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Milí priatelia nášho mesta,

táto ročenka je „jubilejná“, piata. Sme radi, že aj vďaka 
vášmu záujmu sa ju darí pravidelne vydávať. Snažíme sa ju 
prostredníctvom knižníc a odborných inštitúcií distribuovať 
aj do iných miest na Slovensku. Zdá sa, že si našla svojich 
stálych čitateľov, svedčí o tom stále väčší záujem o nové čísla. 
Ročenku, ktorú práve držíte v rukách, sme opäť zostavovali 
zo zaujímavých príspevkov z dejín Stupavy.

Archeológ Vladimír Turčan predstaví ranostredoveké 
dejiny Stupavy vo svetle archeologických nálezov. Rok 
2009 sa niesol v znamení osláv 740. výročia prvej písomnej 
zmienky o našom meste. O tom, že oslavujeme nesprávny 

dátum, nás presvedčí historik Ivan Mrva. Zavedie nás do 
13. storočia a na základe rozboru písomných prameňov 
vyvráti dodnes zaužívané datovanie prvej písomnej zmienky 
o  našom meste. V jeho nasledujúcom príspevku sa možno 
dočítať, ako prežívali Stupavčania revolučné udalosti 
v roku 1848. Prachom zabudnutia však zapadla aj pomerne 
nedávna minulosť. Svedectvo o tom podáva aj článok 
Stupavčanky Magdalény Dovičičovej. Hrôzy druhej svetovej 
vojny vnímané jej detskými očami budú pre mnohých 
iste pútavým čítaním. Na túto tému nadväzuje príspevok 
Milana Greguša o objavenom súpise Židov v Stupave z roku 
1942. Poskytuje svedectvo o židovských rodinách a ich 
bytových podmienkach v Stupave pred ich deportovaním do 

CLUB ABBELLIMENTO

Milan GregušČINNOSŤ V ROKU 2009

udalosti

Slávnostné otváranie expozície v oratóriu Kostola sv. Štefana v Stupave. Zľava doprava gróf József Károlyi, primátor Ing. Lubomír Žiak, farár 
Mons. Félix Mikula. Foto: Ľudmila Mózová, 2009.



2

koncentračných táborov. Celkom inú epizódu stupavských 
dejín dokladá úsilie o vybudovanie športového ihriska. 
O   tom ako vzniklo, úspešne fungovalo a napokon aj zaniklo, 
sa dozviete z príspevku Milana Greguša. 

Podnetom na napísanie nasledujúceho článku bol 
oznam o zrušení železničnej trate Stupava – Devínske Jazero. 
Nadšenec železníc Jozef Kollár mapuje jej históriu a k zániku 
trate pridáva aj svoje osobné vyznanie. Mestečko Stupava 
preslávila v celom vtedajšom Československu tanečná pieseň 
Stupavská krčma. O jej autorovi, interpretovi a o vtedajšom 
úspechu tohto hitu sa viac dozviete od naslovovzatého 
odborníka Pavla Zelenaya. Nastupujúce politické zmeny 
poznačili obmedzovaním slobody viaceré generácie. Mnohí, 
najmä tí mladší, preto radšej volili nebezpečný útek cez 
stráženú hranicu. 

Z pera Štefana Horského bude najmä pre mladších 
čitateľov zaujímavý príbeh šestnástich Mášťanov, ktorí 
podnikli takúto riskantnú cestu za slobodnejším životom. 
Menej šťastia mal stupavský kaplán Ignác Juračka, ktorý bol 
v revolučných časoch 19. storočia za svoje národné cítenie 
a niekoľko nevinných slov odsúdený na trest obesením. Celý 
priebeh tejto nešťastnej udalosti, ktorá sa po niekoľkých 
mesiacoch nakoniec skončila dobre, opisuje na základe 
Juračkových spomienok Milan Greguš. Nedostatočne 
doceneným a v  Stupave takmer neznámym je básnik Ján 
Ondruš, ktorý posledné roky života strávil v tunajšom 
domove dôchodcov. Významného slovenského poeta, 
kandidáta Nobelovej ceny vám priblíži básnik a vydavateľ 
Oleg Pastier. 

Na slávnostnom otvorení múzea rodiny Károlyiovcov 
v oratóriu stupavského Kostola sv. Štefana sa zúčastnil aj 

vnuk posledného majiteľa gróf József Károlyi. Túto nevšednú 
príležitosť sme využili na rozhovor, ktorý pripravili Nina 
Kadlečovičová, Mirka Šlauková a Milan Greguš. Botanička 
Iveta Škodová vám predstaví bohatú a zaujímavú fl óru 
neďalekej prírodnej rezervácie pod Pajštúnom. 

Členovia Clubu Abbellimento v tomto roku uskutočnili 
viacero aktivít. Ing. Svetozár Prokeš a Mgr. Gabriela Prokešová 
iniciovali a v spolupráci so sponzormi zriadili v oratóriu 
Kostola sv. Štefana v Stupave trvalú expozíciu venovanú 
rodine Károlyiovcov. V súčasnosti sa vykonáva reštaurovanie 
plastiky sv. Anny, ktoré sleduje jej iniciátor akademický 
maliar Milan Kubíček. Historické fotografi e z nášho archívu 
sme poskytli na reprezentačné účely Mestskému úradu 
v Stupave (výzdoba jeho interiérov). Zabezpečili sme 
ošetrenie a opätovné zarámovanie dvoch zachovaných 
tabiel obecného zastupiteľstva, záujemcovia si ich môžu 
prezrieť v mestskom úrade. Ďalšie historické fotografi e, 
ktoré dokumentujú život v bývalej obci Mást, sme zapožičali 
do novootvornej reštaurácie v Máste. Všetci členovia 
združenia sa podieľajú na rozširovaní zbierky historických 
fotografi í, dokumentov a iných predmetov. Pokračujeme vo 
vyhľadávaní a zhromažďovaní dokumentárneho materiálu 
k dejinám Stupavy.

Mesto Stupava nám v tomto roku poskytlo dotáciu 
(995,81 €), ktorú sme účelovo žiadali a využili na nákup 
kvalitného skenera. Slúži nám na digitalizáciu fotografi í 
a  dokumentov. Naši priaznivci nám prostredníctvom 2 % 
daní z príjmov poukázali príspevky v celkovej sume 1 240,60 
€. Ďalšími sponzorskými darmi sme získali 424,80 €, 
z predaja minuloročnej ročenky sme získali 631,42 €. Tieto 
fi nančné prostriedky boli použité na nákup novej tlačiarne 
a vykrytie bežných nákladov na chod združenia (poplatky, 
kancelárske potreby). Najväčšiu čiastku sme však, ako 
každoročne, použili na fi nancovanie ročenky, ktorú práve 
držíte v rukách. Vydanie tohto čísla ročenky predstavuje 
náklady v celkovej sume takmer 5 000 €. V minulosti sme 
prípravu ročenky hradili my, fi nálnu tlač Mesto Stupava. 
Vzhľadom na fi nančnú situáciu mesta sme boli nútení po 
prvýkrát uhradiť všetky náklady na vydanie ročenky. Dostali 
sme sa do neľahkej situácie, jej dôsledkom bolo oneskorenie 
vydania a zníženie nákladu o 500 kusov. Situáciu sme 
zvládli len vďaka vašim sponzorským príspevkom. Preto aj 
na tomto mieste ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
fi nančným či iným darom spolupodieľali na činnosti 
občianskeho združenia Club Abbellimento. Pre prípadných 
podporovateľov uvádzame kontaktné údaje:

udalosti

Detail plastiky sv. Anny. Stav po odstránení sekundárnych náterov.
Foto: Milan Kubíček, 2009.
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Prečo Stomfa, o tom existujú v podstate dva názory. Podľa 
prvého pochádza názov zo slova stupa, čo boli zariadenia 
používané na drvenie rudy, kameňa či lisovanie oleja. Pre 
túto alternatívu by sme mohli hľadať korene dokonca až 
v praveku: málokto vie, že severne od Stupavy sa nachádza 
ložisko bahenných železných rúd, ktoré sa využívalo už 
v laténskej dobe (historickí Kelti). Ako nižšie zistíme, tieto 
(hoci nie príliš výnosné) ložiská pravdepodobne využívali aj 
Slovania, žijúci v 10. storočí v regióne dnešnej Stupavy. 

Samozrejme, takáto súvislosť je naozaj len hypotetická. 
Druhé riešenie navrhol nedávno zosnulý historik V.  Sedlák. 

Tento bádateľ vyšiel z nemeckého slova beilen, ktorá 
znamená stúpať, sledovať. Z toho mal vzniknúť názov 
Peilenstein a prekladom Stupava. Ani jedna z týchto teórií 
nie je dokázateľná, preto sa treba zmieriť s tým, že k počiatku 
dejín Stupavy chýbajú relevantné písomné doklady. Jedinou 
pomocou sú v takomto prípade archeologické pramene, 
pokiaľ sú k dispozícii. Pre najstaršie dejiny Stupavy poznáme 
dosiaľ štyri lokality, ktoré do historicky zahmleného obdobia 
včasného stredoveku mesta vnášajú aspoň trocha svetla.

Počiatky stredovekého osídlenia územia dnešnej Stupavy 
možno klásť dokonca do doby, keď Slovania v procese 

STUPAVA NA ÚSVITE DEJÍN

Vladimír Turčan

história

Stupava, zložená z dvoch pôvodne samostatných sídelných celkov, sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 
1271. Nie je to však dátum založenia osady alebo príchodu prvých osadníkov, ale len potvrdenie faktu, že v tejto dobe 
už bola osídlená. Niektorí bádatelia vychádzajúc z rozboru pôvodného názvu mesta, zachovanom vo forme Stompfa, 
usudzujú, že existovala už v 10. storočí, pretože v názve je zachovaná starobylá slovanská nosová koncovka o (oŋ), ktorá 
sa v 11. storočí z nášho jazyka stráca. 

Nádoby z pohrebiska z 10. – 11. storočia v Máste



4

svojho historického sťahovania prenikli z pôvodnej 
pravlasti na území Poľska a Ukrajiny do súčasných sídiel. 
Naše územie osídlili v 5. – 6. storočí ako ľud, ktorý sa 
živil poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Jeho 
materiálna kultúra bola naozaj skromná, podobne ako vždy 
u  nenomádskych etník, pokiaľ z nejakého dôvodu migrovali 
(u Slovanov to bol pravdepodobne prudký vzrast počtu 
obyvateľstva).

Najstaršie generácie Slovanov pochovávali rovnako ako 
ich predkovia žiarovo. To znamená, že zosnulých spaľovali 
(doteraz je medzi slovenskými prísloviami veta: ten už je 
len do popolnice súci). Spálené pozostatky tela vložili do 
hlinenej urny a pochovali na pohrebisku (tzv. urnové polia). 
Takéto pohrebisko, ktoré dokazuje pobyt starých Slovanov, 
sa našlo aj v Stupave. Nachádza sa zhruba tri kilometre 
severne od súčasnej zástavby, v polohe Vývejiská, po ľavej 
strane cesty do Malaciek. V roku 1953 tu exploatovali 
piesok na nízkej dune porastenej borovicami, keď robotníci 
náhodne odkryli niekoľko hlinených nádob. Našťastie, 
nálezy nezničili a do vtedajšieho Slovenského múzea (dnešné 
Slovenské národné múzeum) ich objav ohlásili major B. 
Matoušek a čatár Reiman. Zachránené črepy putovali do 
laboratória, kde sa z  nich podarilo zostaviť šesť nádob. 
A hoci boli nekompletné, vtedajšia vedecká pracovníčka 
múzea a špičková odborníčka Ľudmila Kraskovská ihneď 
rozoznala, že ide o unikátny nález – staroslovanské urny. 
Bádateľka následne realizovala na lokalite krátkodobý 
výskum, ktorým sa podarilo objaviť a zachrániť ďalšie 
tri popolnice. Spolu je teda k dispozícii 9 hrobov. Ide síce 
o malý počet, treba si ale uvedomiť, že vtedajšie osady mali 
len niekoľko desiatok obyvateľov a teda nielen natalita, 
ale aj mortalita zodpovedala tomuto faktu. Zdá sa však, že 
už vtedy sa obyvatelia osady členili na jednotlivé rodiny 
– popolnice tvorili skupinky, napr. s  tromi pohrebmi. Ruskí 
archeológovia tomuto javu hovoria „hniezda“.

Chudobný inventár, vlastne len hlinené urny bez 
akýchkoľvek prídavkov, hovorí nielen o racionalite 
pohrebného rítu, ale aj o skromnej hospodárskej základni 
Slovanov. Pozrime sa teda aspoň na to, akí boli hrnčiari. Aj 

keď nádoby boli zrejme vyrobené špeciálne pre funerálne 
(pohrebné) účely, a teda nie tak dôkladne ako kuchynská 
keramika, hovoria veľa o úrovni slovanského remesla. 
Slovania ešte nepoznali hrnčiarsky kruh ani konštrukčne 
zložitejšie vypaľovacie pece a hrnčiarstvo zrejme nebolo 
špecializovaným remeslom. Slovanské urny sú hrubostenné, 
modelované voľne v ruke, obtáčané maximálne horné 
časti. Hrnce tvarovali z hlinených pásikov, ktoré špirálovite 
ukladali na seba a nakoniec vyprofi lovali, avšak zväčša bez 
výraznejšieho ústia. Hlinené cesto, z ktorého boli nádoby 
vyrábané, nebolo kvalitne prepracované, obsahovalo drobné 
kamienky, zvyšky neseparovaných organických látok a pod. 
Pri vypálení dochádzalo k deformáciám a  nerovnakému 
sfarbeniu stien.

Zachránené popolnice sú vysoké maximálne 22 cm 
a takisto 22 cm široké – išlo teda o pomerne baňaté nádoby. 
Slovania tieto urny zdobili pomerne skromne – to sa týka aj 
stupavských exemplárov. Hrnčiari aplikovali výlučne rytú 
výzdobu – predovšetkým vlnice, ryhovania či presekávanie 
okraja šikmými zárezmi (zistené na jednej z nádob). Niektorí 
bádatelia nevylučujú, že išlo o kultový symbol. Ale na druhej 
strane, ak dnes navštívime múzeum Ferdiša Kostku, možno 
si pomyslíme, či práve títo anonymní staroslovanskí hrnčiari 
nekládli základy miestnej tradície keramických dielní.

Precíznejšie datovanie pohrebiska nie je možné, pretože 
nájdené tvary keramiky používali Slovania od 5. do 8. 
storočia. V každom prípade je to stopa po prvých Slovanoch, 
ktorí si zvolili náš región za svoje sídlo – to platí s vedomím, 
že ich sídlisko sa dodnes nepodarilo objaviť.

V roku 568 prenikli do Karpatskej kotliny Avari a razom 
sa zmenila geopolitická i etnická situácia strednej Európy. 
Aj z  tohto obdobia poznáme pohrebisko. Nachádzalo 
sa v polohe Lokvy pri Morave. Nech nás nepomýli, že je 
publikované ako pohrebisko „pri Záhorskej Bystrici“. 
Vedúca výskumu Ľ. Kraskovská, ktorá bola už pri záchrane 
spomenutých staroslovanských urien, totiž vystupovala 
z  autobusu na zastávke, odkiaľ to bolo bližšie a podľa toho 
ho lokalizovala... Ale v čase pochovávania nestála ešte ani 

história

Bronzové náušnice zo slovansko-avarského pohrebiska Garnitúra bronzových kovaní zo slovansko-avarského pohrebiska
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jedna z obcí a tak oprávnene dnes obidve vidia v týchto 
archeologických nálezoch pramene k svojim vlastným 
dejinám.

Pohrebisko bolo objavené pri exploatácii piesku 
z tamojšej  duny a skúmané v rokoch 1966 – 1970. 
Narušené hroby zistil strážca pieskovne J. Bilačič. Spolu 
bolo zachránených 262 kostrových hrobov a 8 popolníc 
s chudobným inventárom.

Z kostrových hrobov však pochádza veľmi bohatý 
a  zaujímavý  materiál. Boli to predovšetkým šperky a  ozdoby, 
hlavne typické kovania mužských opaskov liate z bronzu. 
Väčšinou išlo o artefakty typické pre módu 8. storočia, 
v ktorej  dominoval bájny grif, rastlinné a  geometrické 
vzory. V tejto komunite však zrejme žil aj prisťahovalec 
z Bavorska, alebo si nejaký domorodec zaobstaral opasok 
(obchodom alebo ako korisť), typický pre tamojšiu módu – 
kožený pás obitý železnými kovaniami, ktoré boli tauzované 
striebornými ornamentmi. V každom prípade je to doklad, 
že miestni obyvatelia komunikovali dunajskou cestou 
so západom. Ale zdá sa, že väčšina pochovaných patrila 
k  nomádom – dokladá to typický šperk, napr. návlečky na 
vrkoče (pre zaujímavosť: takto sa zdobili muži), liate bronzové 
hrkálky a ploché falérky slúžiace ako ozdoby konského 
postroja. Ženy sa zdobili predovšetkým náušnicami. Tie 
najbohatšie ich mali zo zlata (na našom pohrebisku sa našla 
iba jedna), menej solventné zo striebra a z bronzu. Nepohrdli 
však ani náhrdelníkmi zo sklených perál.

O bežnom živote v osade alebo 
v osadách, odkiaľ tu pochovávali, 
svedčia napr. nožnice, stolárske 
náradie, prasleny dokladajúce 
produkciu textilu, ale aj na prvý 
pohľad obyčajné nože a súpravy 
na kresanie ohňa. Zdá sa však, že 
vtedajší obyvatelia regiónu neboli 
príliš bojovní: v hroboch sa našlo 
len niekoľko sečných zbraní, strelky 
potvrdzujúce používanie luku (tu 
však môže ísť aj o svedectvo lovu 
ako spôsobu získania potravy) a, 
samozrejme, sekery ako univerzálna 
zbraň i pracovný nástroj. Ľudmila 
Kraskovská datovala pohrebisko 
od polovice 7. storočia po koniec 
8. storočia. Zaniklo teda na konci 
avarskej doby. Na prelome 8. a 9. 
storočia porazili vojská Karola 
Veľkého Avarov, odniesli si celý 
panovnícky majetok a samotní 
Avari sa stali terčom útokov 
Slovanov. V tejto súvislosti sa zrejme 
sčasti rozpadla sídelná štruktúra 
Bratislavskej brány a niektoré 
osady boli opustené (toto bolo 
doložené napr. v Devínskom 
Jazere) a mocensky i etnicky začali 
dominovať Slovania.

V tomto období sa kládli základy  najvýznamnejšieho 
obdobia včasnostredovekých dejín – Veľkej Moravy. Nový 
štátny útvar s mnohými feudálnymi prvkami vznikol 
obsadením Nitrianska moravským vojskom. Budúci 
panovník Svätopluk, príslušník moravského panovníckeho 
rodu, sa stal čelným predstaviteľom okupačnej správy 
v Nitriansku a  práve odtiaľto započal svoju cestu k  absolútnej 
moci.

Zo Stupavy, ale i z okolitých obcí dosiaľ chýbali nálezy 
z veľkomoravského obdobia a ani intenzívne prieskumy 
v meste a okolí neprinášali úspech. Toto konštatovanie platilo 
len do minulého roka. Na hraniciach katastrov Stupavy 
a Zohora sa nečakane podarilo objaviť počas výskumu, 
ktorý viedol Dr. K. Elschek z Archeologického ústavu SAV 
v  Nitre, pohrebisko vyššej spoločenskej vrstvy, datované 
do 9. storočia. Nálezy sú síce len pred vyhodnotením, nie sú 
publikované, no už dnes možno povedať, že najstaršie dejiny 
Stupavy a celej Bratislavskej brány boli doplnené o jedno 
dôležité chýbajúce ohnivko.

Podobne ako zo staroslovanského a avarského obdobia, 
aj z veľkomoravskej doby chýba v stupavskom regióne 
dosiaľ akýkoľvek doklad sídliska. Určite niekde v okolí 
existovali, a keďže Slovania po celý včasný stredovek 
stavali polozahĺbené príbytky, po ktorých ostávajú jasné 
archeologické stopy, je to zrejme otázka budúcich objavov...

Po zániku Veľkej Moravy a vpáde staromaďarských 
kmeňov do Karpatskej kotliny pokračovalo v Bratislavskej 
bráne osídlenie bez zistiteľného katastrofi ckého horizontu 

história
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alebo bez etnickej zmeny. Po stabilizovaní pomerov sa na 
rozsiahlom území stredného Podunajska sformovala etnicky 
zmiešaná tzv. belobrdská kultúra (podľa balkánskej lokality 
Bjelo Brdo). Práve v tomto horizonte možno hľadať počiatky 
slovenského národa – síce pokiaľ sa týka materiálneho 
bohatstva skromné, ale historicky mimoriadne dôležité. 
Jedno z pohrebísk tohto obdobia sa našlo aj v Máste, na 
parcele č. 112, ktorá patrila miestnemu roľníkovi J. Maderovi. 
Roľník informoval aj múzeum v Bratislave o nálezoch kostí 
a hrncov pri občasnom odoberaní piesku. Objaviteľ lokality 
odovzdal do múzea nálezy z piatich hrobov, neskôr zachránil 
obsah ďalších troch. V roku 1949 tu uskutočnila krátkodobý 
výskum nám už dobre známa Ľ. Kraskovská, pričom sa našlo 
a preskúmalo ďalších 5 hrobov.

Všetky hroby boli kostrové – v tomto čase Slovania pod 
vplyvom civilizačných faktorov dávno upustili od kremácie 
zosnulých – v natiahnutej polohe a často v drevenej 
truhle. Hoci bolo zvykom pochovať zosnulého tak, aby 
„videl“ východ slnka, teda hlavou na západ (čiže očami 
na východ), až tri z preskúmaných hrobov mali opačnú 
orientáciu. Či išlo o cudzincov alebo iné, kultové dôvody, 
dnes už nezistíme.

Inventár z hrobov bol však pomerne chudobný. Mŕtveho 
sprevádzala na ceste na druhý svet väčšinou keramika (teda 
vlastne potrava; nádoba tvorila len „obal“ na tekuté alebo 
sypké potraviny), na kruhu vytáčaných alebo obtáčaných 
hrncovitých a miskovitých tvarov. Šperky boli zastúpené 
bronzovými náušnicami, drobnými sklenými gombíkmi 
a náhrdelníkom – artefaktmi, ktoré boli charakteristické 
skôr pre chudobnejšie vrstvy obyvateľstva.

Do hrobov sa dostalo aj niekoľko železných predmetov 
– nože a ocieľka lýrovitého tvaru. Treba povedať, že nešlo 

o výrobky špecializovaných kováčov, ale skôr o  domácu, 
nie príliš kvalitnú produkciu. Miestni remeselníci 
pravdepodobne využívali lokálne bahenné rudy z ložiska 
ležiaceho severne od Stupavy, ako sme už spomenuli na 
začiatku tohto článku. Možno, že rudu drvili v zariadeniach, 
ktoré sa volali stupy – a tak možno práve toto bol moment, 
v ktorom sa začalo používať pomenovanie Stompfa pre 
Stupavu.

