodobne ako
cintorínska kostnica – karner. Najväčším prekvapením
však bolo odkrytie časti kamenného múru, ktorý na
dvoch miestach priečne preťala lyžica bagra. Vzhľadom
na malú plochu odkrytia múru nebolo možné dospieť
ku konkrétnejším záverom. Dozorujúci archeológ PhDr.
Vladimír Turčan vzhľadom na použitý materiál a spájanie
nevylúčil jeho datovanie do 15. storočia. Je pravdepodobné,

Námestie po revitalizácii. Foto: Milan Greguš, 2007.
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že išlo o obranný múr okolo starého kostola. Nálezová
situácia bola zdokumentovaná a vyfotografovaná, a pretože nálezy nemali zásadný význam, stavba pokračovala
ďalej.33 Povrchovým zberom na námestí vyzbieral niekoľko
desiatok novovekých keramických črepov člen nášho
združenia Milan Kubíček. Boli medzi nimi črepy džbánov,
renesančných kachlíc a torzo fajky z konca 19. storočia.
Prekvapujúcim nálezom sa stal fragment rímskej dutej tehly
(tubulus). Po fyzikálno-chemickom prieskume vzorky tehly
z rímskej stanice v Stupave a vzorky z tehly nájdenej na
námestí bolo preukázané ich zhodné zloženie.34 Neďaleko
miesta nálezu, v zásype pivnice starej pošty, sa našli zlomky
rímskej strešnej krytiny (teguly, imbrexy) ako aj fragmenty
pieskovca z oblasti Devínskej Kobyly, ktoré sa používali na
stavbe rímskej stanice v nadzemných častiach. Dve lokality
nálezov stavebného materiálu z rímskych stavieb v centre
Stupavy spochybňujú ich výskyt novovekými navážkami.
Ďalšia interpretácia však ostáva otvorená.
Práce na námestí boli po roku ukončené a 27. mája 2007
námestie slávnostne odovzdali verejnosti. V otvorenom
a vydláždenom priestranstve musí opäť ožiť jeho pôvodný

genius loci, námestiu bude treba vtisnúť punc atraktívnosti
a dôležitosti, inak ostane opäť len mŕtvou prázdnou plochou
pre náhodných chodcov ako to bolo nedávno. Prenosná
zeleň, informácie o meste a pamiatkach na námestí, kultúrne
akcie či dôstojné vianočné trhy by mohli byť tým správnom
impulzom na dovŕšenie skutočnej revitalizácie. Po žiaducej
úprave susediaceho Malého parku, po obnovení vodopádu
a možnosti člnkovania v jazierku sa stane tento priestor
skutočne reprezentatívnym miestom oddychu.
Napriek niektorým výhradám je revitalizácia námestia
jednoznačne pozitívnym krokom v novodobej histórii mesta.
Žiaľ, jedinečná príležitosť dozvedieť sa viac o dejinách
Stupavy bola premrhaná. Objavené architektonické
nálezy (s určitosťou tu bola aj verejná studňa) mohli
byť prezentované skopírovaním ich dispozície do dlažby
námestia. Farebne odlíšené plochy v dlažbe mohli poskytnúť
Stupavčanom a návštevníkom nášho mesta plastickú
predstavu o výzore námestia v minulosti. Tá teraz odpočíva
pod betónovou zmesou a bude čakať pravdepodobne až
do nasledujúceho storočia na prezieravejších zástupcov
mesta.
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HERALDICKÉ PAMIATKY
STUPAVY A MÁSTU
Milan Greguš
Pojem heraldika je v laickej verejnosti málo frekventovaný. Táto vedná disciplína sa zaoberá pravidlami a zvyklosťami
pri zostavovaní a opisovaní erbov. Dnes je však ich funkcia a symbolika málo zrozumiteľná a erby sa tak dostávajú
na okraj pozornosti. Pozorní Stupavčania nachádzajú v našom meste viaceré heraldické pamiatky. Cieľom príspevku
je zdokumentovať a opísať všetky zachované heraldické pamiatky na nehnuteľnostiach a umeleckých pamiatkach
v Stupave.

Počiatky heraldiky
Erby – dedičné farebné znaky – boli pôvodne maľované
na bojové štíty a slúžili ako poznávacie znamenie, ktoré
identiﬁkovalo jeho vlastníka či nositeľa. Vznik a používanie
erbov na tento účel sa datuje spravidla do polovice
12. storočia. Do tohto obdobia sa kladú aj počiatky
heraldiky, ktorá skúma vznik erbov, pravidlá pri ich tvorbe
a ich historický vývin.
Vznik erbov mal racionálny dôvod a priamo súvisel
s rozvojom vojenskej techniky. Bojovníka v ochrannom
pancieri a s prilbou na hlave bolo možné ťažko rozpoznať,
čo komplikovalo orientáciu na bojisku aj počas prvých
križiackych ťažení do Svätej zeme. Vtedajšia technika boja
spočívala v útoku tzv. ťažkej jazdy, keď obrnení rytieri útočili
v línii oproti sebe s dlhými kopijami – drevcami. Cieľom
tohto prvého útoku bolo zdecimovať nepriateľove šíky, zabiť,
prípadne zhodiť nepriateľa z koňa a vyvolať zmätok. Potom
nasledovala druhá fáza boja, keď sa k rytierovi pridala jeho
družina bojovníkov – bandérium. Obkľúčili svojho pána –
rytiera na koni – a bojovali s nepriateľmi. Každé bandérium
malo svojho zástavníka, ktorý niesol na dlhej žrdi zástavu

s erbovým znamením svojho pána. Zástava a erb na
rytierovom štíte tvorili dôležité poznávacie znamenie.
V bojovom zmätku slúžili na lepšiu orientáciu bojujúcich
strán. Časté zlomenie či poškodenie rytierovho štítu počas
boja, úsilie protivníka o ukoristenie zástavy ako trofeje
a zvírený prach na bojisku nútili rytierov používať ďalšie
poznávacie znamenie, tzv. klenot, ktorý si pripevňovali na
vrchol prilby. Výhodou klenotu bola jeho dobrá viditeľnosť,
pretože bol rozpoznateľný nad hlavami bojovníkov.
Zhotovoval sa z dreva, kože, peria, impregnovaného papiera
a látok.
K praktickej a nevyhnutnej výbave rytiera patrili aj
prikrývadlá. Pôvodne to bol veľký kus farebnej látky, ktorú
si rytier pripevňoval na prilbu; voľne visiaca látka zakrývala
bojovníkove ramená a chrbát. Výzorom pripomínala plášť
a takto sa v heraldickej tvorbe pôvodne aj zakresľovala.
Prikrývadlá mali najmä ochrániť brnenie pred prehrievaním
slnečnými lúčmi. Ďalšou nezanedbateľnou funkciou bolo
stlmiť nepriateľov úder a ochrániť tak drahé brnenie. V boji
dochádzalo často k poškodeniu látky, preto sa od 15. storočia
zobrazuje ako vejúci kus látky po stranách prilby. Roztrhaný,
prípadne rozsekaný či zodratý plášť
symbolizoval udatnosť v boji a bol
častým predmetom obdivu. Voľné
konce visiacej látky sa niekedy spolu
zapletali do kruhu a upevňovali na
prilbu. Točenica z farebnej látky na
vrchole prilby zmierňovala prípadné
údery a chránila tak hlavu bojovníka
pred otrasmi a slnkom. V heraldike
sa točenica používala ako znamenie
nižšej šľachty, v súčasnosti ju
majú v erbe výhradne nešľachtickí
majitelia erbu.
Všetky opísané súčasti rytierovej výzbroje sa dostali do heraldickej symboliky. Erb sa tak stal
v zjednodušenej forme obrazom
výzoru rytiera – bojovníka. Znamenie, ktoré používal na štíte,
sa stalo
dedičným pre jeho
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Pálffyovský erb na východnom priečelí mlyna v parku
Foto: Milan Greguš, 2007

Aliančný erb manželov Pálffyovcov na podstavci plastiky sv. Jána
Nepomuckého s erbami rodov Pálffy a Weichs. Foto: Milan Greguš, 2007.

stupavských cechov kováčov (1661), hrnčiarov (1667),
potomkov. Tvorbu erbov, ich registráciu a odborný opis, tzv.
mlynárov (1660), a tkáčov (1660).2 Cirkevné znaky môžme
blasonovanie, mali pôvodne na starosti heroldi.
Opis erbu má určitú postupnosť a vychádza z pohľadu
predpokladať na stupavských majetkoch rehole pavlínov
nositeľa štítu. V základnej forme erb musí obsahovať štít
z blízkej Mariankyz.3
Najviac sú v Stupave zastúpené šľachtické rodové erby.
s erbovým znamením, prilbu s klenotom a prikrývadlá.
Tie boli vo všeobecnosti umiestňované na nehnuteľnostiach
V rozšírenom erbe nájdeme po stranách štítu aj rozličné
(hrady, zámky, paláce, kaštiele, kostoly) a na ich vnútornom
zvieratá a postavy (štítonostiči). V neskoršom období na
vybavení (nábytok, dvere, podlahy, stropy). Erby môžeme
prilbe pribudla šľachtická koruna alebo točenica. Počet
nájsť aj na umeleckých pamiatkach (sochy, oltáre, maľby,
perál na korune symbolizoval postavenie šľachtica. Na
náhrobníky) a na rôznych predmetoch dennej potreby
erbe sa zobrazovali vždy len perly viditeľné z čelného
(príbory, listový papier, knihy). Takto slúžili ako vlastnícke
pohľadu. Na erbe grófa tak nájdeme 9 perál, na erbe baróna
7 a erb šľachtica – rytiera zdobilo 5
viditeľných perál.
Tvar štítov a prilieb sa časom
menil, ich zobrazovanie ovplyvňoval
„aktuálny“ výtvarný sloh. Zmenou
vojenskej taktiky a spôsobu boja
časom stratili erby svoj pôvodný
význam. Keďže nositeľov erbov
pribúdalo, vznikali komplikované
erby. Koncom 15. storočia nastáva
v heraldickej tvorbe úpadok.
Hoci sa obdobie „živej“ heraldiky
skončilo, erby nezanikli, naďalej
slúžili a slúžia dodnes ako rodové
dedičné znamenia. Zo zdanlivo
nezaujímavého erbu môže odborník
vyčítať množstvo informácií o jeho
nositeľovi či objekte, na ktorom je
umiestnený.1
Na exteriéroch budov mesta
sa dnes už nenachádzajú žiadne
trojrozmerné cechové ani cirkevné
heraldické pamiatky. Výnimku tvorí
odliatok erbu cirkevného hodnostára, osadeného sekundárne.
Predpokladom ich existencie
v minulosti je pôsobenie viacerých
cechov v Stupave. V Archíve mesta
Bratislavy sa zachovali stanovy Erb na epitafe Lonzkronerovcov, detail. Foto: Milan Greguš, 2005.
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Erb Štefana Leopolda Pálffyho, evanjeliová strana presbytéria
Kostola sv. Štefana. Foto: Milan Greguš, 2006.

Aliančný erb Pálffy - Hoyos na strope presbytéria Kostola sv. Štefana
Foto: Milan Greguš, 2006

značky konkrétnych objektov a predmetov. Majiteľ, prípadne
fundátor ich umiestnením potvrdzoval svoje vlastníctvo
alebo ﬁnančnú účasť na vzniku objektu, diela. Z tohto
pohľadu heraldika poskytuje historikom cenné informácie
pri datovaní a určovaní vlastníctva objektov, na ktorých sú
erby umiestnené.
Súpis ukázal, že v Stupave sa najčastejšie vyskytujú erby
rodov Pálffy, Károlyi a Troyer. Po jednom sú zastúpené erby
rodov Lonzkroner, Maurer, Neogrády, Hoffmann a zachovné
je aj torzo erbu Baloghovcov. V nájdených štyroch aliančných erboch sme ako manželky Pálffyovcov identiﬁkovali
príslušníčky rodov Khuen-Belasi, Weichs, Hoyos, Waldstein
a Ogilvy.
Neodborné upravovanie, poveternostné vplyvy
a vandalizmus dnes sťažujú identiﬁkáciu zachovaných
erbov. Ostáva len dúfať, že uvedené skutočnosti vzbudia
záujem Stupavčanov a napomôžu chrániť vzácne heraldické
pamiatky.

si odvodzovali od dediny Ardud v dnešnom Rumunsku, po
maďarsky Erdőd. Od poslednej štvrtiny 16. storočia rod patril
medzi poprednú uhorskú šľachtu, významné postavenie si
zachoval až do začiatku 19. storočia. Jeho členovia postupne
získali barónsky, grófsky aj kniežací titul.
Prvým feudálnym vlastníkom Stupavy sa stal na sklonku
16. storočia Mikuláš II. Pálffy (1552 – 1600). V držbe
Pálffyovcov zostala Stupava takmer tri storočia. V roku 1867
z ﬁnančných dôvodov Ferdinand III. Leopold Pálffy-Daun
(1807 – 1900) predal Stupavský kaštieľ s veľkostatkom,
ktorý k nemu patril, grófovi Alojzovi Károlyimu (1825 –
1889). Pálffyovský erb tvorí obvykle modrý štít so zeleným
trojvrším, spoza ktorého vyčnieva zlaté koleso. Z neho
vyrastá zlatý jeleň, ktorý je aj klenotom erbu. Prikrývadlá sú
zlato-modré.5

Pálffy z Erdődu
Počiatky tohto rodu siahajú pravdepodobne do
14. storočia, významnejšie postavenie dosiahli Pálffyovci
príbuzenským zväzkom s Erdődyovcami.4 Svoj prídomok

Bývalý zemepanský mlyn v parku
V Stupave bolo v minulých storočiach viacero
mlynov v držbe rôznych vlastníkov. Na ich rozlíšenie
slúžili v minulosti aj erby. Umiestňovali ich na viditeľné
miesto, spravidla na hlavnom priečelí. Mlyn v parku patril
zemepanskej rodine Pálffyovcov. Na fasáde východnej
steny tohto mlyna sa zachoval reliéfny pálffyovský erb.

Erb Štefana Leopolda Pálffyho na priečelí Kostola sv. Štefana
Foto: Milan Greguš, 2006

Aliančný erb Waldstein - Pálffy - Ogilvy na epištolovej strane
presbytéria Kostola sv. Štefana. Foto: Milan Greguš, 2006.
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Aliančný erb Pálffy - Weichs na hlavnom oltári v Kostole
sv. Sebastiána v Máste. Foto: Milan Greguš, 2006.

Nachádza sa medzi oknami na budove bývalej strojovne, zo
strany niekdajšieho vchodu do mlyna. Erb je umiestnený
na lichobežníkovej platni, ktorá vystupuje z fasády, tvorí
ho štít s prikrývadlami a klenotom. Jeleň na štíte vyskakuje
z polkruhového kolesa, otočený je heraldicky doprava. Klenot
má korunku, z ktorej vyskakuje jeleň, rovnako orientovaný
ako na štíte. Farby erbu sa nezachovali, ale v minulosti bol
niekoľkokrát pretretý vápnom spolu s fasádou.

Socha sv. Jána Nepomuckého
Baroková socha sv. Jána Nepomuckého bola vytesaná
v roku 1722. Pôvodne sa nachádzala pri moste nad potokom
v blízkosti dnešného mestského úradu. Na balustrovom
podstavci sochy je vytesaný aliančný erb donátorov,
ktorými boli vtedajší majitelia stupavského panstva gróf
Mikuláš V. Pálffy (1657 – 1732) a jeho manželka barónka
Katarína, rodená Weichs († 1724). Manželia sú pochovaní
v pálffyovskej krypte františkánskeho kostola v Malackách.
Socha sv. Jána Nepomuckého bola až do 60. rokov
20. storočia umiestnená vo výklenku klasicistickej kaplnky
s nízkou mrežou. Po odstránení kaplnky začala pieskovcová
socha zvetrávať, jej zotrvávanie v exteriéri hrozilo úplným
zničením. Preto bola začiatkom deväťdesiatych rokov
vyhotovená kópia sochy. Niekoľkokrát ju premiestnili,
na svoje pôvodné miesto sa však nevrátila. Zo zásadných
dôvodov nebol na kópiu podstavca prekopírovaný letopočet
vysekania sochy. Originál plastiky sv. Jána Nepomuckého je
v súčasnosti uložený v podlubí stupavskej Kalvárie.
Kostol sv. Štefana kráľa
Vo výklenku na evanjeliovej strane presbytéria Kostola
sv. Štefana kráľa je umiestnený erb grófa Leopolda II. Štefana
Pálffyho (1716 – 1773). Majiteľa erbu určujú vojenské
atribúty po stranách štítu – vojenské trúbky, bubny, kanóny,
delové gule, sudy s pušným prachom, vojenské piky a zástavy
s habsburskými orlami. Erb je vsadený do barokovej kartuše
a okolo nej je kolana Radu sv. Štefana. V pozadí kartuše sú
prekrížené fasces a delová hlaveň. Nad kartušou je ako klenot
štylizovaná rokajová koruna. Bohato zastúpená vojenská
symbolika má reprezentatívnu funkciu a zároveň zdôrazňuje

vysokú vojenskú hodnosť a spoločenské postavenie jej
nositeľa. Gróf Leopold II. Štefan Jozef Pálffy z Erdődu sa
narodil 14. decembra 1716 vo Viedni. Preslávil sa najmä na
vojenskom poli. V roku 1760 dosiahol hodnosť maršala a o tri
roky neskôr bol menovaný hlavným veliteľom uhorského
vojska. V roku 1765 mu uhorská kráľovná Mária Terézia
udelila veľkokríž novozaloženého Radu sv. Štefana. Zomrel
9. apríla 1773 v Bratislave, pochovaný je v rodinnej krypte
vo františkánskom kostole v Malackách.6 Najväčšie úspechy
jeho vojenskej kariéry boli v symboloch zakomponované do
pozadia štítu. Leopold II. Štefan Pálffy ako patrón kostola
prispel značnou ﬁnančnou čiastkou a stavebným materiálom na prestavbu kostola v rokoch 1763 – 1776. Touto
rozsiahlou prestavbou v duchu baroka kostol získal nové
presbytérium, dve nové bočné lode a pristavené boli aj dve
postranné kaplnky. Pendantom erbu je nápisová tabuľa na
epištolovej strane.
Text pamätnej tabule na epištolovej strane zostavil
Gašpar Helmuth, stupavský farár v čase prestavby kostola.
Obsahuje vojenské a krajinské hodnosti patróna kostola
Štefana II. Leopolda Pálffyho a zároveň zdôrazňuje jeho
zásluhy na prestavbe.7 Text je vysekaný do podkladovej
platne rovnakého tvaru ako náprotivný erb. V hornej časti
tabule sa nachádza maľovaný aliančný erb. Tvoria ho tri
erby v barokových kartušiach: uprostred je erb Leopolda II.
Štefana Pálffyho, po stranách sú erby jeho dvoch manželiek.
Erb uprostred (na dominantnom mieste) patrí patrónovi
kostola Leopoldovi II. Štefanovi Pálffymu. Na modrom štíte
zo zeleného trojvršia vyrastá polkoleso, z ktorého vyskakuje

Aliančný erb Pálffy - Khuen na priečelí Kostola sv. Sebastiána
v Máste. Foto: Milan Greguš, 2006.
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pochádzajú zo Španielska, počiatky ich rodu siahajú do
15. storočia. Od polovice 16. storočia sa jeho členovia usadili
v Dolnom Rakúsku.11 Pôvodný erb Hoyosovcov tvoria dve
levie hlavy na modrom štíte, jedna v ľavom hornom a druhá
v pravom dolnom poli, v papuli držia strieborný stĺp. Erb
v kostole je následkom delenia rodu štvrtený a doplnený
o ďalšie heraldické ﬁgúry. Pôvodný rodový erb je v polohe
tzv. srdcového štítu (v strede). Aliančný erb tvoria empírové
tulipánovité štíty priliehajúce tesne k sebe, s grófskou
korunkou na vrchole. Pálffyovský erb tvorí modrý štít
so zeleným trojvrším na ktorom je polkoleso, z ktorého
vyrastá heraldicky doprava hľadiaci jeleň. Ide o aliančný erb
umiestnený v presbytériu na základe patronátneho práva.
Karol IV. Pálffy pochádzal zo stupavskej vetvy Pálffyovcov.
Mal troch bratov, ktorí sa dožili dospelosti. Podiel ich
patronátnych povinností bude potrebné upresniť štúdiom
archívneho materiálu.

Erb Alojza Károlyiho na strope presbytéria Kostola sv. Štefana
Foto: Milan Greguš, 2006

zlatý doľava hľadiaci jeleň (heraldicky doprava).
Erb namaľovaný z nášho pohľadu vľavo (heraldicky
vpravo) patrí Leopoldovej prvej manželke grófke Márii
Jozefíne, rodenej Waldstein. Narodila sa 25. decembra 1720
v Rožďaloviciach, zomrela 29. marca 1763 v Bratislave.
Waldsteinovci pochádzajú z rozrodu starobylého českého rodu Markvarticovcov. Najstarší známy predok Waldsteinovcov
sa spomína v polovici 12. storočia. Waldsteinovci mali
pôvodne v erbe leva, rovnako ako Markvarticovci. Neskôr
prijali štvrtený štít, levom pribudli na hlavách zlaté korunky,
potom do stredu štítu pribudol cisársky orol a napokon erb
spríbuzneného rodu Vartenberkov.8 Erb je štvrtený, striedajú sa v ňom zlaté a modré levy na opačne sfarbených
poliach.
Posledný tretí erb patrí Pálffyho druhej manželke grófke
Vilhelmíne, rodenej Ogilvy. Narodila sa 15. septembra
1728 vo Viedni, zomrela 30. júna 1804. Ogilvyovci sú stará
škótska rodina, ktorej korene siahajú do 13. storočia. Ako
náboženskí emigranti prenikli na kontinent v polovici
17. storočia, usadili sa aj v susednom Rakúsku a Česku. Ich
erb pozostáva z kráčajúceho, čelne hľadiaceho červeného
leoparda na striebornom štíte. Na hlave má cisársku korunu
a na krku zlatú, tzv. pohanskú korunu.9 Všetci traja vlastníci
opísaných erbov sú pochovaní v rodinnej hrobke Pálffyovcov
vo františkánskom kostole v Malackách.10
Na strope presbytéria kostola sa nachádza maľovaný
aliančný erb manželov grófa Karola IV. Pálffyho (1767 – 1823)
a grófky Ernestíny, rodenej Hoyos (1764 – 1843). Hoyosovci

Ďalší reliéfny pálffyovský erb vsadený do barokovej
kartuše sa zachoval na hlavnom priečelí kostola. Umiestnený
je na čelnej západnej strane kostolnej veže nad plastikou
sv. Štefana kráľa. Poveternostnými vplyvmi a necitlivými
zásahmi pri obnove fasády veže, najmä v rokoch 1955
a 1970, bola značne narušená kolana Radu sv. Štefana, ktorá
bola ovinutá okolo znamenia – jeleňa vyskakujúceho zo
zlomeného kolesa. Tento dôležitý osobný atribút totiž určuje
majiteľa erbu, ktorým bol gróf Leopold II. Štefan Jozef Pálffy
(1716 – 1773). Umiestnenie erbu nad hlavným vstupom
do kostola slúžilo v minulosti na identiﬁkovanie svetského
patróna kostola. Dodnes je hmotnou pamiatkou na štedrého

Pálffyovský erb na štíte sochy plačky, stupavská Kalvária
Foto: Milan Greguš, 2006
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Erb Hoffmanovcov, rodinná hrobka na r. k. cintoríne v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2007

Troyerovský erb na náhrobníku Antónie Troyerovej, r. k. cintorín
v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2006.

mecéna veľkolepej barokovej prestavby kostola, Leopolda II.
Štefana Jozefa Pálffyho. Pri poslednom nátere kostolnej veže
v roku 2000 bol erb premaľovaný. Maliari však nerešpektovali heraldické farby pálffyovského erbu. Erb dostal jednotný
biely náter, v heraldike nepoužívanou hnedou farbou boli
zvýraznené niektoré reliéfne plochy erbu. Spolu s čiastočne
zahladenou, plasticky vystupujúcou kolanou Radu sv. Štefana je tento zásah ukážkou neodborného prístupu. Táto
takmer dvestopäťdesiatročná heraldická pamiatka by si
zaslúžila odborné zreštaurovanie.

1945 – 1950 obe plastiky svätcov spred kostola odstránili.
Na balustrovom podstavci sochy bol vytesaný erb
donátorov, a to Leopolda II. Štefana Pálffyho (1716 – 1773)
a jeho prvej manželky Jozefíny, rodenej Waldstein (1720
– 1763). Z pôvodnej sochy sa zachoval len podstavec,
ostatné časti plastiky boli zničené počas prechodu frontu
v roku 1945. Podstavec je voľne uložený na zemi vo farskej
záhrade. Dôsledkom nevhodného umiestnenia je zvetraný,
pokrytý nečistotami a drobným machom, preto bude možné
erby detailne opísať až po vyčistení podstavca. V hrubých
obrysoch však s istotou možno rozpoznať pálffyovský
a tiež waldsteinovský štvrtený erb s levmi.