Je pravdepodobné, že na území Stupavy sa nachádzajú 
aj ďalšie lokality zo slovanského obdobia. Vzhľadom 
na geografi cké danosti sa mohli sídliská vo včasnom 
stredoveku nachádzať v blízkosti vodných tokov (brehy 
Stupavského potoka) alebo na trase cesty Záhorím. 
Dosiaľ nie je dostatočne preskúmaný ani pobrežný pás 
rieky Morava. Doplnenie známych poznatkov o nové 
archeologické nálezy môžu našu predstavu o najstarších 
dejinách Stupavy ešte výrazne zmeniť.

Na záver sa azda treba zmieniť aj o otázke, ktorá sa občas 
objaví v súvislosti s najstaršími dejinami Stupavy, a to či 
Slovania nadviazali na predchádzajúce osídlenie z  rímskej 
doby. Na túto otázku znie však jednoznačne negatívna 
odpoveď. Rimania opustili vojenskú pevnôstku v polohe 
Kopec v priebehu 4. storočia a zbytky Germánov prežívali 
v regióne len do storočia nasledujúceho. Prvé skupiny 
Slovanov, ktoré osídlili východnú časť Záhoria sa teda viac 
ako pravdepodobne s predchádzajúcim obyvateľstvom už 
nestretli. Samozrejme, všimli si zvyšky kamenných múrov 
bývalej rímskej stanice (pravdepodobne silne devastované 
zemetrasením a teda neobývateľné), ale ich civilizačná 
úroveň nestačila na to, aby pochopili, o čo ide. Je faktom, 
že v miestnej toponymii neboli zistené ani skomolené 
názvy, ktoré by takúto kontinuitu indikovali. Slovania teda 
nenadviazali na staršie osídlenie a vytvorili si v priebehu 
stredoveku vlastnú sídelnú štruktúru, nezávislú na 
predchádzajúcom vývoji.

história

Archeologička Ľudmila Kraskovská (1904 – 1999)  
objavila najstaršiu slovanskú minulosť Stupavy

Bronzová hrkálka zo slovansko-avarského pohrebiska
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V texte staršieho dokumentu údajne napísaného roku 
1269 kráľ Belo IV. tvrdí, že sa k nemu dostavil istý Alexander, 
syn Marcela z dediny Mortun a predniesol mu poníženú 
žiadosť. Kráľovi rozpovedal, že jeho dedičnú zem Mortun, 
ktorá sa nachádza v Bratislavskom komitáte, blízko rieky 
Moravy pri Stupave (iuxta Stomffa) mu panovník krátko 
po tatárskom vpáde odňal, no na základe spravodlivosti ju 
znova nadobudol a dvadsať rokov užíval, a aj preto požiadal 
kráľa, aby mu o tom vydal privilégium. Kráľ tak aj urobil 
a Alexandrovi potvrdil držbu a užívanie spomínaného 
majetku či dediny Mortun v jeho pôvodných hraniciach. 
O tomto akte bola vydaná listina kráľovským vicekancelárom 
magistrom Demetriom, stoličnobelehradským prepoštom. 
Keď si však pozorne prezrieme iné pramene z tej doby, 
zistíme, že v listine sú uvedené viaceré rozporuplné 
a nepravdivé skutočnosti. Ešte v roku 1252 uhorský kráľ 
Belo IV. vydal listinu, prostredníctvom ktorej Alexandrovi, 
synovi Marcela, potvrdil majetkovú výmenu. Alexander 
totiž vymenil svoju zem Mortun za majetok Durug, patriaci 
Bratislavskému i Mošonskému hradu. Zem alebo presnejšie 
majetok s názvom Mortun ležala na hraniciach kráľovstva 
a bola pre pohraničnú obranu strategicky dôležitá. Tak sa 
to tvrdí v listine. Navyše Alexander svoj majetok nemohol 
riadne užívať pre neustále útoky a vpády Rakúšanov.2 Od 
roku 1242 sa množili konfl ikty medzi Uhorskom a susedným 
Rakúskom, ktoré sa po vymretí rodu Babenbergovcov roku 
1246 ešte vystupňovali. Na hraniciach oboch krajín sa 
s  prestávkami bojovalo až do bitky na Moravskom poli roku 
1278.

O šesť rokov neskôr, v roku 1258, už spomínaný 
Alexander, syn Marcela, takto získaný majetok Durug predal 
opátovi kláštora v Pannonhalme menom Favus, s čím súhlasil 
aj kráľ a vydal o tom listinu. V nej sa okrem iného uvádza, 
že Alexander majetok Durug s veľkosťou piatich popluží 
získal výmenou za zem Mortun, ktorá leží v hraniciach 
bratislavskej farnosti.3 Na základe týchto dvoch listín, ktoré 
sa nám zachovali v origináli, môžeme smelo tvrdiť, že listina 

z roku 1269 je falošná, keďže uvádza viaceré nepravdivé 
skutočnosti. Belo IV. Alexandrovi, synovi Marcela, majetok 
Mortun blízko Stupavy neodobral, ale vymenil mu ho za 
iný. Príčinou boli vpády Rakúšanov a strategické dôvody. 
Kráľ chcel pravdepodobne majetok využiť na výstavbu 
obranných zariadení. Alexander ho tak nemohol dvadsať 
rokov pred rokom 1269 dve desaťročia v pokoji užívať. 
Listinu z nepravosti usvedčuje aj zmienka o tom, že zem 
Mortun leží síce pri Stupave, ale v Bratislavskom komitáte. 
V poslednej tretine 13. storočia však celá oblasť spadala pod 
formujúci sa Stupavský komitát, ktorý však začiatkom 14. 
storočia zanikol. Falošnú listinu nechali vyrobiť potomkovia 

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA 
O STUPAVE

Ivan Mrva

história

Kedy sa po prvýkrát v písomných prameňoch spomína Stupava? Na to nie je celkom jednoznačná odpoveď. Je to v listine 
vydanej uhorským kráľom Štefanom V. roku 1271 alebo ešte dva roky pred týmto dátumom, v listine kráľa Bela IV.? 
Zopakujme si fakty. V roku 1326 potvrdil kráľ Karol Róbert dva dokumenty pre Karola a Dominika, synov Karola, ktorý 
bol synom Alexandra s predikátom zo Žitného ostrova (de Chalokoz).1 Prvý dokument mal byť vydaný kráľom Belom IV. 
a hlásil sa do roku 1269. Druhý bol určený jeho synom a vydal ho Štefan V. roku 1271.

Kráľ Belo IV., Viedenská obrázková kronika
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Alexandra, pravdepodobne Karol II. a podstrčil ju Karolovi 
Róbertovi, aby ju potvrdil aj s pravou listinou Štefana V.

Druhý dokument, opísaný a potvrdený zároveň s týmto 
falzom Karolom Róbertom roku 1326, bol pôvodne vydaný 
v roku 1271 už novým kráľom Štefanom V., keďže Belo IV. 
medzitým zomrel. Prostredníctvom tejto listiny panovník 
potvrdil darovanie majetku nazývaného Znojša, ktorý 
až doposiaľ patril k Stupavskému hradu, Dominikovi 
a Karolovi, synom Alexandra, ktorý bol zas synom Marcela. 
Tento majetok kedysi užíval aj ich otec Alexander, ale mu 
bol odňatý a opäť pripadol k Stupavskému hradu. Motívom 
na obdarovanie oboch synov komesa Alexandra boli verné 
služby ich otca a najmä hrdinská obrana Stupavského hradu 
proti vojsku českého kráľa Přemysla Otakara II., ktorý ho 
však surovým spôsobom zabil. Vpád Čechov sa udial práve 
v jarných mesiacoch roku 1271 a posádka hradu Stupava 
(dnešný Pajštún) sa udatne bránila. Pre veľké straty, ktoré 
tu Přemyslovo vojsko utrpelo, boli neskôr zajatí obrancovia 
zmasakrovaní. Okrem tejto zaujímavej historickej epizódy sa 
v listine vytyčujú hranice majetku Znojša, pričom sa spomína 
aj mýto a veľká cesta (magna via), ktorá vedie zo Stupavy do 
spomínanej Znojše. Kde ležala táto Znojša? Text ohraničenia 
majetku naznačuje, že pravdepodobne v priestore dnešnej 
Devínskej Novej Vsi a Devínskeho Jazera. Hranice zeme, 
majetku či obce (tieto pojmy sa ešte nerozlišovali, latinským 
slovom possesio sa označoval majetok i dedina, pod 
pojmom terra – sa môže skrývať zem aj obec) viedli sčasti 
po pahorkoch v blízkosti Moravy a tie sa nachádzajú len 
v  tomto úseku, severnejšie je k rieke priliehajúca oblasť 
úplne rovná. Zem Znojša historici stotožňujú s dnešnou 
Vysokou pri Morave, no logickejší sa zdá úsudok F. V. Sasinka, 
ktorý tvrdí, že ide o skomoleninu názvu Novejsa, teda Nová 
Ves (Devínska).4 Aj geografi cký rozbor ohraničenia majetku 
potvrdzuje Sasinkov názor.

Ešte väčší problém je lokalizovať majetok, zem či obec 
Mortun. Názov mohol vzniknúť deriváciou od slova mŕtvy. 

Takéto mená dostávali oblasti, kde boli mŕtve vody či 
mŕtve ramená riek. V oblasti dolného toku Moravy ich 
v minulosti bolo veľa. Je vcelku možné, že zem Mortun 
nepochybne ležiaca pri rieke Morave, čiastočne zasahovala 
aj do dnešného primoravského chotára Stupavy. Tam sa totiž 
v roku 1743 spomína i lokalita Todt Wasser, čo znamená 
Mŕtva voda.5 Tu však treba spomenúť, že v dokumentoch z 
13. storočia sa často stretávame s názvom Mortun, ako azda 
hovorovou skomoleninou slova Martin. Mortun mohla teda 
byť aj zaniknutá včasnostredoveká osada menom Martin. 
V prospech tejto teórie hovorí listina z roku 1258, kde sa 
píše, že Mortun leží v obvode bratislavskej farnosti. V tej 
dobe máme v Bratislave doložené patrocínium sv. Martina. 
Rovnaké patrocínium nesie aj jeden z najstarších kostolov 
na Záhorí, v Kostolišti. Svätomartinský kult bol v tejto časti 
Slovenska značne rozšírený. Isté však je, že Mortun a Znojša 
patrili pod právomoc Stupavského hradu a ležali v blízkosti 
Stupavy. Oba názvy sú slovanského pôvodu, čo tiež dokazuje 
istú kontinuitu osídlenia tejto časti Záhoria od čias Veľkej 
Moravy. O pravosti listiny z roku 1271 niet pochybností, 
a preto ju treba pokladať za prvú písomnú zmienku o Stupave. 
Je dôležité upozorniť aj na tú skutočnosť, že sa v nej viackrát 
spomína Stupavský hrad, ale aj dedina Stupava, odkiaľ 
viedla veľká cesta do spomínanej Znojše. Pozoruhodnosťou 
je však nerovnaké písanie hradu a dediny: Hrad je dôsledne 
zaznamenaný ako castrum Ztumpa, no obec je zachytená 
ako Stamfa.6

Latinský originál a slovenský preklad listiny:

Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crocie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex vniuersis Christi fi delibus tam presentibus quam 
futuris salutem in omnium saluatore. Regalis sollicitudinis 
circumspeccio cum ex offi cio suscepti regiminis 
trutinat merita subditorum, non potest inremunerate 
relinquere fi delium obsequia graciosa, dum attendit se 
ab eo imperium recepisse, qui inremuneratum esse non 

história
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patitur vllum bonum. Proinde ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire, quod cum Comes 
Alexander fi lius Marcelli nobis et Regno semper et in 
omnibus expedicionibus nostris semper fi delissimum 
inpenderit famulatum, et potissimum in conseruacione 
castri Ztumpa, quod contra potenciam et exercitum Regis 
Boemie laudabiliter et viriliter tenuit quoadduxit (így 
„quod uixit” helyett), qui demum ab eodem Rege crudeliter 
extitit interemptus; nos, qui ex offi cio suscepti regiminis 
metiri debemus merita singulorum, effusionem sanguinis 
predicti Alexandri nolentes sine remuneracione aliquali, 
licet maiora meruerit, pertransire; quandam terram 
Castri de Ztumpa Znoyssa vocatam, que olym ab eodem 
Alexandre ad ius predicti Castri deuoluta fuerat, ab ipso 
Castro exceptam penitus et exemptam, Dominico et 
Karolo fi lijs eiusdem Alexandri cum omnibus vtilitatibus, 
circumstancijs et pertinencijs suis, ac tributo, dedimus, 
donauimus, tradidimus et concessimus perpetuo et 
irreuocabiliter possidendam; infundendo in eosdem totum 
ius dominij eiusdem terre adeo, ac si ipsorum descensualis 
fuisset a tempore Sanctissimi Regis Stephani, seu aliorum 
progenitorum nostrorum Regum Hungarie illustrium pro 
trempore qui fuerunt. Cuius quidem terre metee, prout in 
litteris Posoniensis Capituli contineri vidimus, hoc ordine 

distinguntur: Prima meta incipit a parte occidentali ab 
aqua Morwa, vbi de Morwa surgit quedam vena, que 
dicitur Kegwych, donec venit ad venam Panse; et inde 
veniet ad venam Rouda; de angulo Royda veniet directe 
ad monticulum, vbi est erecta noua meta; deinde veniet ad 
angulum silue Loyp; abhinc iuxta ipsam siluam venie ad 
siccam arborem; deinde vadit ad duas metas antiquas, que 
separant a terra marc Comitis iuxta venam Axey; deinde 
vadit directe ad vnum pratum, quod vocatur kylpiruis; 
abhinc veniet in magnam viam, que ducit de Stamfa ad 
Zoysa; deinde vadit iterum ad Axye; abhinc refl ectitur ad 
fl uuium Morawa iterato, et ibi terminatur. Vt igitur huius 
nostre collacionis series robur perpetue optineat fi rmitatis, 
nec per quempiam processu temprorum retractari valeat, 
vel in irritum reuocari; presentes eisdem Dominico et 
Karolo, ac suis heredibus heredumque successoribus 
concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Datum per manus Magistri Benedicti Prepositi 
Ecclesie Orodiensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti 
et fi delis nostri, anno Dominice Incarnacionis M°CC° 
septuagesimo primo, decimoseptimo kalendas Septembris, 
Indiccione nona, Regni autem nostri anno primo.

Štefan, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, 
Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska 

história
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a Bulharska, všetkým v Krista veriacim, súčasným 
i budúcim, pozdrav a spasenie. Z povinnosti kráľovej 
vyplýva starostlivo i obozretne zvažovať i zaznamenať 
zásluhy poddaných a taktiež, že nemožno zanedbať 
odmenu i vďaku za preukázanú vernosť. A tak chceme, 
aby sa vzalo na všeobecnú známosť, že komes Alexander, 
syn Marcela, vo všetkých výpravách a ťaženiach nám 
a  kráľovstvu vždy najvernejšiu službu preukázal a najmä 
pri obrane hradu S t u p a v a, ktorý proti sile i  vojsku kráľa 
českého chvályhodne a zmužile pokiaľ bol nažive držal, až 
kým nebol týmto kráľom surovo zabitý. My, z dôstojnosti 
nášho kráľovského postavenia musíme merať zásluhy 
jednotlivcov a preliatie krvi spomenutého Alexandra 
nechcejúc bez odvďačenia prejsť a tak istú zem hradu 
Stupava Znojša nazývanú, ktorá kedysi už Alexandrovi 
patrila, no pripadla ku hradu Stupava, spod právomoci 
toho hradu úplne vynímame a Dominikovi a  Karolovi, 
synom tohože Alexandra so všetkým, čo k  nej prináleží 
i s mýtom naveky a neodvolateľne dávame a  udeľujeme, 
rozširujúc im tak všetky zemepanské práva nad touto 
zemou tak, akoby im pripadla už v časoch najsvätejšieho 
kráľa Štefana, či iných našich znamenitých predchodcov, 
uhorských kráľov. Hranice tejto zeme ako sme ich videli 
zachytené v listine Bratislavskej kapituly, takýmto 
spôsobom sú usporiadané: Hranica začína na západnej 
strane pri rieke Morave, tam kde do rieky vteká rameno 
zvané Kegwych, odtiaľ vedie k ramenu Panse a odtiaľ 
k  ramenu Rouda a z jeho oblúka ide priamo na pahorok, 
kde je postavený nový hraničný znak, odtiaľ sa tiahne 
k  lesu Loip a popri tomto lese k suchému stromu. Ďalej 
ide k dvom starým hraničným znakom, ktoré delia túto 
zem od majetku pána Marka, pozdĺž ramena Axey, odtiaľ 
sa tiahne priamo na lúku zvanú Kylpiruis a z nej k veľkej 
ceste vedúcej zo Stupavy do Zoyse, odtiaľ ide opäť k ramenu 
Axye a skrúca sa k rieke Morave, kde hraničí. Aby teda 
toto naše darovanie obdržalo večnú platnosť a nemohlo 

byť ani v budúcnosti spochybnené, alebo za neplatné 
vyhlásené, prítomným Dominikovi a Karolovi ako aj 
ich dedičom a nasledovníkom potvrdzujeme túto listinu 
dvojitou našou pečaťou. Dátum rukou Benedikta, milého 
a verného prepošta Orodského, nášho vicekancelára, 
v roku od narodenia Pána tisíc dvestosedemdesiateho 
prvého, sedemnástej kalendy septembra, deviatej indikcie, 
kráľovania nášho roku prvého.

Aj po roku 1271 pokračovali konfl ikty s českým kráľom. 
Následkom toho došlo k úbytku pôvodného slovenského 
obyvateľstva v okolí Stupavy už aj tak značne zdecimovaného 
hrozným vpádom Tatárov. S novou kolonizáciou spustnutých 
oblastí Devína a Stupavy sa začalo až v pokojnejších časoch, 
ktoré nastali po bitke na Moravskom poli roku 1278, ale ani 
tento dátum neznamenal ešte koniec konfl iktov. Postupne 
sem prichádzali najmä nemeckí kolonisti zo susedného 
Dolného Rakúska a tak aj Stupava na dobu viac ako dvesto 
rokov získala prevažne nemecký ráz. Hlavnú zásluhu na ich 
prisťahovaní mal vlastník týchto území, šľachtic Rugerius 
(Ruediger) z Tallesbrunnu, sám pochádzajúci z Dolného 
Rakúska. Prečo a akým spôsobom ovládol pôvodne kráľovské 
hrady Devín a Stupavu za vlády Ladislava IV. (1272 – 1290) 
a posledného panovníka z rodu Arpádovcov Ondreja III. 
(1290 – 1301), nie je známe. Vzhľadom na chaos, v akom 
sa krajina za týchto dvoch panovníkov nachádzala, sa tomu 
netreba ani čudovať.

Z prameňov sa dozvedáme iba to, že jeho syn Oto v roku 
1314 požiadal kráľa Karola Róberta, aby mu potvrdil držbu 
majetkov Devín, Stupava, Zohor, Pajštún (Borinka), Mást 
a Záhorská Bystrica, ktoré získal už jeho otec. Panovník 
žiadosti vyhovel a Otovi vydal latinsky písaný doklad o jeho 
vlastníctve. V listine sú použité pôvodné slovenské názvy 
v ponemčenej forme: Stampha (Stupava), Thebun (Devín), 
Pistrich (Bystrica), čo potvrdzuje, že v tom období už celkom 
prevládol nemecký živel.7

história

1 Originál listiny kráľa Karola Róberta z roku 1326 je uložený 
v Maďarskom štátnom archíve (Magyar Országos Levéltár) 
v Budapešti, v zbierke stredovekých listín (Diplomatikai levéltár) 
pod signatúrou Dl 680.

2 Codex diplomaticus ac epistolaris Slovaciae. Zostavil R. Marsina, 
diel II., listina č. 395, s. 274: quod cum terra Alexandri fi lii Marcelli 
Comitis, nomine Mortun, in confi nio Regni nostri constituta, pro 
utilitate ipsius confi nii admodum necessaria haberetur, et idem 
Alexander propter continuos insultus Australium eam non posset 
possidere pacifi ce et quiete, receptam per nos ipsam terram, in 
concambium eiusdem terram Durug Posoniensis et Musuniensis 
castrorum, usui quinque aratrorum subjacentem, cum feneto et 
aliis utilitatibus ac pertinenciis suis jam pridem et nunc conferimus 
pleno iure...

3 ...quod cum Alexander fi lius Marcelli terram Durug Posoniensis et 
Musuniensis castrorum usui quinque aratrorum subiacentem cum 
feneto et aliis utilitatibus ac pertinenciis suis ex nostra collacione 
datam sibi in concambium terre sue Mortun vocate in parochia 
Posoniensi vendicioni vellet exponere, ad nostram accedens 
presenciam Fauus venerabilis Abbas de Sacro Monte Pannonie nobis 
instancius supplicauit, vt dictam terram liceret sibi emere nomine 
Ecclesie sue et pacifi ce possidere. Codex diplomaticus arpadianus 
continuatus... Arpádkori új okmánytár, zostavil G. Wenzel, diel II. Pešť 
1850, listina č. 203.

4 Slovenský letopis, ročník II. Skalica 1877, s. 198.
5 Slovenský národný archív Bratislava, Ústredný archív rodu Pálfi : 

Armarium VI, lad. 1, Fasc. 1.
6 Codex diplomaticus arpadianus continuatus – Arpádkori új 

okmánytár. Zostavil G. Wenzel, diel VIII., listina č. 226.
7 Varsik, B.: Z osídlenia západného a stredného Slovenska 

v stredoveku. Bratislava 1984, s. 90 – 91.

Poznámky
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Na prahu revolúcie bola Stupava tak trocha ospalým, 
prevažne slovenským mestečkom s 3 801 obyvateľmi, 
z  nich bolo 2 970 katolíkov, jeden evanjelik a 830 židov. 
Keďže tu žilo o tisíc ľudí viac ako v Malackách, v Stupave 
sídlil slúžny Záhorského okresu Bratislavskej stolice. 
Zemepánom, resp. paňou bola vdova po Karolovi Pálfi m 
(Pálffy). V susednom Máste žilo 830 obyvateľov, všetci 
katolícki Slováci. Ešte v januári 1847 zomrel uhorský palatín 
arciknieža Jozef Habsburský. Funkciu zastával od roku 1797. 

Hoci bol rodákom z Talianska, za polstoročie vo funkcii 
splynul s tunajším prostredím. Imponovala mu uhorská 
šľachta a podporoval jej maďarizačné snahy, aj keď sa do 
smrti maďarsky poriadne nenaučil. Aj on bol zodpovedný 
za vyhrotenie národnostných vzťahov v Uhorsku. Jediným, 
a preto aj najhorúcejším kandidátom na palatínsky úrad 
bol Jozefov najstarší syn, arciknieža Štefan. Keďže otázka 
palatína bola už pred snemom jasná, viac pozornosti 
pútali voľby snemových ablegátov. Konali sa v napätom 

STUPAVA ZA REVOLÚCIE 
V ROKOCH 1848 – 1849

Ivan Mrva

história

Revolúcia v rokoch 1848 – 1849 je dôležitým medzníkom vo vývoji strednej Európy. Zanikol feudálny spoločenský systém 
a položili sa základy občianskej spoločnosti. V tomto hektickom období v neďalekej Viedni i v Bratislave (vtedy Prešporok)
prebehli udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín ľudstva. Ale aj v samotnej Stupave a  jej bezprostrednom okolí nebola 
núdza o dramatické chvíle. Skúsme si pripomenúť aspoň niektoré z nich.

Budova Uhorského snemu na Ventúrskej ulici v Bratislave, dnes Univerzitná knižnica
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ovzduší, lebo v Uhorsku silnelo opozičné hnutie proti 
dvoru a Viedni nakloneným konzervatívcom. Kancelár 
Juraj Aponi (Apponyi) dostal od viedenskej vlády 200 000 
zlatých na podporu konzervatívnych kandidátov. Ale aj 
opoziční magnáti sa ukázali byť veľkorysí. Vodca opozície, 
bratislavský rodák gróf Ľudovít Baťán (Batthyány) obetoval 
stotisíc zlatých, aby pri voľbe vyslanca Peštianskej stolice 
pomohol k víťazstvu Ľudovítovi Košutovi (Kossuth). A tak 
otrhaný slovenský advokát (rongyos tót ügyvéd) ako 
vodcu radikálnych nacionalistov pre jeho slovenský pôvod 
nazývali politickí protivníci, získal miesto v dolnej komore 
stavovského snemu. Aj náš Ľudovít Štúr získal kreslo 
v dolnej komore uhorského snemu ako vyslanec slobodného 
kráľovského mesta Zvolen.

Snem sa zišiel 7. novembra 1847 v Bratislave,  otvoril 
ho kráľ a cisár Ferdinand V. maďarskou rečou. Okrem voľby 
palatína malo byť predmetom rokovania rozmnoženie blaha 
krajiny a všeobecného dobrobytu. Tak zneli predpísané frázy. 
Ale situácia v Uhorsku mala ďaleko od dobrobytu, takže 
sotva bolo možné niečo rozmnožovať. V rokoch 1846 a 1847 
postihla najmä severné oblasti neúroda. Na Orave, Kysuciach, 
Liptove, ale aj v južnejších stoliciach vypukol hlad. Na jeho 
následky v prvých mesiacoch roka zomierali denne stovky 
podvyživených ľudí. Hladujúce zástupy opustili domovy 
a  vydali sa za obživou. V krajine rástol chaos a beznádej. 
Napätie zvyšoval politický boj medzi konzervatívcami 
a opozíciou, národnostné roztržky medzi Maďarmi 
a Nemaďarmi a všeobecná únava z metternichovského 

systému. Jeho tvorca knieža Klement Metternich úradoval 
vo funkcii kancelára, teda druhého muža celej Rakúskej 
ríše, už takmer štyri desaťročia. Hoci sa vo vyššom veku stal 
oveľa liberálnejším a zmierlivejším ako na začiatku kariéry, 
bol považovaný za symbol útlaku a neslobody. Spoločenské 
a politické napätie a hospodárska mizéria signalizovali, 
že čoskoro môže prísť k výbuchu. A naozaj, čo sa stalo 
roku 1848 v Európe, nemalo v dejinách obdoby. Azda 
polovicu kontinentu zachvátila revolúcia. Jej kolískou boli 
však európske metropoly. V hlavných mestách sa najviac 
prejavovali obrovské sociálne rozdiely. Žili v nich státisíce 
obyvateľov. Rýchlo rastúce robotnícke štvrte poskytovali 
obraz dokonalej biedy. Desať až pätnásť ľudí bývalo v jednej 
izbe, robotníci pracovali 14 aj 16 hodín denne, pritom žili 
z ruky do úst. Sociálne zákonodarstvo neexistovalo a tak 
boli vydaní napospas svojim zamestnávateľom. Hlad, 
podvýživa a tuberkulóza boli súčasťou ich života. Beznádej 
len zvyšovala radikalizmus tejto početnej mestskej vrstvy. 
1. januára 1848 vypukla protihabsburská revolta v Miláne. 
Spočiatku sa prejavovala len v bojkote štátnych monopolov 
(tabak a loto), ktoré hospodársky ruinovali obyvateľstvo, ale 
22. februára 1848 bol v oboch severotalianskych provinciách 
– Lombardsku a Benátsku – vyhlásený výnimočný stav.

Následne revolúcia vypukla vo Francúzsku, kde 24. 
februára 1848 parížsky ľud zrúcal monarchistický systém 
a  vyhlásil republiku. Udalosti v Paríži mali na ďalší priebeh 
európskej revolučnej jari rozhodujúci vplyv. Do Bratislavy 
dorazili zvesti o parížskom prevrate po novej telegrafi ckej 
linke už na konci februára. Pod vplyvom vzrušujúcich správ 
sa radikalizoval aj uhorský snem. Iniciatívy sa ujal Ľudovít 
Košut a 3. marca vystúpil s liberálnodemokratickými 
požiadavkami, ktoré znamenali koniec absolutizmu 
a  feudalizmu. Dolná komora Košutov prejav jednohlasne 
prijala. V hornej komore sa však stretol s odmietnutím. Skôr 
ako sa patová situácia mohla vyjasniť, vypukla revolúcia vo 
Viedni. Proti davom zakročilo vojsko a bolo niekoľko desiatok 
mŕtvych. Cisár Ferdinand V. napokon nariadil vojakov 
stiahnuť a prisľúbil zmenu systému. Metternich abdikoval 
a odišiel do exilu, prísna cenzúra bola zrušená, Rakúsko malo 
dostať ústavu. Radikalizovanie más Viedenčanov ovplyvnil 
aj Ľudovít Košut, lebo jeho bratislavská reč preložená do 
nemčiny, burcovala ulice. Preto sa stal veľmi populárnym. 
Krátko po utíšení bojov vo viedenských uliciach snemová 
deputácia z Bratislavy navštívila cisára v Hofburgu. Stanovila 
také požiadavky, ktoré vlastne znamenali, že Uhorsko bude 
s Rakúskom spojené len osobou panovníka. Dvor zaskočený 
udalosťami všetko bez väčšieho odporu schválil. 15. marca 
prepukla revolúcia aj v Pešti, ale bola nekrvavá. Nadšené davy 
strhnuté básňami Alexandra Petroviča, ktorý si len niekoľko 
rokov predtým zmenil priezvisko na Petőfi , zaplavili ulice.

Neskôr bol tento deň povýšený na štátny sviatok 
Uhorska a Maďari ho slávia dodnes. Košut mal však na 15. 
marec kritický názor a posmešne ho nazýval „parazólovou“ 
revolúciou. Jeho egocentrickej povahe najviac vadilo, že 
hrdinom nebol on, ale Petrovič – Petőfi , ktorého velebila 
peštianska ulica. Stojí však na zamyslenie, že dvaja Slováci 
– Košut v Bratislave a Petrovič (Petőfi ) v Pešti boli strojcami 
revolúcie v Uhorsku.

história

Ľudovít Baťán (1807 – 1849), prvý predseda uhorskej vlády
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Za vypätej situácie sa v Bratislave ustanovila prvá uhorská 
vláda, nazývaná ministerstvo. Jej predsedom sa stal Ľudovít 
Baťán. Košutovi bol pridelený rezort fi nancií, aby nezáživná 
práca otupila jeho radikalizmus. Od 18. marca 1848 uhorský 
snem v rýchlom slede prijal zákony, ktoré znamenali koniec 
feudalizmu. Rušili nielen poddanské vzťahy, ale zavádzali 
aj nové liberálne slobody. Zároveň sa napĺňali ambície 
maďarskej šľachty o čo najväčšiu mieru nezávislosti na 
Viedni. V čase, keď bolo schvaľovanie zákonov v plnom 
prúde, zo snemu odišiel Ľudovít Štúr a  Bratislavu opustili 
aj chorvátski a srbskí vyslanci. Revolučné udalosti rozpálili 
maďarský šovinizmus a v Bratislave sa už necítili bezpečne.

V priebehu niekoľkých dní bol prijatý celý rad 
ďalších zákonov, ktoré zrušili dovtedy panujúci feudálny 
poriadok. Boli  odstránené urbárske vzťahy, naturálne 
dávky zemepánovi  a bezplatná robota, cirkevný desiatok 
aj zemepanská súdna právomoc. Tým aspoň na papieri 
zaniklo poddanstvo. Všetci obyvatelia Uhorska sa stali 
občanmi s  rovnakými právami i povinnosťami. Zákony 
umožňovali slobodu tlače, zhromažďovacie a spolčovacie 
slobody, pravda  s rôznymi prekážkami. Väčšina ľudí 
prijala novoty s nadšením, lebo panovalo všeobecné 
presvedčenie, že niekdajší poddaní sa stanú pánmi. Iba 
starí zemania sa nechceli zmieriť so stratou výsadného 
postavenia. Predvídavejší jednotlivci si už skupovali prach 
a olovo. Revolučné vrenie zachvátilo aj obce na Záhorí 
a mestečko Stupava sa stalo dôležitým centrom, odkiaľ 
sa rôzne správy šírili do okolitých dedín, kde ľud ešte 
nemal potrebné informácie o najnovšom dianí. Všeobecné 
rozhorčenie spôsobila najmä neochota zemepanských 
úradníkov zmieriť sa s oslobodením poddaných, najmä so 
zrušením roboty. Vzhľadom na to, že jarné práce na poliach 
boli v plnom prúde, potrebovali poddaných využiť. Panstvo 
nebolo ochotné uznať platnosť marcových zákonov, až 
kým ich nepodpíše panovník. Súčasne sa vyostrila otázka 
vlastníckych práv rôznych pozemkov, na ktoré si nárokovalo 
panstvo i oslobodení poddaní. Napätie medzi obyvateľmi 
Stupavy a Mástu na jednej strane a panskými úradníkmi 
rýchlo narastalo. 26. marca 1848 sa na trhový deň v Stupave 
zhromaždilo veľa ľudí, ktorí vyjadrovali svoju nespokojnosť 
s vrchnosťou. Stupavský okresný slúžny Rajner hlásil do 
Bratislavy, že ľud sa zastrájal vymôcť si spravodlivosť 
u samotného palatína. Dokonca obec Mást poslala na 
bratislavský snem dvoch emisárov – Suchého a Lachkoviča, 
aby ich samotní poslanci poučili, čo majú vlastne robiť. Oboch 
sa ujal Ľudovít Košut a obyvateľom obce napísal list, ktorým 
ich ubezpečil, že sa stali slobodnými občanmi a ich sťažnosti 
ohľadom vlastníckych práv vyrieši osobitný súd. Originál 
tohto zriedkavého dokumentu sa nezachoval, poznáme ho 
len v maďarskom odpise slúžneho Rajnera, lebo ten o celej 
záležitosti podával podrobné hlásenie. Je isté, že obsah 
listu čítali na obecnom zhromaždení v Máste pred domom 
richtára a obyvateľom ho museli tlmočiť do slovenčiny:
Občania obce Mást, týmto vás ubezpečujem a na vaše 
ukľudnenie hodnoverne vám na známosť dávam, že 
vy už viacej nie ste poddanými, ale slobodnými ľuďmi. 
Ste rovnako slobodnými občanmi tohto štátu ako 
najpoprednejšie knieža či gróf, lebo z rozhodnutia 

krajinského snemu všetky urbárske služobnosti, dane, 
roboty, deviatky a všetko ostatné bolo zrušené a urbárski 
sedliaci a želiari sa stali slobodnými majiteľmi. Všetky 
ponosy týkajúce sa vlastníctva polí, lesov pasienkov po 
skončení krajinského snemu štátom určený súd bude 
riešiť podľa práva a pravdy, a preto buďte pokojní a tešte 
sa zo slobody a v pokoji obrábajte svoje polia ako slobodní 
ľudia a nech Boh dá, aby ste sa vďaka snemom udelenej 
slobode stali šťastnými a majetnými občanmi vlasti.

Bratislava 30. marec 1848, 
Košut Lajoš, krajinský vyslanec1

Následkom takejto agitácie došlo k mnohým konfl iktom. 
Ľud omámený heslom Bratstvo, rovnosť sloboda si 
predstavoval slobodu po svojom: Veď keď aj pán krajinský 
vyslanec a teraz i zodpovedný minister nám na písme 
dali, že sme už ako tie kniežatá a grófi  a tak i my môžeme 
robiť čo oni robili, znelo v Máste a nielen tam. Tak sa začalo 
masové pytliactvo, nekontrolovateľné rúbanie stromov 
v hájených lesoch, zaorávali sa poľné cesty, každý si chcel 
otvoriť šenk a čapovať víno, na mnohých miestach sedliaci 
vyberali mýto, privlastňovali si spoločné pozemky a dialo 
sa množstvo iných priestupkov. Začiatkom apríla sa situácia 
v Stupave do istej miery upokojila, aspoň v takom zmysle 
podal hlásenie okresný slúžny Rajner. Obyvatelia si plnili 
svoje povinnosti a aj vykonávali roboty, ale už nie celkom 
zdarma. Panstvo muselo dať každému, kto sa dostavil na 
panštinu víno, chlieb i mäso. Situácia sa však rýchlo menila. 
Už v polovici apríla stupavskí želiari chodili do hájených 
lesov na drevo a v mestečku ho predávali. Mnohí čapovali 
vo svojich domoch víno, čo bolo dovtedy veľmi obmedzené. 
Odvolávali sa na to, že v obciach i tak existujú obecné krčmy. 
Obyvatelia Mástu dokonca násilím odobrali richtárovi pečať, 
aby ju neodovzdal panstvu.2

história

Prvá samostatná uhorská vláda
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V apríli vypukli protižidovské búrky v Bratislave 
a rozšírili sa aj po vidieku. Podobné výtržnosti, k akým došlo 
v Bratislave či v Novom Meste nad Váhom, kde rozvášnené 
davy pri rabovačkách zabili aj troch židov, sa v Stupave 
našťastie neudiali, ale aj tu panovalo napätie medzi domácim 
obyvateľstvom a početnou židovskou komunitou. Ako 
dôsledok vyhrotenej situácie a nepokojov bolo 27. apríla 
1848 vyhlásenie štatária na území celej Bratislavskej stolice 
palatínom Štefanom. Okresný slúžny prikázal richtárom, 
farárom a notárom celého Stupavského okresu oboznámiť 
ľudí s jednotlivými bodmi nariadenia o výnimočnom stave. 
Mástsky richtár Jakub Lachkovič písomne potvrdil, že o tom 
oboznámil obyvateľov. V Stupave prečítal body štatária 
kňaz hneď po sv. omši. Štatárium sa slovensky nazývalo 
aj náhly súd. Vrchnosť dala rozvešať drevené tabuľky na 
všetkých križovatkách ciest, aby ľud vedel, čo je vo veci. Ale 
oznamu v slovenčine často chýbali potrebné dĺžne, a tak sa 
vtipkovalo, že v tej či onej stolici „nahli sud“.

Aby nastalo upokojenie vášní, na pokyn vlády sa 1. mája 
1848 konali sviatky slobody a zbratania. Zhromaždenému 
ľudu sa čítali marcové zákony. Po slávnostných rečiach 
nasledovali hostiny a veselice. Rečníkom sa však odporúčalo, 
aby nepripomínali medzinárodné súvislosti veľkých 

spoločenských premien, ale skôr zdôrazňovali ústretovosť 
šľachty voči poddaným. V  Uhorsku sa začal rodiť mýtus, 
že vlastne šľachta dobrovoľne a spontánne zabezpečila 
slobodu ľudu. To jej výrazne napomohlo udržiavať si moc aj 
v podmienkach občianskej spoločnosti. Keď 15. marca 1898 
v Máste slávili 50. výročie zrušenia poddanstva a uhorskej 
revolúcie, notár Eduard Komňanský v slávnostnom 
príhovore nevybočil z ofi ciálneho rámca bludov a poloprávd, 
že ľud má za svoje oslobodenie ďakovať zemanom: V 48. 
roku sami zemani lud z jeho utisknutosti vizdvihli 
a vipovedali v sneme, že uhorskej krajini každý človek 
jednaké právo mat bude... Tento den teda, od kterého 
nás 50 rokuv oddaluje, slávime dnes a s dobrým srdcom 
a s mišlenkú sa rozpamatávame na tých, kterí nám našu 
slobodu vibojovali a na tých, kterí svoje viššie práva ludu 
takrečeno daruvali...3

Nie všade dostali obyvatelia zrozumiteľné informácie 
o presnom znení marcových zákonov. Na sklonku mája 
1848 obyvatelia Stupavy žiadali u orgánov Bratislavskej 
stolice vysvetlenie nejasností, a najmä preklad zákonov do 
slovenčiny.4 Skutočnosť, že sa zákonné opatrenia azda aj 
zámerne nepreložili do reči, ktorej by ľud rozumel, prispela 
ku všeobecnému chaosu.
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Ten panoval aj v hlavnom meste 
ríše. Na konci mája 1848 vypukla 
druhá revolta vo Viedni. Cisár 
Ferdinand V. aj s dvorom odišli do 
Innsbrucku a mesto prenechali 
revolučnému výboru. Vláda ani 
panovník nemali na obnovenie 
poriadku dostatok vojska, lebo 
hlavné sily boli viazané na severe 
Apeninského polostrova, kde 
maršal Radecký viedol ťažké boje 
s armádou Sardínskeho kráľovstva 
a oddielmi vlastencov. Na konci mája 
však vypukla vojna aj v Uhorsku. 
Srbi vypovedali poslušnosť uhorskej 
vláde a chopili sa zbraní. O krátky čas 
sa vzbúrili aj Rumuni. Chorváti už od 
apríla neprijímali nariadenia z Pešti 
a vracali ich späť. Aj Slováci si chceli 
zabezpečiť dôstojné postavenie 
v  krajine a v máji 1848 formulovali 
Žiadosti slovenského národa. Baťánova vláda ich zmietla 
zo stola a na hlavných predstaviteľov slovenského pohybu 
vydala zatykač. Štúr, Hurban a Hodža sa ocitli vo veľkom 
nebezpečenstve. Ľudovít Štúr tajne prišiel do Modry, aby 
sa ukryl u brata. Tu ho vypátrali gardisti. Vďaka obetavosti 
horára Svatíka prešiel v noci cez hory na druhú stranu 
Malých Karpát. Niekoľko dní sa ukrýval na katolíckej fare 
v Jablonovom, kde sa ho ujal slovenský národovec farár 
Ján Galbavý. Gardisti po Štúrovi snorili aj tu, ale jeho úkryt 
neobjavili. 31. mája 1848 kňaz odviezol Štúra do Hochštetna 
(dnes Vysoká pri Morave), kde šťastne prešiel cez Moravu do 
Rakúska. Ján Galbavý až do svojej smrti slúžieval v tento deň 
ďakovnú omšu Te Deum za svoju i Štúrovu záchranu.5

Žiadosti slovenského národa predstavovali vrchol 
slovenského politického úsilia na pôde Uhorska. Po ich 
zverejnení vláda dôrazne zakročila a národné hnutie 
potlačila. No nielen prostredníctvom sily, ale aj pomocou 
tzv. vlasteneckej propagandy určenej Slovákom. Slovenské 
mestečká a obce zaplavili brožúry a letáky odsudzujúce 
národovcov, velebiace Košuta a vychvaľujúce prednosti 
maďarského jazyka. Účinok promaďarskej propagandy 
znásobovala aj skutočnosť, že Slovenskje národnje novini 
zanikli. Posledné číslo vyšlo 9. júna. Redakcia vedená Jankom 
Štúrom nedokázala zabezpečiť kauciu päť tisíc zlatých 
predpísanú marcovými zákonmi na politický časopis.

Zato však od júna vychádzal v Pešti so štedrou fi nančnou 
podporou ministerstva týždenník Prjatel ludu, ktorý mal 
získať kolísavých Slovákov pre politiku uhorskej vlády. 
Často šíril falošné zvesti. Na sklonku júna uverejnil senzačnú 
správu, že v Prahe Hurbana zastrelili ako buriča, čo nebola 
pravda. Podobné neoverené správy dráždili verejnosť. 
Koncom júla sa šírili nepravdivé chýry o veľkých roľníckych 
nepokojoch v dedinách na okolí Malaciek. Údaje o mŕtvych 
a ranených sa nepotvrdili, no aj tak bolo do tejto oblasti 
z Bratislavy poslané vojsko s príkazom zabrániť revolte, 
ktorá hrozila vypuknúť každým okamihom. Situácia sa 
tu vyostrila najmä v dôsledku pretrvávania konfl iktov 

medzi panskými úradníkmi a niekdajšími poddanými. 
Oddeľovanie panských, obecných a poddanských pozemkov 
bolo kvôli komplikovaným a často i nejasným majetkovým 
vzťahom mimoriadne zložité. Na prechmaty zemepanských 
úradníkov pri rušení poddanstva a odovzdávaní urbárskej 
pôdy roľníkom sa sťažovali aj obyvatelia Mástu priamo 
uhorskému ministrovi pravosúdia Františkovi Deákovi, ktorý 
ich listom poučil o ich právach.6  Ten istý minister nariadil 23. 
júla Bratislavskej stolici, aby vyšetrila sťažnosti obyvateľov 
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Stupavy vo veci urbárskych dávok a deviatku. Stupavčania 
sa totiž sťažovali priamo peštianskej vláde na nespravodlivé 
a nezákonné usporiadanie vlastníckych a daňových 
pomerov.7 Nespokojnosť hrozila prerásť do vzbury, a preto 
bratislavský podžupan Michal Jankó požiadal oblastného 
vojenského veliteľa Lamberga, aby do Stupavy poslal dve 
stotiny riadneho vojska, ktoré malo svojou prítomnosťou 
pomôcť utlmiť vášne. Pomery sa však neupokojovali. 14. 
augusta vládny komisár Kazimír Tarnóci (Tarnóczy) podával 
správu ministrovi vnútra Bertalanovi Szemeremu o postoji 
obyvateľstva na okolí Bratislavy. Zmienil sa o silných 
protižidovských náladách, ktorých pôvod však treba hľadať 
v úžere. Na negatívny postoj voči židom vplýva aj skutočnosť, 
že židia sú revolučnými agitátormi vo Viedni. Tarnóci 
zdôraznil ľahostajný až odmietavý postoj tunajších Slovákov 
voči uhorskej vláde. V prípade konfl iktu s Rakúskom je toto 
územie pre vládu stratené.8

Uhorsko si začalo budovať vlastnú ozbrojenú moc, 
takzvané vlastibranné (honvédske) vojsko. Na júlovom 
sneme v Pešti Košut presadil myšlienku oddelenia meny 
kvôli vysokému zahraničnému dlhu. Začiatkom septembra 
už boli v obehu nové papierové peniaze – košútovky. Na 
bankovkách boli nápisy vo všetkých jazykoch národov 
Uhorska, aj v slovenčine. Podobného gesta sa Slováci dožili 
až po vzniku ČSR.

Vďaka šťastnému víťazstvu Radeckého v bitke pri Novare 
25. júla 1848 sa na čas prerušili boje v Taliansku. Otrasený 
trón monarchie sa opäť pozviechal. Ferdinand V. sa opäť 
vrátil do Viedne a pokúsil sa obnoviť svoju moc v Uhorsku. 
Vzťahy medzi Viedňou a Pešťou sa zhoršovali. Viedeň 
spočiatku plánovala zlomiť odpor Maďarov prostredníctvom 
národností a tajne podporovala ich odboj.