Socha sv. Leopolda
Baroková socha sv. Leopolda, ktorého si dovolíme
identiﬁkovať ako vyobrazenie patróna donátora prestavby
kostola v 18. storočí Leopolda II. Štefana Pálffyho, stála
vpravo pred Kostolom sv. Štefana kráľa až do konca
40. rokov 20. storočia. Identiﬁkácia bola možná vďaka
zachovaným starším fotograﬁám. Plastika svätca má
ikonograﬁu zodpovedajúcu sv. Leopoldovi, ktorého
atribútmi sú oštep, model kostola, odev a koruna na hlave.
Počas prechodu frontu cez Stupavu bola poškodená spolu
so sochou sv. Floriána stojacou v jej blízkosti. V rokoch

Károlyiovský erb na priečelí kaštieľa v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2006

Kostol sv. Sebastiána v Máste
Stavbu Kostola sv. Sebastiána v Máste datuje Súpis
pamiatok na Slovensku do roku 1701. 12 Nad jeho
hlavným portálom je v barokovej kartuši umiestnený
združený erb Pavla IV. Pálffyho (1590 – 1653) a jeho
manželky grófky Františky, rodenej Khuen-Belasi
(† 1672). Khuenovci sú stará šľachtická rodina,
usadená pôvodne v Tirolsku, jej počiatky siahajú do
13. storočia.

Erb Baloghovcov, detail náhrobníku na r. k. cintoríne v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2007
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Pálffyovský erb obtáča kolana Rádu zlatého rúna.
Toto najvyššie šľachtické katolícke vyznamenanie udelil
palatínovi Pavlovi Pálffymu španielsky kráľ Filip IV. v roku
1650. Pálffy sa tak stal druhým uhorským šľachticom,
ktorý ho získal.13 Vyznamenanie tvorí kolana, na ktorej
je zavesená insígnia – zlatý baránok. Pavol Pálffy vynikol
predovšetkým ako politik a staviteľ. Rozmnožil rodový
majetok a dal prestavať či postaviť viaceré svoje sídla.
Veľké zásluhy mal aj na cirkevných stavbách na svojich
panstvách, čo súviselo s jeho rekatolizačným úsilím.
Po smrti pokračovala v tomto diele jeho manželka,
ktorá ho prežila takmer o dvadsať rokov. Je známe,
že v roku 1661 dala nanovo postaviť zrúcaný Kostol
sv. Mikuláša v bratislavskom Podhradí,14 kde je nad
portálom umiestnený rovnaký aliančný erb ako na kostole
v Máste. Je pravdepodobné, že manželia Pálffyovci zložili
hotovosť (alebo jej časť) potrebnú na stavbu kostola
v Máste a realizácia stavby sa uskutočnila až po ich
smrti. Svedčí o tom slohovo mladšie vyobrazenie erbu
a najmä realizácia stavby po smrti donátorov. Presnejšie
údaje prinesie archívny prieskum. Pálffyovský erb tvorí
polkoleso na trojvrší, z ktorého vyrastá jeleň hľadiaci
doprava (heraldicky doľava). Opačná orientácia jeleňa ako
na mladších pálffyovských erboch napovedá o delení rodu.
Štít je ovinutý kolanou Rádu zlatého rúna. Khuenovský erb
je štvrtený, v poliach oproti sebe sa strieda veža s levom.
Na hlavnom oltári Kostola sv. Sebastiána v Máste sa
nachádza aliančný erb donátorov grófa Mikuláša V. Pálffyho
(1657 – 1732) a jeho manželky barónky Kataríny, rodenej

Károlyiovský erb na severnej strane terasy kaštieľa v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2006

Erb Neográdyovcov na rodinnej hrobke Hoffmanovcov
na r. k. cintoríne v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2007.

Weichs († 1724). Za zmienku stojí tunajšie vyobrazenie erbu
Weichsovcov, ktorý sa odlišuje od tradičného vyobrazenia
zalomením pravého ramena krokvy.15

Vstupná brána starého r. k. cintorína v Stupave
Cintorín vznikol v roku 1765 po zrušení pôvodného
cintorína, ktorý sa nachádzal okolo Kostola sv. Štefana
kráľa.16 Pálffyovský erb je osadený na vnútornej strane
vstupnej brány v severnej časti cintorína. Plastický erb
vystupuje z fasády, štít lemujú barokové rozviliny. Na štíte
je znázornený jeleň vyskakujúci z polkolesa obrátený
heraldicky doprava. Klenot tvorí korunka. Erb je poškodený
neodbornými zásahmi, spolu s omietkou bol niekoľkokrát
pretretý vápnom, okraje má zanesené okolitou brizolitovou
vrstvou. Erb je pamiatkou na bývalých patrónov cintorína
– Pálffyovcov, ktorí ako svetskí patróni pravdepodobne
ﬁnancovali postavenie brány.
Kalvária v Stupave, plačka na náhrobníku
V ohradenom priestore Kalvárie sa nachádzajú dva
empírové náhrobníky, ktoré sem pravdepodobne osadili
sekundárne, z blízkeho cintorína ich sem dal údajne
previesť stupavský farár Ignác Gond (1841 – 1910).17
Náhrobník pri čelnom pohľade vľavo tvorí socha plačky,
opierajúca sa pravou rukou o náhrobník, ľavou o štít.
Štylizovaný pretiahnutý elipsovitý štít zdobí známe erbové
znamenie Pálffyovcov, jeleň vyskakujúci z polkolesa. Pri
obnove Kalvárie v roku 1992 sa našiel v jej dolnej časti pod
štylizovaným hrobom sv. Rozálie zamurovaný otvor, ktorý
by mohol byť vchodom do podzemnej hrobky. Blízkosť
empírových náhrobníkov a erb Pálffyovcov na jednom
z nich nabádal predpokladať, že v hrobke je pochovaný
niekto z členov pálffyovskej rodiny. Vysvetlenie prinesie
až prieskum predpokladanej krypty pod Kalváriou. Na
obidvoch náhrobníkoch nie sú zachované nápisové dosky.
O ich existencii svedčia prázdne vysekané miesta zapustené
v čelnej strane pomníka. Autorstvo sochy plačky na druhom
náhrobníku vpravo sa pripisuje Jánovi Roidtnerovi (1785 –
1835), ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších
sochárov klasicistickej éry v Bratislave.18

36

pamiatky
Károlyiovci
Károlyiovci si svoj rod odvodzujú od starobylého rodu
Kapjonovcov, pôvodne usadených v Satumarskej stolici
v dnešnom Rumunsku. Vlastné priezvisko Károlyi začali
však používať až v 14. storočí. Károlyiovci boli pôvodne
usadení v Sedmohradsku, svoj prídomok si odvodzujú od
rumunskej obce Carei, po maďarsky Nagykárolyi. V 16. až
18. storočí sa rod dostal medzi poprednú uhorskú šľachtu,
a to vďaka príbuzenstvu s Bethlenovcami. V roku 1609 rod
získal barónsky, v roku 1712 grófsky titul. Členovia rodu
vynikli najmä na vojenskom poli. Károlyiovský erb tvorí
veľký štvrtený štít so srdcovým štítom, ktorý je pôvodným
erbom. Tvorí ho krahulec v modrom štíte na zelenom kopci,
ktorý v pravej pozdvihnutej nohe nesie červené srdce.
Štít obkolesuje zelený korunovaný drak, ktorý vyjadruje
skutočnosť, že príslušník rodu bol členom Dračieho rádu.19
Stupavský kaštieľ
Na štíte nad hlavným vstupom do kaštieľa sa nachádza
károlyiovský erb, ale pôvodne tam bol erb predchádzajúcich
vlastníkov kaštieľa – Pálffyovcov. Károlyiovci sem erb osadili
po roku 1867, keď kaštieľ získali do svojho vlastníctva. Krátko
potom kaštieľ prestaval Miklós Ybl (1814 – 1891), známy
architekt, ktorý tvoril aj v službách Károlyiovcov. Rozmerný
erb pridržiavajú z oboch strán levy, ktoré plnili funkciu
štítonosičov. V labách držia štít vsadený do rolverkovej
kartuše. V strede erbu je srdcový štít, ktorý obsahuje pôvodný
rodový erb. Tvorí ho krahulec, ktorý v pravej zdvihnutej
nohe drží srdce. Srdcový štít obkolesuje drak s korunkou na
hlave. Je znamením príslušnosti k Dračiemu rádu. V prvom

Erb rodu Maurer von Kronegg, detail náhrobníku na r. k. cintoríne
v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2006.

poli zadného štítu je jeleň s parožím, v druhom poli je orlica.
Tretie pole je poškodené a jeho reliéfna časť je natoľko
opadaná, že sa znamenie nedá určiť. V štvrtom poli je postava
vzpriameného dvojchvostého leva hľadiaceho doľava
(heraldicky doprava), nesúceho zástavu. Za štítom sú dve
prekrížené vojenské zástavy, erb je ukončený klenotom,
ktorý tvorí grófska korunka s desiatimi (!) viditeľnými
perlami. Z korunky vyrastá postava vojaka držiaceho vo
zdvihnutej pravej ruke šabľu, v ľavej ruke s odťatou hlavou
Turka. Po stranách sa z pravej strany k postave vojaka vzpína
okrídlený kôň (pegas), z ľavej strany dvojchvostý kôň. Obidve
zvieratá držia v predných končatinách šabľu. Symbolika
erbových doplnkov sa vzťahuje na vojenské zásluhy členov
rodu. Hlava Turka symbolizuje niektorého károlyiovského
predka, ktorý sa vyznamenal v protitureckých bojoch v 16.
– 17. storočí. Objednávateľom erbu bol prvý károlyiovský
vlastník kaštieľa a iniciátor jeho prestavby gróf Alojz (Alajos)
Károlyi (1825 – 1889), rakúsko-uhorský veľvyslanec.
Ďalší erb Károlyiovcov je osadený na terase vo východnej
časti kaštieľa. Ide o reliéfny erb s rovnakým vyobrazením
ako nad hlavným vchodom do kaštieľa. Podklad erbu
tvorí rozmerná kamenná platňa lichobežníkového tvaru
orientovaná užšou stranou hore.

Kostol sv. Štefana kráľa
Priamo na klenbe oddeľujúcej hlavnú loď od presbytéria
je osadený plastický štít Károlyiovcov. Štít ovinutý kolanou
rádu Zlatého rúna, spolu s insígniou určujú vlastníka erbu,
grófa Alojza Károlyiho (1825 – 1889). V modrom srdcovom

Pálffyovský erb na vstupnej bráne do r. k. cintorína v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2006
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nobilitovaným členom rodu bol Daniel Lonzkroner, ktorého
Leopold I. povýšil do šľachtického stavu tri roky pred smrťou.
Mal však len šesť dcér a tak Danielom rod vymrel po meči
v roku 1705. Podľa nepatrných stôp na epitafe sa zdá, že erb
bol pôvodne kolorovaný. Farebné stvárnenie erbu popisuje
Iván Nagy vo svojej práci o uhorských rodoch a erboch: štít je
kosmo delený, v hornom modrom poli je bežiaci jednorožec,
na rohu má zavesený veniec. V dolnom červenom poli je
zlatý rošt. Klenot tvorí prilba, zo strán vyrastajú orlie krídla,
pravé červeno-strieborné, ľavé zlato-čierne. Prikrývadlá sú
zhodné s farbou orlích krídel.21

Troyerovci, erby na náhrobníkoch cintorína v Stupave
História barónskeho rodu Troyer von Aufkirchen je
opísaná v predchádzajúcej ročenke.22 Erby tohto rodu sa
zachovali na dvoch náhrobníkoch na starom r. k. cintoríne
v Stupave (Antónia Troyerová, Jozef Troyer). Skupina
náhrobníkov patriacich Troyerovcom sa nachádza západne
od hlavného kríža.
Troyerovský erb tvorí strieborný štít, na ktorom sa
nachádza červený vyskakujúci baran so zlatými rohmi.
Baran tvorí aj klenot erbu, prikrývadlá sú striebornočervené.23 Erby na stupavských pomníkoch sú bez naznačenia
farebnosti a zhodujú sa s opisom v odbornej literatúre.
Erb Uhorska vo vchode do pivnice na Záhradnej ulici
Foto: Milan Greguš, 2007

štíte oválneho tvaru stojí na zelenom trojvrší zlatý krahulec.
V pravej zdvihnutej nohe drží červené srdce. Srdcový štít
obkolesuje sivý drak so zlatou korunkou na hlave. Veľký
hlavný štít je rozdelený do piatich polí. V prvom je na
modrom poli jeleň v skoku (orientovaný heraldicky doprava).
V druhom poli je na striebornom poli čierna orlica, v treťom
modrom poli je okrídlená ženská tvár s korunkou. Krídla
a korunka majú zlatú farbu. Štvrté pole je vklinené medzi
tretie a piate pole. Na striebornom poli je okrídlená morská
panna s korunkou na hlave a s korunkou pod obnaženými
prsiami. Krídla morskej panny spolu s korunkami sú zlaté.
Posledné piate modré pole zobrazuje vzpriameného
dvojchvostého leva hľadiaceho heraldicky doľava v predných
labách držiaceho zástavu. Rad zlatého rúna patril a dodnes
patrí k najprestížnejším a najvyšším vyznamenaniam,
grófovi Alojzovi Károlyimu ho panovník udelil v roku 1878
za jeho celoživotné pôsobenie v diplomatických službách,
kde zastupoval záujmy Rakúsko-Uhorska. Vznik erbu teda
možno datovať do obdobia rokov 1878 – 1889, teda do času
od udelenia radu po úmrtie jeho nositeľa.

Lonzkroner
Epitaf Lonzkronerovcov (Lonczkrener, Lanczkröner) sa
nachádza v interiéri Kostola sv. Štefana. Epitaf tvorí platňa
z červeného mramoru obdĺžnikového tvaru, osadená užšou
stranou dole. V jej hornej časti sa nachádza plastický erb
rodu Lonzkroner ohraničený vavrínovým vencom a pod
ním je umiestnený latinský text. Z textu sa dozvedáme, že
sú tu pochovaní Ján (1606 – 1657) a Daniel (1630 – 1705)
Lonzkronerovci, vyšší pálffyovskí úradníci.20 Prvým

Hoffman, Neógrády
Rodina Hoffman de Kamitz si vybudovala na starom
rímskokatolíckom cintoríne v Stupave veľkú rodinnú
hrobku, ktorá slúži aj ako miesto posledného odpočinku
spríbuznených rodín Neógrády a Wagner.
Erb Hoffmanovcov vyobrazený na pieskovcovom
náhrobníku má v štíte pelikána kŕmiaceho svoje mláďatá
krvou z vlastnej hrude. Z histórie Stupavy je známy Anton
Hoffman, hlavný revírnik na stupavskom veľkostatku.
Kariéru začal ešte v službách Ferdinanda Leopolda Pálffyho,
po zmene majiteľa prešiel do služieb Alojza Károlyiho.
Hoffmanovci žijúci v Stupave patrili k nižšej šľachte, bližšie
okolnosti ich nobilitovania nie sú zatiaľ známe.
Nógrádyovci pochádzajú z Novohradskej stolice,

Pohľad na bývalý hostinec na Záhradnej ulici
Foto: Milan Greguš, 2007
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túto skutočnosť nezaznamenala. Z erbu na náhrobníku sa
zachoval len obrys, reliéfna časť v štíte je odrazená. Pomník
mu dal (podľa textu na náhrobníku) postaviť brat Peter.

Maurer von Kronegg
Príslušník viedenskej vetvy rodu Eduard František
Maurer von Kronegg sa priženil do Stupavy v roku 1854
a jeho potomkovia tu žili až do roku 1946.30 Rodinná hrobka
Maurerovcov sa nachádza na starom katolíckom cintoríne
v Stupave vľavo od vstupnej brány. Rodový erb sa nachádza
v hornej časti pylónového náhrobníku.
Erb bol udelený Pavlovi a Fridrichovi Maurerovi von
Kronegg vo Viedni 22. novembra 1777. Tvorí ho delený
štít, horné pole je štiepené na dve časti, dolné na tri časti.
V 1. poli je na čiernom poli strieborný hradbový múr, nad
ním je koruna. V 2. poli je na modrom poli hnedý jeleň
v skoku obrátený heraldicky doprava. V 3. poli je na zlatom
poli strom na zelenom kopci, v 4. poli sú na červenom poli
dve strieborné ľalie. V poslednom 5. zlatom poli je zelená
ratolesť (?).31

Erb arcibiskupa Kristiána Augusta Saského, odliatok
Foto: Milan Greguš, 2007

nobilitovaní boli v roku 1655. Neskôr si svoje meno uvádzali
v podobe Neógrády. Erb Neográdyovcov za zachoval
na nápisovej platni z bieleho mramoru, ktorá patrila
Kolomanovi (Kálmánovi) Neográdymu. Erb, rovnako ako aj
text, je v ryhovaní zvýraznený čiernou farbou. Tu pochovaný
Koloman Neógrády sa narodil v roku 1864 v spišskej obci
Stratená. V roku 1902 sa v Stupave zosobášil s Annou
Hoffman de Kamitz, zomrel v Stupave v roku 1913.24
V Stupave pôsobil ako lesník grófa Ľudovíta Károlyiho. Jeho
svokor Anton Hoffman bol tiež tunajším revírnikom.
Erb Neográdyovcov tvorí modrý štít s trojvrším, na ňom
je rameno držiace meč. Klenot tvorí prilba s dvoma ľaliami,
prikrývadlá sú modro-zlaté a červeno-strieborné.25

Balogh
Torzo erbu Baloghovcov sa nachádza na náhrobníku
stupavského farára Františka Leopolda Balogha na starom
katolíckom cintoríne v Stupave. František Leopold Balogh
sa narodil v roku 1795,26 pochádzal z niektorej vetvy
tejto širokorozvetvenej zemianskej rodiny. Študoval na
generálnom seminári, po vysvätení pôsobil ako vychovávateľ
grófa Leopolda Pálffyho.27 V októbri roku 1824 sa stal
farárom v Záhorskej Bystrici,28 od 22. októbra 1826 pôsobil
v Stupave, kde sa zaslúžil o povznesenie poľnohospodárstva
a najmä ovocinárstva. V tomto čase bol považovaný za
vychýreného pomológa, v Stupave vysadil vzorový jabloňový
sad. V roku 1831 sa stal vicearchidiakonom. Bol školským
inšpektorom a asesorom bratislavskej súdnej tabule, zomrel
4. júna 1841. Némethy uvádza, že zomrel tragicky – utopil
sa v rozvodnenej rieke Morave.29 Matrika zomrelých však

Erb Uhorska, Záhradná ulica
Erb Uhorského kráľovstva sa nachádza v dome
na Záhradnej ulici č. 9. V minulosti stál tento dom
osamotene a slúžil ako zájazdný hostinec, v jeho tesnej
blízkosti stála kováčska vyhňa. Hostinec je podpivničený,
v strope nad schodiskom do pivnice je na vybielenej omietke
namaľovaný erb Uhorska. Ako svedčí nápis na bočnej stene,
maľba vznikla pri príležitosti milenárnych osláv príchodu
Maďarov do Podunajskej kotliny v roku 1896. Pivnica slúžila
zájazdnému hostincu ako sklad vína. Kontúry maľby sú
pomerne slabo viditeľné kvôli vlhkosti omietky a vápennej
premaľby. Autor maľby bol pravdepodobne z domáceho
prostredia a pracoval na zákazku majiteľa hostinca. Maliar
erb zobrazil v zjednodušenej forme. Štít je štiepený, jeho
pravé pole je rozdelené štyrmi pásmi (správne má byť
osem), v ľavom poli je trojvršie so zlatou korunkou, z ktorej
vyrastá dvojkríž. Klenot erbu tvorí svätoštefanská koruna.
Maľba je dvojfarebná, základ tvorí tehlovo červená farba,
ornamentálne linky rámovania sú zelené.
Zobrazenie erbu v oválnom orámovaní je zdobené
z vonkajšej strany vlnovkou, nápis s datovaním na
vedľajšej stene je značne rustikálny a nemá mimoriadnu
výtvarnú hodnotu. Maľba je však výnimočná ako pamiatka
milenárnych osláv v Stupave. Zároveň je autentickým
pamätníkom na niekdajší stupavský hostinec.
Kristián August Saský
Nad vstupom do pivnice bývalej horárne U Bolečka
v Obore je sekundárne osadený odliatok erbu kniežaťa
Kristiána Augusta Saského (1666 – 1725), ostrihomského
arcibiskupa, kardinála a uhorského prímasa, ktorý bol
známy svojím dobrým vzťahom k pútnickému miestu
Mariatál. V roku 1711 si vybral kláštor v Marianke za svoje
sídlo a veľkoryso dal opraviť pavlínsky kláštor a upraviť
jeho okolie. Prímas bol veľkým ctiteľom Panny Márie
Mariatálskej. V roku 1712 sa stal protektorom rehole
pavlínov a v tunajšom kláštore sa natrvalo usídlil aj so
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svojím dvorom. Na jeho želanie ho tu aj pochovali, avšak
krátko po smrti jeho ostatky previezli do krypty Dómu
sv. Martina v Bratislave.32
Erb Kristiána Augusta Saského dopĺňajú insígnie
vysokého cirkevného hodnostára: kniežacia koruna
a plášť (ostrihomský arcibiskup mal titul kniežaťa), klobúk
s postrannými uzlami a strapcami. Ich počet (10) napovedá,
že nositeľ erbu mal hodnosť arcibiskupa. Štít zdobí aj
insígnia Rádu nemeckých rytierov. Erb možno datovať
do rokov 1701 – 1706, keď jeho nositeľ zastával hodnosť
ostrihomského arcibiskupa, ale nebol ešte kardinálom.
Erb Kristiána Augusta Saského sa našiel v roku 1980
– 1981 vyhodený na skládke stavebnej sutiny v susedstve
pavlínskeho kláštora v Marianke. Tu z neho vyhotovili

odliatok, ktorý potom majiteľ horárne U Bolečka osadil
nad vchod do pivnice. Erb pravdepodobne pôvodne zdobil
klenák brány. Osud originálu erbu nie je známy, asi bol spolu
so skládkou zničený.33 Sekundárne osadený odliatok síce
nesúvisí s bývalou Bolečkovou horárňou, je však zaujímavým
dôkazom o existencii a vzhľade erbu vysokého uhorského
cirkevného hodnostára v neďalekej Marianke. Počas
regotizácie Dómu sv. Martina v Bratislave v 19. storočí zničili
aj cenný barokový náhrobok prímasa Kristiána Augusta
Saského od Jozefa Emanuela Brokoffa, ktorý vznikol v roku
1725 na objednávku cisára Karola VI.34 Ďalší erb prímasa
Kristiána Augusta Saského sa na pamiatkach v Bratislave
a jej okolí zatiaľ nenašiel.
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KLÁŠTORNÁ KATOLÍCKA
DIEVČENSKÁ ŠKOLA V STUPAVE
Milan Greguš
V druhej polovici 19. storočia pôsobili v našom malom mestečku až tri školy. Prvou bola stará cirkevná (katolícka) škola,
ktorej schátraná budova stojí na námestí pri kostole dodnes. V roku 1869 k nej pribudla obecná škola (oproti kostolu)
a v roku 1884 bola otvorená Kláštorná dievčenská škola s detskou opatrovňou sestier Kongregácie milosrdných sestier
sv. Vincenta. Činnosť tejto školy a pôsobenie rehoľných sestier v Stupave patrí medzi neprávom zabudnuté kapitoly histórie
Stupavy.

Reforma školstva
Pomerne vysoký počet škôl a budov používaných v tomto
období na školské účely v Stupave nesúvisel ani tak s túžbou
po vzdelaní našich predkov ako skôr s konkurenčným bojom
o moc počas reorganizácie školskej správy. Do starého systému
priniesol prevratné zmeny nový školský zákon z roku 1868,
ktorý upravoval pomer medzi cirkvou a školstvom. Štát síce
ponechal cirkvi právo zriaďovať a vydržiavať si za určitých
okolností svoje školy, snahou nového zákona však bolo
dostať školstvo pod štátnu správu. V zmysle tohto zákona
boli po celom Uhorsku zriaďované nové typy ľudových škôl,
v ktorých vyučovali odborne vzdelaní učitelia. Zákon ďalej
ustanovil povinnú šesťročnú školskú dochádzku a zrušil
cirkevný dozor nad školami. Túto skutočnosť cirkev prijímala
ťažko. Staré cirkevné školy dostali konkurenta, s ktorým bolo
ťažké súperiť. Obecné školy disponovali lepším ﬁnančným
zázemím a kvaliﬁkovanejšími učiteľmi. Priaznivci starého

systému videli v nových obecných školách nástroj ateizácie
a mravného úpadku detí. Vyhrotené pomery často zavládli
najmä na vidieku, kde sa po stáročia o vzdelanie starala
výhradne cirkev.
Pomery v Stupave odrážali všetky spomínané problémy
vrátane maďarizácie školstva pod štátnou správou. Rozpútal
sa boj medzi novou obecnou školou na Hlavnej ulici (dnes
č. 30) a starou katolíckou školou za dnešným hostincom
Srdiečko na Námestí Sv. Trojice. Prívrženci oboch škôl sa
navzájom neraz pourážali, rinčalo aj sklo na oknách fary.
Stupavský veľkostatkár Alojz (Alajos) Károlyi sa počas
letného pobytu na svojich majetkoch v Stupave a Palárikove
v roku 1870 oboznámil s miestnymi rozháranými pomermi.
V tomto, pre školstvo búrlivom období, sa zdržiaval
v Londýne, kde pôsobil ako veľvyslanec. Károlyi bol
príslušníkom aristokracie, vychovaným v katolíckej viere,
ctil si tradície a snažil sa pozdvihnúť cirkevnú školu, ktorej
bol patrónom. Úsilie miestnych
kňazov aj grófa však bolo úspešné
len čiastočne. Azda preto sa Károlyi
rozhodol pre ďalší krok.1

Žiačky na dvore katolíckej dievčenskej školy. Pohľadnica, pred rokom 1918.