11. septembra 1848 chorvátske vojská vedené bánom 
Jelačičom prekročili Drávu a vydali sa na pochod smerom 
k Pešti. Ešte niekoľko dní predtým, 5. septembra 1848 vydal 
Michal Miloslav Hodža vo Viedni proklamáciu k slovenskému 
národu o maďarskej nespravodlivosti. Posledným 
prostriedkom ako s ňou skoncovať bola podľa Hodžu vojna. 
Zakrátko sa vo Viedni sformovala Slovenská národná rada 
pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu. S tichou podporou 

najvyšších vládnych miest bola pripravená prvá slovenská 
dobrovoľnícka výprava. Ministerský predseda gróf Ľudovít 
Baťán 19. septembra 1848 vyzval na mobilizáciu síl do boja 
proti Chorvátom, Srbom a slovenským dobrovoľníkom. Aby 
sa do radov vojska prihlásilo čo najviac ľudí, Baťán nechal 
proklamáciu vytlačiť aj v slovenčine a falošne vyhlasoval, že 
buriči, chcú nazpäť všetky urbárske záväzky uviesť a vlasť 
našu o zákonnú samostatnosť pripraviť. Snaha uhorskej 
vlády zmobilizovať čo najväčší počet brancov na Záhorí 
zlyhala. Ešte 27. septembra 1848 informoval zo Stupavy 
slúžny Záhorského okresu Bratislavskej stolice Vojtech 
Buoc svojho nadriadeného podžupana Michala Jankóa 
o výsledkoch agitácie. Vo všetkých obciach, kde usporiadal 
zhromaždenia, sa z davu ozývali otázky, či je nábor nováčikov 
na príkaz uhorskej vlády alebo kráľa. Keď Buoc odpovedal, že 
sa tak deje na príkaz vlády, ľudia žiadali, aby rozkaz potvrdil 
aj kráľ. V Gajaroch na výzvy chopiť sa zbraní na obranu 
vlasti ľudia Buocovi odpovedali: Chorváti ani Slováci nie 
sú naši nepriatelia, to je panská záležitosť a my pre pánov 
vojakov nedáme. Storočia sme im vojakov dávali, teraz 
nech idú sami bojovať. Z ľudnatých obcí ako Plavecký Peter 
či Plavecký Mikuláš získal iba po jednom brancovi. Na záver 
hlásenia odporúčal fi nančne motivovať vlastibrancov, lebo 
ani najvlasteneckejšie výzvy, ani propaganda nebol účinné.

Ešte 18. septembra 1848 prekročili oddiely slovenských 
dobrovoľníkov hranice Uhorska a tiahli cez kopaničiarsky 
kraj smerom na Myjavu. Pochod asi piatich stovák 

história

Vojaci honvédskeho vojska

Hurbanovský dôstojník a vojak



17

ozbrojencov pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu a velením 
moravsko-českých dôstojníkov Bloudka, Zacha a Janečka 
vyvolal vrenie v západnej časti Nitrianskej stolice i na Záhorí. 
Ľud z myjavských a staroturanských kopaníc sa hrnul pod 
zástavy dobrovoľníkov. Vrchnostenské orgány sa obávali, že 
aj po záhorských obciach sa povstanie rýchlo rozšíri, a preto 
sa pokúšali znevážiť vodcov slovenskej výpravy. Využili 
tú skutočnosť, že povstanie vzbĺklo v čisto evanjelickom 
kraji a na čele SNR boli samí evanjelici, čo sa ukázalo ako 
politická chyba. Stoličné orgány počítali s náboženským 
antagonizmom a ešte neprekonanými predsudkami. 
V  katolíckych dedinách a mestečkách Záhoria šírili zvesti, 
že povstanie je protikatolícky zamerané. Kostelného 
Slovácke noviny vydávané v Bratislave a Pelikánov plátok 
Vudce z  Trnavy šírili do sveta výmysly o náboženskej vojne 
luteránov proti katolíkom. Fantazírovali o povstaní luteránov, 
ktorí chcú zničiť katolícku cirkev. Pravda, štátna moc 
nezostala len pri fabrikovaní výmyslov, ale ihneďpodnikla 
rozhodné kroky na potlačenie rozmáhajúceho sa ľudového 
hnutia. Aby buriči zlapaní a obesení byť mohli, predseda 
uhorskej vlády Ľudovít Baťán vypísal odmenu 50 zlatých za 
každého zajatého slovenského povstalca. Mnoho ľudí uverilo 
propagande, iní sa nechali zlákať vidinou peňazí a tak sa 
propagandou obalamutení Slováci hlásili do oddielov gárd. 
Mladý katolícky stupavský kaplán Ignác Juračka vedel, že 
reči o povstalcoch sa vôbec nezakladajú na pravde. Osobne 
sa poznal so Štúrom i Hurbanom a ako autor niekoľkých 

článkov i básní v Štúrových Národných novinách či v Orlovi 
Tatranskom sa preukázal ako horlivý a  uvedomelý Slovák. 
Juračka bol v posledné septembrové dni v stupavskej 
fi liálke Pajštún (Borinka), kde si konal obvyklé kaplánske 
povinnosti. Zvesti o Hurbanovi šírené Maďarmi a ich 
prívržencami účinkovali aj na tunajší ľud. Mladý kaplán 
však vysvetľoval zhromaždeniu: Nebojte sa ani Jelačiča, 
ani Hurbana, sú to muži spravodliví, ktorí za cisára a za 
náš národ bojujú, vám Slovákom iste ubližovať nebudú, 
len zotrvajte vo vernosti vášmu panovníkovi... Tieto slová 
boli príčinou Juračkovho utrpenia a takmer ho stáli aj život. 
Na udanie nejakého Nemca z Pajštúna slúžny Buoc, veľký 
nepriateľ všetkého slovenského, vec vyšetril a spis odoslal 
do Bratislavy. 30. septembra bratislavský župan gróf Jozef 
Pálfi  zo Senice hlásil podžupanovi Jankóovi do Bratislavy, 
že Brezová a Myjava sú obsadené a vojna so slovenskými 
dobrovoľníkmi a vzbúrencami sa skončila. Na obálku 
súrneho a úradného maďarského listu po slovensky pripísal: 
Richtári svatojansky, malacki a stupavski po konyikovi ve 
dnye v noczi do Prešpurku pod velikym odpovidanim.10 

Napriek víťazstvu perzekúcie proti Slovákom pokračovali aj 
v oblastiach, kde k povstaniu nedošlo. Krátko pred polnocou 
10. októbra 1848 vpadli do stupavskej fary a z postele vyvliekli 
obľúbeného kaplána. Ešte v noci sa ocitol v bratislavskom 
župnom väzení, kde celé štyri týždne čakal na proces. 11. 
novembra ho vojenský súd odsúdil na smrť obesením. Za 
vzorného kaplána však intervenovali rodičia, ktorí prišli 
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od Skalice a viacerí vplyvní kňazi na čele s bratislavským 
kanonikom Forgáčom (Forgách). Forgáč sa sám vybral do 
Pešti, aby orodoval za Juračku u novozvoleného predsedu 
uhorskej vlády Ľudovíta Košuta. Napokon aj s pomocou 
ostrihomského arcibiskupa Háma dosiahli priaznivejší 
výsledok. Košut napísal predsedovi vojenského súdu 
Artúrovi Görgeimu (Görgey) list, v ktorom upozornil na 
to, aké nepriaznivé následky by mala poprava obľúbeného 
katolíckeho kaplána „Gyuvaczkaiho“ – takto totiž Košut 
prekrstil Ignáca Juračku.11 Görgei odstúpil celú záležitosť 
civilnému súdu, čo stupavskému kaplánovi zachránilo život. 
Juračka pobudol v bratislavskom väzení ešte vyše mesiaca. 
V tom čase však vypukla medzi Viedňou a Pešťou otvorená 
vojna. Pred príchodom cisárskeho vojska 15. decembra 1848 
košutovci evakuovali všetkých väzňov do Komárna, medzi 
nimi aj Juračku. Tu zažil najhoršie ponižovanie zo strany 
nahuckanej maďarskej luzy. Z Komárna viezli Juračku loďou 
do Pešti. Našťastie 4. januára 1849 cisárski vojaci obsadili Pešť 
a chorvátsky bán Jelačič prikázal väzňa prepustiť. Stupavskí 
farníci privítali oslobodeného martýra s dvojnásobnou 
radosťou, lebo ho už považovali za mŕtveho.12

Kým Juračka čakal, udalosti nabrali dramatický spád. 
Nielen slovenskú dobrovoľnícku výpravu, ale aj Jelačičovo 
vojsko postihol neúspech. Na konci septembra 1848 v bitke 
pri Pákozde bol jeho pochod na Pešť zastavený. Jeho vojsko 
nedokázalo poraziť Maďarov v zrážke pri Pákozde neďaleko 
Stoličného Belehradu. Jelačič si uvedomil, že na dobytie Pešti 
nemá dosť síl a zmenil smer pochodu. Tiahol k hraniciam 
Rakúska iba občas znepokojovaný gardami a honvédmi. 

V tom čase sa pretrhli posledné spojivá medzi Pešťou 
a Viedňou. Palatín Štefan odišiel do Rakúska a vzdal sa úradu. 
Ferdinand V. vymenoval za veliteľa všetkých vojsk v Uhorsku 
podmaršala Františka Filipa Lamberga, ktorý predtým slúžil 
v Bratislave. Ten chcel ešte rokovať s predstaviteľmi uhorskej 
vlády, ale na Reťazovom moste spájajúcom Pešť s Budínom 
ho 28. septembra rozzúrený dav vytiahol z koča a na mieste 
zmasakroval. Na vraždu reagoval panovník rozhodnými 
opatreniami. Manifestom z 3. októbra 1848 rozpustil uhorský 
parlament, vládu a proklamoval výnimočný stav. Za hlavného 
veliteľa všetkých vojsk v Uhorsku vymenoval bána Jelačiča. 
Umiernený predseda vlády Ľudovít Baťán sa zriekol úradu 
a s ním aj väčšina ministrov. Výkonnej moci sa ujal Výbor 
na obranu vlasti Slovákmi nazývaný aj Vlasťobraňujúce 
zveriteľstvo na čele s Košutom a vyhlásil kráľov manifest 
za neplatný. Dvorské kruhy sa rozhodli otvorene vystúpiť 
proti Uhorsku a mobilizovali vojsko. Príslušníci viedenského 
granátnického pluku odmietli plniť rozkazy a vzbúrili sa. 
K vojakom sa pripojil ľud z viedenských predmestí. Davy 
ovládli mesto a nespokojnosť si vyliali na predstaviteľoch 
režimu. Ministra vojny grófa Latoura obesili na kandeláber. 
Viacerí členovia vlády len zhodou šťastných okolností unikli 
podobnému osudu. Viedeň opustil aj cisár s dvorom. Na 
dlhší čas sa usadil v Olomouci. Generál Alfréd Windischgrätz 
vyhlásil výnimočný stav a nariadil obkľúčiť mesto všetkými 
dostupnými vojenskými jednotkami. Wallmodenov prápor 
a Ceccopieri potichu vyprázdnili Bratislavu a stiahli sa 
k  Stupave. Po obdržaní potrebných rozkazov sa vydali na 
pochod proti viedenským revolucionárom. Od východu sa 
k Viedni blížil Jelačič s Chorvátmi a srbskými hraničiarmi. 
Mesto sa však nevzdalo. Ťažké boje trvali viac ako týždeň 
a vyžiadali si 2 000 mŕtvych. Viedenskí revolucionári 
očakávali pomoc z Uhorska, kvôli ktorému vlastne vzbura 
vypukla. Košut istú dobu otáľal. Napokon oddiely národných 
gardistov prekročili rakúske hranice a tiahli ku Viedni. Ale 
bán Jelačič skrížil Maďarom cestu a 30. októbra ich pri 
Schwechate porazil. O osude revolúcie bolo rozhodnuté.

Niekoľko dní po schwechatskej bitke sa Košut nakrátko 
zastavil aj v Bratislave, v meste, kde sa v roku 1832 začala 
jeho politická kariéra. Snažil sa povzbudiť morálku a vzkriesiť 
vlastenecké city u obyvateľov Záhoria. Uvedomoval si 
kľúčový význam regiónu z vojenského hľadiska a bolo mu 
známe aj silné slovenské cítenie tunajšieho ľudu. Preto 
povolal predstaviteľov obcí Záhorského okresu Bratislavskej 
stolice (župy) na neformálnu schôdzu. Familiárne ich oslovil 
„milí krajania“. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že pre veľkú 
zaneprázdnenosť si slovenčinu tak dokonale neosvojil, 
aby sa s nimi mohol pozhovárať bez tlmočníka. Ubezpečil 
ich, že nerobí rozdiel medzi národmi Uhorska, lebo všetci 
obyvatelia sú príslušníkmi uhorského národa a nikomu sa 
nebráni hovoriť v jeho vlastnej reči. Aby získal ešte väčšie 
sympatie, udrel aj na sociálnu strunu. Zdôraznil, že jemu 
ide len o blaho občanov a prospech vlasti, nehľadá pre seba 
šťastie ani bohatstvo, lebo vždy bol chudobný a chudobným 
zostal. Slovákov vyzval, aby zostali verní a nedali sa zviesť 
sladkými rečami nepriateľov a zradcov. Košutove slová 
nemali veľký účinok. Iba v Zohore zorganizovali zbierku na 
boj za slobodu. Vyzbieralo sa 31 zlatých, ale vzhľadom na to, 
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že dedina mala vyše tisíc obyvateľov, bol to skôr žalostný 
výsledok.13

Po dobytí poslednej viedenskej barikády sa misky váh 
naklonili v prospech reakcie. Jej hlavným reprezentantom 
bol knieža Felix Schwarzenberg, ktorý bol 21. novembra 
vymenovaný za predsedu novej rakúskej vlády. Jeho švagor, 
knieža Alfréd Windischgrätz, majiteľ rozsiahlych statkov 
v Jablonici a na okolí, kam aj často zavítal, sa stal hlavným 
vojenským činiteľom. Dvojicu aristokratov českého pôvodu 
dopĺňal chorvátsky bán Josip Jelačič. Na bedrách týchto 
mužov, ktorých dopĺňal ešte maršal Radecký v Taliansku, 
ležala budúcnosť celej monarchie. Prvoradou úlohou 
bolo vysporiadať sa s rebelujúcim Uhorskom. Konfl ikt bol 
neodvratný. V čase bojov na viedenských barikádach vládlo 
v Stupave veľké napätie pre rôzne kolujúce zvesti, ale aj kvôli 
neustálemu pohybu vojska. 22. októbra sa rozniesol chýr, že 
cisárski vojaci odohnali Stupavčanom desať kusov dobytka 
zo stáda, ktoré sa páslo na lúkach na Hajbróde. Nebola to 
celkom pravda. Niektorí obyvatelia sami hnali dobytok 
do Rakúska, aby ho tam speňažili. Viedenčania trpeli 
nedostatkom potravín a hladom, a tak viacerí podnikavci 
pašovali dobytok a iný tovar za rieku Moravu. V tomto čase 
niektorí stupavskí židia preukázali podnikateľské schopnosti, 
bez ohľadu na nebezpečenstvo. Eliáša Geiringera, ktorý sa 
pokúsil do Rakúska prepašovať olej však na hranici chytili. 
10. novembra opäť prehnali 60 kusov rožného statku do 
Marcheggu, čo bolo v tom čase už prísne zakázané.

Ešte dva dni predtým komisár pre vnútorné záležitosti 
Ladislav Čáni (Csányi) zakázal akýkoľvek styk so zahraničím. 
Stupavský richtár dostal od slúžneho vyrozumenie, že 
nik nesmie prechádzať cez hranice do susedného 
Rakúska, lebo krajina od zradcov odtiaľ prichádzajúcich 
do nebezpečenstva uvedená bola.14 Komisár nariadil 
bratislavskému podžupanovi Michalovi Jankóovi prísne 
potrestať každého, čo poruší zákaz. 11. novembra prikázal 
skonfi škovať obyvateľom Stupavy všetky strelné zbrane. 
Práve preto oblastné vojenské veliteľstvo poslalo do 
mestečka dve kompánie, pešiakov a 30 husárov, aby asistovali 
pri domových prehliadkach a schladili rozpálené mysle. 
Čáni sa zároveň vyhrážal štatariálnym súdom každému, 
kto pytliactvom spôsobí čo i len najmenšiu škodu v lesoch 
stupavského panstva.15 Rieka Morava sa stala vojnovou 
líniou. Najprv ju strážili národné gardy. Gardisti pochádzali 
z radov miestneho obyvateľstva. Väčšina sa do gardy hlásila 
najmä z túžby dostať strelnú zbraň a uniformu, a nie preto, 
aby bránili slobodu uhorskej vlasti. 20. novembra gardisti 
preventívne podpálili most v Devínskej Novej Vsi. Na rozkaz 
veliteľa vojenských síl na západe generála Artúra Görgeiho 
sem boli presunuté ďalšie jednotky. Skladali sa z oddielov 
rôznej kvality – dobrovoľní národní gardisti, mobilné gardy, 
honvédi a aj niekdajší cisárski vojaci, ktorí prešli na stranu 
Košuta. V okolí Stupavy boli dislokované pod velením Petra 
Kostolániho. Priamo v mestečku sa ubytovali dve pešie stotiny 
a jedna stotina husárov. Delostreleckú batériu nechal veliteľ 
zakopať pri novom železničnom moste neďaleko Devínskej 
Novej Vsi. Za Moravu vyslal malé prieskumné hliadky. Útok 
však ešte neprišiel, lebo v Olomouci pripravovali zmenu 
na najvyššom mieste. 2. decembra 1848 odstúpil cisár 

Ferdinand V. v prospech svojho sotva 18-ročného synovca 
Františka Jozefa. Novému panovníkovi vojenské jednotky 
prisahali vernosť. Zvyškový uhorský parlament túto výmenu 
na tróne neuznal. Vzápätí vtrhli rakúske zbory do Uhorska 
s cieľom skoncovať s odbojom. 12. decembra 1848 sa už 
predné hliadky cisárskych vojsk objavili na druhom brehu 
Moravy. Obyvateľstvo prežívalo búrlivé časy, lebo príchod 
cudzích vojsk znamenal vždy pohromu. A na dôvažok 12. 
decembra vo večerných hodinách vypukol v stodole Tomáša 
Fuseka v Máste požiar. Oheň sa rozšíril a plamene pohltili 
sedem stodôl. V každej bolo veľké množstvo sena, slamy 
a  ešte nepomláteného obilia.16 O dva dni rakúski vojaci na 
niekoľkých miestach prekročili Moravu. Hlavný úder však 
viedol maršal Windischgrätz po pravom brehu Dunaja. 17. 
decembra 1848 vládny komisár Ladislav Čáni zo Štvrtka na 
Ostrove informoval Košuta o priebehu operácií na rakúskych 
hraniciach a o strate Bratislavy. Rakúske vojsko zaútočilo 
v priestore Gattendorfu a vďaka prevahe rýchlo preniklo až 
k Magyaróváru. Uhorské oddiely sa stiahli cez Petržalku do 
Bratislavy a za sebou spálili pontónový (loďkový) most. Čáni 
nariadil ustúpiť aj Kostolániho brigáde, ktorá patrolovala 
v  okolí Stupavy. Pre rozptýlenosť svojich jednotiek vykonal 
rozkaz s istým oneskorením.

Stupavu obsadilo cisárske vojsko bez boja. Nové vedenie 
Bratislavskej stolice začalo robiť poriadky. V januári 1849 
obdržal stupavský richtár príkaz, aby stoličnej vrchnosti 
odovzdal všetky tlačené výzvy Košuta a Čániho, ktoré 
sa nachádzajú u neho na úrade. Rovnako mal odobrať 
podobné materiály aj obyvateľom Stupavy, ak ich mali. 
Štátne orgány zrušili platnosť uhorských bankoviek a 
nariadili ich odovzdať. Situácia sa do normálnych koľají 
dostávala iba pomaly. Košutovci mali aj na západnom 
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Cisár František Jozef I. (1830 – 1916)
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Slovensku stále veľa prívržencov. Stupava bola však pod 
prísnou kontrolou cisárskeho vojska a aj zemepáni Pálfi ovci 
nemali veľa sympatií pre uhorskú revolúciu. 4. marca 1849 
bola celej ríši naoktrojovaná kroměřížska ústava, ktorá 
obsahovala mnoho pozitívneho. Zaručovala osobnú slobodu 
a rovnoprávnosť všetkých občanov, rovnako aj slobodu 
tlače a oddelenie súdov od administratívy. Deklarovala 
síce jednotu celej ríše, ale zároveň umožňovala zvolávanie 
krajinských snemov. V ústave boli poistené aj základné práva 
každej obci. Zatiaľ však vo vojenskom vývine došlo k zvratu. 
V marci vypovedal sardínsky kráľ prímerie a na Apeninskom 
polostrove sa obnovila vojenská kampaň. Cisárska armáda 
trpela citeľným nedostatkom mužstva. Vojenská vrchnosť 
sa usilovala zvýšiť počet vojakov za každú cenu. V marci 
1849 najímali chlapov do vojska aj v Stupave a to len na 
obdobie, kým sa neskončí vojna. Dobrovoľníkom vysokým 
do päť stôp a dvoch cólov (155 cm) sľubovali 20 a vyšším 30 
zlatých v striebre na ruku. Okrem toho vojenské veliteľstvo 
ponúkalo ďalšie výhody, len aby sa súci chlapi našli. Richtári 
v Stupave a v Máste dostali príkaz oznámiť to obyvateľstvu. 
Zároveň museli opäť všetkých vyzvať, aby odovzdali zbrane 
a muníciu, ktorú doposiaľ ukrývali. V prípade zatajenia 
zbraní im hrozili vysoké tresty.17  Ale nábor do armády veľmi 
nepomáhal. Košutovci chytili druhý dych. Po víťazstvách 
uhorských revolučných vojsk nad cisárskymi zbormi pri 
Szolnoku a  Hatvane v apríli 1849 sa otvorila honvédom 
cesta k Dunaju. Nasledovala detronizácia Habsburgovcov 
a vyhlásenie nezávislosti. Uhorsko sa stalo republikou na 
čele s gubernátorom Košutom. Keď kapitulovala cisárska 
posádka aj v Budíne, ťažisko bojov sa prenieslo na západné 
Slovensko. Cisárske oddiely boli zatlačené až za Váh 
a očakával sa výpad úspechmi povzbudených honvédov 
smerom k Bratislave. V tiesnivej situácii sa cisár František 
Jozef obrátil na cára Mikuláša I. s prosbou o vojenskú pomoc 
a ten mu vyhovel. V druhej polovici mája 1849 prekročilo 
200 000 ruských vojakov severné hranice. Jeden ruský 

zbor postupoval cez Moravu k Hodonínu a odtiaľ tiahol cez 
Skalicu, Malacky, Stupavu k  Bratislave. 23. mája 1849 sa 
v Bratislave zišli viacerí uhorskí magnáti na čele s Móricom 
Pálfi m a  Mikulášom Esterházim (Esterházy) a  vydali 
proklamáciu, aby boli verbovaní uhorskí regrúti na ochranu 
trónu a dynastie. Nevedno ako pochodil Pálfi  s touto 
iniciatívou v Stupave, ale v celej krajine sa podarilo zverbovať 
sotva niekoľko sto mužov. Celá akcia bola len manévrom 
príslušníkov vysokej šľachty. Títo starokonzervatívci 
predvídali, že Košutov odboj bude s pomocou Rusov zakrátko 
potlačený. Ich cieľom bolo zachrániť vplyv a majetky 
revolúciou skompromitovaných šľachticov. V neposlednom 
rade tiež zabezpečiť otrasenú pozíciu Maďarom v štátnom 
aparáte. S maďarskou supremáciou v mnohonárodnom 
Uhorsku to vyzeralo veľmi biedne. Chorváti, Rumuni, Srbi 
i Slováci bojovali po boku cisárskych vojsk proti uhorským 
revolucionárom. Väčšina vojenských a politických vodcov 
Nemaďarov bola presvedčená, že ich národy si budú môcť 
svoje záležitosti sami a slobodne spravovať. V júni 1849 
bolo aj vodcom uhorskej revolúcie jasné, že spojenému 
náporu ruských a  rakúskych vojsk neodolajú. Barón Ján 
Jesenák (Jeszenák), mimoriadny komisár pre Bratislavskú 
a Nitriansku stolicu vydal v polovici júna rozkaz všetkým 
obyvateľom na všeobecné povstanie. Z domu, kde bývali 
dvaja chlapi, sa jeden musel zúčastniť všeobecného 
povstania. Mal si vziať sekeru, kosu alebo piku a jedlo na 
tri dni. Na čelo ľudových oddielov sa mali postaviť stoliční 
páni a kňazi a spoločne sa mali postaviť proti nepriateľovi. 
Ani v oblastiach, ktoré mali revolucionári pod kontrolou, 
sa nik nehrnul vyplniť takéto nariadenia. Naproti tomu do 
novo organizovaných slovenských oddielov sa dobrovoľníci 
hlásili. Tieto sa formovali od 10. mája v  Holíči zo zvyškov 
slovenského vojska, ktoré sa zúčastnilo neveľmi slávnej 
zimnej výpravy. Slovenský dobrovoľnícky pluk opustil 17. 
júna 1849 svoju holíčsku základňu a už v podvečer za spevu 
národných piesní jeho tri prápory vtiahli do Stupavy. 20. 

júna vykonal slávnostnú prehliadku 
slovenského vojska cisársky 
veliteľ bratislavského vojenského 
okruhu podmaršal von Kempen. Po 
prehliadke a cvičných streľbách sa 
zbor reorganizoval a vznikla nová 
stotina pod velením Janka Kučeru. 
Novým členom dobrovoľníckeho 
vojska sa v Stupave stal aj Mikuláš 
Dohnány, ktorý krátko po skončení 
revolúcie v knižke vydanej v Skalici 
ako prvý opísal Slovenské povstanie. 
23. júna navštívili dobrovoľnícky 
zbor táboriaci v Stupave Ľudovít 
Štúr a Michal Miloslav Hodža. 
Na pasienkoch pod stupavskými 
Šibenicami Štúr v prítomnosti 
hlavného veliteľa zboru baróna 
Lewartowského oslovil vojakov 
plamennou rečou plnou optimizmu: 
Slováci, bratia! Vstupujeme do 
nového života, do našej lepšej 
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Poprava Ľudovíta Baťána v Pešti 6. októbra 1849 
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budúcnosti. Kráčame do svätyne našej národnej slobody 
a nezávislosti od samopanstva maďarského. Stovky rokov 
čo hlodalo, to sa zmenilo v súčasnej dobe. Slovák je už 
voľný a navrátený k človečenstvu, od ktorého ho pekelná 
košutovská politika chcela odtrhnúť. Dané sú mu práva, 
o ktoré nás zlostný tyran chcel olúpiť.18

Vojsko i mnohých prítomných Stupavčanov oduševnili 
tieto Štúrove slová a naplnili ich nádejou, že Slováci sa stanú 
plnoprávnymi občanmi vo svojej vlasti. Nik netušil, že to 
bude trvať takmer celé storočie.

Dobrovoľnícky pluk sa zdržal v Stupave desať dní. 
27. júna 1849 prišiel rozkaz na urýchlený presun do 
Rače. Dôvodom bola aj rozrastajúca sa epidémia cholery, 
ktorá na obyvateľov mestečka doľahla už koncom mája. 
Pôvodcami nákazy boli pravdepodobne ruské vojská, 
ktoré sa cez Záhorie presúvali na sklonku mája. Epidémia 
trvala až do septembra 1849, ale jej intenzita, našťastie, 
nebola taká veľká ako v predchádzajúcich prípadoch. Na 
následky cholery zomrelo spolu 18 obyvateľov Stupavy.19 
Smrť slovenského dobrovoľníka, iba 17-ročného Jozefa 
Pauloviča pôvodom zo Starej Turej, ktorý v Stupave 26. júna 
1849 podľahol cholere, bola príčinou náhleho odchodu 
dobrovoľníckeho pluku. Počas  presunu cez Malé Karpaty 
do Rače sa rozšírili chýry o výpade honvédov k Hlohovcu 
a odtiaľ cez Piešťany k  Vrbovému. Slovenskí dobrovoľníci 
nadobudli presvedčenie, že majú byť poslaní v ústrety 
početnejšiemu nepriateľovi sami, lebo rakúske pluky sa 
sťahovali k Bratislave, ale rýchlo sa ukázalo, že poplašné 
zvesti sa nezakladali na pravde. Vojna v Uhorsku sa už 
v  tomto čase pomaly chýlila k svojmu záveru. V júli ruské 
a  rakúske zbory zatlačili honvédov až za rieku Tisu. 9. 
augusta sa novovymenovaný vrchný veliteľ uhorských vojsk 
poľský generál Jozef Bem ešte raz pokúsil  zvíťaziť, ale v bitke 

s  Rakúšanmi pri Temešvári utrpel porážku. 11. augusta sa 
Ľudovít Košut a ostatní ministri revolučnej vlády zriekli 
funkcií a emigrovali do Turecka. Moc prešla do rúk generála 
Artúra Görgeia a ten 13. augusta 1849 zložil s hlavnou 
časťou uhorského revolučného vojska pri Világoši zbrane. 
Defi nitívny mier v krajine nastal až 2. októbra 1849, keď 
kapitulovala aj komárňanská pevnosť. Revolučný a vojnový 
rozvrat pomaly pominul a aj v dejinách mestečka Stupavy sa 
v zmenených politických a spoločenských pomeroch začala 
nová etapa.
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Začiatky vojny
Keď toto besnenie nastalo, bola som ešte veľmi malé, 

nič nechápajúce dievčatko. Onedlho však, že sa niečo 
nedobré deje, bolo už možné vyčítať z ustarostených 
tvárí rodičov, keď napríklad začalo viaznuť zásobovanie 
potravinami a naša mamka nejednu noc prestáli pred 
mäsiarstvom, aby sa im ráno ušlo aspoň pol kila loja na 
„zápražku“ alebo omastenie „krumplí“ či „prosnéj kaše“. 

Pre potraviny sa vtedy začalo cestovať vlakom do bližšej 
oblasti južného Slovenska, zvanej „Maďare“. Bol to vlastne 
akýsi výmenný obchod. Stupavské ženy z nutnosti odnášali 
z i tak poloprázdnych skríň šatstvo aj iné textílie, lebo 
hladné krky bolo treba nasýtiť. Aj naša mamka vymenili 
za trochu múky jedny z dvoch šatôčok svojej dvojročnej 
dcérky Lidky. „Handlovalo“ sa so všetkým; na „Maďaroch“ 
bola vzácna aj nôška polienok dreva.

SPOMIENKY 
NA DRUHÚ SVETOVÚ VOJNU
Magdaléna Dovičičová
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Uplynulo už vyše šesť desaťročí od ukončenia hrôzu, strach a bolesť prinášajúceho vojnového konfl iktu. Zatvorím oči 
a rôzne obrazy a výjavy z týchto neradostných čias predo mnou defi lujú ako desivý fi lm, ktorého scenár, žiaľ, nebol 
vymyslený. Moje spomienky sú stále živé a tu ich ukladám do slov a riadkov.
Narodila som sa a vyrastala v rodičovskom dome v Cintorínskej ulici (terajšie č. d. 451/30), preto aj sled opísaných udalostí 
je najčastejšie zameraný na časť Stupavy, ktorej sa vtedy hovorilo „kremenica“ alebo „za humnama“. Do tohto príspevku 
som napísala aj viaceré udalosti, ktoré sú zaznamenané v Stupavskej kronike a pre rozšírenie obrazu som sem uložila aj 
spomienky niekoľkých pamätníkov z iných častí nášho mesta.

Letecká snímka Stupavy, okolo roku 1935
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Zásobovanie potravinami sa zlepšilo až v roku 
1942 zavedením potravinového prídelového systému. 
Nakupovalo sa na prídelové lístky, ktoré dostal každý člen 
rodiny. Ako deti sme mali najväčšiu radosť z ich ústrižkov na 
čokoládové aj nečokoládové cukríky. Ani týmto systémom 
potravín nazvyš nebolo, ale pri veľmi dobrom hospodárení 
s nimi ako-tak stačili. Z tohto systému boli vyradené roľnícke 
rodiny, ktoré mali nárok len na lístky na cukor. V tých časoch 
prekvital s potravinami „čierny obchod“, ale za ceny, ktoré si 
chudobná rodina nijako dovoliť nemohla. V tom čase sa tiež 
všetok textil nakupoval na body. Tieto poukážky dostávali 
aj rodiny roľníkov. Na prídel bola aj obuv a podrážky na ňu, 
a to len po jednom páre na osobu a rok. Do podrážok zimnej 
obuvi a bagančí sa natĺkali kovové cvoky, ktoré bránili ich 
zodieraniu. Tiež na prídel boli plášte na bicykel. Pohonné 
hmoty, v obmedzenom množstve, boli prideľované len tým 
majiteľom automobilov, ktorí ich skutočne nevyhnutne 
potrebovali. Prídelový systém na všetok tovar bol zrušený 
v júni 1953, keď sa uskutočnila peňažná reforma.

Osud našich židovských priateľov
Prišiel čas, keď Židom pripli žltú šesťcípu hviezdu. Nosila 

ju povinne, a na dobre viditeľnom mieste, aj rodina Armina 
Reicha, dobrého človeka, vlastníka menšieho obchodu 
s miešaným tovarom na Hlinkovej ulici (terajšia Hlavná). 
Reichovci bývali blízko nášho domu v terajšej Krátkej ulici. 
S ich deťmi, najstarším vytiahnutým Jenőm (Eugen), ktorý 
počas chlapčenského futbalového zápolenia vždy stával 
v  bráne predstavujúc sa ako Panenka, s ich synom Erichom 
a najmladšou dcérkou Rút, mojou veľmi dobrou kamarátkou, 

sme sa hrávali a stvárali nezbedy. Bolo nás neúrekom. Našu 
„kremeničiarsku bandu“ tvorili deti z našej a okolitých ulíc. 
Často za nami prichádzali i židovčence z „mestečka“, hlavne 
deti rodiny Duschinských, Icik (Izák) a Serena. Tam, pri 
starom aj cholerovom cintoríne, výmoľ, hliník, tam bolo 
naše eldorádo!

Všetkým spoločným hrám a priateľstvám však, žiaľ, 
odzvonilo začiatkom septembra 42. roku, keď som práve 
začala chodiť do 1. triedy ľudovej školy. Či osud tak 
chcel, že sme sa, idúc s mojou mamkou na ceste domov, 
stretli s  rodinou Armina Reicha? Táto rodina práve pred 
niekoľkými minútami opustila svoj domov a odchádzala 
pred obecný dom, kde mali všetci Židia sústredenie. Každý 
z nich niesol „pinklík“ len tých najpotrebnejších vecí, ako 
to mali povolené vrchnosťou. Spomínam si na pani Šarlotu 
Reichovú, na jej dovysoka vzpriamené a v päste zaťaté ruky 
a  jej slová: Za toto bude niekto pykať! Totiž, že nepôjdu do 
im pripravovanej akejsi „Zasľúbenej zeme“ asi tušili, a možno 
si boli istí už dlhšie. Pamätám si na tú presmutnú rozlúčku, 
na ten plač. Zaslzili oči aj pána Armina. Pani Reichová mi 
ešte krátko predtým darovala školskú aktovku, asi dobre 
vedela, že ju jej dcérka už potrebovať nebude. A Rutinka mi 
venovala svoju kaučukovú bábiku; dala som jej meno po 
svojej židovskej kamarátke.

Po odchode Židov tu boli verejné dražby – licitácie 
ich opusteného majetku. K arizácii prišlo skôr, ešte počas 
ich pobytu v našej obci. Zakaždým, keď vidím ukrutné 
dokumenty z vyhladzovacích táborov, myslím najviac na 
osud našich Reichovcov.
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Prípravy na najhoršie a poplachy
Čím viac sa približoval front k nášmu územiu, tým viac 

to aj v Stupave začínalo byť zlé-nedobré. Bolo vyhlásené 
stanné právo, vtedy známe ako „štatárium“, s príkazom 
obmedzeného pohybu osôb vo večerných uliciach. Po 
zotmení  nesvietili žiadne pouličné lampy, domácnosti 
museli mať zatemnené okná, čo veľmi starostlivo 
kontrolovali hliadky Civilnej protileteckej obrany - CPO. 
Aj na sviatok Všetkých svätých a v deň dušičiek museli byť 
na cintorínoch po zotmení pozhášané všetky sviečky. Muži 
a dospievajúci chlapci kopali na okraji obce zákopy. Veľa 
zákopov, a to rozličného tvaru, bolo aj v borníku na svahu 
oproti terajšiemu amfi teátru.

Začiatok leteckého poplachu ohlasovali sirény (na 
obecnom dome, na cementárni a Vyhnálkovom stolárstve 
aj inde) kolísavým tónom, koniec poplachu bol hlásený 
súvislým tónom. Obec začala pre obyvateľov pripravovať 
úkryty, označené boli tabuľkou VEREJNÝ KRYT. Na tento účel 
poslúžili tri veľké pivnice v Nemeckej (terajšej Slovenskej) 
ulici pri pivovare. (Prvej od kostola sa hovorilo Hulíkova 
pivnica podľa samotára Hulíka, ktorý ju v úplnej skromnosti 
celoročne obýval.) Po dokončení úprav týchto pivníc sme 
ich, zo školy striedavo po triedach, boli pozrieť, aby nám 
v prípade potreby neboli tieto miesta neznáme. Pivnice boli 
vystužené drevenými podperami a mali zavedený elektrický 
prúd, ktorý často umožňoval z malého prenosného rádia 
pána Františka Šimoniča sledovať aj pohyb bombardérov. 
Počas poplachu sa z tohto rádia každú chvíľu ozvalo: 
Achtung, Achtung, die Luftlage meldunk!... Ako úkryty, 
v ktorých nachádzalo útočisko spolu aj niekoľko rodín, 
slúžili i viaceré súkromné pivnice. 

Už počas prvých poplachov bolo prerušené aj školské 
vyučovanie. Nás malých školákov na „ľudovej“ učitelia 
poslali domov a „meštiankári“ húfne odtiahli do blízkeho 
borníka (meštianska škola vtedy sídlila v Nemeckej ulici). 
Žiaci dostali príkaz, že v čase náletu je potrebné oblapiť 
borovicu a nehybne stáť; mali tak byť krytí tieňom jej 
koruny. Toto putovanie za bezpečím skončilo vtedy, keď 
zo záhadnej príčiny na mieste terajšej strelnice vybuchla 
bomba. Spočiatku v nás vyhlásenie poplachu nevyvolávalo 
nijakú hrôzu a napätie. Dokonca my, nerozumní školáci, 
sme to koľkokrát prijali aj s určitou radosťou; nemusel sa 
dopísať diktát, zastavené bolo skúšanie... Ani robotníci 
z Vyhnálkovho stolárstva si asi veľké starosti nerobili, keď 
čas poplachu presedeli pri debate, kartách a pofajčievaní 
pod malým orechom na rohu terajšej Krátkej ulice.

Ide do tuhého
Vážnosť situácie sa tu začala vnímať až americkým 

bombardovaním Apolky 16. júna 1944, pri ktorom 
vyhasol mladý, život nášho rodáka Jožka, jediného syna 
rodičov Jánošíkových. Obrovskú kúravu hustého dymu 
z horiacej fabriky na výrobu pohonných hmôt vtedy pre 
nemeckú armádu, sme mali možnosť vidieť až tu. Nastalo 
evakuovanie bratislavských rodín na vidiek, niekoľko ich 
bolo ubytovaných i v našej obci. Jednou z nich bola rodina 
Jaroštiakových, ubytovaná u  Navrátilov v Krátkej ulici. 
Často som k nim zabehla pohrať sa s ich Soničkou a malým 
Mikuláškom.

Detské „radovánky“
Na hukot bombardérov, nalietavajúcich nad nami vo 

dne v noci, sme si už pomaly zvykali. No lietali nad nami aj 
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lietadlá, z ktorých sme sa ako deti priam tešili. Zhadzovali 
rôzne letáky, a vraj na rušenie rádiových vĺn krátke 
staniolové lametky, ktoré sa vo výške ligotali ako strieborný 
dážď. Mali sme z toho radosť a pretekali sa, kto ich nazbiera 
viac. Darmo, deti sú deti, tie si vždy zábavu pohľadajú. Lenže, 
čo sa prihodilo raz, tu zábava končila. Väčší chalani z našej 
ulice, medzi ktorými, samozrejme, nemohol chýbať ani 
môj brat, odkiaľsi dovliekli velikánske kusisko hnedosivej 
gumenej hmoty pochádzajúcej pravdepodobne z voľajakého 
balóna. Guma nebola tak hrubá, aby sa z nej vtiahnutím do 
úst, nedali vytvárať malé balóniky. Tak nastalo veľké delenie 
a zazeranie, komu sa ušiel väčší kus. Dobehli aj detiská 
z  vedľajších ulíc, bolo nás asi cez dvadsať. Nadúvaniu, 
pukaniu a praskotu nebolo konca. No, už v ten istý deň 
vo večerných hodinách, môjmu bratovi a dvom sestrám 
očerveneli tváre od brady, uší, až pod oči. Mamka sa naľakali 
čo im je, ale milé detičky príčinu veru nepriznali. Do rána im 
tváre opuchli a vytvorili sa na nich pľuzgieriky. Tu už začal 
„poplach“. Takto poznačené boli všetky balónkovchtivé 
deťúrence. Čistá ostala len moja papuľka; totiž, tá guma 
príšerne smrdela, v celej ulici bol zápach ako v hore od huby 
hadovky smradľavej a ja, od malička „fajnové“ dieťa, som ju 
predsa do úst vložiť ani za nič na svete nemohla. Našťastie 
dopadlo to dobre, povyrastali z nich fešáci.

V škole nám hovorili, že nepriateľské lietadlá zhadzujú 
rôzne hračky, plniace perá aj iné predmety naplnené 
výbušninou alebo voľajakou inou nebezpečnou látkou a pri 
manipulovaní s nimi, že by sme si mohli ublížiť. Upozornili 
nás, aby sme sa takýchto vecí ani nedotkli a nález zahlásili. 
Tu sa však takýto prípad nevyskytol.

Pád lietadla nad Pajštúnom (Borinkou) 
a  prítomnosť nemeckého vojska v našej obci

Bolo to cez deň, na jeseň 44. roku. Na našom dvore sme 
počuli akýsi neobvyklý hukot a čudné „kvílenie“. Pozreli sme 
odkiaľ tieto zvuky prichádzali a na oblohe medzi hradom 
Pajštún a Majákom (ten bol neskôr po vojne z bezpečnostných 
dôvodov odstránený) bolo vidno dymiace a rýchlo pikujúce 
lietadlo, pokým sa nestratilo za obzorom. Vzápätí bolo 
počuť výbuch. O niekoľko dní sa brat s kamarátmi vybral 
pohľadať miesto jeho dopadu. Ostalo po ňom len plno vôkol 
rozmetaných trosiek, vyhĺbený kráter a kus zničenej hory.

Len nedávno som sa dozvedela, aký osud stihol tohto 
pilota. Pilot, americký kapitán, sa zachránil zoskokom 
pomocou padáka. Z obce Pajštún ho stupavskí žandári 
odviedli tu sídliacim nemeckým poľným žandárom,1 ktorí 
boli ubytovaní v poschodovej budove na rohu Mníšskej 
(terajšej Mlynskej) ulice na 1. poschodí. Boli označení 
plechovou tabuľkou v tvare polmesiaca nesenou na retiazke 
na krku. Zdalo sa, že to boli vyberaní vojaci s neľudskou 
povahou a všetci boli silnej vysokej postavy. Sliedili po 
obci a správaním preukazovali svoju hitlerovskú nadutosť 
a spupnosť. 

Hlavný veliteľ nemeckej armády v Stupave bol ubytovaný 
v dome vo farskom dvore, nazývanom kaplánka (v roku 
1997 bola asanovaná a na jej mieste teraz stojí budova 
Pastoračného centra). Viacerí dôstojníci boli ubytovaní 
prevažne v rodinách, ktoré sa hlásili k nemeckej národnosti. 
Neskôr sa hitlerovci ubytovali aj v terajšej Základnej škole 
kpt. Nálepku, kde mali zriadený aj vojenský lazaret. V ľudovej 
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škole mali kuchyňu (jej zariadenie po vojne slúžilo na 
varenie stravy pre žiakov z chudobných rodín). Obecný dom 
(terajší mestský úrad) bol strediskom rôznych vyšetrovačiek 
udávaných občanov.

V tom čase aktívne pracovali Hlinkova slovenská ľudová 
strana, Hlinkova garda a hitlerovská strana Deutsche Partei. 
Členovia poslednej z nich pod vedením nemeckého vojaka 
boli aj zvlášť zacvičovaní ako druhá záloha armády. Tiež mali 
za úlohu strážiť, aby sa nerozširovala protifašistická nálada, 
čo sa im však nedarilo. Marila im to ilegálna komunistická 
strana, ktorej členovia hlavne v noci rozširovali letáky a  inú 
tlač. Členovia Deutsche Partei uskutočňovali aj názornú 
agitáciu na mape Európy, ktorú mali pripevnenú na dome 
vpravo od Zemanskej uličky. Na mape špendlíkovými 
vlajočkami vyznačovali postup hitlerovskej armády. Po 
vyhlásení Slovenského národného povstania s propagáciou 
prestali a aj mapa sa zo steny stratila. Tiež prestali 
s výcvikom a so zaobchádzaním s protitankovými zbraňami 
(Panzerfaust).

Nemeckí okupanti sa chystali na obranu v našej obci 
a okolí proti Sovietskej armáde. Pripravovali sa zákopy, 
na ich kopanie bolo nasadené aj civilné obyvateľstvo. Na 
zatarasenie priechodnosti ciest do obce boli pripravené celé 
stromy. V jednotlivých uliciach si chystali okopy pre palebné 
postavenie ťažkých i ľahkých guľometov. Viaceré palebné 
postavenia guľometných a protitankových batérií na 
okrajoch obce mali pospájané telefónnym vedením. V celej 
obci boli vo dne v noci vojenské hliadky.