Založenie dievčenskej
cirkevnej školy
V roku 1884 gróf Károlyi
podporil založenie Kláštornej
dievčenskej školy s detskou
opatrovňou (Zárdai katholikus
leányiskola és óvoda). Katolícka
škola sa tak rozdelila na chlapčenskú a dievčenskú časť. Chlapčenská
cirkevná škola zostala vo svojej
pôvodnej budove na námestí
pri kostole. Novej dievčenskej
kláštornej cirkevnej škole patrón
Károlyi prenajal budovu za farou
na dnešnej Kalvárskej ul. č. 5, ktorá
bola v minulosti známa ako Žiškov
dom. Žiškovci žili v Stupave už
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v 18. storočí, Ján Adam Žiška (1725 – 1789) bol stupavským
poštmajstrom a pravdepodobne aj prvým riadnym
poštmajstrom na Záhorí. Bývalý Žiškov dom bol v čase
zakladania kláštornej školy pomerne zanedbaný, slúžil
ako útulok pre vyslúžilých zamestnancov károlyiovského
veľkostatku. Po ich vysťahovaní dal Károlyi nákladom
prevyšujúcim 10 000 zlatých dom upraviť. Z cirkevných
reholí boli oslovené sestry z Kongregácie milosrdných
sestier sv. Vincenta, ľudovo nazývané satmárky. Podrobne
opísať dejiny cirkevnej dievčenskej školy sa podarilo vďaka
dnes už nezvestnému rukopisu miestneho farára Ignáca
Gonda, ktorý doplnil jeho nástupca vdp. Imrich Hojszik.
Časť slovenského prekladu sa zachovala v odpise kroniky
obce Stupava.2
Panstvo vydalo pre obyvateľov Stupavy oznámenie
o zámere zriadiť kláštornú dievčenskú školu. Napísané bolo
v maďarčine, nemčine a slovenčine. V kronike mesta Stupavy
sa zachoval jej nemecký preklad:
Vedení snahou pozdvihnúť úroveň ľudového
vyučovania, dobré mravy a poriadok v obci medzi
kresťanskými deťmi, rozhodli sme sa založiť tu jednu
dievčenskú školu, v ktorej nájdu oddelené od chlapcov
vzdelávanie tie dievčatá, ktoré navštevujú alebo chcú
navštevovať katolícku školu. Vyučovanie v štyroch
školských triedach vykoná sa podľa predpisov uhorských
zákonov. S touto kláštornou školou je spojená jedna
materská škola pre malé deti od troch do zavŕšenia šiestich
rokov, chodiť sem budú v sprievode svojich matiek alebo
školu navštevujúcich sestier. Deti budú v škole a zároveň
s ich pomocou budú z materskej školy aj odvedené domov.
To robíme, aby sme pracujúcim matkám zmenšili starosti.

A malé deti budú tak už predčasne pripravené do školy
správnou výslovnosťou, modlením a spevom. Matky
alebo sestry nech donesú deti do školy s umytou tvárou
s čistými rukami a učesané, kde potom zostanú doobeda
od 8.00 do 11.00 hodiny a poobede od 14.00 do 17.00
hodiny. Vedenie vyučovania a výchovy je zverené štyrom
milosrdným sestrám. Tieto školské sestry rádu sv. Vincenta
sú štátom skúšané a vyučujú v maďarskej, nemeckej
a slovenskej reči, tiež aj ručné práce, práce v domácnosti
a v záhradníctve. V prípade, že škola sa bude naďalej
pekne vyvíjať – čo aj dúfame a aj si želáme – časom ju
rozšírime tak, že v nej zariadime miesta pre stravujúce sa
deti až do šiestej triedy, za ktoré rodičia budú povinní platiť
len skutočné výdavky kláštora. Všetko ostatné v tejto škole
bude bezplatné. Veríme v Boha, že našu obetavosť uzná
tunajšie kresťanské obyvateľstvo. Mníšky budú matkám
dávať dobré rady a aj nám budú pomáhať vyhľadať v obci
skutočne strádajúcich. Ak pán Boh chce, tak túto školu 20.
– 25. septembra otvoríme v rámci sv. omše v kláštornej
kaplnke, po ktorej rodičia školských detí môžu si pozrieť
školské miestnosti a materskú školu. V jednu septembrovú
nedeľu bude kresťanské obyvateľstvo pri kázni
oboznámené, v ktorý deň a hodinu bude posvätená táto
školská inštitúcia. Zároveň bude obyvateľstvo poučené
o svätom povolaní a činnosti milosrdných sestier.
V Stupave, 30. augusta 1884, gróf Alojz Károlyi v. r.,
grófka Františka Károlyiová, rod. Erdődyová v. r.3
Kláštor ďalej podľa zmluvy medzi stupavským panstvom
a materským kláštorom v Satmáre (Szatmár, dnes Satu Mare
v Rumunsku) dostával z panstva každoročne bezplatne
45 q dreva na kúrenie a mníšky príspevok 300 zlatých.

Školská fotograﬁa žiačok katolíckej dievčenskej školy
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Satmárky
Kongregáciu sestier sv. Vincenta založil 29. augusta
1842 satmársky biskup Ján Hám v dnešnom Satu Mare
(Rumunsko). Z maďarského názvu tohto bolo odvodené
ľudové pomenovanie sestier – satmárky. Rehoľníčky
sa riadia pravidlami sv. Vincenta, ktoré sformuloval
v 17. storočí sv. Vincent de Paul. Regula je pomerne
jednoduchá a v čase svojho vzniku bola priekopnícka. Život
sestier neprebiehal ako bolo v tom čase zvykom v kláštornej
klauzúre a v odlúčení od sveta. Svätý Vincent si želal, aby ich
kláštorom boli domy chorých, celou najatá izba, kaplnkou
farský kostol, kláštornou chodbou ulice mesta, klauzúrou
poslušnosť, kláštornými mrežami bázeň Božia, závojom
svätá skromnosť, ustavičná dôvera v Božiu prozreteľnosť
a darovanie sa jej celou bytosťou a službou chudobným.
Hlavným znakom vincetínskej spirituality je hlboká viera,
dôvera v Božiu prozreteľnosť a bezmedzná láska ku každému
človeku bez rozdielov. Požadovaný vek na vstup do rehole je
18 rokov, kandidatúra trvá jeden až dva roky a kandidátky ju
prežívajú v civilnom živote. Po príchode do kláštora vstupujú
do jednoročného postulátu, potom nasleduje päť rokov
juniorátu. Zaujímavosťou je, že rehoľa nepozná večné sľuby.
Sľuby sú len jednoročné, obnovovateľné. Pôvodný rehoľný
odev satmárok bol trojdielny, tvorila ho čierna sukňa,
blúzka s veľkým golierom, škrobený závoj a nazberaná
zástera (sviatočná biela, pracovná modrá). Sestry pôsobiace
v zdravotníctve a v kuchyniach používali habit bielej farby,
odev končil 5 cm nad zemou. Neskôr prešiel habit obmenami,
posledná sa uskutočnila v roku 2002. Hlavným dôvodom
bola potreba prispôsobiť habit potrebám rehoľníčok –
zjednodušil sa strih, nároky na údržbu sa zmenšili.
Prvé sestričky prišli na Slovensko z Maďarska v roku
1856, o rok neskôr prevzali v Bratislave detskú kliniku.
Ďalšími pôsobiskami boli Tvrdošín, Levice a Ružomberok,
kde vznikol aj prvý slovenský noviciát. Satmárky pôsobili
ako ošetrovateľky a vychovávateľky zväčša v nemocniciach,
sirotincoch, školách a väzniciach.4
Príchod satmárok do Stupavy
Sestry (Sr.) satmárky prišli do Stupavy 6. októbra 1884,
boli štyri: Sr. Mechtilda Barošová, Sr. Faustína Ocskayová,
Sr. Fabiola Regensbogenová a Sr. Praxedes Buxbaumová.
V nasledujúci deň ich Stupavčanom na nedeľnej omši
predstavil kňaz Ignác Gond, v tom čase vychovávateľ
detí grófa Károlyiho. (O dva mesiace neskôr sa stal Gond
stupavským farárom a prevzal duchovný patronát nad
kláštorom.) Po omši nasledovalo slávnostné posvätenie
budovy kláštora. Svätiacim kňazom bol dekan ThDr. Štefan
Roszival, v tom čase farár v Záhorskej Bystrici. V kláštore bola
zriadená aj kaplnka, ale jej posvätenie bolo odložené, pretože
nemala dostatočné vybavenie. Škola začala svoju praktickú
činnosť hneď po posvätení. V pondelok 8. októbra už doň
prichádzali deti, ktorých sa ujímali rehoľné sestry. Škola
bola šesťtriedna, navštevovali ju výlučne dievčatá. Detská
opatrovňa bola určená dievčatám i chlapcom spoločne,
počas jedného roka mala pripraviť deti na vyučovanie.
Začiatky neboli jednoduché, napriek stavebným úpravám mala budova viaceré nedostatky. Údajne prvé sestry,

Hrob Sr. Otílie Jozefíny Majerovej na starom r. k. cintoríne v Stupave
Foto: Milan Greguš, 2007

ktoré prišli do kláštora, keď uvideli veľký pustý dvor a zničenú budovu, rozplakali sa a chceli sa vrátiť späť. Podobne vraj
reagovali všetky novo prichádzajúce rehoľníčky. Svedčia
o tom aj časté výmeny sestier počas celej existencie cirkevnej
dievčenskej školy.

Satmárky pôsobiace v Stupave
V prvom školskom roku 1884 – 1885 vyučovali
spomínané štyri rehoľníčky. V nasledujúcom školskom roku
pribudla kláštornej škole ďalšia sestra. Päť rehoľníčok tu
pôsobilo až do zániku školy. Z pomerne podrobných zápisov
vyplýva, že počas existencie kláštornej školy v rokoch 1884 –
1920 tu pracovalo celkom 54 rehoľníčok. Prvou riaditeľkou
v období rokov 1884 – 1886 bola Sr. Mechtilda Barošová,
ktorá vyučovala v 3. a 4. triede. Zo Stupavy bola preložená
do nemocnice Červeného kríža v dnešnej Budapešti. Druhou
riaditeľkou sa stala Sr. Otília Jozefína Majerová. Narodila sa
30. septembra 1831 v bavorskom meste Kempten. Študovala
v Mníchove, kde bol jej otec Ján Majer riaditeľom gymnázia.
Riaditeľkou stupavskej dievčenskej cirkevnej školy sa stala
1. októbra 1886 a funkciu vykonávala až do svojej smrti.
V roku 1906 jej udelil František Jozef I. za zásluhy v oblasti
školstva a výchovy ženský rytiersky rad, známy ako Rad
Alžbety (Elisabeth-Orden). Založil ho panovník František
Jozef I. v roku 1898 na pamiatku svojej zavraždenej
manželky Alžbety (Sissi).5 Sestra Majerová pôsobila
v Stupave 21 rokov ako riaditeľka školy. V reholi pôsobila
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54 rokov, dobové záznamy ju hodnotia ako príkladnú
a obetavú mníšku, dobrú a šikovnú riaditeľku. Zomrela
na zápal pľúc v stupavskom kláštore 21. februára 1907 ako
76-ročná. Pochovaná je na starom katolíckom cintoríne
v Stupave, pohrebný obrad vykonal bratislavský prepošt
František Komlóssy. Jej nenápadný hrob na cintoríne nie je
starostlivo udržiavaný a verejnosti je neznámy.
Novou riaditeľkou školy sa stala Sr. Symphorosa Haiczlová,
ktorá prišla do Stupavy 7. marca 1907. Narodila sa v roku 1864
v Banskej Štiavnici, po získaní učiteľského diplomu učila vo
Fülesi, Magyaróváre a Győri (dnes v Maďarsku). Zo Stupavy
bola preložená vo februári roku 1913. V nasledujúcom
krátkom období bola zastupujúcou riaditeľkou Sr. Ruﬁna
Dejczövá, učila v opatrovni.
V poradí treťou a poslednou riaditeľkou sa stala Sr.
Cherubina Koskoová. Narodila sa 15. mája 1869 v Leviciach, do
Stupavy prišla z mesta Jászberény (dnes v Maďarsku) v roku
1891. Vyučovala staršie dievčatá v 4. až 6. triede. Po piatich
rokoch bola preložená do Felső-Bányára (dnes v Maďarsku).
Do Stupavy sa vrátila ako riaditeľka školy v roku 1913. V tejto
funkcii zotrvala až do zrušenia kláštora v roku 1920.
Uvedieme ostatné rehoľníčky-učiteľky v abecednom
poradí, v zátvorke s rokmi pôsobenia v Stupave:
Sr. Anthusa Bandiková (1914 – 1918) vyučovala v 1. triede.
Sr. Gratiana Šarlota Biróová (1899 – 1900) sa narodila
v roku 1880 v Sékelyudvarhely (dnes v Rumunsku), prišla zo
Seredného (dnes na Ukrajine) a napriek mladému veku mala
už jednoročnú prax.

Sr. Praxedes Buxbaum (1884 – 1886) vyučovala v detskej
opatrovni.
Sr. Valentina Csoknyay (1902 – 1903) učila v 4., 5. a 6. triede.
Sr. Koruna Czáppová (1892 – 1893) prišla z Banskej Štiavnice.
Bola nespokojná, odišla do Jászberény (dnes v Maďarsku).
Sr. Tiburcia Czirónyiová (1895 – 1896) pracovala v detskej
opatrovni.
Sr. Kuniberta Dunková (1900) v Stupave pobudla len krátko,
bola preložená do Miskolca (dnes v Maďarsku).
Sr. Filiberta Faberová (1892 – 1894) prišla ako novicka, bola
chorľavá. Mimoriadne milá a nábožná sestra.
Sr. Niceta Heibová (1896 – 1899, 1904 – 1907), vynikajúca
sestra a zriedkavo dobrá učiteľka. Mala trojročnú prax, prišla
z Gyulafehérváru. Zo Stupavy odišla v roku 1899 do Tvrdošína, 2. decembra 1904 sa do Stupavy opäť vrátila. V máji 1907
ochorela, žalúdočné vredy sa napriek lekárskym zásahom
nepodarilo vyliečiť, a preto bola poslaná na liečenie.
Sr. Irenea Horváthová (1894 – 1895), do Stupavy prišla
z Nikits (dnes v Maďarsku), učila v 1. triede.
Sr. Eufemia Hrabovská (1904 – 1906), narodená v roku 1852,
vynikajúca učiteľka. Po čase ochorela a nebola schopná ďalej
vyučovať, preto ju poslali na liečenie do Győru.
Sr. Beatrix Kardosová (1902 – 1908) pracovala v opatrovni.
Sr. Severina Koščová (Koscs) (1903 – 1904) prišla z Fiľakova,
mala jedenásťročnú prax.
Sr. Bonaventura Kováčová (1896 – 1902) prišla z Banskej
Štiavnice s päťročnou praxou.
Terézia Krátka (1912 – 1913) učila v 1. triede a v opatrovni.

Budova katolíckej dievčenskej školy, stav v roku 1956
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Pravdepodobne nezložila rehoľný sľub. Pri jej mene je
poznámka „svetská“.
Sr. Arzenia Kremzerová (1903 – 1904) prišla z Berehova
(dnes na Ukrajine), vynikajúca učiteľka a dobrá sestra.
Sr. Izidora Kresňáková (1905 – 1906), rodáčka
z východoslovenskej Hanisky, prišla ako zastupujúca učiteľka
za chorú Sr. Eufemiu Hrabovskú.
Sr. Leopoldina Láczayová (1887 – 1892) vyučovala v 1. a 2.
triede.
Sr. Augusta Launová (1894 – 1895) prišla z Banskej Štiavnice,
učila v 2. triede, v Stupave nebola spokojná.
Sr. Athanasia Marošová (1913 – 1914), rodáčka zo Stupavy.
Jej životopis bude súčasťou pripravovaného príspevku
o rehoľníčkach pochádzajúcich zo Stupavy.
Sr. Olympia Mesterová (1889 – 1892) neovládala slovenský
jazyk, vyučovala v 2. a 3. triede.
Sr. Mellita Murcinová (1897 – 1898) bola preložená
do Nagykároly (dnes v Rumunsku), vyučovala v 1. triede.
Sr. Justilla Musittová (1916 – 1918) vyučovala v 2. a 3. triede.
Sr. Irena Nižňánska (1912 – 1914) učila v 4. a 6. triede.
Sr. Febronia Nyegrusová (1913 – 1916) pracovala
v detskej opatrovni.
Sr. Faustína Ocskayová (1884 – 1886) vyučovala v 4. a 5.
triede, zo Stupavy odišla do Jászberény (dnes v Maďarsku).
Sr. Justina Pavliková (1901 – 1902), novicka, od 26. novembra
1901 nahradila Sr. Silviu Schédovú. Pracovala v opatrovni.
Sr. Constantia Perusitsová (1893 – 1894) prišla z Bardejova.

Vyučovala v 2. triede, bola údajne veľmi pekná. Zomrela
u rodičov 9. júla 1894.
Sr. Anthusa Randiková (1914 – 1918) učila v 1. triede.
Sr. Fabiola Regensbogenová (1884 – 1887, 1895 – 1897), po
ôsmich rokoch bola znovu preložená do Stupavy, vyučovala
v 1. a 2. triede.
Sr. Justa Ruttkayová (1915 – 1916) vyučovala v 2. a 3. triede.
Sr. Silvia Schédová (1897 – 1901) prišla z Ružomberka,
pracovala v opatrovni.
Sr. Irmengardis Schlosserová (1896 – 1897) prišla zo Satmáru
(dnes v Rumunsku), na konci školského roku vystúpila
z rehole.
Sr. Polixena Schulzová (1890 – 1891) prišla ako výpomoc za
chorú Sr. Modesztin Trávničkovú.
Sr. Eutropia Spornerová (1908 – 1913, 1914 – 1915) nebola
kvaliﬁkovaná učiteľka, učila v 1. triede.
Sr. Fortunata Staneková (1906 – 1912) učila 4., 5. a 6. triedu,
zo Stupavy odišla v decembri 1912.
Sr. Lujza Szarková (1918 – 1920) pracovala v opatrovni.
Sr. Matilda Takácsová (1918 – 1920) vyučovala v 2. a 3.
triede.
Sr. Floriberta Terebesyová (1898 – 1900), narodila
sa 1. novembra 1881 v ukrajinskom Užhorode, učila
v 1. triede.
Sr. Chrysostoma Töröková (1886 – 1890) bola vynikajúca
učiteľka, učila v 4., 5. a 6. triede. Zo Stupavy odišla do
Miskolca (Maďarsko), zomrela v Budapešti 4. júla 1896.

Budova školy z Kalvárskej ulice. Foto: Milan Greguš, 2007.
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Sr. Modesztin Trávničková (1890) bola chorľavá, po dvoch
mesiacoch zo Stupavy odišla.
Sr. Matilla Trefanová (1908 – 1912) pracovala v opatrovni,
z rehole vystúpila v decembri 1912.
Sr. Bertilia Trunyiková (1900 – 1903) vyučovala v 1. triede.
Sr. Epiphania Turkovičová (1907 – 1908) prišla ako náhrada
za chorú sestru Nicetu Heibovú.
Sr. Huberta Veselá (1886 – 1895) sa narodila v roku 1865
v Bešeňove. Vynikajúca opatrovkyňa.
Sr. Medarda Vitkovičová (1895 – 1896) bola údajne chorá
a nespokojná, vyučovala 2. a 3. triede.
Sr. Benicia Weinbergerová (1885 – 1889) prišla do Stupavy
ako novicka, vyučovala pracovné vyučovanie.
Sr. Flora Zányiová (1899 – 1920), rodáčka z Levoče, prišla
z Tvrdošína, mala dvadsaťročnú prax. Vyučovala v 2. a 3.
triede.

Zánik katolíckej dievčenskej školy v Stupave
Koniec prvej svetovej vojny a následné udalosti rozmetali
monarchiu Habsburgovcov. Na jej troskách vznikli nové
štáty, ktoré si museli v pomerne krátkom čase vybudovať
novú identitu, štátnu správu a zákony. Veľké zmeny postihli
celú spoločnosť. Katolícka dievčenská škola v Stupave sa
dostala do komplikovanej situácie. Patrón a mecén školy
gróf Ľudovít (Lajos) Károlyi (syn Alojza Károlyiho) bol ako
príslušník maďarskej aristokracie pod policajným dozorom,
sestry v kláštore dostatočne neovládali nový úradný jazyk.
Materský kláštor sa ocitol v inom štáte – v Maďarsku,
s ktorým mala Československá republika napäté vzťahy.
Uvedené skutočnosti spečatili osud školy. Súčasník týchto
udalostí, stupavský dekan Imrich Hojszik na posledných
stranách školskej kroniky uviedol:
Dňa 31. októbra roku 1918 vypukla revolúcia, dňa
10. novembra už tu boli Česi a všetko poslovenčili.
Účinkovanie milosrdných sestier bolo ochromené,
takrečeno znemožnené. Sr. Justilla Musittová nevedela
po slovensky, a tak bola donútená odísť. Sr. Flora Zányi
ochorela a zdržiavala sa v bratislavskej nemocnici. Všetka
ťarcha prešla na ostatné tri sestry. Vyučovali po slovensky.
Tunajšia ustanovizeň mala byť za každú cenu udržaná,

preto v júli 1920 riaditeľka školy odcestovala do Ostrihomu
(Esztergom), aby vyžiadala dve slovenské sestry. Jednu
aj dostala, ale medzitým došiel telegram, že satmársky
materský kláštor rozpúšťa stupavský dom a sestry posiela
do Ostrihomu do sirotinca Szentgyörgymezö. Dňa 31.
augusta roku 1920 vzdialili sa posledné tri sestry zo
Stupavy. Tým zanikla rímskokatolícka dievčenská škola
s opatrovňou, ktorá účinkovala v Stupave od roku 1884
do roku 1920, celkom 36 rokov.

Ďalší osud školskej budovy
Veľký záujem o budovu bývalého kláštora mala obec.
Objekt starej obecnej školy už kapacitne nedostačoval,
hľadali sa nové priestory pre meštiansku školu, preto
tlak na jej získanie silnel. Koncom augusta 1920 odišli
posledné sestry a v septembri už začala prevádzka
meštianskej školy. Meštianka tu sídlila až do roku 1946,
keď sa presťahovala o novopostavenej školskej budovy na
Hlavnej ulici. V uprázdnenej budove bývalej dievčenskej
kláštornej školy bola zriadená štátna detská opatrovňa
(materská škôlka). Dostatočne neudržiavaný takmer
dvestoročný objekt už nebol vhodný pre pobyt detí. V roku
1964 sa škôlka presťahovala do novostavby na Ružovej
ulici. V uprázdnenej obecnej budove zriadili nájomné byty,
ktoré tu sú aj dnes. Zastavaním parcely na Slovenskej ulici
zanikol pôvodný vstup na pozemok. Nový vchod do budovy
bol zriadený z Kalvárskej ulice prebúraním miestnosti na
prízemí budovy.
Stará budova na Kalvárskej ulici č. 5 slúžila školským
účelom nepretržite od roku 1884 do roku 1947, celých
šesťdesiattri rokov. Zostala v majetku mesta, žiaľ, vlastník ani
nájomcovia sa o budovu nestarajú primerane jej významu.
Jedinou pripomienkou na niekdajšie pôsobenie katolíckej
kláštornej školy je prázdna nika nad bývalým vchodom do
školy zo severnej strany. Horšie však dopadla budova tzv.
Malého kaštieľa v Malackách, kde bola v rokoch 1889 – 1945
umiestnená ďalšia cirkevná dievčenská škola pod vedením
sestier vincentiek.6 Pomerne rozľahlá budova bola počas
posledných 15 rokov zničená vandalmi a na jej mieste stojí
dnes obchodný dom Lidl.