Medzi nemeckými vojakmi boli vojaci mladí a aj 
vekovo veľmi starí. Pri rozhovoroch s nimi mladí ešte stále 
prejavovali nádej vo svoje víťazstvo. Tí starší už z nervozity 

nadávali na Hitlera ako na zradcu národa a predpovedali 
jeho konečnú porážku.2

Eskorta sovietskych a maďarských zajatcov
Stupavou prechádzali smerom do Rakúska stovky 

sovietskych a maďarských zajatcov v sprievode hitlerovských 
žoldnierov. Pri prechode sa tieto úplne vyčerpané jednotky 
aj zastavili a obyvatelia zajatcom poskytovali potraviny 
a cigarety a tým, ktorým sa podarilo uniknúť, aj civilné 
oblečenie. Títo sa po niekoľkých dňoch vracali k svojim 
oddielom alebo na Slovensku pôsobiacim partizánskym 
jednotkám. Takto bol ukrytý aj sovietsky vojak, parašutista 
Anatolij Smirnov u Kataríny Geršičovej na Hochštetskej ceste 
(terajšej Ulici Ferdiša Kostku).3

Rukovanie Stupavčanov
V lete roku 1944 rukovalo 54 chlapov do Trnavy 

a na stredné Slovensko. Z týchto vojakov-záložníkov na 
výzvu Slovenskej národnej rady viacerí prešli na stranu 
povstaleckej armády a k partizánskym oddielom. Partizánmi 
boli: robotníci Ján Šembera, Tomáš Móza, Ján Mihál, Tomáš 
Jelašič a Ferdinand Blažíček, obuvník Ernest Takáč, roľník 
František Kalivoda a ďalší. Niektorí sa po niekoľkých dňoch 
dostali do zajatia a boli odvezení do zajateckých táborov 
do Nemecka, kde vykonávali veľmi ťažké práce. Stravou 
im tam bola varená zhnitá repa. Domov sa vrátili väčšinou 
pešo a s podlomeným zdravím až po oslobodení Sovietskou 
armádou.

V Slovenskom národnom povstaní padli: Tomáš Jelašič, 
Ferdinand Blažíček, Štefan Balog a Ernest Takáč. Niektorí zo 
SNP aj ušli.4

Otcova starosť o rodinu
Keď poplachy začali byť čoraz častejšie a verejné kryty 

boli od nás dosť vzdialené, náš ocko sa v záujme bezpečnosti 
rodiny rozhodol konať. Pivnica pod domom ju nezaručovala, 
tak na dvore za studňou vybudoval lepší úkryt.

Na vykopanú jamu obdĺžnikového pôdorysu položil 
drevené hrady a prekryl ich térovým papierom. Naň 
ukladal niekoľko vrstiev tvrdého sukového dreva získaného 
vlastnoručným klčovaním z pňov v horách (slúžievalo nám 
ako palivo), ktoré postupne presýpal zeminou. Vchod tiež 
dobre zabezpečil. Táto naša „zemlianka“ nebola nijako 
pohodlná, dospelý človek sa v nej musel prikrčiť, ale viackrát 
dobre poslúžila. Ako aj raz v noci, keď sme boli vydurení 
z vlastných teplých postelí a museli sme sa ratovať. Všetci 
sme sa v panike nahrčili ku dverám na verande, keď v tej 
chvíli vypadol otcovi z ruky kľúč. Než sme ho pohľadali, 
ubehlo niekoľko sekúnd veľkého strachu, lebo Stupava 
bola vtedy osvetlená veľmi pomaly padajúcou obrovskou 
svetlicou, čo neveštilo nič dobré. Našťastie sa v tú noc nič 
vážnejšie neudialo, lenže istota v tých časoch bola naozaj 
neznámym pojmom.

Ako sme zakopali naše „poklady“
Aj vo vtedajšej neistej dobe bolo treba myslieť aj na 

„zadné vrátka“ a aspoň trocha sa poistiť. Obyvatelia Stupavy 
začali so zakopávaním časti svojho majetku. Niesol sa však 
chýr, že ani tento spôsob úkrytu nie je istý. Vraj podľa čerstvo 
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pohnutej zeminy a s pomocou akejsi sondy sa dá usúdiť, kde 
sa takáto skrýša nachádza. No náš vždy bystrý otec vymyslel 
aj na túto činnosť spôsob. V príbytku našej kozy zakopal 
starú drevenú truhlicu s horným vekom na otváranie. Do nej 
uložil svoju harmoniku heligónku, vrchnú časť mamkinho 
šijacieho stroja, oboch zlaté obrúčky (viac šperkov sme 
v dome nemali), dajaké písomnosti, zo zakáľačky maličkú 
geletku masti a čo-to z letného oblečenia. Ja som do nej 
položila bábiku Rutinku. Ocko túto truhlicu prekryl veľkým 
kusom starej celty, nahádzal na ňu vrstvu zeminy a hrubú 
podstielku sena pod našu kozu – „vartášku“. Keď sme po 
vojne truhlicu vykopávali, cítili sme sa ako rodina objaviteľa 
starej Tróje, Heinricha Schliemanna.

Príchod fašistických vojsk do Stupavy
Koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945 bolo vidieť 

medzi hitlerovskými vojakmi, ubytovanými v Stupave, 
nervozitu. Často ich vymieňali. Denne tadiaľto prechádzali 
oddiely nemeckého vojska smerom do Rakúska. Teraz 
už vojaci nepochodovali v zoskupených jednotkách ako 
v roku 1939, keď okupovali Slovensko. Ustupovali po 
skupinkách i ako jednotlivci, väčšinou však poza humnami, 
ba aj chodníkom pri potoku. V jednotlivých skupinkách 
prechádzali i po ceste, už veľmi skromní, otrhaní, ba aj 
hladní.

Bolo to koncom marca 1945 v krásnom slnečnom 
popoludní medzi 16. – 17. hodinou. Hochštetskou cestou 
smerom do Hochštetna (Vysoká pri Morave) šli traja nemeckí 
vojaci. Medzi nimi bol jeden, mohol mať už viac ako 60 rokov. 
Pri odbočujúcej ceste k bitúnku (k terajšej Bitúnkovej ulici) 
sa stretli so staručkou Agnešou Soboliťovou, ktorú slušne 
pozdravili. Ten najstarší sa jej po nemecky prihovoril: Guten 
Tag, gnädige Frau... V preklade: Dobrý deň pani, prosím 
vás, ideme dobre smerom k Záhorskej Vsi? Prosím vás, 
pomôžte nám, už štrnásť dní sme sa poriadne nenajedli. 
A ešte niečo, – pošepol jej, aby to nikto nepočul – Ivan tu 
ešte nie je?

Prichádzali ďalšie jednotky hitlerovských vojsk 
a zaujímali palebné postavenie na okrajoch obce 
i  v jednotlivých uliciach. Obsadzovali dôležité komunikácie 
a  barikádovali hlavné cesty. Na Malackej ceste pri 
Šibeničnom vŕšku čiastočne zatarasili premávku obrneným 
autom s  guľometmi. Nemeckí vojaci s ľahkými guľometmi 
boli i popri ceste na Škrábalkách.5

Koniec Kinderheimu – nemeckej detskej 
ozdravovne

Pred blížiacim sa prechodom frontu sme do školy už 
ani nechodili. Bola to veľmi nebezpečná doba, poplach za 
poplachom. Zatvorená bola aj nemecká škola, do ktorej 
chodili i deti z niektorých stupavských rodín spolu so 
školákmi z Kinderheimu, sídliacemu v borníku na Debnárni. 
Tesne pred prechodom frontu deti odtiaľto na korbe 
nákladného auta odviezli. Avšak kam, nevedno.

Často sme sa so svahu nad Debnárňou chodili pozerať 
na ich parádny podvečerný ceremoniál snímania nemeckej 
vlajky so stožiara. Práve mi prišlo na myseľ, ako som raz od 
jedného veľkého chalana stadiaľ utŕžila riadnu facku. Môj 
brat s kamarátmi ma naviedli, aby som ho pekne pozdravila 

slovami (foneticky) Du bist ézl, ktorým som ja, ešte ako malá 
školáčka nerozumela. Po preložení týchto slov mi bolo jasné, 
že ten „lipák“ na moje líce padol oprávnene.

Odchod Károlyiovcov
Pred príchodom Sovietskej armády do Stupavy, z večera 

do rána 1. apríla 1945 navždy zanikla panská sláva grófa 
Ľudovíta Károlyiho. Všetci členovia grófskej rodiny odišli 
do Rakúska. Pred odchodom si pobalili možno najcennejšie 
veci a nimi naplnili tri železničné vagóny, ktoré boli podľa 
informácií odoslané do Nemecka a nie tam, kam ich mal gróf 
úmysel poslať. (Iná verzia znie, že boli rozkradnuté skôr 
než opustili našu hranicu.) Odišiel aj grófov hlavný správca 
hospodárstva a všetko služobníctvo, takže kaštieľ úplne 
osirel.6

S osudom rodiny grófa Ľudovíta Károlyiho po odchode 
zo Stupavy nás oboznámil v rozhovore jeho vnuk gróf József 
Károlyi na návšteve Stupavy v auguste 2009, pri príležitosti 
otvorenia múzea v oratóriu Kostola svätého Štefana. 

Všetci členovia tejto rodiny prišli na prívese od traktora 
do Náměšti nad Oslavou v blízkosti Brna, pretože priamo do 
Viedne sa ísť nemohlo. Tu na majetku Heinricha Haugwitza, 
zaťa Ľudovíta Károlyiho, nejaký čas pobudli. Ďalej po 
niekoľkotýždňovom putovaní, pretože už bola na ceste 
československá, americká a ruská armáda, prišli na voze 
ťahanom koňmi (traktor im zabavili) do Nemecka, kde žili 
na viacerých miestach a  prežívali viac strastí ako dobra. Zo 
železničných vagónov naložených najcennejšími vecami si 
grófska rodina naozaj neužila nič.

Gróf Ľudovít Károlyi s manželkou Hannou ostatné roky 
svojho života prežili v rakúskom meste Gmunden, kde sú aj 
pochovaní.7
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Chlapov berú!
Bol 1. apríl 1945, pekné veľkonočné popoludnie. 

Stupavou sa rýchlosťou blesku rozšírila správa, že Nemci 
berú chlapov. O malú chvíľu pred našimi oknami putovala 
skryť sa do hôr a vinohradov celá procesia mužov 
a dospievajúcich chlapcov. Každý si napochytre vzal len deku 
a trochu jedla. Pridal sa k nim aj náš otec a pätnásťročný brat 
Janko. Ešte sme sa nespamätali z tohto šoku, keď k nám prišli 
dvaja príslušníci SS. Obaja boli tak vysokí, že sa museli vo 
dverách zohnúť. Voľačo mamke po nemecky povedali, ona 
im však nerozumela. Zobrala na ruky našu ani nie dvojročnú 
Helenku, päťročnú Lidku si privinula k sebe a trasúcim 
hlasom im povedala: Šecko si zeberte, šecko, enem dzeci 
mi nechajte! Ja som v strachu vykúkala spoza postele. Sotva 
títo dlháni mamke rozumeli. Skôr si myslím, že pochopili, 
keď ako prišli, tak odišli... A šťastlivo sa skončil tento deň 
aj našim chlapom, ktorí sa v pokoji vo večerných hodinách 
vracali domov.

Bombardovanie Stupavy ruskými lietadlami
3. apríla 1945 sme sa prebúdzali do slnečného, jarou 

voňajúceho rána. Nik z nás netušil, že o niekoľko hodín bude 
znieť rekviem aj nad našou obcou. Boli sme všetci doma, 
keď prišiel pán Rudolf Drahoš (po vojne 3. predseda MNV za 
komunistickú stranu) pozvať nášho otca, ako svojho dobrého 
kamaráta, na pivo. Podarilo sa mu kdesi zohnať malý 
„bečárek“ (súdok) tohto moku. Volal aj otcovho brata Jozefa. 
Ten však kvôli panickému strachu z odvelenia na vojnu, 
pozvanie odmietol; stránil sa čo i len menšej spoločnosti. 
Popoludní som sa s ockom vybrala i ja. U Drahošov, ktorí 
bývali vtedy akoby na samote za cholerovým cintorínom, 
sa otec pridal k už popíjajúcim niekoľkým priateľom. Na 
cholerovom cintoríne kvitli celé koberce fi aliek, tak som 
si zašla natrhať z nich kytičku, keď tá hrozná skaza začala. 
A  prišla tak neuveriteľne rýchlo, že ani neviem, ako som sa 
do Drahošových dvora dostala. Zbehla som do pivnice a hneď 
oproti schodom som sa hodila do tam uložených perín a na 

celé hrdlo som kričala. Bol to taký neuveriteľne silný hluk 
a rachot, až som cítila v ušiach bolesť. Dodnes za záchranu 
sluchu vďačím vtedy dospelej dievke Mariške Brezovskej, 
ktorá ma strhla na opačný koniec pivnice a zatláčala mi uši. 
V tej pivnici nás bolo viac, ale ja som tam bola najmladšie 
dieťa.

Keď toto besnenie utíchlo a odvážili sme sa vyjsť von, 
dobehol ako bez duše môj brat. Postretlo ho to na ceste 
k  nám a celú tú hrôzu videl z jarka pod medzou, kde sa skryl. 
Z Drahošových dvora sa nám naskytol prežalostný pohľad. 
Celý dolný koniec bol v plameňoch a zahalený v hustom 
čiernom dyme. Náš otec zišiel dolu kopcom prezvedieť 
sa ako pri bombardovaní dopadli ostatní členovia našej 
rodiny. Mamka s tromi dcérkami šťastlivo prežili v našom 
kryte na dvore. Než začali padať okolo nás bomby, strýko 
Jozef vybehol z nášho dvora, nedal sa zdržať a o krátku 
chvíľu bol na inom svete. Netrápil sa; veľká črepina mu 
odsekla kus lebky a aj s mozgom vyhodila na medzu pod 
cintorínskym múrom. Bolo to len niekoľko metrov od 
miesta, kam dopadli dve bomby. V takomto stave ho našiel 
ako prvý jeho brat, môj otec, pre ktorého to bol obrovský 
šok. Spomínam si, ako nám pri príchode aj s mamkou 
a sestrami s veľkým plačom oznamoval: Jóži je mŕtvý. Strýko 
Jozef nám predtým niekoľkokrát hovoril, že najlepším 
úkrytom pri bombardovaní je hlboká cesta. Možno mal už 
vopred vyhliadnutý takýto úkryt, akým bol vtedajší vjazd 
do Vinohradskej ulice. No tam už dobehnúť nestihol. Zomrel 
mladý, len tridsaťšesťročný. Zanechal tu dvadsaťosemročnú 
manželku Rozáliu a dve sirôtky: Martuška mala sedem rokov 
a Olinka len štyri. Na jeho pohrebe z  najbližšej rodiny nebol 
nikto, ani sme nevedeli čas jeho konania. Pochovaný bol 
spolu v jednom hrobe s Františkom Hudečkom a malým 
dievčatkom Mariškou Sedlákovou z dolného konca. Pochovali 
ich hneď na druhý deň a veľmi skromne, len zahalených do 
plachiet. Na tomto obrade boli prítomní len kňaz, hrobár, 
blízko cintorína bývajúca pani Bublavá a strýkova sesternica 
Mária Belešová z Kalvárskej ulice, ktorá nám tento pohreb 

opísala.

Počas boja o Stupavu a na jeho 
následky zahynulo okrem strýka 
Jozefa Hanečku ešte ďalších osem 
obyvateľov – civilistov. Jedným 
z nich bol Ján Kostka z Mástu, ktorý 
zomrel zásluhou zloby a nenávisti. 
Na schodoch svojej pivnice dostal 
smrteľný zásah zo zbrane ruského 
vojaka; teraz by sme to nazvali 
„vražda na objednávku“ niektorým 
naším občanom, ktorý si takto 
s pánom Kostkom vybavil svoj účet.

Záchranné práce pri požiaroch 
u Jozefa Maroša (terajšia Reštaurácia 
Stupava), Martina Trvalíka, 
Kláry Lysonkovej, Rudolfa Krála, 
Mateja Sabola, Jána Baloga, Jána 
Brezovského, Tomáša Jurkoviča, 
Alberta Buchtu, Martina Pokorného 
a aj na nemeckom vojenskom baraku 
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v Škrobárni vykonávali miestni príslušníci dobrovoľného 
hasičského zboru pod velením Jána Iliťa. Hasiči pracovali 
vo dne v noci pod paľbou pozemných a palubných zbraní, 
pričom riskovali svoje zdravie a nasadzovali vlastné životy.8

Počas tuhých bojov od 15. hodiny 3. apríla 1945 do 14. 
hodiny 5. apríla 1945 bolo zrúcaných alebo poškodených ešte 
niekoľko ďalších domov a hospodárskych budov. Poškodená 
bola aj ľudová škola, ohrada cintorína a  cementársky 
komín, ktorý utŕžil tri zásahy. Na námestí pred kostolom boli 
veľmi poškodené dve sochy – svätý Florián a svätý Leopold 
(po vojne boli odstránené, ich trosky skončili v ceste pri 
cintoríne, vymletej po prudkých dažďoch).

Naše prechodné bývanie
V deň leteckého útoku na Stupavu už naozaj nebolo na 

čo čakať. Otec so svojím bratom Karolom sa rozhodli pre 
úkryt na Debnárni vo veľkej rozvetvenej pivnici. Pobrali sme 
z domu to najnutnejšie: periny, deky, teplé oblečenie, stravu, 
sviečky a iné potrebné veci. Starenka, otcova mama, ísť do 
krytu zásadne odmietali. Vraj, keď budú zasa bombardovať, 
skryjú sa na dvore pod veľkú morušu. No jej synovia milú 
mamku nasilu zviazali do periny, posadili na tragač a aj 
s posteľou „dolifrovali“ medzi nás. V kryte sme boli medzi 
prvými, ale mali sme možno to najhoršie miesto. Keď ho 
ocko so strýkom vyberali, nevšimli si, že skoro nad nami bol 
vetrací komín, ktorý museli ísť zvonku zamaskovať krovinou. 
Vo výklenku popri nás bolo akési jazierko či studnička, 
odkiaľ šla veľká vlhkosť. Teta Liduška mala nad sebou veľký 
zo steny vyčnievajúci balvan a obávala sa, že ju privalí. 
Spali sme naukladaní vedľa seba ako sardinky na zemi na 
matracoch, ktoré ostali vo veľkej sále slúžiacej ako spálňa, 
po deťoch z Kinderheimu. Svietili sme cez deň petrolejovou 
lampou alebo sviečkou, v noci len petrolejkou s maličkým 
úsporným plamienkom. Lampa stála na improvizovanom 
stolčeku, mamke slúžila aj na ohrievanie mlieka pre našu 
malú sestričku Helenku. Z rodiny nás bolo šestnásť: teta 
Rózka s Martuškou a Olinkou, strýko Karol s manželkou 
Liduškou a deťmi Karolom, Štefkom 
a Etuškou, starenka a my siedmi. 
Jediná, čo do našej rodiny nepatrila, 
bola starká Kupperová z dolného 
konca, ktorá našej starenke robila 
spoločníčku. Obe mali pri sebe 
postele a celé dni si „dokládali“.

V kryte som 4. apríla „oslávila“ 
svoje deviate narodeniny. Keď 
som to pred mamkou spomenula, 
povedali mi: Já vím Magduško, 
nechaj tak. Šak ked otáto vyjdeme, 
potom to oslávíme. Vtedy ako dieťa 
ani nie, ale až v dospelosti som 
vedela oceniť odvahu a statočnosť, 
a uvedomiť si nebezpečenstvo 
konania našej mamy, ktorá denne 
z krytu odchádzala do všetkých troch 
domácností pre dajaké potraviny 
z komôr a nakŕmiť a podojiť kozy. Vo 
dvore strýka Karola, starenky a tety 

Rózky na Mariánskej ceste bolo veľa nemeckých vojakov. Boli 
však voči mamke slušní a dokonca aj ochotní podvihnúť jej 
nôšku na chrbát. Na túto úlohu sa otec so strýkom nemohli 
nijako podujať, sotva by sa medzi nás vrátili. Teta Liduška 
toľko potrebnej odvahy nemala a žiadať to od tety Rózky by 
bolo priam neľudské.

Pobyt v tomto úkryte naozaj nemal známky komfortu; 
veľká vlhkosť, chlad, tma, o hygienických podmienkach už 
radšej pomlčím. Navyše, niektorých z nás pochytili ešte aj 
črevné ťažkosti. No tých niekoľko dní a nocí sa to vydržať 
dalo.

Oslobodenie Stupavy Sovietskou armádou
Sovietske vojsko v tejto oblasti postupovalo rýchlo. 

Sovietski partizáni sa v obci pohybovali už večer 4. apríla 
1945, keď bolo zastrelených niekoľko hitlerovcov. Celý 
večer a celú noc tu boli časté prestrelky. Sovietski partizáni 
a výzvedné hliadky napomáhali postupu Sovietskej armády, 
ktorá do našej obce prichádzala hlavne od severovýchodu, 
cez Malé Karpaty v oblasti Novej ulice. Ešte večer 4. apríla 
nad touto oblasťou smerom k rímskej stanici bola sovietskym 
delostrelectvom rozbitá mínometná hitlerovská batéria. 
Noc zo 4. na 5. apríla bola v Stupave veľmi rušná, a aj keď 
bola tmavá, oblohu sústavne osvetľovali výstrely z kanónov 
a iných zbraní.

Sovietski partizáni veľmi pôsobili na nemecké vojská, 
ktoré celú noc presúvali jednotky a vojakov na vysunutých 
pozíciách. 5. apríla skoro ráno bola tiež zlikvidovaná 
hitlerovská batéria, ktorá mala chrániť ich pozície pred 
leteckými útokmi. V dopoludňajších hodinách Sovietska 
armáda obsadila vonkajšie úseky našej obce. Hitlerovskí 
vojaci zbabelo ustupovali, avšak nie všetkým sa podarilo 
ujsť. Poobede streľba pomaly utíchala, len sem-tam bolo 
počuť výstrely zo samopalov.

5. apríla 1945 o 14. hodine bola Stupava oslobodená 
od hitlerovských okupantov Sovietskou armádou maršala 
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Malinovského. Pri oslobodzovaní obce padlo vyše 40 
sovietskych vojakov a dôstojníkov, údaj v stupavskej 
hasičskej kronike hovorí o 34 padlých.