Poznámky

1

2
3

Károlyiovci podporovali cirkevné školstvo aj v Palárikove, kde
mali ďalší kaštieľ s veľkostatkom. Ich pričinením tu v roku 1842
zriadili detskú opatrovňu (neskoršia nová budova cirkevnej
školy). Szabó, I.: História škôl Palárikovo. Nové Zámky 1994, s.
17 a n.
Obecná kronika Stupavy 1972, nestranované, kapitola Znova
prebudená katolícka škola v Stupave. Archív MÚ Stupava.
Obecná kronika Stupavy I., kronikár František Tóth, s. 80 – 81. Archív
MÚ Stupava.

4

5
6
7

Babjak, J.: Rehole a kongregácie na Slovensku. Trnava, Dobrá kniha
1998, s. 215 – 217, 271; Hrudníková, M. (ed.): Řeholní život v Českých
zemích. Klášterní Vydří 1997, s. 197 – 200, 307 – 309; Kvasničková,
J.: Rehole včera a dnes vo svete i u nás. Bratislava 1995, s. 109 – 110,
146 – 147; www.satmarky.sk.
Odpis náhrobného kameňa Otílie Jozefíny Majerovej na starom
rímskokatolíckom cintoríne v Stupave.
Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha, Libri 1995,
s. 128 – 129.
Hallon P.: Štyristo rokov malackého školstva. Malacky 1997, s. 24 – 36.
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HRNČIARSKY CECH V STUPAVE
Tomáš Tandlich
Stupava ako centrum rovnomenného panstva v oblasti južného Záhoria patrilo v 17. storočí k jednému zo stredísk
remeselnej výroby na území majetkového komplexu magnátskeho rodu Pálffyovcov. Stalo sa sídlom rodu po ich odchode
z Pajštúnskeho hradu. Remeselníci sa v zemepanskom mestečku snažili chrániť pred cudzou konkurenciou združovaním
v cechových organizáciách. Príspevok je venovaný hrnčiarskemu cechu v Stupave vo svetle artikúl cisára Leopolda I.
Habsburského z roku 1667.

Hrnčiari tvorili dôležité výrobné odvetvie, pretože ich
produkty slúžili na každodenné potreby od panskej kuchyne
až po poľnohospodársku usadlosť. Artikuly – základný
cechový dokument mal právo vydať ich zemepán ako
vrchnosť. Smrť uhorského palatína a bratislavského župana
grófa Pavla Pálffyho a nestabilná politická a hospodárska
situácia viedla jeho vdovu grófku Františku Khuen-Belasi
v roku 1667 k podpore žiadosti stupavských hrnčiarov
o vydanie artikúl ako privilegiálnej listiny rímskonemeckým
cisárom a uhorským kráľom Leopoldom I. Habsburským.
Cech hrnčiarov zastupovali obyvatelia Stupavy Tomáš
Bassala, Pavol Czepeleny a Leonard Sajarer, ktorých
v dokumente nájdeme pod latinským označením Magistri
Figuli in Oppido Stompfensi in Comitatu Posoniensi.
Artikuly boli napísané v miestnej nárečovej forme slovenčiny
s prvkami češtiny. Potvrdzovacia časť dokumentu bola písaná
v latinskom jazyku. Listina bola vydaná dňa 2. novembra
roku 1667 Leopoldom I. ako uhorským kráľom, čo bolo
potvrdené použitím tajnej cisárskej pečate, ktorá slúžila ako
uhorská kráľovská pečať v Uhorskej kancelárii vo Viedni.
Svedkom vydania privilégia bol ako uhorský kancelár
vacovský biskup a bratislavský prepošt František Szegedi.
Text dokumentu poznáme z odpisu v Kráľovských knihách,
ktoré obsahujú dokumenty vydané panovníkmi pre bývalé
Uhorsko v rokoch 1528 – 1918.1
Artikuly sú rozdelené do pätnástich článkov. Cech sa
v latinskej časti dokumentu označuje ako Cehae alebo
Contubernium Magistrorum Figulorum. Každý majster,
tovariš a učeň sa museli na sviatok Veľkej noci vyspovedať
katolíckemu kňazovi a prijať od neho sviatosť, pretože
počiatok všetkého spočíva v Božej prítomnosti. Na sviatok
Božieho tela všetci hrnčiarski majstri a tovariši boli povinní
absolvovať procesiu pod cechovou zástavou alebo krížom.
Na omšiach v stupavskom kostole sa museli zhromažďovať
rovnako pod cechovou zástavou, resp. krížom.
Cechové zhromaždenia sa mali konať každý štvrťrok
a každý majster zaplatil do cechovej truhlice povinný
poplatok 25 zlatých na každom z týchto zasadnutí. Mladý
majster pri prijímaní do cechu musel zaplatiť tri zlaté do
cechovej pokladnice, aby mohol slobodne na obdobie
jedného roka vykonávať hrnčiarske remeslo a po uplynutí
tohto času takýto hrnčiar pripravil celému cechu slávnostný
obed. Jeho hlavnou úlohou pri vstupe do cechu bolo vyrobiť
majstrovské výrobky, ku ktorým patril džbán na jedno
vedro vína, ďalej misa z jedného kusa hliny so spevneným

dnom, ktorá sa dala naplniť vodou na tri piade od jej dna
po okraj. Ak by takéto výrobky uchádzač o členstvo v cechu
nevyhotovil, musel zaplatiť pokutu 12 zlatých do cechovej
pokladnice a ďalších 12 zlatých mal zložiť v prospech
ostatných hrnčiarov v cechu.
Ak uchádzač o členstvo v cechu nepochádzal zo Stupavy,
musel predložiť rodný list, ktorý potvrdzoval jeho pôvod
z manželstva poctivých rodičov.
Učeň musel po prijatí k hrnčiarskemu majstrovi zaplatiť
do cechovej pokladnice jeden zlatý. Majster zaplatil povinne
pol zlatého. Poslušnosť učňa voči majstrovi a jeho manželke
bola povinnosťou. Majstrovej žene musel učeň nanosiť
vodu, vyčistiť a vyumývať izbu. Mal nárok na šatstvo, ktoré
pozostávalo z kabáta, haleny a košele. Po troch rokoch služby
mal od majstra učeň nárok na modrý kabát, nohavice, tenkú
košeľu, čižmy, klobúk a opasok. Po troch rokoch učenia musel
učeň podarovať majstrovi vedro vína a vystrojiť slávnostnú
hostinu. Finančné nároky učňa voči majstrovi tvorili po troch
rokoch 25 zlatých. Povinnosťou učňa bolo zložiť do cechovej
pokladnice jeden funt vosku.
Vandrovný tovariš sa musel dostaviť pred cechmajstra,
ktorý rozhodol o tom, ktorý z hrnčiarov v cechu bude
tovarišovým majstrom. Tovariš musel zaplatiť u tatíka,
ako sa cechmajster v artikulách označuje, do cechovej
pokladnice dva zlaté. Plat mal stanovený na pol zlatého za
nešpeciﬁkované časové obdobie. Voľbu cechmajstra a jeho
právomoci dokument neriešil.
Tento krátky článok o hrnčiarskom cechu v meste Stupava
považujeme z hľadiska regionálnych dejín za príspevok k ich
priblíženiu obyvateľom Stupavy, ale aj jej návštevníkom.
Cechové spoločenstvá tvorili jeden zo základných pilierov
ekonomickej a sociálnej štruktúry obyvateľstva nielen
v slobodných kráľovských mestách, akými boli Bratislava
a Trnava, ale aj v zemepanských mestách, ku ktorým
patrila aj Stupava ako centrum rovnomenného panstva vo
vlastníctve rodiny Pálffyovcov od 17. až do 20. storočia.

Poznámka
1

Maďarský krajinský archív (Magyar Országos Levéltár), Kráľovské
knihy (Libri Regii), 14. zväzok, rok 1667, s. 55 – 57, Artikuly hrnčiarskeho cechu v mestečku Stupava zo dňa 2. 11. 1667 v Bratislavskej
stolici (Contubernium seu Cehae Magistri Figuli in Oppido Stompfensi in Comitatu Posoniensi).
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STUPAVČANIA A MÁŠŤANIA
V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE
Svetozár Prokeš
Nepíšem dejiny Stupavy, na udalosti sa pozerám očami bežného občana a z tohto pohľadu sledujem osudy niekoľkých
obyčajných ľudí, ktorí sa narodili koncom 19. storočia, žili v Stupave a začiatkom 20. storočia zomreli v ďalekom svete.
Denne prechádzame po Stupave a niektoré miesta považujeme za veľmi blízke, berieme ich ako samozrejmosť a nemáme
pocit potreby nejako si ich všimnúť. Takými sú aj miesta s pomníkmi padlým v prvej svetovej vojne v Stupave a v Máste.
Svojím článkom chcem vyprovokovať Stupavčanov, aby sa zamysleli nad tým, ako si vážime pamiatky na našich predkov,
aký je náš vzťah k nim. Čo o nich vieme (nevieme), čo bude o sto rokov, čo budú o nás vedieť naši nasledovníci?

Stredná Európa začiatkom 20. storočia
Vojnový konﬂikt sa pripravoval už od 70. rokov
19. storočia a začiatkom 20. storočia sa situácia vo svete
už radikálne vyhrocovala. Celý komplex príčin spôsobil,
že spory nakoniec vyústili do rozpútania vojny. Signálov,
že sa blíži vojna, bolo veľmi veľa. Avšak varovaniam
sa neprikladala veľká váha. Väčšina obyvateľstva
v najmocnejších a najvyspelejších krajinách sa spoliehala
na to, že problémy vyriešia diplomatické rokovania alebo

Vojak František Lachkovič s rodinou. Vojnu našťastie prežil
a vrátil sa do Mástu.

prinajhoršom len lokálne obmedzený konﬂikt. Nemecké
vládnuce kruhy hľadali takú zámienku na vyvolanie vojny,
ktorá by im umožnila maskovať ich agresívne ciele. Taká sa
im naskytla v lete 1914.
V júni 1914 uskutočnila armáda Rakúsko-Uhorska
v Bosne veľké vojenské manévre. Následník trónu František
Ferdinand d´ Este ako vrchný inšpektor armády prišiel
na manévre a navštívil Sarajevo, hlavné mesto Bosny.
V Bosne a Hercegovine bola situácia veľmi napätá. Domáce
obyvateľstvo sa nezmierilo s pripojením k Rakúsko-Uhorsku
a pre svoj odboj nachádzalo oporu v Srbsku. V napätej
atmosfére stačil ku katastrofe len vhodný impulz.

Rozpútanie vojnového požiaru
Osudný deň nastal 28. júna 1914, keď následníka trónu
Rakúsko-Uhorska a jeho manželku počas cesty autom
po sarajevskom nábreží zastrelil mladý študent Gavrilo
Princip, člen organizácie Mladá Bosna. Nemecko v atentáte
našlo dlho hľadanú zámienku k vojne, mohlo vystupovať
ako verný spojenec Rakúsko-Uhorska a nie ako agresor.
Atentát spustil rokovania medzi mocnosťami, ale 28. júla
1914 vyústil do vyhlásenia vojny Rakúsko-Uhorska Srbsku.
Vo vojne stáli proti sebe dva tábory – centrálne mocnosti
(Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Turecko a Bulharsko)
proti Dohode (Anglicko, Francúzsko, Rusko, Taliansko
a USA). Prvá svetová vojna dosiahla nepoznané rozmery,
demonštrovala hrôzy modernej techniky zapojenej do
stratégie ničenia. Do vojny totiž postupne vstúpilo celkom 34
z 54 vtedajších štátov sveta, takže vojna zasiahla takmer 1,5
miliardy obyvateľov. Do armád bolo povolaných takmer 70
miliónov mužov. Zdokonalenie a nasadenie nových zbraní,
bojových plynov, tankov, lietadiel a ponoriek, modernejšie
vedenie vojenských operácií, to všetko si vyžiadalo svoju
krvavú daň. Štatistiky odhadujú, že vo vojne zomrelo asi 10
miliónov ľudí, asi 20 miliónov bolo zranených. Zomierali
najmä vojaci, často veľmi mladí. Smrť postihovala aj civilné
obyvateľstvo, pomer medzi vojenskými a civilnými stratami
na životoch bol 75: 1. Materiálne škody boli obrovské a azda
ešte väčšie boli škody na ľudskej psychike, najmä u mladej
generácie.
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Vojaci prvej svetovej vojny na dvore v Stupave (Hlavná ulica, dvor Melounkovcov)

Stupavčania počas vojny
O tom, ako pociťovali útrapy vojny Stupavčania, podáva
svedectvo miestny učiteľ a obecný kronikár Jozef Krištoffy.
Uvádzam jeho redakčne neupravovaný text:
Nastal poplach, prišla svetová vojna a odchádzali
mladí-starí do neistoty. Stupava musela dať svoje obete. 105
občanov1 – vojakov muselo položiť život za nič, odpočívajú
roztratene po svete, kto vie kde všade. Miestny okrášľujúci
spolok spolu s obcou politickou postavil im pomník jako
simbol spoločného hrobu na námestí pred kostolom
(nákladom 25 000 Kč), aby ich pamiatka na dlhé časy
zachovaná bola.
Ale i doma žijúci obyvatelia obce si odniesli z tejto vojny
svoju pamiatku. Keď ona nijakým spôsobom sa ukončiť
nedala, prišiel nedostatok potravín a všetkých potrieb.
Prišly násilné rekvirácie, vydávané boly lístky na úradne
ustálené dávky potravín a iných článkov, postupom vždy
ostrejšie. Ľudia boli prinucovaní i upisovať válečnú
pôžičku, na ktorú vynaložené peniaze javia sa teraz už
navždy ztratenými. Nastala všeobecná bieda a núdza
a tento stav prirodzene len napomáhať mohol krásnu prácu
oslobodzovania slovenského národa, čo konečne dospelo
i k cielu. Nepomohly teda ani žiadne pôžičky na vojnu, ani
žiadne úsilie tehdajšej maďarskej vlády, prišlo, čo sa dalo
už predom očakávať. Prišiel prevrat štátneho sriadenia,
oslobodený bol národ Slovenský a založená Československá
republika. I Stupava prežívala vtedy svoje vzkriesenie. Že
jako, o tom si pohovoríme vo zvláštnej stati pozdejšie...2

Pomník padlým Stupavčanom
Pomník postavili z iniciatívy Okrášľovacieho spolku
v roku 1924 na pamiatku občanov Stupavy padlých v prvej
svetovej vojne. Bol postavený v tom čase na najvýznamnejšom mieste v obci – v jej strede pred kostolom. Autorom
pomníka je pravdepodobne stupavský kamenár Anton
Weinberger (1897 – 1955).
Pomník má symetrický štvorcový pôdorys. Pôvodne stál
na vyvýšenom podstavci a viedlo k nemu päť schodíkov.
Kamenný pomník tvorí masívny štvorhranný kubus, v hornej
časti je umiestnený stĺp ukončený hlavicou a guľou, z ktorej
vyrastá kovový dvojkríž. Krátko po slávnostnom odhalení bol
pomník obohnaný nízkym kovaným zábradlím so vstupnou
bránkou. Západná strana pomníka je orientovaná do Hlavnej
ulice, v nike je umiestnený symbol vojny a víťazstva – prilba
s vavrínovým vencom. Nad nikou sú vysekané roky trvania
vojny 1914 – 1918, pod nikou je text s venovaním: Vo svetovej
válke za nás / padlým hrdinom / s obetavosťou obce
Stupavy / Venoval „Okrašlujuci spolok“. Vo zvyšných troch
častiach sú umiestnené nápisové tabule s menami padlých
Stupavčanov v abecednom poradí.
Tabuľa na severnej strane má uvedené tieto mená:
Balogh Karol, Balogh Ludevít, Bartalský Gyula, Beleš Alois,
Benca Ján, Blažíček Jozef, Bílený Pavel, Binder Jozef,
Brbuch Filip, Brbuch Pavel, Brezovský Ján, Buchta Tomáš,
Butz Ján, Czucor Sándor, Daráš Ján, Fischer Anton, Gabriel
Sándor / Gašparovič Andrej, Grünvald Alfréd, Guttmann
Siegfried, Guttmann Armin, Guttmann Wilhelm, Hajzoch
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Stupavčan Karol Okruhlica (v strednom rade prvý zľava) vo vojenskom lazarete počas prvej svetovej vojny. Omrznuté prsty na nohách mu
museli amputovať.

Jozef, Haszon Jozef, Horecký Ján, Horecký Jozef, Horváth
Peter, Horecký Karol, Hrica Štefan, Ivák Pavel, Ivanič
Matej, Ility Štefan, Jelašič Štefan, Juria Adolf.
Tabuľa na východnej strane obsahuje tieto mená:
Kastler Michal, Prosňák Anton, Puškáč Lenhard, Piszk
Ludevit, Rigler Anton, Rozsár Géza, Rác Ernest, Slezák
Rudolf, Schönfeld Samuel, Sčasný Karol, Smolik Ján,
Smolik Albert, Smolik Rochus, Sopúšek Štefan, Ility
Michal, Hollub Eduard, Dr. Garber Adolf, Rottkó Vladislav
/ Samuel Štefan, Štefa Valent, Švec Karol, Štora František,
Szuchovsky Engelb.[ert], Szobihárd Richard, Taraba
Ján, Turek Štefan, Veselý František, Veselý Jozef, Vilim
František, Vlasák František, Vojkovič Karol, Zaic Jozef,
Slezák Anton, Slezák Jozef, Titz Emil, Titz Robert.
Tabuľa na južnej strane uvádza tieto mená:
Justh Oskar, Jánoš František, Kardian Ján, Kahánek
Ondra, Klas Lenhard, Klas Matej, Klas Valent, Klas Jozef,
Kral Tomáš, Kral Ludevít, Kovačovský Jozef, Kovačovský
Valent, Kostka Štefan, Kubovič Anton, Landl Rudolf,
Lachkovič Anton, Lövenrosen Alfréd / Magyer Ferdinand,
Malina Pavel, Maroš Ján, Maroš Jozef, Matušek Mihal,
Magyer Albert, Moza Anton, Moza Štefan, Moza Ján,
Mlinárik Blažej, Novák František, Novák Jozef, Németh
Jozef, Pečimon Ján, Piaček František, Piaček Štefan, Pir
Štefan.

Čo hovoria mená na pamätníku?
Na Záhorí vystupujú výraznejšie do popredia niektoré
menšie oblasti, kde sa vyskytujú určité priezviská. Južnú
oblasť Záhoria ohraničenú na juhu Lamačom a Dúbravkou,

na severe Vysokou pri Morave, Zohorom a Lozornom so
stredom v Záhorskej Bystrici, charakterizuje početnejší
výskyt priezvisk s koncovkou -ič, -ovič: Belošič, Kubovič,
Vojkovič, Lachkovič, Jelašič, Gašparovič aj iných priezvisk
blízkych chorvátčine, ďalej istý počet priezvisk nemeckého
a maďarského pôvodu: Balogh, Ility, Haszon, Szobihard,
Rottkó, Piszk, Rozsár, Magyer. Po vzniku Československej
republiky sa veľa týchto mien upravilo podľa slovenského
pravopisu a vyskytujú sa aj dnes. Niektoré priezviská
sa vyskytujú najviac len v Stupave, napríklad Zárecký,
Vachálek, Taraba, Šubín, Sajan, Ragas, Rác, Požgaj,
Pír, Ivica, Ivák, Horecký, Hanúsek, Beleš, Daráš, Maroš,
Dvoran, Benca, Brbúch, Klas, Móza. Priezvisko Binder je
na Slovensku pomerne rozšírené, v roku 1995 sa vyskytovalo
v 47 lokalitách. Na pamätníku sú uvedené aj priezviská, ktoré
po čase zo Stupavy zmizli. Tieto však tvoria iba malú časť,
sú výsledkom migrácie, resp. dôsledkom industrializácie
za prvej republiky, ale aj politických udalostí v neskoršom
období. K tejto skupine patria aj židovské priezviská
Schönfeld, Garber, Szobihard, Justh, Löwenrosen,
Grünwald, Guttmann.3
Pri čítaní mien na pamätníku si môžme všimnúť, že
väčšinou sú tam „bežné“ stupavské mená, ktoré sa tu
vyskytujú aj dnes. To znamená, že už najmenej tretie storočie
bývajú tieto rodiny v Stupave. Pri bližšom preskúmaní si
všimneme, že sa opakujú nielen priezviská, ale aj krstné
mená. Porovnaním s terajšou evidenciou obyvateľov
v Stupave (2007) sme zistili, že zo 104 mien a priezvisk
uvedených na pamätníku sa s dneškom zhoduje 40.
To znamená, že v jednotlivých rodinách sa „dedia“ už tretie
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storočie aj rovnaké krstné mená. Zistili sme, že udržiavanie
krstných mien ide v priamom slede. Dedo uvedený na
pamätníku má rovnaké krstné meno ako jeho syn a vnuk,
prípadne súrodenec pomenoval svojho potomka po padlom
bratovi. Toto vysoké číslo nie je náhodné, svedčí o bolesti
a úcte k padlým príbuzným.
Súčasne s výskumom sme sa snažili v niekoľkých
rodinách zistiť podrobnosti o padlom, čo sa nám vždy
nepodarilo. Vo väčšine oslovených rodín sa nezachovali
žiadne údaje o predkoch. Informácie o padlých v stupavskej
cirkevnej matrike sa až na niekoľko výnimiek nenachádzajú,
pretože vojaci nezomreli vo svojej farnosti.

Jozef Binder
Narodil sa v roku 1876, padol počas vojny, bližší dátum
úmrtia nie je známy. Pracoval ako mlynár u grófa Károlyiho,
jeho syn Jozef sa narodil v roku 1906, bol mlynár rovnako
ako aj jeho brat Karol – mlynár v Mlynskej ulici. Jozefov syn
– ďalší Jozef – sa narodil v roku 1931, je známy ako bývalý
vodič autobusu a muzikant v hasičskom zbore. Jeho syn Jozef
sa narodil v roku 1956, vnuk Jozef v roku 1991.
Sándor Gabriel
Padol vo vojne, v rodine sa o ňom nezachovali bližšie
informácie. Jeho syn Alexander (maďarsky Sándor) sa
narodil v roku 1914. Krstné meno Alexander má aj jeho syn,
narodený v roku 1944 a vnuk, narodený v roku 1970.
Štefan Móza
Narodil sa v roku 1872, padol 13. septembra 1916. Jeho
syn Štefan sa narodil v roku 1902, zomrel v roku 1932.
Krstné meno Štefan sa prenieslo na synovca, ktorý sa
narodil v roku 1940.
Rodina Piačekovcov
Na pamätníku sú pod sebou uvedené mená Piaček
Štefan a František. Boli to bratia, synovia Františka Piačka,
narodeného asi v roku 1865. Rodina bývala na vtedajšej
Hoštetskej ulici č. 52, mali päť detí: Štefana, Františka, Jána
(najmladší, narodený v roku 1907) a dve dcéry, z nich jedna
sa vydala za Ivicu v Máste a druhá za Beleša v Stupave.
Obidvaja súrodenci Štefan i František padli počas vojny
v mladom veku na neznámom mieste. Štefan mal asi 20 rokov,
František len 18 rokov. Na pamiatku padlého brata dal Ján
Piaček pokrstiť svojho syna menom Štefan (narodený v roku
1933). Tento je známy ako inštalatér, technik a dlhoročný
dobrý stupavský futbalista, dnes dôchodca.
Štefan Turek
Štefan Turek sa narodil v Mníšskej ulici (dnes
Mlynská) v roku 1884 ako druhé dieťa Vincenta (1847 –
1937) a Pauly, rod. Pfanzelt (1860 – 1927). Jeho rodný
dom stál na mieste terajšieho detského ihriska, vedľa
budovy VÚB. V roku 1889 si rodičia odkúpili dom na
Marcheggskej ulici. V tomto dome Vincent Turek spolu
so synom Štefanom vykonávali čižmárske remeslo.
Čižmy šili nielen pre Stupavčanov a Mášťanov, ale aj
pre obyvateľov okolitých dedín. Štefan bol veľmi zručný tovariš a čižmy šil aj pre náročného grófa Károlyiho.
Ten vyžadoval vysoké čižmy nad kolená, ktoré boli
určené najmä na poľovačky. V tom čase boli čižmy od
Turka zárukou kvality, čižmárske remeslo bolo v rodine

tradičné. Keď vypukla prvá svetová vojna, Štefan mal
už 29 rokov. Bol slobodný a musel narukovať medzi
prvými odvedencami. Svojim rodičom do Stupavy
často písal listy z frontu. Posledný list písal v roku 1916
z ruského frontu z vtedajšej Besarábie (Moldavsko),
kde pravdepodobne aj zahynul. Moldavsko bolo stáročia
súčasťou Rumunského kráľovstva. Besarábia, ako túto
časť nazývali, pripadla v roku 1812 Rusku, o sto rokov
neskôr bola opäť pripojená k Rumunsku.
Na pamiatku padlého Štefana pokrstil jeho brat
Vincent svojho syna rovnakým menom – Štefan (narodil
sa v roku 1939). Meno Štefan dostal aj jeho syn, narodený
v roku 1962.4

František Vlasák
Padol vo vojne, v rodine sa o ňom nezachovali
informácie, nie je známy ani dátum a miesto úmrtia. Jeho
syn František Vlasák sa narodil v roku 1904, zomrel v roku
1980. Bol pekárom a dobrovoľným hasičom. Jeho syn
František sa narodil v roku 1930, teraz je na dôchodku.
Karol Balogh
Zomrel vo veku 30 rokov začiatkom vojny, 31. decembra
1914. Bol ženatý s Máriou, rod. Raddovou. Údaj o jeho úmrtí
uvádza stupavská cirkevná matrika zomrelých. Za mŕtveho
bol vyhlásený na základe dokumentu z Trnavského
ordinariátu, zápis do matriky bol vpísaný dodatočne.5
Štefan Móza
Zomrel vo Woronienke (Halič) 13. septembra 1916 vo
veku 44 rokov. Spolu s manželkou bývali v Stupave, číslo
domu 354. Vo Woronienke ho v deň smrti pochoval kurát
Trlaič. Uvedené údaje sa nachádzajú v stupavskej matrike
zomrelých, boli prevzaté z matriky viedenských kasární.
Zápis bol vpísaný do matriky dodatočne.6

Mástske vdovy s deťmi pred pomníkom v Máste
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Pomník padlým v Máste
Mást bol v minulosti samostatnou obcou, k Stupave
bol pričlenený až v roku 1952. Mášťania taktiež
postavili v roku 1926 svojim rodákom padlým v prvej
svetovej vojne pomník. Umiestnený je pred Kostolom
sv. Sebastiána. Dnes ho zakrývajú koruny košatých
stromov a pred bežným pohľadom z cesty je ukrytý.
Pomník zhotovil miestny kamenár Anton Weinberger.
Na slávnostnom odhalení v nedeľu 8. septembra 1926
sa zúčastnili viaceré popredné osobnosti. Z nich možno
menovať bratislavského starostu Dr. Ľudovíta Okánika,
bratislavského župana Dr. Metoda Bella, poslanca
Pavla Blahu a ministra Dr. Antonína Štefánka. Spolu
s pomníkom padlým bola odhalená aj busta prezidenta
T. G. Masaryka, ktorá stála v jeho blízkosti. Jej autorom
bol taktiež kamenár Anton Weinberger. Na slávnosti sa
okrem významných osobností zúčastnili zástupcovia
rôznych korporácií a, samozrejme, početné miestne
obyvateľstvo. Hostí prichádzajúcich vlakom vítali už na
železničnej stanici v Stupave, pre ostatných postavili pred
vstupom do Mástu slávobrány s nápismi Vitajte nám.
Slávnostný sprievod sa pohol za hlaholu zvonov od domu
Potravného družstva v Máste. Čelo sprievodu tvorilo
sedliacke bandérium, nasledovali hasičské zbory Mástu a
Stupavy, roľnícky dorast zo Záhorskej Bystrice a členovia
ďalších korporácií. Po príchode pred Kostol sv. Sebastiána
miestny kňaz Imrich Hojszik vykonal posviacku pomníka
padlým, slávnostným rečníkom bol Dr. Ľ. Okánik. Mástska
hudba slávnosť uzavrela smútočnou skladbou.