Ešte v ten deň sovietski vojaci vykonali v obci prieskum, 
aby tu neostal ani jeden nemecký alebo maďarský vojak 
(medzi nemeckými vojakmi boli aj niektoré jednotky 
maďarskej armády). Boli nájdení niekoľkí poschovávaní 
nemeckí i maďarskí vojaci, ktorí čakali, čo bude ďalej. 
Napríklad v terajšej Kúpeľnej ulici na okraji cesty vtedy 
rástol živý plot. V tomto plote bol schovaný nemecký vojak, 
ktorý už nemal odvahu utekať a sovietsky automatčík ho 
zastrelil dávkou zo samopalu.9

Osudný 6. apríl 1945
Po urputnom boji s hitlerovcami nastala chvíľa oddychu 

a občerstvenia na ďalší pochod ku konečnému víťazstvu. 
Na druhý deň po oslobodení, teda 6. apríla 1945, bolo 
rušno a vojaci sa sústreďovali na námestí pred kostolom. 
Vdopoludňajších hodinách bolo trocha zamračené, chvíľami 
slnečno a pomerne teplo. Sem-tam bolo počuť melódie 
harmoník sovietskych vojakov. A vtedy sa to stalo. Nastal 
letecký poplach. Lietadlo so sovietskym znakom zhodilo 
menšiu vzduchovú bombu, ktorá dopadla do stredu námestia 
a usmrtila šiestich sovietskych dôstojníkov a vojakov. Títo 
nešťastníci sa nedožili návratu k svojim rodinám. Pochovaní 
boli v ohrade pri kostole (vpravo). Toto nešťastie sa stalo pre 
určité nedorozumenie s veliteľom lietadla, ktoré túto bombu 
zhodilo.10

Povinnosti obce vyplývajúce zo zákona
(uložené kvôli leteckým útokom)
1. doplniť zoznam občanov – spravia učitelia,
2. odpratávacia služba,

3. ubytovanie bezprístrešných,
4. ošatenie náletom postihnutých,
5. telefónna služba,
6. ústredie pre Civilnú protileteckú obranu (CPO),
7. ošetrenie chorých a ranených, poverení MUDr. Ladislav 
Gažo a PhMr. Akoš Raýman,
8. dočasné stravovanie pre vyššie menovaných 
zamestnancov v prípade náletov.11

Okrem toho obec mala veľa starostí s ubytovaním 
nemeckých a neskôr sovietskych vojakov.

Povinnosťou obce bolo po prechode frontu urobiť 
prieskum a zabezpečiť pozbieranie všetkých mŕtvol 
nemeckých vojakov, ktorých bolo 55 až 60. Stupavská 
hasičská kronika udáva 32 padlých nemeckých vojakov. 
Presný počet nebolo možné zistiť, lebo títo boli zakopaní na 
rôznych miestach bez akejkoľvek evidencie.

Prvé správy
Stupavou sa roznieslo: Rusi sú tu! Správa radostná, veď 

znamenala koniec tuhých bojov v našej obci. No, žiaľ, zároveň 
prišlo aj varovanie pre ženy a dospelé dievčatá, aby sa pred 
nimi mali na pozore. A tiež hodinky, aby si ich majitelia 
radšej schovali. Niektorí vraj na príkaz Daváj časy! už o ne 
prišli. Stala sa (možno aj nestala) príhoda, že jeden Rus si 
takýmto spôsobom zadovážil hodiniek toľko, že ich mal na 
ruke od zápästia až po pazuchu. Iný ruský vojak vraj kdesi 
zobral na zvonenie nastavený a natiahnutý budík. Keď tento 
začal zvoniť, preľaknutý Rus ho hodil na zem a s krikom Éto 
čort, éto čort! budík samopalom dostrieľal.

Darmo, aj medzi ruskými vojakmi boli „všelijakí“. 
Nemohli si však všetko dovoliť a za rôzne priestupky ich 
mohol stihnúť i taký trest, aký je zaznamenaný v miestnej 
kronike: V týchto dňoch sa tiež stalo, že vojenský súd náhle 
odsúdil sovietskeho vojaka na smrť zastrelením, ktoré 
bolo prevedené v parku kaštieľa. Tento vojak bol odsúdený 
za neprístojné chovanie medzi obyvateľmi Stupavy; 
v nočných hodinách v opitom stave obťažoval občanov, 
na ktorých upozornenie nedbal a dostal sa až na jeho 
veliteľstvo ktoré rozhodlo tak, ako rozhodlo.12

Povrávalo sa, že v kaštieľskej kaplnke majú zriadené 
väzenie.

Opustenie krytu a návrat domov
Chýr o príchode sovietskych vojakov do Stupavy sa 

doniesol aj do nášho krytu na Debnárni. Vtedy sa niekoľkí 
chlapi vybrali na prieskum blízkeho okolia. Objavili dve 
popásajúce sa, a aj postrieľané uhynuté kone. O dva dni som 
tieto kone videla i ja. Bol to pohľad, no, radšej nespomínať. 
Totiž, bolo veľmi teplo a to urobilo svoje. Zahrabali ich 
v zákopoch, ktorých ani v borníku nebolo málo.

Pohľad na kone bol hrozný, aj sa mi o nich hororovo 
snívalo. Ale, že sa dožijem hororu ešte hrôzostrašnejšieho, 
som ani netušila. Vracali sme sa z krytu domov smutní, 
veď počas náletu pred pár dňami zahynul otcov brat. Ale 
aj napriek tomu šťastní, už sa nestrieľalo, naša rodina 
prežila. Boli sme v úrovni cholerového cintorína, keď spoza 
miestneho cintorína vyšli do voza zapriahnuté voly. A na voze? 
Hrôza len pomyslieť... Boli na ňom dovysoka naukladané 

história

Sovietski vojaci v stupavskom fotoateliéri



31

stuhnuté mŕtve telá vojakov, uložené nohami smerom 
k nám. Ani jedna noha nebola obutá, žiadna čižma. Na tú ich 
modrofi alovú farbu mi nedá zabudnúť dodnes. Ach, strašný 
obraz pre deväťročné oči! A ako dobre, že ja som už nevidela 
ďalší plno naložený voz ťahaný koňmi, prechádzajúci popred 
naše okná. Oba tieto náklady mali konečnú na cholerovom 
cintoríne. Spomínaní vojaci boli Nemci a traja Maďari, 
ktorých pochovali na kraji veľmi dlhého spoločného hrobu. 
(Hrob bol za starým kamenným náhrobkom s dreveným 
krížom, kde je teraz súkromná záhrada. Maďarskí vojaci 
boli po vojne na žiadosť ich rodín exhumovaní a prevezení 
domov do Maďarska.) Väčšina padlých ruských vojakov bola 
pochovaná na miestnom cintoríne na Cintorínskej ulici.

Ako sme zišli dolu od cholerového cintorína, bol na ceste 
kráter po bombe a priamy zásah tu dostala aj cintorínska 
ohrada. Bolo to v bezprostrednej blízkosti miesta, kde zomrel 
náš strýko. Kus ohrady bolo zničenej aj na Cintorínskej ulici, 
len niekoľko metrov od nášho domu. Nám však, našťastie, 
strecha nad hlavou ostala. Mali sme len povybíjané okná a na 
fasáde domu stopy po „šrapneloch“ (črepinách z munície). 
Uvažujem, ako asi bolo pani Anne Kadlečovičovej z Mariánskej 
ulice, ktorá všetku tú hrôzu sledovala spoza skrine v našej 
izbe. Keď začalo bombardovanie, išla práve okolo nášho 
domu a snažila sa skryť, kde sa dalo. Kastlerovci, bývajúci 
oproti nám, si po príchode z krytu našli mínou rozsekané 
vchodové dvere a pološialeného psa vlčiaka, ktorý sa vtedy 
odtrhol z reťaze. Druhí susedia od nás Slezákovci (terajšie 
č. d. 445/16) mali preborený kus strechy. Mali však aj veľké 
šťastie, že tam bomba neexplodovala. Ruským lietadlám 
možno ako terč v našej ulici slúžil nemecký tank, vtiahnutý 
do dvora Slezákovcov medzi ich a Pechovým domom. Horšie 
to však vyzeralo na dolnom konci Hlavnej ulice – jedno 
zborenisko a pohorenisko.

Aj keď sme prišli domov, doba ešte nebola dosť   bezpečná, 
tak sme sa s rodičmi na ďalšie tri noci sťahovali do jedného 
z krytov pri pivovare, kde boli oproti krytu na Debnárni 
oveľa lepšie podmienky. Potom sme sa už spoliehali na našu 
„zemlianku“ na dvore, v ktorej môj brat nocoval až do leta; 
nemohol totiž prekonať šok z bombardovania Stupavy.

Pri poslednom návrate z krytu domov sme našli 
porozbíjané a rozlámané vchodové dvere. Nebolo to milé 
prekvapenie, otec bol smutný. Nechýbalo nám však, okrem 
plechovej misky a smaltovaného vedra na vodu, nič. Padla 
i otázka: Gdo to enem moheu spravit?! Vinník sa našiel 
hneď v nasledujúce ráno, keď priamo pred našimi oknami 
pristálo nákladné auto. Na jeho korbe, už riadne alkoholom 
poznačení ruskí vojaci, popíjali víno. Ako pohár im slúžila 
naša plechová miska. Tatko sa za nimi vybral, darmo mamka 
za ním kričala: Nechodz, nechodz, zastrelá ťa! Cez oblok 
sme v strachu sledovali, ako to dopadne. Otec sa na svoju 
otázku prečo to urobili, dozvedel, že v Rusku sa zamykajú 
len buržuji a misku aj s „kýblem“ mu vrátili. Už sme sa 
nezamykali. Nebolo čím.

A ako náš otec mienil Rusom dokazovať, že sme pokrokoví 
a nie buržuji? Zo starej, už dávno neplatnej učebnice 
svojich starších školákov vytrhol obrázok tatíčka Masaryka 
a  prišpendlil ho na viditeľné miesto v našej kuchyni. Aj by 

to tak pomohlo! Nuž, ale čo mal chudák robiť, keď doma ešte 
žiadnej podobizne Lenina ani Stalina nebolo? Po rokoch sa 
na tejto príhode schuti bavíme.

Rabovanie
Po prechode frontu cez Stupavu nastalo veľké rabovanie. 

Opustené majetky boli odrazu majetkami všetkých. Tí, 
ktorým to ich chamtivosť a bezcharakternosť dovoľovala, sa 
podľa toho aj správali. Rabovalo sa v Kinderheime, odkiaľ 
môj brat domov dovliekol možno desať pocínovaných vedier. 
Pochvalu však nedostal a na otcove prísne slová: Pakuj 
s  tým tam, gdes to vzau! To neni naše, já to doma nescem!, 
musel ísť naspäť, hoci na reťazi našej rumpálovej studne 
viselo hrdzou napadnuté a už aj deravé vedro, ktorého 
držadlo v poslednom čase pričasto povoľovalo. Otec vtedy 
musel pomocou „kočky“ (malej železnej kotvy) pripevnenej 
na hrubom motúze, z hlbín studne vedro vyloviť. Asi však 
výsledok svojho rozhodnutia predsa aj ľutoval, keď sa na 
druhý deň sám vybral na Debnáreň, no po „štósy kýblú“ tam 
už nenašiel ani stopy. Zbadal len jeden, stojaci kdesi v kúte, 
ktorý však už mal svoju majiteľku. Tá tetka mu už “svoje“ 
vedro darovala. Teraz uvažujem nad tým, či náš ocko mali 
pocit, že takto aspoň nemuseli kradnúť.

Počas rabovania Mittlerovej „likérky“ sa stala kuriózna 
príhoda. Vo farárovej stodole (tak sa nazývala stodola, 
ktorá bola v doline pod cestou oproti vstupu do terajšieho 
Starého cintorína, na tomto mieste dnes stojí dom s číslom 
441/4) ktosi objavil niekoľko 100- až 200-litrových 
sudov marhuľovej a slivkovej drviny, suroviny na výrobu 
alkoholických nápojov. Ľudia sa na toto miesto húfne hrnuli 
s kanvičkami aj vedrami. Na pohľad to síce vyzeralo sľubne, 
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ale bolo to také kyslé, že to až hrdlo sťahovalo do nedýchania. 
Podaktorí, príduc na kvalitu tejto maškrty, snažili sa jej čím 
skôr zbaviť. Veď načo to aj domov vláčiť, keď cukru nebolo. 
Ako asi vtedy naša ulica a aj mestečko vyzeralo, nie je si ťažko 
predstaviť.

Aj vo výrobni alkoholických nápojov tohto stupavského 
Žida Richarda Mittlera bolo všelijako. Výrobňu mal na konci 
dlhého dvora (medzi terajším bazárom a kvetinárstvom) 
v susedstve jeho ľadovne, ktorá stála na Mariánskej ceste. 
Ľudia povyrážali zo súdkov zátky a nie všetky liehoviny sa im 
podarilo zachytiť do prinesených fl iaš či iných nádob, takže 
sa na podlahe vytvorila vrstva zmiešaniny viacerých druhov 
trúnkov a Stupava v ten deň zaznamenala rekordný počet 
dvojnohých opíc.

Najhoršie však na rabovanie doplatil Stupavský kaštieľ. 
Tu sa ukázalo, čo dokáže urobiť „tiežčlovek“. Bola to 
neopísateľná skaza. Čo sa nedalo alebo nebolo zaujímavé 
odvliecť, bolo dorezané, potlčené, dolámané. Niekoľkí jedinci 
asi naozaj stratili rozum, keď porezali všetko čalúnenie na 
nábytku a tapety na stenách. Vari si mysleli, že práve tam 
pán gróf pred odchodom ukryl svoje poklady? Alebo peniaze 
použil ako záložky v knihách vo svojej veľmi bohatej knižnici? 
Dotrhané, pošliapané, dokrčené vzácne diela boli z regálov 
povyhadzované; v tejto rozsiahlej knižničnej sále vytvorili 
obrovskú hromadu, ktorá neskôr skončila v ohni neďaleko 
kaštieľa. Knihy boli vo viacerých jazykoch, aj v latinčine. 
Písané boli aj švabachom. Vlastnými očami som videla túto 
vrcholiacu kaštieľsku skazu. Áno, hovorím vrcholiacu, lebo 
dovtedy mi strach nedovolil porušiť striktný rodičovský 
zákaz vstupu na toto miesto. Opovážila som si domov priniesť 
len zopár obrázkov kvetov, vytrhnutých zo znehodnotenej 
nemeckej botaniky.

Že bola vyrabovaná kaštieľska komora, kuchyňa, no, čo 
už... Ale ten bezhraničný vandalizmus sa odpustiť naozaj 

nedá. No najohavnejším, ba priam beštiálnym počinom 
„tiežčloveka“ bolo vniknutie do grófskej hrobky pod 
kaštieľskou kaplnkou. Vojenská milícia začala tento objekt 
strážiť, ale žiaľ, príliš neskoro, keď strážiť už ani nebolo čo.

Na smrť unavení

V týždni po príchode z krytu k nám prišli traja sovietski 
vojaci: jeden, veľmi chatrný blondiačik, neviem či už mal 
aspoň sedemnásť. Druhý zavalitý chlap stredného veku 
a ten tretí chudák mal určite viac rokov ako môj stareček. 
Ich prápor prechádzal Stupavou, tu sa len nakrátko zastavili. 
Títo traja boli veľmi zúbožení, špinaví, smutný bol na nich 
čo i len pohľad. Pýtali si nocľah. Otec im vravel, že sme 
pomerne veľká, sedemčlenná rodina a miesto pre nich 
nemáme. Keď povedali, že od nás už neodídu, že sa už dlho 
poriadne nevyspali a stačí im aj nocľah na zemi, prišlo nám 
ich veľmi ľúto a otec túto situáciu vyriešil. Mamku s našou 
štrnásťročnou Mariškou poslal do rodiny svojho brata 
Karola, čím sme sa ako-tak pomestili. Vojakom ponúkol 
z našej chudobnej komory dačo pod zub a zohrial veľký 
hrniec vody, takže sa mohli aj poriadne poumývať. Boli 
veľmi vďační, a ako len pookriali! Ten prostredný vzal za 
ruku našu malú Lidku, prešiel s ňou cez poškodenú ohradu 
do cintorína, kde jej z hrobov natrhal kytičku narcisov. 
Spomínam si, ako veľmi som to mala obom za zlé; bála som 
sa, že nás tí mŕtvi prídu v noci strašiť.

Inokedy mali podobnú „návštevu“ v rodine strýka Karola. 
Aj oni sa o týchto vojakov dobre postarali. Jeden z  nich mal 
nohy také opuchnuté, že sa nijako nemohol z  čižiem vyzuť, 
no s pomocou strýkovho dreveného vyzuváka, sa mu to 
podarilo. Pozeral na ten kus dreva ako na zázrak. Zobral 
vyzuvák do náručia akoby dieťatko, hladkal ho a prihováral 
sa mu: Charóšaja mašinka, charóšaja mašinka! Kagdá ja 
prichadím damój, tákuju ja sdélaju.

A ako spomínajú na boje v Stupave a v Máste 
pamätníci?

Jozef Sokol (1934) si spomína na pád amerického 
bojového lietadla za Stupavou v smere Vysoká pri Morave, 
neďaleko železničnej trate. Stalo sa to ešte pred prechodom 
frontu našou obcou. Jeho posádka, ktorá sa zachránila 
zoskokom padákom, bola pochytaná a odvezená na voze 
s konským záprahom pred nemecký vyšetrovací orgán.

Jozef prežil prechod frontu s rodičmi a rodinami 
z „Pjecidomkú“ (terajšia Kalinčiakova ulica) v pivnici pod 
domom Kolomana Mencla. Pamätá si na ostreľovanie 
kolóny ustupujúceho nemeckého a maďarského vojska 
na Hochštetskej ceste ruskými Ratami. Na tomto mieste 
explodovala aj malá bomba. Vtedy bolo veľmi nebezpečné 
čo i len na moment vyjsť z úkrytu. Takto o vlások unikol 
smrti František Buchta z Pažitnej ulice, keď na jeho veľké 
šťastie ostali od guľometu dierky len v plote.

Po prechode frontu sa rodina Sokolovcov vracala do ich 
bytu v malom domci na dvore meštianskej školy v Nemeckej 
ulici. Cestou domov videli pred hostincom Vlasákovcov 
veľký sklad munície.
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Jozefovi rodičia Štefan (1908 – 1974) a Rozália (1912 
–  2000) boli na tejto škole školníkmi. Pred prechodom 
frontu cez naše územie meštianku obývali nemeckí vojaci 
a  odtiaľ robili výjazdy na bojové akcie. Jedným z nich bol aj 
Čech pochádzajúci zo Sudet, ktorý v boji padol.

Po oslobodení Stupavy malo sovietske vojsko v meštianke 
zásobovanie, sklad potravín a poľnú kuchyňu. Vojaci jedávali 
na dvore z ešusov, ofi cierom servírovali v byte školníka. Títo 
vojaci mali veliteľstvo v blízkom lesnom úrade, hlavný štáb 
sídlil v kaštieli.

Ladislav Krištoffy (1929) mi opísal hlavne priebeh bojov 
na dolnom konci Stupavy, kde v tom čase býval (v dome 
s terajším číslom 951/77).

Nemeckí vojaci mali palebné postavenie smerom na 
Marianku za Kaplnkou svätého Urbana na Mariánskej 
ceste. Tento „štand“ mali maskovaný dokonca aj hnojom. 
V  Agrasole bola opravovňa bojovej techniky a na Barónovom 
vojenská autodielňa. V už dokončenej budove školy boli 
ubytovaní, na prízemí mali vojenský lazaret. Pri odchode ani 
nestihli odpratať amputované končatiny, nahádzané v malej 
miestnosti pre školníka nachádzajúcej sa vpravo pri vchode 
do budovy.

Aj pán Krištoffy si pamätá na haváriu amerického 
bombardovacieho lietadla Liberator za Stupavou. Podľa 
rozprávania jeho manželky Hermíny, rod. Brezovskej 
(1937), jeho šesťčlenná posádka bola dovezená do Mástu 
k  Maderovcom (s prezývkou Macejkiných), kde sídlila 
nemecká vyšetrovacia skupina. Dočasne boli ako zajatci 
uväznení u Hlavenkov v akejsi malej komore. Steny tejto 
miestnosti boli z nepálených vlhkých tehál, a tak sa dvom 
z nich podarilo uniknúť cez dieru v stene, ktorú urobili 
pomocou vojenských lyžíc. Dvoch týchto Američanov vraj 
Nemci dokaličili. Z iného zdroja som sa dozvedela, že sa 
Nemcom napokon podarilo chytiť aj tých dvoch utečencov, 
a tak celú posádku kamsi odviezli. O  ich ďalšom osude sa 
nevie nič.

Keď už boli Nemci na ústupe, z maštale Alojza Kuboviča 
(známeho pod priezviskom Bartoň) 
na dolnom konci vyviedli kone. Ten 
sa za Nemcami rozbehol, kone si 
bránil, preto ho na Mariánskej ceste 
pri niekdajšej ľadovni zastrelili.

Než nastalo ostreľovanie 
ustupujúcej nemeckej kolóny 
a bombardovanie, pätnásťročný 
Ladislav Krištoffy sa hral na ulici 
s kamarátmi hru „blechu“. Túto 
zábavu im prerušil poplach. Po 
vyjdení z úkrytu na vlastné oči videl 
tú nekonečnú skazu.

Dom Kláry Lysonkovej (stál 
oproti dnešnému domu č. 947/88) 
dostal počas náletu plný zásah, 
zostalo po ňom len zbúranisko, kde 
veľmi dlhý čas rástla len burina 
a  lopúchy, pokým nebol odstránený. 
Vpravo od jej domu bola zasiahnutá 

zadná časť Trvalíkovho domu, ktorú museli úplne zbúrať. 
(Neskôr bol asanovaný aj celý Trvalíkov dom. Teraz je 
v  týchto priestoroch malý park pred školou.) Aj horiacich 
domov bolo vtedy na dolnom konci viac než dosť. 3. apríla 
bol na ceste pred stupavským kostolom zbombardovaný aj 
nemecký pojazdný poľný lazaret.

Pri prechode frontu sa v dome Jozefíny Parízkovej, 
odohrala tragédia (v tomto dome je teraz Albert café 
a  menšie obchody). Dom obývali asi piati nemeckí vojaci, 
keď tam vtrhli Rusi. Všetci Nemci si ani nestačili vziať 
svoje zbrane. Ruský vojak jednému z nich vytrhol pušku 
z ruky a pažbou buchol o schodík vedúci do bytu. Výstrel, 
ktorý následne zaznel, zasiahol pani Parízkovú a usmrtil ju. 
Nemcov okamžite postrieľali a narýchlo zahrabali na konci 
záhrady pri potoku. (Tento potok bol ramenom Stupavského 
potoka, v rokoch 1967 – 1969 bol v rámci rozširovania štátnej 
cesty na Hlavnej ulici zrušený.) To sa odohralo na začiatku 
apríla 1945. V auguste v tom istom roku ich stupavskí 
hrobári exhumovali, na čo si pán Krištoffy spomína takto: 
My ako deti sme sa z druhej strany potoka prizerali. Bol to 
šokujúci pohľad. Hrobár Sagalinec, keď jedného vyťahoval 
za nohu, z hrobu zostala trčať len kosť.

V dome Krištoffyovcov najprv býval nemecký veliteľ, 
potom ruský veliteľ. V ich dome bola zriadená aj ambulancia, 
kde ordinoval jeden lekár z Gruzínska s dvoma zdravotnými 
sestrami.

Ruskú vojenskú leteckú poštu zhadzovalo malé lietadlo 
Fieseler Storch v balíkoch z malej výšky, priamo na školský 
dvor novej meštianky, kde mali tiež poľný lazaret a ubytovanie 
elitných jednotiek vojska. Toto lietadlo bolo vojnovou 
korisťou z nemeckej armády, pristávalo na Polankách.