Nasledovalo odhalenie busty prezidenta T. G. Masaryka.
Slávnostnými rečníkmi boli župan Dr. M. Bella a minister
Dr. A. Štefánek. Po nich recitovali stupavská učiteľka
Novotná a slečna Holených. Slávnosť skončila zápisom hostí
do pamätnej knihy a večerou v dome Potravného družstva.
Pomníky boli postavené zásluhou prípravného
a usporiadateľského výboru, jeho členmi boli: starosta
Bobák, Pavel Pollák, p. Šebesta, p. Belzár, p. Radovič,
J. Sabo, V. Mader, Š. Palkovič, F. Kalivoda, p. Hrdina, J. Maroš,
J. Bjelovič, notár A. Heleny.7
Na nízkom podstavci stojí pomerne úzky kamenný
hranol, jeho tri zvislé steny (severná, západná a južná)
nesú nápisové tabule s menami zomrelých. Čelná západná
strana je obrátená do hlavnej Hviezdoslavovej ulice. Pri
päte hranola je plasticky vysekaná vojenská prilba, pod ňou
roky trvania vojny 1914 – 1918. V hornej časti nápisovej
tabule je uvedené venovanie: Mŕtvym hrdinom venuje na
pamiatku obec Mást. Na rozdiel od stupavského pomníka
sú pri menách uvedené aj roky narodenia a úmrtia, každé
meno pôvodne dopĺňala aj fotograﬁa zomrelého v rámiku.
Zadná (východná stena) nesie len časový údaj o dokončení
pomníka s monogram: R. P. 1926.
Tri nápisové tabule uvádzajú 27 mien. Žiaľ, z pôvodných
27 fotograﬁí sa dnes zachovala len jedna.
Mená padlých uvedené na severnej strane pomníka:
Lahkovič Adolf 1889 – 1915, Hrdina Frant.[išek]
1893 – 1915, Úlehla Jozef 1887 – 1916, Obrmar Tomaš
1894 – 1916, Švec Jozef 1895 – 1916 / Sabo Jozef 1889
– 1915, Slezák Frant.[išek] 1889 – 1916, Úlehla Ludvik

Slávnostné odhalenie stupavského pomníka padlým v prvej svetovej vojne v roku 1924. V popredí reční MUDr. Adolf. E. Zimprich.
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1889 – 1916, Matulník Tomaš 1887 – 1916, Taro Alois 1897
– 1916.
Mená padlých uvedené na západnej (čelnej) strane
pomníka:
Banovič Jozef 1877 – 1914, Blecha Peter 1881 – 1914,
Kalivoda Štefan 1889 – 1914, Maroš Ján 1884 – 1915 / Polák
Jozef 1879 – 1914, Draškovič Ján 1886 – 1914, Slezák Ján
1875 – 1915, Štábla Frant.[išek] 1887 – 1915.
Mená padlých uvedené na južnej strane pomníka:
Draškovič Šeb.[astián] 1875 – 1917, Belzár Ján 1895 –
1917, Ivan Gašpar 1872 – 1918, Moza Jakub 1882 – 1917,
Hrica Jozef 1890 – 1919 / Palkovič Tomaš 1876 – 1917,
Draškovič Štef.[an] 1883 – 1917, Sucha Frant.[išek] 1890
– 1918, Suchý Vendel 1880 – 1914.
Situácia s menami padlých Mášťanov bola podobná
ako v Stupave. Padlí Stupavčania a Mášťania zahynuli vo
veku od 19 do 46 rokov. Bližšie údaje sa podarilo zistiť
v cirkevnej matrike zomrelých len o Jánovi Belzárovi.

Ján Belzár
Počas vojny utrpel na talianskom bojisku zranenie,
zomrel 10. januára 1918 vo veku 23 rokov počas ošetrovania
v Klagenfurte (Rakúsko). Býval v Máste, číslo domu 104,
po smrti bol prevezený do rodnej obce, kde ho 26. mája
1918 na miestnom cintoríne pochoval stupavský farár
Imrich Hojszik. Na pamätníku je uvedený rok úmrtia 1917,
zrejme v čase postavenia pamätníka nebol dátum úmrtia
ešte upresnený. Zápis o úmrtí bol vpísaný do matriky
dodatočne.8
Pomník v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2007.

Po vojne
Prvá svetová vojna zmietla staré usporiadanie Európy,
svet po nej bol v mnohom iný. Vojna si vyžiadala milióny
mŕtvych, do mierového života sa vrátili ďalšie milióny
mrzákov. Vzniklo niekoľko nových štátov, vo viacerých
krajinách sa uskutočnili revolúcie, ktoré zmenili staré
režimy. V roku 1918 už existoval iný svet, odlišný od
toho spred štyroch rokov. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo,
vznikla Československá republika. V 20. storočí sa po troch

desaťročiach mieru opäť rozpútala celosvetová, ešte
desivejšia vojna a jej obetiam obyvatelia miest a dedín
stavali pomníky opäť.
Žijeme v čase, keď uplynie deväťdesiat rokov
od ukončenia prvej svetovej vojny. Živých pamätníkov už
niet, pripomienkou na jej obete sú aj pomníky v Stupave
a Máste. Zaslúžia si pozornosť a zamyslenie nad osudmi
našich predkov.

Informátori
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Jozef Binder (* 1931), Alexander Gabriel (* 1944), Štefan Móza (* 1940),
Štefan Piaček (* 1933), Ing. Štefan Turek (* 1939),
František Vlasák (* 1930)
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Obecná kronika Stupavy 1932 – 1942, kronikár Jozef Krištoffy, s. 71 –
73. Archív Mestského úradu v Stupave.
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Údaje čerpané z onomastických prác stupavského rodáka doc.
Ľudovíta Šmelíka.
Za informácie ďakujem Ing. Štefanovi Turekovi, Marcheggská ul., Stupava.
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Archív r. k. farského úradu v Stupave.
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Archív r. k. farského úradu v Stupave.
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Archív r. k. farského úradu v Stupave.
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ŠTEFAN BURIÁN
Ivan Mrva
Významný stupavský rodák Štefan Burián patrí medzi reprezentantov novodobých dejín Rakúsko-Uhorska. Od júla 1903
až do februára 1912 stál na čele spoločného rakúsko-uhorského ministerstva ﬁnancií. Potom ešte dvakrát zastával aj rezort
zahraničných vecí a opäť ﬁnancie. Burián nebol ﬁnančným odborníkom. Jeho skutočnou doménou bola diplomacia. Bol
jedným z najlepších expertov na balkánsku a východoeurópsku politiku, akého kedy monarchia mala. Už skutočnosť,
že dlhé roky zastával významné diplomatické posty v slovanských krajinách Balkánu a v Rusku naznačuje, že musel
dobre ovládať niektorý slovanský jazyk. Nepochybne to bola slovenčina, keďže sa narodil a vyrastal v Stupave a aj svojím
pôvodom patril k drobnej slovenskej šľachte. Rod Buriánovcov mal korene v mestečku Rajec a najstarší Štefanov predok
bol povýšený do šľachtického stavu Rudolfom II. v roku 1604.
Štefan Burián sa narodil 16. januára 1851 Štefanovi
Buriánovi, panskému ﬁškálovi na pálffyovskom majetku
a Barbare, rod. Horváthovej. Krstili ho ešte v ten istý deň
v stupavskom farskom kostole. Krstným otcom bol Jozef
Matuškovič, meno krstnej matky kňaz nezachytil, zapísal
iba, že je nájomníčkou Troyerovej kúrie v Stupave. O otcovi
napísal, že je šľachtic s predikátom de Rajec, matka Štefana
Buriána bola takisto zo šľachtického rodu.1
Panskému ﬁškálovi Štefanovi Buriánovi sa narodilo
šesť detí. Mária a Janka boli od prvorodeného a jediného
syna staršie a po ňom nasledovali ešte Ida, Emma a Gizela.
Pre obyvateľov Stupavy a Záhoria bola Viedeň blízka,
dochádzali tam za prácou, obživou, ale aj vzdelaním. To
do istej miery ovplyvnilo aj Buriánove osudy a kariéru. Po
skončení gymnázia v Bratislave začal študovať na viedenskej
konzulárnej akadémii. Ako jej čerstvý absolvent nastúpil roku
1872 do diplomatických služieb. Bola to pre začínajúceho
diplomata s uhorským štátnym občianstvom priaznivá doba.
Uhorských občanov bolo v diplomatických službách veľmi
málo, hoci od roku 1871 stál na čele ministerstva zahraničných
vecí Július Andrássy starší. Parita v spoločných úradoch,
medzi ktoré diplomacia a zahraničné záležitosti prirodzene
patrili, bola dohodnutá ešte počas rokovaní o konečnej
podobe vyrovnania v roku 1867. Uhorsko však nedokázalo
ponúknuť dostatočný počet v diplomacii kvaliﬁkovaných
ľudí, a preto sa princíp paritného zastúpenia napĺňal iba
pomaly. Takto pod kuratelou Andrássyho a sekčného šéfa
Benjamina Kállaya sa začala Buriánova úspešná diplomatická
kariéra. Pôsobil na veľvyslanectvách v Alexandrii, Belehrade,
Moskve, Aténach, Soﬁi a Darmstadte, najprv ako konzul
a od roku 1891 vo funkcii veľvyslanca. Hoci sa vypracoval
na výborného diplomata, ako príslušník zemianskej rodiny
slovenského pôvodu na post v najvyššej politike nemohol
spočiatku pomyslieť. Prístup do najvyšších kruhov a cestu
k politickej kariére mu otvoril až sobáš s dcérou baróna
Gejzu Fejérváryho. Tento rodák z českého Josefova, kde jeho
otec pôsobil vo funkcii veliteľa pevnosti, bol od roku 1884
na čele spoločného ministerstva obrany a patril k najbližším
dôverníkom cisára. Vplyvné styky Buriánovho svokra
pomohli odstrániť nedostatky, bez ktorých bol v monarchii
ďalší postup vo vysokej politike sotva možný. V roku 1900
získal barónsky titul s predikátom de Rajec a čakal na
príležitosť. Tá sa naskytla po smrti spoločného ministra
ﬁnancií Benjamína Kállaya v roku 1903. Buriánovou výhodou

bolo, že ešte v júni 1903, v tom čase už sedemdesiatročný
svokor odstúpil z postu ministra vojny. 24. júla 1903 bol barón
Štefan Burián de Rajec menovaný za spoločného ministra
ﬁnancií Rakúsko-Uhorska, ktoré existovalo od vyrovnania
roku 1867 a bolo vlastne novozaloženým úradom. Ostatné
dve spoločné ministerstvá – zahraničia a vojny – boli dedičmi
predchádzajúcich ríšskych ministerstiev. Od vyrovnania
však Viedeň ministerstvo vojny fakticky nepovažovala za
spoločnú záležitosť, a preto dlhý čas zostávalo pod úplnou
kontrolou Rakúska. Na tom nič nezmenil ani fakt, že Gejza
Fejérváry ho viedol dve desaťročia, keďže v jeho prípade
išlo o naturalizovaného Rakúšana absolútne oddaného
panovníkovi. Kompetencie spoločného ministra ﬁnancií boli
veľmi obmedzené. Spravoval iba sumu určenú na pokrytie
spoločných záležitostí, ktorá bola vyčlenená z rozpočtov
oboch častí monarchie. Význam úradu vzrástol v roku 1879,
keď mu bola formálne podriadená správa okupovanej Bosny
a Hercegoviny. Z tohto dôvodu sa do funkcie ministra viac
hodili osobnosti, ktoré sa dobre orientovali v komplikovaných
balkánskych záležitostiach a mali dostatok diplomatických
schopností, ako naslovovzatí ﬁnanční odborníci. Takým bol
aj Buriánov predchodca Kállay, ktorý si už ako študent práva
a slavistiky na peštianskej univerzite dokonale osvojil srbský
jazyk a odvtedy udržiaval intenzívne styky najmä so srbskou
liberálnou opozíciou. Od roku 1869 pôsobil aj ako generálny
konzul Rakúsko-Uhorska v Belehrade. Dôkladná znalosť
pomerov na Balkáne roku 1882 Kállayovi umožnila získať
kreslo spoločného ministra ﬁnancií a viesť tento rezort viac
ako dve desaťročia.
Prostredníctvom ministerstva sa ﬁnancovali zahraničné
a vojenské záležitosti, pričom výdavky na armádu a loďstvo
tvorili viac ako 90 % zo spoločnej kvóty. Na tvorbe spoločného
rozpočtu sa podieľali obe časti dualistickej monarchie tak,
ako to každých desať rokov upravila kvóta. Asi tretina potrieb
sa kryla z colných poplatkov. Vzhľadom na to, že spoločný
rozpočet bol v kompetencii delegácií, ktoré obyvkle rokovali
na základe presných dispozícií, spoločný minister ani jeho
úrad nemali veľa možností ovplyvniť rozdeľovanie ﬁnancií.
Preto sa Štefan Burián viac sústredil na správu okupovanej
Bosny a Hercegoviny. Zmenil základné zásady politickej
orientácie prijaté ešte za účinkovania svojho predchodcu
Kállaya. Ministerstvo opustilo dovtedajší promoslimský kurz
politiky, ktorý bol spojený s pokusmi vytvoriť samostatný
bosniansky národ.
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V oboch provinciách sa oﬁciálne používal bosniansky
jazyk, ktorý bol vlastne len upraveným miestnym nárečím,
v roku 1907 ho podľa rozhodnutia Buriána nahradila
srbochorváčtina. Štátne subvencie sa bosnianskym
literárnym periodikám prestali vyplácať. Namiesto podpory
bosniansko-chorvátskeho zbližovania stavil Burián na
bosnianskych Srbov. Bol jedným z hlavných iniciátorov
anexie Bosny a Hercegoviny. Týmto krokom sa podľa jeho
predstáv mala posilniť otrasená dôvera uhorskej politickej
elity voči monarchii. Na jeseň 1908 pripadla Buriánovi
zložitá úloha obnoviť politickú a spoločenskú stabilitu
v novopripojenej provincii Rakúsko-Uhorska. Za majstrovské
dielo ústavnoprávneho charakteru sa považuje jeho projekt
regulácie zastúpenia všetkých troch konfesií v krajinskom
parlamente Bosny a Hercegoviny. Napriek úsiliu sa mu
však nepodarilo zabezpečiť pokojný rozvoj problematickej
balkánskej provincie. Súčasníci, ktorí porovnávali Buriánovu
bosniansku politiku s Kállayovou, museli priznať, že jeho
predchodca dokázal v zložitých bosnianskych pomeroch
nastoliť väčšiu vyváženosť.2
Smrť ministra zahraničných vecí Alojza Lexu, grófa von
Aehrenthal vo februári 1912 spôsobila zmeny na postoch
spoločných ministerstiev. Štefan Burián bol horúcim
kandidátom na kreslo, ale prednosť napokon dostal
kandidát následníka trónu gróf Leopold Anton Berchtold.
Keďže Berchtold mal vzhľadom na svoj majetok uhorské
štátne občianstvo (hoci nevedel ani slova po maďarsky),

narušila sa tým obvyklá parita vo vedení spoločných
ministerstiev, a preto bol 20. februára 1912 Štefan Burián
zo svojho postu odvolaný. Presťahoval sa do Budapešti a na
činnosť v politike už nemyslel. Vytvorenie novej koaličnej
uhorskej vlády pod vedením Štefana Tiszu 10. júna 1913
však znamenalo Buriánov návrat do politiky. Ešte v ten istý
deň bol vymenovaný za ministra pri kráľovej osobe, mal
zabezpečiť komunikáciu medzi dvorom a uhorskou vládou a
dohliadať na zahraničnú politiku, čo bola hlavná Buriánova
doména. Významnú rolu v tejto funkcii zohral počas júlovej
krízy po sarajevskom atentáte v roku 1914. Aj keď osobne bol
proti vojenskému riešeniu, splnil delikátnu úlohu, ktorou ho
panovník poveril: získal súhlas uhorského ministerského
predsedu a jeho kabinetu na vypovedanie vojny Srbsku. Tým
Buriánova prestíž na viedenskom dvore ešte vzrástla.
Po abdikácii ministra zahraničných vecí grófa Berchtolda
zaujal v januári 1915 jeho kreslo. Vojnové obdobie však
obmedzilo prácu ministra zahraničia. Buriánovi sa
nepodarilo udržať Taliansko neutrálne najmä preto, že
Viedeň nebola ochotná aspoň sľúbiť teritoriálne zmeny.
Úspechom však bolo pristúpenie Bulharska k ústredným
mocnostiam v októbri 1915. Burián využil svoje znalosti
balkánskej problematiky a úzke kontakty v Soﬁi, kde prv
pôsobil. Jeho odmietanie neobmedzenej ponorkovej vojny
a vlastná koncepcia riešenia poľskej otázky však zhoršovali
napäté vzťahy s Berlínom. V októbri 1916 mu pribudla
úloha opäť viesť spoločné ministerstvo ﬁnancií. Po smrti
cisára Františka Jozefa v novembri 1916 si jeho nástupca
cisár Karol I. vybral na post ministra zahraničia svojho
dôverníka grófa Ota Czernina. Buriánovi však naďalej
ostalo ministerstvo ﬁnancií. Po Sixtovej afére obetoval cisár
Czernina a ponúkol uprázdnené kreslo Buriánovi. Od 16.
apríla 1918 opäť viedol ministerstvo zahraničia a zároveň
aj ﬁnancií. V tom čase bol rozpad monarchie nezvratný
a nemohli to ovplyvniť ani Buriánove zahraničnopolitické
aktivity ani nástup Júliusa Andrássyho mladšieho (24.
októbra 1918) do úradu ministra zahraničia. Do 7. novembra
1918 zastával Burián formálne úrad spoločného ministra
ﬁnancií. Proklamácia rakúskej republiky 12. novembra 1918
bola jeho deﬁnitívnym epilógom. Spoločné ministerstvá
už viac neboli potrebné. Zánik monarchie, ktorej takmer
päť desaťročí verne slúžil, poznačil posledné roky Štefana
Buriána. Zomrel 20. októbra 1922 vo Viedni.
Poznámky
1
2

Štefan Burián (1851 – 1922)

ŠOBA Bratislava, zbieka cirkevných matrík, Matrika r. k. farského
úradu Stupava, 1830 – 1863, inv. č. 2162, s. 361.
V zápiskoch Josefa Bearnrreithera si možno prečítať o bosnianskej
politike oboch spoločných ministrov ﬁnancií nasledujúcu
charakteristiku: Buriánove znalosti o pomeroch v krajine sú
veľké a pozná i najmenšie podrobnosti. Môže o nich celé hodiny
prednášať, takmer ako profesor. Počas rozhovoru s ním sa človek
cíti ako na vedeckom seminári. Ale medzi Buriánom a Kállayom
je veľký rozdiel. Kállay, môže sa o ňom hovoriť čokoľvek, bol
osobnosťou plnou života, vodcovský typ. Svojou autoritatívnou
osobnosťou imponoval moslimským begom, Srbom i Chorvátom.
Takú sugestívnu silu by tu bolo pre súčasné účely potrebné po
anexii nasadiť. Burián je odmeraný a neprístupný. Po rozhovore
s ním sa človek cíti zmrazený. V Bosne nikdy nemal verejné
vystúpenie a neudržiava žiadne kontakty. Ress, I.: Ungarns
gemeinsame Finanzminister. In: Kaiser und König, eine historiche
Reise Osterreich-Ungarn. Wien, Collegium Hungaricum 2001, s. 93.
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BEA LITTMANNOVÁ
STUPAVSKÁ SLÁVICA

Štefan Horský

Narodila sa v malebnej doline neďaleko vyvieračky z tajomného jaskynného systému v Medených hámroch. Babicu sem
priviezli na voze okolo polnoci z 3. na 4. septembra 1929. Podľa toho by ju mohli aj v Pajštúne, dnešnej Borinke nazývať
Podpajštúnskou slávicou. Krátko predtým bratislavská siemenska znižovala stavy a jej otec Augustín Farkaš začal pracovať
vo ﬁrme Weiss v hámroch na spracovanie medi. Bea, ako ju priatelia volajú aj dnes, má stále v spomienkach uložené
zvonivé tóny bucharov udierajúcich na medené pláty, z ktorých sa vyrábali kotle.
Po niekoľkých rokoch sa rodina Farkašovcov presťahovala
do Stupavy. Otec pracoval v cementárni a bývali na Mariatálskej
ulici. Pamätá si akoby to bolo dnes, že keď sa v lete hrali na
schovávačku, zostávali za nimi kúdoly prachu. Po sobotách
pred ich domom pravidelne zastal koník s bričkou. Bea s otcom
nasadli a viezli sa do lomu, odkiaľ vozila lanovka do cementárne
kameň. Hlbokým úvozom sa koník štveral v tmavom lese. Nešli
s nimi nijakí bodygardi, ani ich nečakali zbojníci, hoci pán
Farkaš viezol peknú hŕbku peňazí, výplatu robotníkov, ktorí
ťažili vápencovú skalu.
Neskôr sa presťahovali do Agátkov, v susedstve futbalového
ihriska. „Šerek“, ako hovoria v Stupave kŕdľu detí, preliezol
plot ihriska a usadil sa na tribúne. Sediac na laviciach počúvali
bez dychu Doda Kristína, ktorý rozprával a rozprával. Vedel si
vymýšľať neuveriteľné historky, zábavné, tajomné, strašidelné
i smiešne. Bol ako ľudový rozprávač. Mlel v jednom kuse,
fantázia im pracovala. Rádio aj televízia tých čias.
Horšie to bolo pri futbalových zápasoch. Občas sa pustili do
poriadnej bitky hráči aj diváci, a to nielen na ihrisku. Farkašovci

mali vtedy strach, aby im neporozbíjali obloky. A veru neraz
museli dávať mladým stromčekom na ulici nové koly, lebo tie
boli najlepšou zbraňou futbalového fanúšika – Záhoráka.
Raz v zime urobil ich otec na dvore ľad, prišraubovali si
na topánky korčule, v Stupave nazývané „sličúchy“ a poďho.
Štvorročná Bea spadla a viac ju už na ľad nik nedostal. Spadla
a veľmi sa udrela. Na Vianoce vždy pozývali Vlastu Pavlíčkovú
a jej brata Jara odnaproti. Jaro bol priateľ jej brata Zoltána.
Vlasta raz dostala u nich pod stromček bábiku a Jaro ozajstnú
baterku, úžasné veci. Po desiatkach rokov, na pohrebe Beinej
mamičky, si na štedrosť pani Farkašovej Vlasta zaspomínala.
A začala sa škola. Na prízemí obecnej ľudovej, v triedach
za oblokmi napravo ich učila v prvej triede pani učiteľka
Pottmannová, dobre sa na ňu pamätá. Neskôr to bola pani
učiteľka Malatinská. Ako úžasne im vedela priblížiť krásu
a tajomstvá prírody, stromy, kríky a kvety na výlete na
Bednárňu, kam sa vydali na jeseň s piesňou Ej už sa na tej
hore lístie červeneje. Keď dnes počuje z tej piesne čo len akord,
vždy je mysľou uprostred voňavého borového lesa stupavskej

Bea Farkašová (vpravo dole), žiačka tretej triedy ľudovej školy v Stupave, 1938
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boriny. Tam bývali slávne majálesy
a súťaže o ozajstné jednokorunáčky
a päťkorunáčky, ktoré žiaci mohli
získať akýmkoľvek spôsobom, so
zaviazanými rukami či nohami. Mince
boli ovinuté v bielo-modro-červenej
trikolóre. Keď zomrel pán prezident
Masaryk, dostali od učiteliek čierne
sklenené srdiečka, na jeho výročie
dostávali červené, nosili ich pripnuté
na blúzke.
Do meštianky už v Stupave nešla.
Pána Farkaša opäť pozvali do siemensky a Bea už žila v Bratislave. Prešla
do gymnázia na Grösslingovej. Jedného dňa sa ich pán katechéta spytoval
na ich krstné mená. Bea vraví, volám sa
Beatrix. Vzápätí dostala otázku, či vie,
čo to znamená. Odpovedala, že šťastná. Bea s mamou a bratom Zoltánom na rodinnej fotograﬁi Farkašovcov
Nie, odvetil, musela by si byť Beata,
no ty si Beatrix, teda prinášaš šťastie, obšťastňuješ. A potom
kto byť. Bea vtedy suverénne povedala: „Ja budem herečka.“
jej ešte pošepol:... a ži tak, aby si bola hodna tohto krásneho
Trieda sa otriasala smiechom, veď sme ani poriadne
mena. Doma potom bola zvedavá, prečo si rodičia zvolili toto
nevedeli, kto to je. No jej želanie sa takmer naplnilo. Celý
meno. Dozvedela sa, že jej mamičku veľmi zaujalo rozprávanie
život vystupovala na pódiách, pred publikom.
pána učiteľa v škole o dobrom kráľovi Matejovi, ktorý si zobral
V rodičovskom kruhu Beu a jej brata sprevádzala hudba
za manželku taliansku šľachtičnú Beatrix Neapolskú, preto tá
a spev deň čo deň. Jej stará mama vyučovala hru na klavíri
voľba, veľmi sa jej to meno páčilo.
a spievala v Dóme sv. Martina. Jej syn bol známy huslista, prvý
Keď som sa spytoval spolužiakov, ako sa na Beu pamätajú,
koncertný majster Slovenskej ﬁlharmónie a druhý mal tiež
lebo aj ja som jej súpútnik, vraví Stupavčan Ondro Škrovan:
blízko k hudbe. V Stupave k nim chodieval zahrať si na klavíri pán
Veľmi dobre si pamätám, že sme sa raz učili spolu dievčenská
učiteľ Cselényi. Mená veľkých umelcov ju sprevádzali životom:
a chlapčenská trieda a pán učiteľ Krištoffy sa pýtal, čím chce
majster Alexander Albrecht, Gizela Gašpareková, Ladislav
Slovák, Michal Karin, Ľudovít Rajter, Milan Novák. Spievať začala
v dóme ako zboristka, lebo perfektne ovládala partitúru a spev
bol jej láskou. Dirigent Ladislav Slovák vtedy zakladal Spevácky
zbor Slovenského rozhlasu. Mal dvadsať členov a k nim patrila
aj Bea Farkašová. Skúšky, nahrávky, scénické hudby a spevy do
rozhlasových hier, časté účinkovanie na vlnách rádia naživo,
lebo magnetofóny ešte len prichádzali. Ich pracoviskom bola
bývalá telocvičňa v niekdajšej budove rozhlasu na Zochovej
ulici. Neboli to roky ľahké, pripadali im aj všakovaké iné úlohy.
Bea totiž v zime v každej voľnej chvíli udržiavala oheň vo veľkej
peci telocvične. Dievčatá pri peci kričali neprikladaj, dirigent
z druhého kúta velil, poriadne priložte.
Ako speváčka mala veľké hlasové rozpätie. Ladislav
Slovák ju zaraďoval podľa potreby do altu alebo sopránu.
V speve sa stále zdokonaľovala u Judity Frešovej a profesorky
Korinskej. Bol rok 1948. Na výslní začínalo trio Tri dievčatká.
Odrazu však zostali dve. Jedna z nich, Viera Palátová oslovila
Beu v deň, keď malo trio spievať v Aucafé na poľovníckom
večierku spolu so Štefanom Figurom. Len-len, že účinkovanie
neodriekli. Speváčky to spolu skúšali a prekvapené zistili, že
sa im darí akoby spolu spievali odjakživa. Potom už išlo všetko
ako po masle. Tri dievčatká vstúpili na slovenské hudobné
nebo: Viera Palátová-Bedrnová, Herta Šimanová-Maďarová
a Bea Farkašová. Všetky veľmi muzikálne, s nádhernými
hlasmi. Skladby pre ne písal a upravoval najmä Milan Novák.
Práce bolo vyše hlavy. Rok čo rok koncertné turné: klavirista
Milan Novák, jeho manželka konferencierka, sprievodné texty,
Bea Littmannová v Tatra revue, Nečakaj ma už nikdy, 1971
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báseň, sólo piesne a zlatý klinec – Tri dievčatká. Poznali celé
Slovensko, všetky zotavovne ROH a kultúrne domy.
Deň pred jedným vystúpením v Tatrách im povedali,
že rekreanti sú najmä z Čiech a Maďarska. A tak div nie celú
noc nacvičovali českú pieseň Vy zelený hájové pre českých
hostí... Úspech preveľký, nemal konca-kraja. Triumfovala
Bea s piesňou Zvončeky, zvončeky. Lenže odrazu prišli dvaja
rozhorčení rekreanti s protestom: Proč? Zelený hájové,
bejvali vždy moje, ale už dlouhý čas, akože od roku 1948,
neslyším ptactva hlas, protože na obloze sa ukázal smutný
čas! A dodali, že to je provokace a budú protestovat na ROH.
Veľké úspechy u publika im však dali na to rýchlo zabudnúť.
Lieskovský, Elbert, Lenský, a najmä Dusík písali pre nich krásne
skladby, sóla i skladby pre trio. V rozhlase zneli ich nahrávky
podchvíľou. Stále boli verné Milanovi Novákovi, ktorý bol
fantastický klavirista. Sála v Zlatých Moravciach bola nabitá.
Program letel, odrazu bác. Tma, ticho prerušovali len hromy,
blesky. A do hrobového ticha zaznel odrazu klavír Staré dievky
co deláte, či sa ešte nevydáte – znelo to ako dobre naplánovaný
zlatý klinec. Keď prinášali zažaté sviece, znel potlesk bez konca
pre Milana Nováka. Keď sa stal šéfom Vojenského umeleckého
súboru, ich spolupráca sa skončila.
Čoraz častejšie začala potom Bea vystupovať ako sólová
speváčka, spievala najmä Dusíkove skladby Široká cestička,
Najkrajšia hviezdička, Ružičky červené, Modrá ruža, Čo sa mi
môže stať a ďalšie. Pravda, stále bola verná zborovému spevu,
tanečná pieseň bola niečo navyše, i keď jej priniesla najväčšiu
slávu. V roku 1952 k menu Bea Farkašová pribudlo meno
Littmannová. V rozhlase vtedy už roky pracoval výborný
technik Ladislav Littmann, fešák, rozhľadený, inteligentný

chlap na svojom mieste. Jedného dňa prišla Bea za svojim šéfom
Ladislavom Slovákom s prosbou, aby mohla na druhý deň prísť
až po desiatej, že má dáku povinnosť. Akú? spýtal sa rázne.
Mám civilný sobáš, oznámila. Neuznal. Neeexistuje, rozhodol.
Tak si musela sobáš preložiť na deviatu. Potom však deviateho
februára bol sobáš v Kostole Svätej Trojice a taký, že sa pán farár
čudoval. Spieval celý rozhlasový zbor, dirigoval Ladislav Slovák,
za organom bol Alexander Albrecht, svedkami boli všetci
vtedajší pracovníci rozhlasu a celý obrad aj nakrúcali.
Ten sobáš som v rozhlase nezažil, prišiel som až
v novembri. O dáky čas neskôr sme nahrávali sobáš skvelého
(aj rozhlasového) publicistu Jána Trachtu. Keď potom na
svadobnej hostine zaznela nahrávka, všeobecné veselie nemalo
konca kraja, lebo ženích na tú najdôležitejšiu otázku odpovedal:
Áno, áno, áno, áno... lebo toto slovko sme tam nastrihali
niekoľkokrát. Keď som to Bee Littmannovej spomínal, zasmiala
sa, že sme to mohli pridať aj Lackovi na ich svadbe.
Do rozhlasovej rodiny pribudli šťastní manželia a po
mnohých rokoch aj ich syn Ladislav, technik, inžinier, ktorý
nastúpil na otcovo vedúce miesto ako vynikajúci profesionál.
Aj ich druhý syn Miroslav mal blízko k hudbe, no nakoniec
sa rozhodol pre počítače. Littmannovci majú štyri vnúčatká
a pravnúča Richarda. Vnuk Martin je vysoký takmer dva mestre
a vraví, že taký dlhý je preto, lebo sa niekoľko rokov stravoval
u „babky Bey Littmannovej“.
Spokojne možno povedať, že aj k menu manžela mohli pridať
prívlastok „prinášajúci šťastie“. Naozaj. Dokonca nepriamo
potešil aj tisíce Bratislavčanov. Bol vynikajúci zlepšovateľ,
v rozhlase všeličo zdokonalil. Jedného dňa navštívil bratislavský
dopravný podnik. Vyriešil problém vypadávajúcich zberačov

Tri dievčatká, spevácke rozhlasové trio. Zľava Viera Palátová, Bea Littmannová, Herta Bedrnová, 1950.
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(„palíc“). Trolejbusy totiž museli predtým odstavovať, dnes trvá
oprava ani nie minútu. Ba ani ich deti sa nedajú zahanbiť. Pred
mnohými rokmi som bol u nich na návšteve, na bicykli, vtedy
bola aj jazda po meste ešte potešením. Keď som odchádzal,
bicykel v dlhej chodbe pri ich byte chýbal. Chlapci vystrelili na
dvor, bolo leto, na dvore detí ako hrachu. Čosi im povedali a po
pol hodine prišli so správou, že sa na bicykli vozí dáky počerný
mládenec, dobre ďaleko od ich domu na námestí. Zlodej ostal
ako obarený, keď som ho buchol po ramene, vraj sa chcel len
povoziť! Takže už vtedy dávno, aj malí Littmannovci vedeli, čo
je to potešiť srdcia iných. O ich ockovi Ladislavovi Littmannovi
už nemožno povedať, že dobrý človek ešte žije. V roku 1996 ho
zradilo srdiečko a Bea, ktorá dokázala vniesť do života tých,
čo ju radi počúvali, chvíle šťastia, sa ocitla v situácii, keď tie
chvíle šťastia potrebovala sama. Silu jej dodávali deti, priatelia
a spomienky, návraty do doliny Medených hámrov, do Stupavy,
spomienky na spolužiačky Kmoníčkovú, Tonču Jedličkovú,
Székhazyovú, Vlastu Pavlíčkovú, Terenu Valachovičovú. Silu jej
dodávajú modlitby v kostolíku u saleziánov, spomienky
na pôsobenie v Dóme svätého Martina, kde prespievala
mnoho hodín. Posilňuje ju najmä hudba a spev. Pôsobila
v komornom súbore Slovenskí madrigalisti pod vedením
dirigenta Ladislava Holáska. Spievala s fenomenálnym
Františkom Krištofom Veselým v estrádnej skupine s Ferom
Dibarborom v Tatra revue, ale po celý život bola od samých
začiatkov aj členkou Slovenského filharmonického zboru.
S ním prešla pol Európy a je rada, že tam pomáhala šíriť
dobré meno slovenskej hudby, jej tvorcov aj interpretov.
Deň pred jej odchodom do dôchodku spieval zbor vo Viedni
v Konzerthause. V závere mala slzy v očiach, keď jej organizátori

s láskavými slovami a ováciami venovali kyticu vďaky. Stuhu
z kytice si dodnes opatruje. A Slovenský rozhlas dal jej obraz na
hlavný bilboard k osemdesiatinám svojho vzniku.
Popredný slovenský hudobný skladateľ tanečnej piesne,
teoretik, praktik, jej súpútnik v rozhlase, ba aj Záhorák,
pretože sa narodil v Zohore, Pavol Zelenay o Bee Littmannovej
hovorí: Bea Littmannová – sopranistka – mala veľký hlasový
rozsah, v zbore spievala nielen v sopráne, ale pri nedostatku
altistiek vypomáhala často aj v tejto nižšej hlasovej
polohe. V triu jej patril vedúci hlas. Ním zaujala viacerých
skladateľov, ktorí pre ňu skomponovali svoje piesne. Od
roku 1952 takto spievala nielen v triu, ale aj ako sólistka.
V speve piesní populárnej hudby uplatňovala všetky atribúty kultúrnej interpretácie, ktoré si osvojila pri pôsobení
vo vyššie uvedených vynikajúcich klasických zboroch.
Isteže tie, ktoré boli kompatibilné so štýlovými
požiadavkami dobovej modernej populárnej hudby.
Príkladná bola najmä jej čistá intonácia a výrazná
artikulácia. Jej prirodzenému naturelu zodpovedali
piesne lyrického charakteru, a práve prostredníctvom
nich dosiahla ako sólistka najväčšie úspechy. Do dnešných
dní nikto nezaspieval pieseň Gejzu Dusíka Najkrajšia
hviezdička (je moja mamička) s takým precítením ako
ona. Uspávanku Michala Pirošku spievala tak, ako pre
svojho syna. A žiarivým jasom svojho hlasu obohatila
valčíky Ružičky červené, Zlatý prstienok, Široká cestička,
Júlové ráno i viaceré ďalšie piesne.
Bea Littmannová ako speváčka mala spontánny
úspech pre svoj kultivovaný spev, decentné vystupovanie,
prirodzenú ženskú krásu, skromnosť a príjemný zjav.

50. výročie založenia speváckeho zboru Tri dievčatká: Herta Bedrnová, Bea Littmannová, Viera Palátová, 1996
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ZHASÍNAJÚCI JELEŇ
PLASTIKA NA NÁDVORÍ STUPAVSKÉHO KAŠTIEĽA
František Bizub

Park Stupavského kaštieľa jeho majitelia Károlyiovci udržiavali v takom stave, aby ich reprezentoval. O jeho vzhľad
a okrasnú zeleň v ňom sa dôsledne staral aj Ľudovít Károlyi (1872 – 1965). Keďže bol vášnivým poľovníkom, chcel, aby park
zdobila aj plastika zvieraťa, ktoré azda najviac symbolizuje poľovníctvo – jeleňa. Jeho plastiku si objednal u sochára Alojza
Stróbla. Kto bol Alojz Stróbl (Štróbl), prečo si gróf Károlyi dielo objednal práve u neho, a aký bol ďalší osud plastiky?

Pôvod a rodisko
Na hornom Liptove patrila k železiarni liptovskohrádockej Maše aj administratívna budova a klinčiareň na samote
Frischfeuer. Do nej sa v októbri 1854 prisťahoval z Krakova
hutnícky pokladník arcivojvodu Albrechta Jozef Stróbl
(*1812 Ustron, Poľsko) s manželkou Karolínou, rodenou
Výrostkovou (* 1816 Krásna na Morave) a deťmi Gustávom,
Jozefom a Žoﬁou. Tam sa 21. júna 1856 Stróblovcom narodilo
štvrté dieťa. Pokrstil ho 28. júna v liptovskohrádockom
rímskokatolíckom Kostole Navštívenia Panny Márie farár
Jozef Samuely. Rodný list uvádza meno Alojz Ján Vilhelm
Strobel a miesto narodenia Liptovský Hrádok, Frischfeuer č.
70. Táto samota však nikdy nebola súčasťou päť kilometrov
vzdialeného Liptovského Hrádku. Vlastníkmi pôdy na pravej
strane Váhu boli vždy Hybania. Usadlosť sa pritom nachádza
na pokraji Kráľovej Lehoty. Za života Alojza Stróbla literatúra

vždy uvádzala ako miesto narodenia Kráľovu Lehotu, určite
s jeho vedomím. Preto treba splniť umelcovu vôľu. Okrem
toho terajší stabilný kataster dotknutých obcí bol vytýčený
a určený až v roku 1859, čiže po narodení Alojza Stróbla.

Detstvo a štúdiá
Myslenie malého Alojza okrem rodičov ovplyvňoval
starý sluha Karlo, ktorý bol účastníkom napoleonských
vojen a o svojich zážitkoch často rozprával. U chlapca
tak vzbudil záujem o udalosti a osobnosti z dejín. Otec od
detí vyžadoval, aby si popri hrách cibrili rozum a získavali
zručnosť vykonávaním nenáročnej tvorivej činnosti. Preto
ich nabádal kresliť a nakoniec to, čo deti považovali za
povinnosť, sa u Alojza a jeho sestry Žoﬁe stalo zábavou
a dobrým vyplnením času. Rodičia milovali prírodu
a k tomu viedli i deti vychádzkami do malebného okolia.

Alojz Stróbl s dcérou Zuzkou vo svojom ateliéri v Budapešti, 1903
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Alojz začal v roku 1862 navštevovať katolícku ľudovú
školu v Kráľovej Lehote. Keď sa v októbri 1863 teta Mária
(bývala u nich), presťahovala do Liptovského Hrádku, išli
všetky deti s ňou a tam začali navštevovať školu, pretože
im mohla poskytnúť lepšie vzdelanie. V škole sa vyučovalo
po slovensky aj po maďarsky. Domov deti chodili len
na nedeľu a na prázdniny. Teta Mária sa v júli 1866
vrátila späť na Frischfeuer a s ňou aj deti. Preto museli
Stróblovci denne ráno voziť na koči deti do hrádockej
školy a poobede späť. V škole sa Alojz pod vedením
učiteľa Garžíka ďalej zdokonaľoval v kreslení, pretože
podľa otca patrilo kreslenie medzi základné vedomosti.
Gymnázium navštevoval v rokoch 1869 – 1873 v Levoči.
Slovenské prostredie, v ktorom Stróbl vyrastal a štúdium
na gymnáziu v Levoči mu umožnilo osvojiť si tri reči,
slovenčinu, nemčinu a maďarčinu. Už vtedy ho zaujala
práca so žeravým železom v železiarni na Maši a najmä
v hámri pri rodnom dome, kde mohol sám voľne narábať
so železom. A tak v roku 1870 z kusa železa vykoval svoj
prvý umelecký výtvor, ľudskú hlavu, ktorá sa podobala na
kováčskeho majstra Kursmidta. Alojzov prospech v škole
však nebol najlepší, výbornú známku mal iba z kreslenia.
Po skončení štvrtej triedy jeho otcovi oznámili, že Alojz
nebude schopný splniť požiadavky vyšších tried gymnázia
a urobiť maturitnú skúšku. Prísny otec ho preto stiahol zo
štúdia a zamestnal ho v hámri pri dome ako praktikanta,
pričom mu prikázal naďalej veľa kresliť.
Brat z prvého manželstva Hugo Kratochvil bol v službách
arcikniežaťa Albrechta v Mostoch pri Těšíne. On navrhol,
aby Alojz išiel za učňa do modelárne železiarní v Třinci.
Tam bol Alojz v učení od októbra 1873 do septembra 1874.
V dielni modeloval ornamenty na ozdoby železných kachieľ.
Do svojho skicára vtedy nakreslil mnoho kresieb. Podľa
vysvedčenia sa vyznamenal v kreslení, modelovaní z hliny,
sadry i vosku a ako začiatočník bol dobrý aj v drevorezbe.
Alojzove umelecké vlohy neostali nepovšimnuté. Brat
Hugo, ktorý sa medzičasom priženil do rodiny viedenského
továrnika na výrobu klobúkov, presvedčil rodinnú radu,
aby Alojza poslali študovať do Viedne s tým, že mu poskytne
zázemie a podporu. Alojz v októbri 1874 zložil prijímacie
skúšky na viedenskú Umeleckopriemyselnú školu, a to aj
vďaka vysvedčeniu z Třinca. Stal sa študentom profesorov
sochárstva Königa, Bayera, Hausera a Dr. Frischa.
Za ubytovanie neplatil, ale o ostatné sa musel postarať sám.
Za haliere sa stravoval v lacných jedálňach a čakal na balíky
z domova. Bolo výnimočné, že vo Viedni študoval mládenec
z Hornej zeme, preto vzbudzoval pozornosť.
V rokoch 1876 – 1880 študoval na viedenskej Výtvarnej
akadémii u profesora Zumbuscha. Tvoril i počas štúdií.
Už v roku 1878 vzbudil pozornosť súťažnou prácou sochy
Merkúra, za čo dostal osobitné štipendium. V tom čase
vytvoril aj sochu Persea, ktorou na seba upozornil umelecké
kruhy.

Pôsobenie v Budapešti, vzťah k rodisku
Po skončení štúdií prišiel Stróbl do Budapešti. Najprv
mal malý nevyhovujúci ateliér v priestoroch Hudobnej
akadémie. Knieža Hohenlohe preto zariadil Stróblovo

Stróblova vila v Kráľovej Lehote, 1910

prijatie u panovníka. Keď priznal, že nemá stály ateliér,
cisár František Jozef I. mu dal zriadiť priestranný ateliér
v budapeštianskych kasárňach gardy.
Stróbl rýchlo získal dobré meno. V roku 1884 už
portrétoval samotného cisára a v roku 1885 bol poverený
založením sochárskeho oddelenia Výtvarnej akadémie
v Epreskerte (Morušovom sade). Stal sa profesorom aj
riaditeľom tohto oddelenia až do svojej smrti. Tu vytvoril
diela, ktoré ho svojím rozsahom a najmä kvalitou vyniesli
na najpoprednejšie miesto uhorského sochárstva. Zaujal aj
významné postavenie medzi európskymi umelcami. Jeho
tvorba sa pohybovala medzi neobarokom, impresionizmom a
secesiou, v niektorých dielach viedla k naturalizmu. Vytvoril
monumenty, pamätníky, sakrálne diela, reprezentačné
portréty i štúdie. Obrovská umelecká potencia, veľké nadanie
a ľahkosť modelovania mu zaistili umelecké aj materiálne
úspechy. Stróbl výrazne ovplyvnil sochárstvo na prelome 19.
a 20. storočia a ako pedagóg vychovával aj najvýznamnejšie
osobnosti nasledujúcej generácie slovenského sochárstva.
Alojz Stróbl na svoje rodisko nezabudol. Spomienky na
detstvo mu natrvalo prirástli srdcu. Preto v roku 1891 rodný
dom v Kráľovej Lehote kúpil spolu s pozemkami medzičasom
zaniknutej klinčiarne. Hneď ho začal upravovať na svoje
vidiecke sídlo. Keď na prelome storočia získal za umelecké
diela väčšiu sumu peňazí, rozhodol sa investovať ich do
rozsiahlej prestavby rodného domu. Sám vypracoval projekt
aj sadrový model prestavby na spôsob zámku Vajdahunyad,
sídla kráľa Mateja v Sedmohradsku. Práce zveril staviteľovi
Murínovi z Ružomberka. Stavať začali v novembri 1905
a v máji 1906 už bola hrubá stavba budovy i veže hotové.
Objekty pre služobníctvo a hospodárstvo vybudovali v roku
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priateľmi a hosťami obliekol do historických šiat a usporiadal
domáce slávnosti, sprievody a poľovačky. Pri vatre na
poľane Vachtárovej hrával na gajdách v bačovskom kroji.
Miloval liptovskú prírodu, chcel v nej stráviť čo najviac času.
Preto mu niekedy slúžka nosila obed na lúku do hory a želal
si, aby ujúkala, keď prichádza. Ako nejaký betlehemský
pastier s dvojmetrovou palicou v ruke chodieval na Vianoce
po okolitých liptovských dedinách a ako veľký milovník
slovenských vianočných kolied s ľuďmi spieval: Povedzte
nám pastuškovia, čo ste videli, keď ste sa vy o polnoci
všetci rozbehli.
Na Veľkú noc Stróbl v záhrade budapeštianskej sochárskej školy kraslicami visiacimi na nitiach ozdobil
stromy, rozložil vatru, obliekol sa do jánošíkovského kroja
a s valaškou v ruke spieval slovenské zbojnícke piesne,
pričom tancoval a hajduchoval okolo ohňa. Spolu s ním
spievala celá rodina i čeľaď.

Najznámejšia plastika Alojza Stróbla Naša matka z roku 1896

Inšpirácia rodným krajom
Na modelovanie svojich diel používal aj hlinu z Hýb
a na náhrobníky (Károlyi, Széchenyi, Szilágyi a ďalšie)
granit z Nižnej Boce (Bocania mu ho dávali zadarmo
a v neobmedzenom množstve, len na práce pri jeho ťažbe
musel zamestnať ich občanov). Z bocianskeho granitu bol
na umelcovo želanie zhotovený aj náhrobník jeho hrobu
na Kerepešskom cintoríne v Budapešti. Počas vojny však
náhrobník natoľko poškodila bomba, že sa nedal opraviť.
Preto je teraz na Stróblovom hrobe pomník z červeného
mramoru.
Hoci Alojz Stróbl dosiahol v Budapešti významné
postavenie, ocenenie a slávu, rodisko ostalo pre neho
vždy miestom načerpania nových síl a inšpirácií. Tu často
skicoval a modeloval návrhy na portréty a sochy. Jeho
svetoznáma socha Naša matka z roku 1896, pôvodne
navrhnutá ako pomník na hrob matky, vrchol uhorského
sochárstva 19. storočia, evidovaná v parížskom Louvri

1907. Hosťovské izby boli zriadené v roku 1912. Umelec mal
svoj ateliér na prízemí veže, nad ním na prvom poschodí bol
maliarsky ateliér jeho sestry Žoﬁe.
Stróbl sa usiloval o rekonštrukciu hradu v Liptovskom
Hrádku. Chcel, aby sa v ňom zriadila umelecká osada. Prvé
návrhy o osade padli v roku 1886 v Tatranskej Lomnici, kde
vtedy modeloval bustu cestovateľa
grófa Eugena Zichyho. V roku
1898 aj v novinách Liptov vyzýval
na založenie tohto kultúrneho
stánku. Jeho návrh sa však nestretol
s porozumením a ani od vlády
nezískal ﬁnančnú pomoc.
Rád sa pohyboval medzi
obyčajnými dedinčanmi. Hovorí
sa, že na jarmok do Hýb chodil
v sedliackom obleku a na rebriniaku
ťahanom volmi. Tiež, že pred
študijnou cestou do Talianska
si od porubského pastiera kúpil
halenu, klobúk a kapsu. O niekoľko
dní v krpcoch, košeli so širokými
rukávmi a s vybíjaným opaskom,
čiže v slovenskom kroji, putoval
do Ríma, aby si tam odkopíroval
Michelangelovu sochu Mojžiš.
Vo svojom letohrádku v Kráľovej Lehote sa často aj so svojimi S rodinou pred sochou Naša matka v Kráľovej Lehote, 1925
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Slávnostné odhalenie sochy sv. Štefana na Budínskom hrade
21. mája 1906

ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta.
Z pieskovca je v Kráľovej Lehote, jej bronzový odliatok pred
Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, z kararského
mramoru je v Maďarskej národnej galérii v Budapešti.
Socha predstavuje jeho milovanú matku tak, ako ju videl
sedávať v kresle s knihou v lone pri dome v Kráľovej Lehote.
Súsošie Studňa kráľa Mateja z roku 1902 na Budínskom
hrade nesie tiež prvky umelcovho rodiska. Stróbl poznal
dejiny Kráľovej Lehoty a vedel, že jeho obyvatelia v 14. až
16. storočí tvorili družinu uhorským kráľom Belovi IV.,
Ľudovítovi I. a Žigmudovi Luxemburskému i Matejovi
Korvínovi.
Stróbl si predsavzal, že kráľa Mateja nezobrazí ako
víťazného vojvodcu či múdreho kráľa, ale ako jednoduchého
poľovníka. Impozantné, 12 metrov vysoké súsošie v štyroch
úrovniach predstavuje dobovú poľovačku pod Kráľovou
hoľou v Nízkych Tatrách. Môžeme teda predpokladať, že
vedľajšie poľovnícke postavy na tomto súsoší predstavujú
kráľovolehotskych lovcov. Panovník stojí na skale, v ruke
drží luk. Pri jeho nohách leží jeleň štrnástorák. Poniže
kráľových nôh zo skaly vyviera silný prameň vody. Naľavo
od prameňa stojí lovec s trúbkou a s ulovenou líškou v ruke.
Druhý lovec sedí pri prameni, jednou rukou drží kopiu,
druhou vôdzky dvoch poľovných psov, z ktorých jeden pije
vodu. Ďalší pes leží obďaleč. Kráľov dvorný básnik má na
ruke sokola, pri nohách mu leží pes. K postave bosonohej
krásnej Helenky sa túli krotký srnček.
V soche Hutník z roku 1896, ktorá je v Slovenskom
technickom múzeu v Košiciach, zobrazil Stróbl robotníka zo
železiarne na liptovskohrádockej Maši. Zemianskemu rodu
Lehotských vyhotovil v roku 1906 plastiku erbu, ktorý zdobí
evanjelický kostol v Kráľovej Lehote aj južné priečelie veže
umelcovho rodného domu. Rímskokatolíckemu kostolu
v Liptovskom Hrádku daroval sochu Svätý František z roku
1908. V ateliéri v Kráľovej Lehote v roku 1925 vymodeloval
aj Jánošíka, ktorého sochu v nadživotnej veľkosti hodlal
umiestniť nad rodným domom na hore Vachtárová.

Prvenstvo v stvárnení zvierat
Keďže Stróbl vyrastal v lone nízkotatranskej prírody,
mal k nej vrúcny vzťah. Preto medzi jeho diela patria
aj postavy drevorubačov, pastierov, lovcov a zvierat.
S postavami spätými s prírodou začínal aj svoju tvorbu.
Už ako študent v roku 1878 vypracoval sadrovú štúdiu
Lovkyňa Diana. V roku 1885 zhotovil mramorovú sochu
Rybárka ku studni na dvore Geschwidhovho domu
v Budapešti. Zobrazil mladé dievča s bosými nohami ako
drží v ruke ulovenú rybu. Predlohami zvierat mu boli
skutočne ulovené kusy, preto je ich podoba taká verná.
V rodnom kraji chodil Stróbl poľovať najmä do
revírov zemanov Svätojánskych na Štrbskom Plese a pod
Ďumbierom, na Kriváň chodil aj na kamzíky. Trofeje srniek,
jeleňov, diviakov, kamzíkov a hlucháňov si dal preparovať
a boli ozdobou jeho sídla v Kráľovej Lehote. Rybárčil na
Váhu, zachovali sa náčrtky háčikov, ktoré používal na
chytanie rýb. Nad Hybami na potoku Hybica dal vybudovať
rybník na pstruhy. Jeho hrádza sa zachovala doteraz.
Ešte za viedenských štúdií sa Stróbl spoznal s Dionýzom
Andrássym, synom grófa Emanuela Andrássyho z Krásnej
Hôrky. Keď Andrássymu zomrela manželka Františka, dal
jej postaviť mauzóleum a prejavil vôľu, aby aj jeho ostatky
boli uložené vedľa nej. Pri zadnej časti mauzólea bol do
roku 1996 (po poškodení vandalmi ho dali na nádvorie
zámku Krásna Hôrka) umiestnený mramorový pomníček
z roku 1901 od Alojza Stróbla, ktorý zobrazuje obľúbeného
psíčka Andrássyovcov s nápisom Unser Tascherle (Náš
Tašerle). Na podstavci je text: Treu um treue (Vernosť za

Umelec pri práci v ateliéri v Kráľovej Lehote, 1910
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Studňa kráľa Mateja na Budínskom hrade, 1906

vernosť) spolu s rokmi jeho života 1890 – 1910. V čase
inštalácie mala soška psíka vysokú hodnotu, až 30 tisíc
zlatých, zrejme aj preto, že mal oči z rubínov.
Sochu Zhasínajúci jeleň si u najvýznamnejšieho
uhorského sochára Alojza Stróbla objednal poľovník
gróf Ľudovít Károlyi. Bronzová socha zvieraťa v životnej
veľkosti zdobila od roku 1900 stred nádvoria jeho kaštieľa
v Stupave. Koncom druhej svetovej vojny Károlyi emigroval
a skonﬁškovaný kaštieľ bol vydaný napospas plieniteľom.
Skazu dovŕšilo rozhodnutie ubytovať v ňom pohraničné
vojsko a napokon požiar.
V roku 1952 zobrali aj sochu jeleňa. Najprv putovala
po rôznych areáloch, až sa ocitla na nádvorí Zvolenského
zámku, kde ju počas rekonštrukcie zámku zasypali
stavebným odpadom. Odtiaľ ju v roku 1958 vzali ako pútač
na prvú celoslovenskú poľovnícku výstavu do Bratislavy.
Potom ju umiestnili do arboréta v Mlyňanoch. Napokon
sa dostala na svoje terajšie miesto, do veľkého anglického
parku kaštieľa v Topoľčiankach. Podstavec sochy sa dodnes
nachádza na nádvorí kaštieľa v Stupave.

Na kompozícii diviaka naháňaného
psom pracoval Alojz Stróbl vo
svojom ateliéri v Budapešti
už v roku 1894. Dokončil ju
v roku 1902. Pôvodne mala
byť súčasťou súsošia Studňa
kráľa Mateja na budínskom
kráľovskom paláci. Po zmene
koncepcie súsošia ju Stróbl daroval
priateľovi architektovi Alojzovi
Hauszmannovi, ktorý kráľovský
palác rekonštruoval. Ten si sochu
Ranený diviak so psom umiestnil
v záhrade svojej vily v Annavölgy
pri Szentedre. Ďalší bronzový
exponát tejto sochy je v mestskom
parku v Tate.
Odliatok uvedenej sochy zo
sivej zliatiny umiestnil Stróbl vo
svojom vidieckom sídle v Kráľovej
Lehote na Liptove v parku blízko
južnej steny Huňadyho veže. Z nej
na základe súhlasu sochárových
potomkov zhotovili V. Mensatoris
a O. Ivan z Galérie P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši v roku
1973 dve bronzové kópie. Jedna
sa nachádza pred galériou
v Liptovskom Mikuláši, druhá je
v parku kaštieľa v Topoľčiankach.
Originál zo sivej zliatiny už nevrátili
do Kráľovej Lehoty, ale je pred
Lesníckou školou v Liptovskom
Hrádku, v súčasnosti je značne
poškodený.
Koncom novembra 1906 zorganizoval gróf Gejza Andrássy na
počesť pruského kniežaťa Henricha
vo svojom sídle v Betliari poľovačku na medvede. Stróbl
poprosil jedného z pozvaných, priateľa arciknieža Jozefa,
aby mu u Andrássyho zariadil pozvanie nie ako lovca, ale
ako sochára kvôli získaniu sadrového odliatku niektorého
z ulovených medveďov. Stróbl tam zhotovil odliatok
medveďa, ktorého skolil gróf Móric Esterházy. Podľa
neho v ateliéri v Budapešti v roku 1909 vymodeloval
súsošie medveďa držiaceho v labách samca muflóna. Tieto
zvieratá v Európe nikde spolu nežili. Jedinou výnimkou
bol revír grófa Andrássyho v Betliari, ktorému sa podarilo
ich spolu chovať. Najmä zahraničné odborné kruhy to
vysoko hodnotili a Andrássy bol na to hrdý.
Dielo Medveď s muﬂónom z bronzu vystavili na
Svetovej poľovníckej výstave vo Viedni 2. – 18. júna 1910.
Potom sa stalo ozdobou parku kaštieľa v Betliari, nakoniec
ho premiestnili do parku kaštieľa v Topoľčiankach.
Tam na Silvestra 1991 dali vandali do otvorenej papule
medveďa výbušninu, ktorá mu odtrhla prednú časť hlavy.
V roku 2006 Lesy SR sochu opravili a dali ju do vestibulu
poľovníckeho zámočka. Vtedy z nej zhotovili dve epoxidové
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kópie, jednu odhalili v máji 2007
pred uvedeným zámočkom, druhú
umiestnili v októbri 2007 pred
Lesnou správou v Betliari.

Šľachtický titul
pre pracovitého umelca
Alojz Stróbl bol veľmi pracovitý
a dôsledný. Pracoval od šiestej
ráno do šiestej večer. Vedel, že
tak pracujú obyčajní robotníci,
lebo začínal ako jeden z nich.
Dnes je zaznamenaných vyše
600 umelcových maliarskych
a sochárskych diel. Najviac je
ich v Budapešti. Sú v galériách,
v bazilike (Sv. Štefan, Sv. Gerhard
(Gellért), Sv. František a Sv.
Alojz, v kostoloch, na hrade (Sv.
Štefan na koni a Studňa kráľa
Mateja), na opere, v parlamente, Zhasínajúci jeleň na nádvorí kaštieľa v Stupave
na významných budovách, na
a tiež v súkromných zbierkach v Belgicku, Kanade
námestiach, v parkoch a na cintorínoch. V Maďarsku
a USA. Dielo Alojza Stróbla ocenil panovník aj tým, že
sú v Miškolci, Segedíne, Debrecíne, Ostrihome, Jágri,
ho v roku 1913 povýšil do šľachtického stavu a udelil
Šoprone a Tate. Na Slovensku sa nachádzajú v Kráľovej
mu predikát Liptovskohrádocký. Náš vynikajúci rodák
Lehote, Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Topoľčiankach,
zomrel 14. decembra 1926 v Budapešti. Keďže časť jeho
Liptovskom Hrádku, Krásnej Hôrke, Betliari, Košiciach,
významných diel mala korene na Slovensku, so svojím
Prešove, Hybiach a Rimavskej Sobote. Sú i v rumunskom
Nagykereši, bavorskom Coburgu a anglickom Stantede
rodným krajom umelec nikdy neprerušil kontakty a
v rodnom dome na Liptove aj tvoril, je potrebné považovať
ho za slovenského umelca a pokladať ho za jedného zo
zakladateľov našej sochárskej tradície.
Päťdesiate roky 20. storočia v čase nástupu komunizmu
boli poznamenané zlým vzťahom k umeleckým dielam.
Bolo šťastím, že aj vtedy sa našli ľudia, ktorí sa ich usilovali
zachrániť. Tak to bolo aj so Stróblovými sochami zvierat,
ktoré sa takto dostali do parku v Topoľčiankach. Dnes
by bolo spravodlivé, vzhľadom na povznesenie miestnej
kultúry, aby sa Stróblove diela vrátili na svoje pôvodné
miesta. Aby sa rovnako, ako sa vrátila Naša matka
z nádvoria Zvolenského zámku do parku Stróblovej
vily v Kráľovej Lehote, vrátil aj Diviak so psom, Medveď
s muﬂónom zasa do parku Andrássyovcov v Betliari
a Zhasínajúci jeleň do parku Károlyiovcov v Stupave.

Literatúra a pramene

Zhasínajúci jeleň z roku 1900 v parku kaštieľa v Topoľčiankach
Foto: Svetozár Prokeš, 2007

Archív rodiny Stróbl v Budapešti.
Archív autora.
Bizub, F.: Alojz Stróbl – životná púť sochára. In: Alojz Stróbl (1856 – 1926).
Liptovský Mikuláš, GPMB 2006.
-rg-: Sochár Alojz Stróbl očami pamätníčky. Ľud, 19. 2. 1975.
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POKLAD NA VRCHNEJ HORE
Iveta Škodová, Katarína Hegedüšová
Juhovýchodne od obce Stupava sa z rovných políčok a záhrad pomaly dvíha neveľký kopec Vrchná hora. Na jeho úpätí sa
nachádzajú staré vinice a záhrady, ktoré postupne prechádzajú do mozaiky krovín, skupiniek stromov a trávnatých plôch.
Možno len máloktorý obyvateľ Stupavy vie, aké sa tu skrýva cenné prírodné bohatstvo – nielen z hľadiska botanického
a zoologického, ale aj z hľadiska paleontologického. Na ploche asi 7 ha sa vyskytujú unikátne a doposiaľ zachované
porasty travinnobylinnej vegetácie tzv. malokarpatských vinohradníckych pustákov. Sú to opustené vinice, na ktorých sa
sformovali jedinečné stepné spoločenstvá.1

Od morských hlbín po vinice
Pred 14 až 16 miliónmi rokov bola Vrchná hora i celá
okolitá krajina zaliata morom. Na jeho dne sa usádzali vrstvy
jemného piesku, ktorý dnes spolu s pevnejšími pieskovcami
a vápencami buduje Vrchnú horu. V teplom a plytkom mori
boli veľmi dobré podmienky pre život mnohých organizmov.
Žili tu lastúrniky, ulitníky, ustrice, ale aj žraloky, ryby a iné
živočíchy.2 V pieskovcových kameňoch a na pieskových
odkryvoch sa nachádzajú početné odtlačky a úlomky
schránok lastúrnikov a ulitníkov, ktoré pripomínajú dávnu
minulosť. Rovnaké druhy skamenelín sa nachádzajú aj na
neďalekom Sandbergu, čo svedčí o rovnakom veku a vývoji
obidvoch území.3
Preskočme teraz z obdobia treťohôr do oveľa mladšej
minulosti, približne do 15. storočia nášho letopočtu.
Vtedy pokrývali územie Vrchnej hory teplomilné dubovohrabové lesy. Obyvateľstvo, ktorého počet neustále rástol,
potrebovalo získavať novú pôdu na svoju obživu. Keď ľudia
skultúrnili pozemky na rovine, začali postupne klčovať lesy
a využívať aj menej úrodnú pôdu na svahoch. Južné stráne
Vrchnej hory boli už od 16. storočia premenené na vinohrady.
Vrcholové plochy a severné svahy pravdepodobne slúžili
ako obecný pasienok.

V súčasnosti sú hektáre kedysi veľmi úrodných
a kvalitných viníc spustnuté a zanedbané. Na úpätí južného
svahu sa dnes nachádzajú záhrady a staré vinice, z ktorých
mnohé zarastajú drevinami, predovšetkým agátom. Záhrady
vystupujú na niektorých miestach až k vrcholovej plošine.
Na strmších svahoch pod vrcholom kopca sa aj napriek
absencii obhospodarovania vďaka plytkej pôde a veľkému
sklonu udržali stepné lúčky, v ktorých sa dreviny vyskytujú
zriedkavejšie. Medzi trávnatými plochami sa nachádzajú
skupinky krovín, v ktorých prevláda trnka obyčajná,
hloh jednosemenný a obyčajný, ruža šípová, svíb krvavý,
rešetliak prečisťujúci, agát biely. Na vrcholovej plošine, kde
sa vytvorila hlbšia pôda, prebieha zarastanie krovinami
rýchlejšie ako na svahoch.

Kvitnúce klenoty
Špeciﬁcké geograﬁcké, geologické i klimatické podmienky sa odrazili v mimoriadne bohatej ﬂóre a faune. Mnohé
z rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú, patria k vzácnym
a ohrozeným druhom. V stepných rastlinných spoločenstvách
Vrchnej hory našlo svoje útočisko 22 ohrozených a vzácnych
druhov rastlín, ktoré sú uvedené v Červenom zozname rastlín
a živočíchov Slovenska4 a tri v Červenej knihe ohrozených

Výstavba rodinných domov a rozrastajúce sa dreviny ohrozujú vzácne teplomilné rastliny a živočíchy na Vrchnej hore. Foto: Milan Greguš, 2007.
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Kvety hmyzovníka čmeľovitého. Foto: Iveta Škodová, 2005.

Jazýčkovec jadranský. Foto: Iveta Škodová, 2007.

a vzácnych druhov rastlín.5 Rastie tam 10 druhov, ktoré sú
zákonom chránené podľa prílohy č. 5 k vyhláške Ministerstva
životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z.6
Skúsme sa spolu vybrať na malú exkurziu a spoznajme
prírodný poklad ukrytý na Vrchnej hore. Pomedzi novopostavené domy sa dostaneme ku Kaplnke svätého Urbana, patróna
vinohradníkov. Cesta sa vinie ďalej ponad kaplnku a smeruje
hore k záhradám. Je lemovaná agátmi, slivkami, bazou, hlohmi,
ružami, šípkami a inými krovinami, ktoré na jar kvitnú omamne
voňajúcimi kvetmi. Napravo sa smerom dole zvažuje strmý
svah porastený prevažne agátmi a bazou čiernou. Po chvíli
cesta prestane stúpať a povedie rovno popod záhrady. Keď
zabočíme doľava a prejdeme krížom cez niektorú neoplotenú
záhradu, dostaneme sa na južné svahy Vrchnej hory. Pôda je
tu veľmi plytká a piesčitá, na viacerých miestach môžme vidieť
pieskové odkryvy. V piesku možno nájsť skameneliny a úlomky
treťohorných ulít lastúrnikov a iných živočíchov, v odvalených
pieskovcových kameňoch ich odtlačky. Keď sa počas horúceho
leta slnko opiera priamo na južné stráne, pri pohľade na mušle
nejedného návštevníka napadne, aké by bolo dobré mať na
Záhorí aj v dnešných dňoch more. Na obnaženom piesku v júni
kvitne pomerne nenápadná rastlina s drobnými, sírovožltými
kvetmi – horčičník konáristý (Erysimum diffusum), ktorá patrí
do kategórie menej ohrozených druhov našej ﬂóry. V auguste
tu môžme vidieť zaujímavý druh s pichľavými listami slanobyľ
draslomilnú (Salsola kali), ktorá zvyčajne rastie na piesčinách
a slaniskách. Na piesočnatých odkryvoch juhozápadného svahu
rastie ďalšia nenápadná rastlinka tunika lomikameňovitá
(Petrorhagia saxifraga), zaradená medzi menej ohrozené
druhy. Je podobná klinčekom, kvietky sú drobné, bledoružové
s tmavšími žilkami.

Svah je smerom k vrcholu postupne menej strmý,
porast tráv a bylín je hustejší. Na jar tu kvitnú viaceré
druhy slovenských orchideí. Ich kvety nie sú zďaleka také
veľké ako u tropických druhov, ale svojimi nádhernými
tvarmi a vôňou sú skutočne jedinečné. V máji sa možno
pokochať krásou vstavača vojenského (Orchis militaris).
Patrí medzi zraniteľné druhy a je zákonom chránený. Má
bohaté súkvetia príjemne voňajúcich kvetov. Okvetné lístky
sú sklonené a vytvárajú prilbu, podľa ktorej dostal svoje
druhové meno. Prilba je z vonkajšej stany belavoružová, vo
vnútri svetloﬁalová s výraznými tmavšími žilkami. Pysk je
svetločervený s ﬁalovočervenými bodkami. Rastie najmä na
južných, západných a severovýchodných svahoch Vrchnej
hory.

Ľan žltý vytvára na svahoch Vrchnej hory rozsiahle žlté koberce
Foto: Iveta Škodová, 2007
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Na prelome mája a júna kvitne kriticky ohrozený,
zriedkavý druh hmyzovník čmeľovitý (Ophrys holosericea),
ktorý je skutočným klenotom územia. Patrí medzi zákonom
chránené druhy, jeho spoločenská hodnota bola v zákone
vyčíslená až na 5 000 Sk za jednu rastlinu. Je uvedený aj
v Červenej knihe ohrozených rastlín Slovenska. Hmyzovník
je nenápadná rastlinka s byľou vysokou 10 – 30 cm, ktorú
je možné v trávnatom poraste ľahko prehliadnuť. Kvety sú
veľké približne dva centimetre, pozostávajú z ružových zeleno
žilkovaných okvetných lístkov a zo zamatovo chlpatého pysku
hnedočervenej farby s nádhernou žltou kresbou. Nezvyčajná
podobnosť kvetov hmyzovníkov s rôznymi druhmi hmyzu
a inými článkonožcami bola inšpiráciou pri tvorbe názvov
týchto rastlín. Vedci rozsiahlym štúdiom zistili, že opeľovanie
hmyzovníkov sprostredkúvajú len samčekovia určitého druhu
hmyzu.7 Pysk hmyzovníka predstavuje „atrapu“ samičky.
Samček, prilákaný nielen vzhľadom, ale i špeciﬁckou vôňou,
ktorá mu pripomína vytúženú polovičku, priletí na kvet
a pritom sprostredkuje jeho opelenie. Vývoj nového jedinca
zo semienka až po kvitnúcu rastlinu je veľmi zložitý a trvá 4
až 5 rokov. Hmyzovník, podobne ako väčšina našich orchideí,
je viazaný na spolužitie so špeciﬁckými druhmi húb, ktoré
vláknami prenikajú do vnútra koreňov a slúžia ako zdroj
živín pre rastlinu (endotrofná mykoríza). Ak by sme presadili
hmyzovník z miesta, kde sa prirodzene vyskytuje na iné
stanovište, v krátkom čase by nám uhynul, pretože by nemal
vytvorené priaznivé podmienky pre hubu, ktorú k svojmu
životu potrebuje. Na Slovensku je len málo lokalít, kde sa
hmyzovník čmeľovitý vyskytuje, preto je mimoriadne dôležité
toto jedinečné nálezisko zachovať.

V júni kvitne jedna z najexotickejších slovenských orchideí
– jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum). Môže
byť vysoký až 80 cm. Na jednej rastline kvitne aj 45 kvetov.
Okvetné lístky sú prilbovito sklonené, zelenobiele, na okraji
ružové až purpurové. Pysk je predĺžený a trojlaločný, v strede
biely, purpurovo škvrnitý a na okrajoch červenohnedý.
Jazýčkovec je veľmi vzácny a kriticky ohrozený druh našej ﬂóry. Jeho spoločenská hodnota je vyčíslená na 4 000 Sk. Zaradený je tiež do Červenej knihy ohrozených rastlín Slovenska.
Táto atraktívna rastlina často dopláca na svoju krásu tým, že ju
ľudia trhajú, prípadne vykopávajú v snahe ozdobiť ním svoju
záhradku. Jazýčkovec je však, rovnako ako ostatné orchidey
rastúce na Vrchnej hore, absolútne nevhodný na pestovanie
vzhľadom na endomykorízu – súžitie s hubami, ktoré sú veľmi
citlivé na akékoľvek zmeny vlastností pôdy.
Ak budete mať šťastie, na jedinom mieste na
juhozápadnom svahu môžte nájsť niekoľko rastliniek
prstnatca strmolistého (Dactylorhiza incarnata). Táto
orchidea kvitne v júni, má červenkasté kvety veľké 1,5 – 2 cm
s výraznou tmavšou kresbou na dolnom pysku. Tento druh
obyčajne rastie na vlhkých a rašelinových lúkach a jeho výskyt
na suchej a výhrevnej Vrchnej hore je raritou. Je to zákonom
chránená a ohrozená rastlina.
Na okrajoch krovín na tienistých miestach sa veľmi
vzácne vyskytuje zákonom chranený vstavač purpurový
(Orchis purpurea), jeden z najväčších vstavačov, aké rastú na
Slovensku. Meria 30 – 70 cm, okvetné lístky sú dlhé približne
jeden centimeter, zvonka sú tmavohnedoﬁalové s tmavšími
bodkami a čiarkami, vnútri zelenkastobiele. Pysk je belavý
alebo svetločervený s červenými bodkami.

Vstavač vojenský. Foto: Iveta Škodová, 2005.

Kosatec dvojfarebný. Foto: Iveta Škodová, 2007.
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Prstnatec strmolistý. Foto: Iveta Škodová, 2007.

Nielen orchidey predstavujú prírodné bohatstvo
Vrchnej hory. V máji zdobí stráne a okraje krovín veternica
lesná (Anemone sylvestris). Má až 5 cm veľké biele kvety.
Medzi najvoňavejšie májové kvety patrí konvalinka
voňavá (Convallaria majalis). Hoci patrí medzi liečivé
rastliny, celá rastlina je jedovatá. Na prelome mája a júna
spestruje okraje krovín svojou krásou a impozantným
vzrastom jasenec biely (Dictamnus albus). Má veľmi
intenzívnu škoricovocitrónovú vôňu. Jeho krásu však
odporúčame obdivovať len z diaľky. Trhanie spôsobuje
alergické reakcie na pokožke a strážca prírody vám
odľahčí peňaženku o 300 Sk za jednu rastlinu, pretože je
to zákonom chránený druh. Veľmi impozantnou bylinou
je aj kosatec dvojfarebný (Iris variegata). Z hrubého
podzemka vyrastajú mečovité, mierne kosákovito
zakrivené listy sýtozelenej farby. Veľké dvojfarebné
bledožltohnedofialovo-žilkované kvety kvitnú od mája
do júna. Patrí medzi zraniteľné a zákonom chránené
druhy našej flóry. Odtrhnutie jednej rastliny sa pokutuje
sumou až 1 100 Sk. Pri júnových vychádzkach vás zaujmú
porasty kavyľa Ivanovho (Stipa joannis) na južných
a juhozápadných svahoch. Steblá vlniace sa v letnom vánku a lesknúce sa v lúčoch slnka ponúkajú nezabudnuteľný
zážitok. Ľudovo sa tejto tráve hovorí aj „vlasy cára Ivana“.
Kavyľ je nápadný svojimi až 35 cm dlhými chĺpkatými
osťami. Patrí medzi zraniteľné druhy flóry Slovenska.
V júni začína kvitnúť aj plamienok priamy (Clematis
recta), trváca bylina s tuhou rozkonárenou byľou
vysokou do jedného metra. Bohaté vidlicovité súkvetie
je zložené zo žltobielych kvetov. Koncom júna zakvitnú

južné a západné výhrevné svahy žiarivo sfarbeným ľanom
žltým (Linum flavum), ktorý patrí k menej ohrozeným
taxónom. Obľubuje teplé stanovištia s vysychavými
vápnitými pôdami. Lokalita je významná najmä preto,
že ľan tu vytvára veľmi bohaté populácie. V širšom
okolí Vrchnej hory sa ľan žltý zriedkavo vyskytuje aj na
Devínskej Kobyle. Od júna kvitne neprehliadnuteľný
divozel kukučkovitý (Verbascum lychnitis) so žltými
kvetmi a divozel Chaixov rakúsky (Verbascum chaixii
subsp. austriacum) so žltočervenými kvetmi. Tieto
rastliny môžu byť vysoké 50 až 150 cm.
Na vrcholovej plošine, kde sa nachádza v nadmorskej
výške 280,2 m vrcholová kóta, sa môžte pokochať
krásnym výhľadom na celé okolie. V júni ju zdobí záplava
krvavočervených kvetov pakosta krvavého (Geranium
sanguineum). V júli tu kvitne zvonček bolonský
(Campanula bononiensis), ktorý je vysoký až jeden meter.
Byle sú od polovice husto posiate bledomodrofialovými
kvetmi. Oplatí sa sem vystúpiť nielen kvôli kráse zvončekov
a výhľadu, ale aj kvôli množstvu dozrievajúcich jahôd
trávnicových, ľudovo zvaných drúzgavce.
Svahy Vrchnej hory sfarbia v júli predovšetkým žiarivo
žlté kvety omana mečolistého (Inula ensifolia) a jemne
žlté kvety hlaváča žltkastého (Scabiosa ochroleuca). Nad
nimi rozkvitajú veľké biele alebo žlté okolíky viacerých
druhov mrkvovitých rastlín – patrí k nim napr. bedrovník
lomikameňový (Pimpinela saxifraga), rebrica pyrenejská
(Libanotis pyrenaica), smldník alsaský (Peucedanum
alsaticum). V auguste žltú a bielu farbu vystrieda
bledomodrá farba astry spišskej (Aster amelloides).

Vlniace sa steblá kavyľa Ivanovho. Foto: Iveta Škodová, 2007.
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Jašterica zelená lozí aj po stromoch. Foto: Ferdinand Draškovič, 2005.

Milostné objatie modlivky zelenej. Foto: Ferdinand Draškovič, 2005.

Čulý život v tráve
Na Vrchnej hore možno okrem kvitnúcich rastlín vidieť aj
mnohé zaujímavé živočíchy. Ak budete mať šťastie, zbadáte
vzácnehopavúka – stepníka červeného (Eresuscinnaberinus),
ktorý je nápadne červenočierno sfarbený. Na steblách tráv
striehne na svoje obete modlivka zelená (Mantis religiosa). Na
tejto lokalite žije viac ako 200 druhov chrobákov.8 Na kvetoch
rastlín sa hostia pestrofarebné motýle, z ktorých viaceré druhy
sú ohrozené. K najväšším patrí vidlochvost feniklový (Papilio
machaon) a vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius),
z ďalších druhov sa tu vyskytuje napríklad modráčik krušinový
(Celastrina argiolus) a ohniváčik veľký (Lycaena dispar).9
V tráve možno nájsť mnoho ulít z viacerých druhov mäkkýšov.
Okrem slimáka záhradného (Helix pomatia) tu žije napríklad
slimák stepný (Xerolenta obvia) a slimák pásikavý (Cepea
vindobonensis).10 Na slnkom vyhriatych svahoch sa rady
vyhrievajú jašterice zelené (Lacerta viridis). Najmä samčeky
majú veľmi výrazné smaragdové sfarbenie. V krovinách aj
v tráve hniezdia viaceré druhy vtákov.

organizácia Slovenská riečna sieť už v roku 1994. Následne
sa uskutočnilo konanie na Obvodnom úrade v Stupave, na
ktorom dal ObÚ ŽP prísľub o nerozširovaní výstavby chát
na území Vrchnej hory. V tom istom roku bol vypracovaný
návrh na zriadenie Štátnej prírodnej rezervácie Vrchná
hora,11 ktorý bol predložený štátnej ochrane prírody.
K vyhláseniu lokality za maloplošné chránené územie
však doteraz nedošlo. V roku 2003 bol podaný ďalší
podnet na ochranu lokality na Oddelenie výstavby
a životného prostredia na Mestský úrad v Stupave.12 Autori
návrhu uvádzajú, že lokalita má ekologické i legislatívne
predpoklady, aby sa stala „územím európskeho významu“
v súvislej európskej sústave Chránených území Natura
2000. V súčasnosti územie spadá do 1. stupňa ochrany.
Táto lokalita bola označená aj ako významné botanické
územie (Important Plant Areas, kód územia SK IPA 134)
v rámci projektu Významné botanické územia v strednej
a východnej Európe, ktorý koordinovala organizácia
Plantlife International z Veľkej Británie.
Keďže na Vrchnej hore doteraz nie je zabezpečená
územná ochrana, zostáva len dúfať, že nevyčísliteľné
prírodné bohatstvo, ktoré toto územie predstavuje, nebude
musieť ustúpiť iným záujmom.

Neistý osud
Na prírodné hodnoty Vrchnej hory po prvýkrát
upozornila Obvodný úrad v Malackách mimovládna
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LIETAJÚCI OBOR
SATURNIA P YRI

Robert Škoda

Prvé teplé večery na začiatku mája sú na výlety po okolí Stupavy a prechádzky po parku najromantickejšie. Či sa už
prechádzate popod staré platany alebo sedíte a popíjate s priateľmi na terase pod lampou pri svojom rodinnom dome,
večerný vzduch sa začína hemžiť nočnými živočíchmi. Môže sa stať, že za svetlom priletí aj najväčší spomedzi 2 500
druhov motýľov strednej Európy aj jeden z 1 200 očkáňov – okáň hruškový (Saturnia pyri). Ticho ako prízrak sa nesie na
krídlach, ktoré majú rozpätie až 16 centimetrov.

Čo to bolo?
Akoby vám popri hlave preletel vtáčik. Okrovo-hnedé
sfarbenie so sivou kresbou, ktoré ho po zosadnutí na
kôru starých stromov robí takmer neviditeľným, má
ozdobené hnedými očkami. Povrch krídiel je poskladaný
z malých šupiniek prichytených na blanu stopkou.
Obrovský hnedý motýľ. Na rozdiel od denných motýľov,
ktorých dúhovosť vytvára aj lom slnečného svetla, získal
farebnosť len z pigmentov. Variabilita zafarbenia sa
vytvorila v kukle a závisí od teploty a vlhkosti prostredia,
v ktorom sa vyvíjal. Na jedinom štvorcovom centimetri
má až niekoľkotisíc šupiniek poskladaných ako škridly
na streche.

vý predmet, ktorý, ako dúfa, bude strom. Na krátku
vzdialenosť sa môže orientovať pomocou zložených očí,
ktoré zachytia len tiene alebo prudké, rýchle pohyby. Je
hneď schopná klásť niekoľkomilimetrové oválne biele
vajíčka. Zo začiatku si ani veľmi nevyberá, kam ich
vyloží. Ak si môže vybrať, dá prednosť hruške, jabloni,
čerešni a slivke, ale nepohrdne ani marhuľou, orechom
vlašským, či dokonca dubom letným. Dôležité je, aby
strom nebol ďaleko, lebo s bruškom plným vajíčok sa jej
ťažko lieta.

Na veľkosti a farbe záleží
Malé čierne húseničky, ktoré sa vyliahnu do dvoch
týždňov, musia mať na jedálnom lístku dostatok čerstvého
lístia. Ak ste ich ešte vo svojej záhrade nevideli, asi si
ťažko viete predstaviť, aký majú hlad. Približne do desať
z jednej znášky je schopných za deň skonzumovať veľkú
nákupnú tašku zelene. Ako rastú, rastie aj ich spotreba

Vzali sa na hrade!
Tohto motýľa sme našli v polovici mája na hrade
Pajštún. Na obrázku je vidno čerstvo zamilovaný pár
v objatí. Samička je navrchu. Párenie sa isto začalo
ešte pred polnocou a tak trvá už
približne 22 hodín. Samička na
rozdiel od samčeka má menšie
a tenšie tykadlá. Jej partner ich má
ako ozajstný hrebeňovitý radar,
ktorým dokáže zachytiť pach
svojej vyvolenej, práve vykuklenej
polovičky, na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
Počas života vo forme motýľa,
neprijímajú okáne potravu –
necicajú sladké šťavy z kvetov
ako väčšina motýľov. Cicacie
ústroje majú zakrpatené. Po
oddelení samček odletí hľadať
ďalšie potešenie s inou motýľou
slečnou, ktorú zacíti alebo si to
namieri k svetlám vysvietenej
nočnej Stupavy. Bude poletovať
až do konca leta. Oplodnená
samička vylezie na najvyšší možný
bod vo svojom okolí. Hľadá smer
prvého letu, obyčajne veľký tma- Páriace sa okáne hruškové pod Pajštúnskym hradom. Foto: Milan Greguš, 2007.
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potravy a postupne sa mení aj ich sfarbenie z čiernej cez
hnedú s oranžovými bradavičkami na zelenú so žltými
bradavicami, až po tmavšie zelenú so žltým pruhom na
boku. Lepšie tak splývajú s prostredím v korune stromu,
v ktorom sa pohybujú. Tým sa chránia pred nepriateľmi.
Majú ich naozaj dosť. Ak vynecháme ľuďmi používané
chemické postreky a znečistenie, sú to najmä hmyzožravé
vtáky, cicavce vrátane netopierov, jašterice, žaby, pavúky,
parazitický hmyz... Niektoré muchy kladú vajíčka priamo
na listy, ktoré húseničky žerú, a tak sa dostávajú do ich
tráviacich ústrojov. Iné kladú vajíčka na ich pokožku.
Odtiaľ sa prežierajú do ich tela. Robia to tak, aby príliš
skoro nezahubili svojho hostiteľa, živú konzervu.
Napádajú ich aj mravce, roztoče, hubovité, plesňové
a vírusové ochorenia. Z celkového množstva nakladených
vajíčok sa dospelosti dožije len päť percent jedincov.
Možno aj preto sa húsenice kŕmia len v noci a vtedy
vydávajú vŕzgavé zvuky. Tak si možno dávajú znamenia,
že „vzduch je čistý!“
Po niekoľkých lieneniach pokožky, ktorá je im často
tesná a praská, sú hrubé ako palec a dlhé okolo 12 cm. Že
sú to húsenice okáňa si nemôžete pomýliť nielen preto, že
sú obrovské, ale po pár týždňoch papkania ich spoznáte
podľa žlto-zelenej farby s bradavičnatými azúrovomodrými výrastkami, z ktorých im vyrastajú čierne chlpy. Toto
výrazné sfarbenie ich chráni pred vtákmi, ktoré (ak ich
zbadajú) by ich aj napriek veľkosti chceli prehltnúť. Pestré
sfarbenie ich odradí. Výstraha je dobrá aj pre operencov,
lebo zelení „cvalkovia“ vylučujú v tomto období jedovatú
tekutinu. Keď tekutinu zožerie iná húsenica, zahynie.
Znižuje sa tak prirodzene ich množstvo a jedinec má
menej konkurentov pri hľadaní potravy. Keď sa húsenice
prestanú napchávať a začnú koncom augusta zliezať
z koruny stromu k zemi, ich farba sa zmení opäť na hnedú.
Pod stromom, v škárach kôry, dierach plotov alebo skál si
upradú zámotok hruškovitého tvaru – kokón.

Čo sa deje v hodvábnom dome?
Zámotky niektorých cudzokrajných okáňov sa používajú v textilnom priemysle na výrobu jemných vlákien.
V prírode vzniká kokón z vlastných, z tela vylučovaných

Larva okáňa hruškového

Okáňa hruškového môžete vidieť aj v okolí hradu Pajštún
Foto: Milan Greguš, 2007

vlákien húsenice, kúskov kôry, vetvičiek a lístia. Húsenica
tak buduje vonkajšiu schránku, ktorá ju má chrániť
v štádiu kukly pred vplyvmi počasia. Nastáva najťažšie
obdobie, na ktoré je veľmi citlivá. Ak ju vyrušíme, môže
sa stať, že húsenica kuklu nevytvorí a v kokóne zahynie.
Na otrasy a pohyb je citlivá aj jej posledným zvliekaním
vytvorená kukla, v ktorej nastáva premena na motýľa.
Prostredie kokónu musí mať vhodnú vlhkosť a teplotu. Pre
okáne je typické, že v zime ich kukla musí prejsť bodom
mrazu. Pokiaľ je teplá zima a kukla nepremrzne, motýľ
sa nevytvorí a kukla počká na nasledujúcu priaznivejšiu,
tuhšiu zimu. Preleží v kokóne celý rok!

Nová generácia
Motýľ sa liahne koncom apríla. Kukla praskne
a nemotorný živočích z nej vylezie ako obrovský chlpatý
mravec s neforemným mokrým batohom na chrbte. Vôbec
nepripomína nádherného nočného letca. Najskôr vytlačí
zo zadočka jedovaté látky, ktoré sa vytvorili v kukle pri
dokonalej premene na motýľa a nebolo sa ich kedy zbaviť.
Potom vylezie na najbližší vyvýšený predmet, napríklad
kmeň, po ktorom ako húsenica zliezol. Napumpuje do
krídiel tekutinu a hydraulickým tlakom si ich povystiera.
Tak uschnú a stvrdnú. Celý proces môže trvať aj pol
hodiny a je načasovaný vždy na teplé popoludnie alebo
večer. S usušenými peruťami je motýľ pripravený páriť sa
a založiť novú generáciu okáňov.
Ako vidno, ročne sa vykuklí jediná generácia tohto
zákonom chráneného živočícha. Pre jeho jedinečnosť
a citlivosť sú chránené všetky jeho vývojové štádiá a až
na výnimky z dôvodu výskumu, je zakázané jeho chytanie,
zber, chov, predaj alebo kúpa. Preto, keď náhodou nájdete
vo svojej záhrade veľké húsenice a nechcete, aby vám
poškodili ovocné stromy, odfotografujte si ich, odstrihnite
aj s kúskom konára, na ktorom žijú a preneste ich na iný
podobný strom v parku, opustenom sade, vinici alebo
v svetlom lese. Odmenou vám bude stretnutie s lietajúcim
motýlím obrom aj na budúci rok.
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ŠTEFAN HORSKÝ:

ĽUDOVÍT KÁROLYI:

OBLUDA NA KOĽAJNICIACH 1939 – 1945

ŽIVOT ZASVÄTENÝ POĽOVNÍCT VU

V tvorbe Štefana Horského, spätej najmä s rozhlasovým
spravodajstvom 60. rokov 20. storočia, samostatné miesto
zaujíma južné Záhorie a jeho osudy. Aj vo svojej najnovšej
knihe Obluda na koľajniciach 1938 – 1945 publicista píše
o ľuďoch z časti západného Slovenska zaklinenej medzi
riekami Dunaj a Morava.
Horského náklonnosť k južnému Záhoriu je daná tým,
že sa tam narodil a dospieval. V knihe hovorí o vlastnom
detstve prekrývajúcom sa s udalosťami druhej svetovej
vojny. Farebne a presvedčivo, ako človek skúsený pracovať so
slovom, hoci tentoraz nepoužíval rozhlasový mikrofón, ale
pero, podáva príbeh chlapca zo železničiarskeho strážneho
domca pri Devínskom jazere. Rozpráva o každodennom
putovaní do školy v Stupave, vlakom po vtedy ešte fungujúcej
železnici, ale často aj pešo, o dianí v meste, aj o chlapčenských
kratochvíľach, predovšetkým o love rýb, ktorý ho natrvalo
uchvátil.
Kniha je zaľudnená množstvom postáv a postavičiek.
V popredí sa nachádza jeho matka a otec železničiar, ich
práca a životné osudy, povedľa rodičov brat Milan. (Bratove
dobové kresby vhodne dopĺňajú Horského text.) Vo svojských
príhodách sa mihajú známe osobnosti, ako napríklad
spisovatelia Jozef Gregor Tajovský, Ján Červeň či herec Míla
Beran, ale aj rad priateľov, susedov a Bratislavčanov, ktorí
na Záhorí nachádzali oddych. Do kraja autorovho detstva
v tých časoch patria, pravda, aj nemeckí vojaci, nasadení na
stráženie železničných tratí a mostov. Patria tam aj vojnové
transporty, cestou na východ plné zbraní a spevu, cestou
späť čoraz viac obsadené ranenými. Školské roky v Stupave,
napriek vojne takmer idylické, vystrieda stredoškolské
štúdium v Bratislave, súbežné so stále častejšími leteckými
poplachmi aj bombardovaním, a napokon boje na Záhorí,
náhlivý ústup Nemcov cez marcheggské mosty a príchod
červenoarmejcov, keď sa vojna, oná Obluda na koľajniciach,
deﬁnitívne skončila.
Kniha však nie je čisto spomienková. Horský, na základe
faktov po roky usilovne zhromažďovaných, vysvetľuje
rôzne historické súvislosti, zoznamuje čitateľa so vznikom
spomínaných mostov a tratí, s opevňovaním pohraničia,
približuje rozličné miestne zaujímavosti aj pozoruhodnosti
širšieho okolia. Na druhej strane mnohé javy sleduje ďaleko
do povojnových rokov. So znalosťou veci a zároveň s veľkou
dávkou citovej zainteresovanosti sa venuje primoravskej
prírode a zvieratstvu. Partie o lovených rybách, vtákoch,
agátoch pri rodičovskom dome, o rastlinstve, ako aj
o vodných plochách, patria medzi najpôsobivejšie časti
knihy, ktorá obohacuje obraz Slovenska a špeciálne Záhoria
vo vojnových aj povojnových rokoch.

Gróf Ľudovít Károlyi (1872, Heiligendamm – 1965,
Friesch) si na rozdiel od svojho otca nezvolil diplomatickú
kariéru. Život zasvätil poľovníctvu a budovaniu vzorného
lesného hospodárstva na vlastných veľkostatkoch v Stupave
a Palárikove. Osud mu doprial dlhý život plný nevšedných
zážitkov. Bol svedkom dramatických zmien, ktoré poznačili
Európu v 20. storočí a ovplyvnili aj jeho osobný život.
Ľudovít Károlyi však nebol človekom, ktorý žil minulosťou.
Svoje spomienky zaznamenal až na naliehanie priateľov na
sklonku života. Knižne vyšli prvýkrát v roku 1953. Kniha
mala úspech, preto nasledovali ďalšie nemecké vydania
a v roku 2003 aj maďarský preklad. Vďaka podpore
autorovho vnuka grófa Józsefa Károlyiho a prekladateľa Ing.
Imricha Szaba sa takmer po polstoročí dostáva publikácia aj
do rúk slovenským čitateľom.
Ľudovít Károlyi opisuje poľovnícke zážitky so svojimi
priateľmi v poľovných revíroch v strednej Európe. Text nie
je len opisom poľovačiek, dozvedáme sa z neho o autorovom
vzťahu k prírode, ochrane zveri a lesnom hospodárstve.
Nechýbajú ani zaujímavé zážitky a postrehy z ciest. Gróf
Károlyi sa držal svojej témy, v texte sa nezmieňuje o politickej
situácii, ani o svojom súkromí. Z mozaiky príbehov však do
popredia vystupuje osobnosť grófa Károlyiho, kultúrneho
človeka s veľkým zmyslom pre krásu, estetiku a ochranu
prírody. Text dopĺňajú dobové fotograﬁe trofejí, poľovačiek,
kruhu priateľov a rodiny. Opisy stupavskej zvernice
a poľovačiek v jej okolí sú cenným zdrojom informácií pre
dejiny nášho mesta.
Knihu v roku 2006 vydalo vydavateľstvo PaRpress,
kúpu záujemcom sprostredkuje občianske združenie Club
Abbellimento. Financie z predaja knihy sú určené na obnovu
portálu Kostola sv. Jána Nepomuckého v Palárikove.
Milan Greguš

Vladimír Draxler
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