Možno si ešte niektorí naši obyvatelia pamätajú na malý 
hrob popri chodníku v parku pri starom mlyne, na ktorý aj 
viacero rokov po vojne položili okoloidúce deti, ale aj dospelí, 
zopár lúčnych kvietkov. O tomto hrobe kolovali dohady 
a otázky typu: Je tu pochovaný Nemec, alebo zabudnutý 
Rus pri prevážaní ruských vojakov na Slavín? Pán Krištoffy 
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tvrdí, že tam odpočívajú dvaja nemeckí vojaci, ktorých Rusi 
našli ukrytých v komíne kaštieľa. Títo si vraj pod vojenským 
dozorom museli vykopať svoj hrob vlastnými rukami. Nad 
vykopanou jamou bol vtedy zastrelený aj ďalší, na rozume 
pomätený Nemec.

Ing. Viliam Ivica (1930 v Máste) býval s rodičmi a bratom 
v treťom dome poniže mástskeho kostola. Počas náletu v ich 
bezprostrednej blízkosti spadli a explodovali dve bomby. 
Jedna vľavo od nich u susedov Lachkovičových, druhá 
zasiahla Pastierňu, ktorá bola vtedy vpravo od terajšej 
materskej školy. Tlaková vlna vyvrátila na Pastierni bránu 
a privalila štvorročného Ivicových synčeka, ktorý za ňou 
hľadal skrýšu. Asi len zázrakom z toho Jožko vyviazol bez 
väčších poranení.

Oproti Lachkovičom stál dom kováča pána Pešla so stále 
otvorenou bránou. Pod túto bránu sa šiel skryť trinásťročný 
Janko Bobák, ale nohu mu tam zasiahla črepina. Aj napriek 
liečbe dostal otravu krvi a amputácii nohy sa už nedalo 
zabrániť.

Obrovské množstvo ustupujúceho vojska prechádzalo 
Mástom a Stupavou do Záhorskej Vsi, kde bol cez rieku 
Moravu ešte nepoškodený pevný most.

Spomienky pani Marie Langaškovej (1891 – 1976) možno 
vyčítať z jej rodinnej kroniky s názvom Sága mého rodu, do 
ktorej mi dovolil nazrieť jej vnuk MUDr. Ivan Hasák (1947). 
Jej rodina a rodiny priateľov prežili tieto spurné dni a noci 
v pivnici prerobenej na nocľaháreň, pod ich domom na 
Kúpeľnej ulici. V byte vždy len niečo uvarili a hybaj dolu. 
V noci z 3. na 4. apríla 1945 pribudli k rodine Langaškovej, 

Hasákovej, Zimprichovej, Murányiovej a Kristínovej aj pani 
Kullerová a rodina Zieneckerová. Pani Langašková spomína, 
že tým, že ich bolo viac, ľahšie sa im všetko znášalo. Opisuje, 
aký strach prežívali, keď ponad nich Nemci ostreľovali 
cementársky komín. Aj ona prirovnáva dunenie zo streľby 
a bombardovania Stupavy otvárajúcemu sa peklu.

Vo svojej Ságe podrobne opisuje krutý osud pani Márie 
Weinbergerovej, ktorý ju stretol pri vešaní bielizne na terase 
svojej vily, keď znenazdania prileteli ruské bojové lietadlá 
a ostreľovali ustupujúci nemecký vojenský transport. 
Niekoľko rán aj s popáleninami utŕžila aj ona. Zranený bol 
aj jej manžel. Po nálete sa obaja dovliekli do lekárne, kde ich 
našiel Ing. Eduard Zimprich, ktorý s Františkom Hasákom 
svojím autom zbieral ranených; ukladali ich v hasičskom 
skladisku (vtedy sídlilo v Marcheggskej ulici). Ing. Zimprich 
pani Weinbergerovú po ošetrení v lekárni odviezol do 
bratislavskej nemocnice, kde na následky veľmi ťažkých 
poranení asi za tri týždne zomrela.

Stupava bola vtedy bez lekára (MUDr. Gažo bol 
odcestovaný), ale Ing. Zimprich doviezol lekára z Pajštúna, 
ktorý ranených ošetril. Prvú pomoc im poskytli pani Juliana 
Šurinová (vyd. Cselényiová, pôrodná asistentka) a pani 
Kullerová. Ošetrených bolo asi 12 osôb.

Pani Langašková opisuje príchod ruských vojakov 
slovami:  Až to dunělo, když přišli v jejich těžkých botách, 
špinavých pláštích, beranicích a z těmi hroznými 
automaty, zbraní, kterou jsme my ženy před tím ani 
neviděli. Muže zahnali nahoře do kouta, ruce vzhůru, 
a šli rovnou dolů k nám, hledat Němce. Byla v nás malá 
dušička... Našťastie, dobre sa to skončilo.

Na ďalší deň sa do ich domu nasťahovali dvaja ruskí 
majori, ktorí s postupujúcim frontom odišli. Hneď po nich 
prišiel ruský major Solečnik so svojím pobočníkom, Grékom 
Andrejom Tombacvem. Stravu im nosila vojačka Marusja. 
Major Solečnik bol stavebný inžinier z Moskvy, riadil opravu 
mostov. Obaja boli veľmi milí a tak sa s nimi spriatelili, že 
spolu žili ako jedna rodina. Pani Langašková doznáva: 
Smutno nám bylo, když po čtyrech týdnech nás opustili, šli 
do Rakouska a nikdy jsme už o nich neslyšeli.

Aspoň toľkoto zo spomienok pamätníkov zachytilo moje 
pero. Za ich ochotu a rozprávanie im úprimne ďakujem.

Parcelovanie grófových pozemkov
Po grófovi tu ostali rozsiahle pozemky, ktoré boli koncom 

apríla 1945 rozparcelované a odovzdané do dočasného 
užívania záujemcom, tunajším obyvateľom. Nám sa ušiel 
„táľ“ za Stupavou smerom k rieke Morave.

Nezabudnuteľný deň slobody
Bolo veľmi skoré ráno, 9. máj 1945. Rodičia ma zobrali na 

pridelené pole pomáhať pri sadení kukurice. Otec motykou 
robil jamky, mojou úlohou bolo do nich hádzať kukuričné 
zrnká a mamka ich zeminou zahŕňala. Ešte sme neboli ani 
v  polovici role, keď k nám doľahol zvuk sirén. Taký, ktorý 
ešte pred pár týždňami ohlasoval koniec poplachu. Zazneli aj 
salvy zo zbraní a vetrík k nám dovial aj zvuk všetkých zvonov 
z mástskej kostolnej veže. (Zvony na stupavskej kostolnej 
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veži neboli, zničil ich požiar veže v roku 1942.) Vtedy náš, až 
prehnane pracovitý otec, dobre si pamätám, akoby to včera 
bolo, hodil motyku do brázdy a s dojatím povedal: Dnes sme 
dorobili, ide sa domú. Dnes je co oslavovat! A šli sme. Celá 
Stupava radosťou priam jasala. (Ako bude ohlásený blížiaci 
sa koniec vojny, bolo známe vopred.)

Ako tento deň opísal kronikár?

Vojaci Sovietskej armády v našej obci usporiadali 
veľkolepé oslavy. V Stupave bolo viac vojenských útvarov 
– práporov. Každý vojenský útvar si usporiadal oslavy pri 
svojom veliteľstve.

Napríklad tak aj na Pažiti pri (vtedajšej) cementárskej 
lanovke usporiadali vojaci na počesť víťazstva mohutné 
oslavy. Z celej štvrte horného konca sa na týchto oslavách 
zúčastnilo aj veľa občanov. Po slávnostnom prejave 
veliteľa práporu pred nastúpenými vojakmi bola slávnosť 
s kultúrnym programom, v ktorom vystúpilo mnoho 
vojakov a jednotlivé skupiny. Viacerí vojaci predniesli svoje 
krátke prejavy a po každom bolo počuť bojové Urá!

V každom prápore vojaci predvádzali rôzne tance, 
zborové recitácie a bojové vojenské piesne. Skupinové oslavy 
začali po 9. hodine a neskôr boli zakončené slávnostným 
sprievodom vojakov a občanov. Tento sprievod obcou bol 
sprevádzaný vojenskou hudbou Sovietskej armády.13

Číhajúce nástrahy
Koniec vojny už bol, to áno, ale jej následky tu 

šarapatili ešte dosť dlho. Všade číhali nejaké, zvlášť pre 
deti nebezpečné nástrahy. Bolo tu vidieť mnoho vrakov 
nákladných áut a  rôznej bojovej techniky, ale hlavne 
rozličnej, hocikde sa nachádzajúcej munície, ktorá 
mnohokrát lákala najmä nevedomé deti a mládež. Stala sa 
príčinou viacerých zranení, ale v niektorých prípadoch aj 
zmrzačení s doživotnými následkami. Mládenci so zvlášť 
veľkou záľubou manipulovali s nájdenými svetlicami. Aj môj 
brat prišiel domov ešte na Vianoce s „doďobanou“ tvárou. 
Bol to výsledok jeho neodborného zaobchádzania s takouto 
svetlicou, ale aj veľké varovanie pre iných. Neostali vtedy 
nepovšimnuté ani opustené svetlomety na konci parku 
v blízkosti Obory, ktoré boli deťom náhradou za kolotoč.

Najväčšie nešťastie však postihlo rodinu Menclovcov 
z Novej ulice. Hra s výbušninou poslala na druhý svet ich 
deväťročného syna Rudka a blízko neho v kočíku sediacu ani 
nie dvojročnú dcérku Helenku. Len včasným zásahom otca 
detí Marošovcov z Kalinčiakovej ulice neprišlo k podobnej 
tragédii, keď si ich štyriapolročná Vilmuška a o dva roky 
starší Štefko, pohadzovali ručný granát ako loptičku. Otec 
im túto „zábavku“ prekazil a granát zneškodnil v jednej 
z pieskových jám na pasienku za ich ulicou.

Ľud a armáda

Po oslobodení našej obce bola veľká časť obyvateľov, 
najmä mužov zapojená do pomocných prác pre Sovietsku 
armádu. Bolo sa treba zotaviť a pripraviť na ďalšiu bojovú 

cestu cez Rakúsko do Berlína. Niektorí občania boli pri 
preprave rôzneho vojenského materiálu, zariadenia, 
munície a pod. Iní pomáhali pri oprave a zriaďovaní mostov, 
aby sa postup vojsk urýchlil. Tak tomu bolo aj pri stavbe 
dreveného mosta cez rieku Moravu, kde 7. apríla 1945 
zahynul stupavský občan, devätnásťročný Ján Obadal.14

Pri prestrelke sa kone zapriahnuté do voza splašili, voz 
sa prevrátil do vody a Ján, ktorý nevedel plávať, sa utopil. 
Jánovi Obadalovi bol 28. októbra 1947 udelený Slovenskou 
národnou radou Rad Slovenského národného povstania 
II. triedy in memoriam, na znak zásluh o obnovenie 
Československej republiky a oslobodenia slovenského 
národa – podpísaný Karol Šmidke.

Pri stavbe mosta cez rieku Moravu bol počas streľby 
na hlave vážne zranený aj obuvník Matej Mundok, 
kamarát môjho otca. Materiál na stavbu tohto mosta bol 
zo stupavského borníka, ktorého predná časť (prevažne 
na mieste terajšieho amfi teátra a strelnice) bola veľmi 
preriedená. Haluzinu si občania odvážali domov na kúrenie. 
Bola to hrozná „paseka“!

Taktiež pri presune hovädzieho dobytka bolo treba 
viac občanov, lebo takto si armáda udržiavala tzv. živú 
chladničku mäsa.

Veliteľstvo sovietskych vojsk v obci v spolupráci 
s novoutvoreným miestnym národným výborom (MNV) 
uskutočnilo výber spoľahlivých občanov, ktorých bolo 
okolo 60. Títo boli vyzbrojení vojenskými puškami. Ich 
úlohou bolo vykonať prieskum po horách a očistiť ich od 
skrývajúcich sa hitlerovcov alebo benderovcov, vojenských 
zbehov.
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Pred príchodom sovietskych vojsk bolo zásobovanie 
obce takmer nulové. Už v prvých dňoch po ich vstupe 
armáda pomáhala pri zásobovaní najmä chlebom, mäsom, 
tabakom a i.15

Stupavský hrdina Nikolišin
Ešte aj po 9. máji 1945 bola v Stupave na železničnej 

stanici obrovská skládka munície: bomby, delostrelecké 
granáty, míny, ručné granáty a i. Bola uložená pod holým 
nebom, ale starostlivo a nepretržite strážená ruskými 
vojakmi.

Službukonajúci vojak, Ukrajinec z dedinky Burdiakovcy 
Ivan Vasiljevič Nikolišin, postrehol ako prestrelený horiaci 
drôt z elektrickej siete dopadol na drevené debnenie munície, 
pričom horel ďalej. Aby zabránil hroziacej nedoziernej 
katastrofe, v duchaprítomnosti konal aj za cenu obety 
vlastného života. Pomocou svojho samopalu sa mu ešte 
podarilo tento drôt strhnúť na zem, ale zásahu elektrickým 
prúdom v tej chvíli podľahol. Bolo už po vojne, aj on sa určite 
tešil na návrat domov k manželke a  trom ešte maličkým 
neškolopovinným deťom Márii, Markovi a Oľge, no stihol ho 
iný osud. Pamätám si, ako sme sa mu šli poďakovať. Ležal 
v rakve v miestnosti budúcej školy (na prízemí prvá malá 
miestnosť vľavo od vchodu do staršej budovy Základnej 
školy kpt. Nálepku); čiernovlasý mladý muž, tvár tmavá 
ako následok po zasiahnutí elektrinou. Ležal tam v záplave 
vencov a jarných kvetov. S veľkou pietou a vďačnosťou 
obyvateľov Stupavy bol pochovaný vo vtedajšej kostolnej 
záhradke (v priestore misijného kríža z roku 2002). Prečo sa 
vtedy strieľalo? Dohady boli rôzne: či prestrelka bola skrze 
niekoho na výstrahu, alebo od radosti z ukončenia vojny.

Cesta k obnove
Už niekoľko týždňov po vojne sa v Stupave začalo 

s odstraňovaním jej následkov.
V tomto čase tu tiež vznikla vojenská milícia, ktorá bola 

zložená z riadnych vojenských príslušníkov z našej obce. 

Milícia bola 32-členná, vystrojená 
vojenskou uniformou a  vojenskou 
zbraňou. Jej veliteľom bol práporčík 
Schmida a táto jednotka bola 
dočasne ubytovaná vo vtedy 
neobývanom kaštieli. Jednotka mala 
za úlohu udržiavať v obci poriadok 
a dohliadať na odstraňovanie 
zvyškov rôznych zbraní.

Aj MNV mal na starosti očistiť 
obec a jej ulice od pozostatkov po 
vojne. Na cestách, chodníkoch, 
v záhradách boli zanechané 
trosky áut, rôznej bojovej techniky 
a munície. Bolo treba opraviť 
porušené cesty, chodníky a môstiky. 
Toto všetko si vyžadovalo veľa 
obetavých občanov. Viaceré sklady 
munície, ktoré tu museli zanechať 
ustupujúce hitlerovské vojská, bolo 
treba odstrániť a zničiť. Pod dozorom 
vojenských znalcov Sovietskej 

armády aj túto prácu robili niektorí naši občania. Muníciu 
prevážali na pole pri Bažantnici, kde bola zneškodnená. Išlo 
najmä o delové náboje a letecké bomby menšieho kalibru.16

Chodili sme už znova do školy. Nepamätám si však, či to 
bolo koncom mája alebo až v júni, keď bubeník po Stupave 
ohlasoval výzvu (miestny rozhlas ešte nefungoval), aby si 
občania v stanovenom čase pootvárali všetky obloky, lebo 
sa očakáva možná silná tlaková vlna, ktorá by ich mohla 
poškodiť. Bubeník povedal aj príčinu. Ďaleko za Stupavou 
smerom k rieke Morave bolo pripravené „odpálenie“ 
veľkého množstva munície. Sedeli sme v triede s pani 
učiteľkou Jolanou Malatinskou a pri pootváraných oknách 
sme s napätím čakali, čo sa to len bude diať. Nastal očakávaný 
výbuch a o nejakú chvíľu ďalší, až som mala pocit, že nás to 
nadvihlo. Naša trieda bola v škole nad bránou, oknami do 
dvora, smerom k výbuchu, takže sme to pekne „schytali“.

Oba tieto výbuchy boli na kraji mladého agátového 
porastu, neďaleko role môjho starečka, kde po sebe zanechali 
dva veľmi hlboké a aj rozlohou veľké krátery a z  agátov 
ostala doširoka len drevno-kovová triešť.

Po vojne bolo treba opraviť zničené elektrické vedenie 
a obnoviť riadnu dopravu občanov do zamestnania. Viazlo 
zásobovanie, lebo v obci nebolo pojazdných áut, hlavne 
nákladných. Dočasne sa používal nákladný automobil od 
súkromníka Jozefa Maroša, ktorý bol kvôli nedostatku 
pohonných hmôt prerobený na plyn z dreva.17

Kaťuše a ruskí vojaci v Cintorínskej ulici
V druhej svetovej vojne dobre známe ruské raketomety, 

zvané kaťuše, ostali v našej ulici ešte nejaký čas aj po 
oslobodení. Stáli tesne za sebou po celej dĺžke cintorína. Ich 
posádky boli ubytované u Sopuškov a Žitňanov (terajšie č. d. 
446/20), u Pechov (č. d. 444/14) a v dome pani Kurincovej 
na kraji Krátkej ulice (č. d. 485/6), kde ich bývalo najviac. 
(V tom čase boli pri cintoríne, v dnešnej Cintorínskej ulici, 
len štyri rodinné domy.)
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Všetkým velil mladý a veľmi milý dvadsaťosemročný 
nadporučík Váňa. Býval u Pechov, bol naším naozaj dobrým 
priateľom. V tejto rodine bol ubytovaný aj tridsaťšesťročný 
Míša, ktorý si ma veľmi obľúbil. Hovoril, že mu nielen vekom, 
ale aj podobou pripomínam jeho dcérku. Bol sapóžnikom 
(obuvníkom) a mienil mojej kúkle (bábike) ušiť sapóžky 
(čižmičky). Často za mnou prišiel aj k nám, mali ho radi aj 
moji rodičia.

S viacerými ruskými vojakmi v ulici sme vychádzali 
priateľsky a v zhode, boli milí a slušní. No prežité bojové 
útrapy na nich zanechali svoje: vyčerpanosť a túžbu za 
domovom bolo možné priam čítať z ich tvárí. Úbohé bolo 
aj ich oblečenie. O nič lepšie nemal na sebe ani Míša. Naša 
mamka, ktorá nikdy nebola v nepriateľstve s ihlou a niťou 
mu celý vojenský háb ochotne opravila. Potešený Míša sa 
týmto pochválil svojim kamarátom a o krátky čas mala 
mamka takýchto zákaziek viac. No toto nebolo všetko. Vojaci 
už nebojovali a v kratochvíli vymýšľali, možno povedať 
aj malé hlúposti. Jednou z nich bola tá, že odrazu niekoľkí 
z nich zatúžili byť „ofi ciermi“, teda aspoň sa im podobať 
prikrývkou hlavy. Tých vojenských čapíc so šiltom, vojakmi 
nazývané „furašky“, naša mamka našila neúrekom. Šila ich 
podľa predlohy z vojakmi prinesených starých vojenských 
kabátov. Niekedy nebolo ani ťažké domyslieť si, komu asi 
predtým kabát patril; totiž, našla sa na ňom zaschnutá 
krv. Práca to bola naozaj „perná“. Veď pichať do tvrdého 
vojenského materiálu a ešte s použitím kartónovej výstuže, 
to si veru vyžadovalo úsilie. Pritom jedinými mamkinými 
pomocníkmi boli obuvnícke šidlo a náprstok. Na odplatu jej 
vojaci priniesli vojenský chlieb zvaný „komisár“ či vrecúško, 
aj keď hnedého, nerafi novaného cukru. Mamka neodmietla, 
zišlo sa.

Pri rozlúčke s Míšom a Váňom mi bolo veľmi smutno. 
Škoda len, že som vtedy ešte nepoznala azbuku...

Rodinná povojnová tragédia
Na stupavské hody roku 1945 v rodine Jána Radoviča 

z Novej ulice nebolo dôvodu veseliť sa. Jeho manželka Mária 
mienila svojmu osemročnému synovi Jožkovi urobiť radosť 
a vziať ho na kolotoč. Cestou z nedeľnej popoludňajšej 
pobožnosti na horný koniec, kde mali kolotočiari už svoj 
zaužívaný priestor, sa odrazu jej plán rozplynul. Na prudkej 
zákrute cesty smerujúcej od strážneho domčeka (pri 
vtedajšom vstupe do areálu kaštieľa) po pôvodné miesto 
sochy svätého Jána Nepomuckého, popri nich prechádzajúci 
ruský tank vyšiel z cesty a na chodníku oboch zachytil. Matka 
ešte stačila syna vyložiť na múrik železnej ohrady parku pred 
kaštieľom, ale aj napriek tomu mu tank pritlačil dolnú časť 
nôžky. Ona na mieste skonala.

Pri tomto nešťastí sa ľudia dohadovali o tom, ako sa 
to mohlo stať: či tu nezohral úlohu alkohol alebo šmyk 
na hladkom, veľkými kamennými kockami vydláždenom 
povrchu vozovky. Pri hojení Jožkovej nohy nastali dlhšie 
trvajúce komplikácie, čo bolo napokon príčinou, že mu ju na 
chirurgii museli až pod kolenom amputovať.

Túto nešťastnú zákrutu odstránili vybudovaním nového 
úseku cesty naprieč parkom pred kaštieľom v rokoch 1947 
– 1948.

Oslava 1. výročia SNP – 29. august 1945
V tento deň na škole odhalili pamätnú tabuľu hrdinovi 

kpt. Jánovi Nálepkovi, ktorý tu v rokoch 1935 – 1939 pôsobil 
(na budove bývalej školy oproti stupavskému kostolu; po 
ukončení prevádzky tejto školy bola tabuľa premiestnená do 
novej školskej budovy na Školskej ulici). V popoludňajších 
hodinách boli na ihrisku (pri cementárni) usporiadané 
kultúrne vystúpenia, ktoré ukončilo priateľské futbalové 
stretnutie našej futbalovej jedenástky ŠK a jedenástky 
poskladanej z vojakov Sovietskej armády z rôznych miest. 
Táto, hoci nezohraná jedenástka, našu porazila v pomere 
8  :  3.

Slávnosti boli ukončené vo večerných hodinách 
v kinosále na Zemanskom, kde program spestrili aj sovietski 
vojaci.18

Prevoz sovietskych vojakov na Slavín
Ruskí vojaci, ktorí padli pri oslobodzovaní našej obce, 

boli v prevažnej miere pochovaní na stupavskom cintoríne, 
ale niekoľko hrobov sa nachádzalo aj mimo cintorína. 
Po určitom čase však boli exhumovaní a prevezení na 
bratislavský Slavín.

Exhumovanie týchto mŕtvych tiež patrí k tým zážitkom, 
na ktoré by som najradšej zabudla. Úlohou boli poverení 
miestni hrobári. Zvládli ju, a niet sa čo čudovať, že asi len 
pomocou pálenky, ktorú dostali prídelom. Telá vojakov boli 
do zeme uložené len v uniformách, po vykopaní sa podobali 
skôr múmiám, lenže obaleným zeminou. Pohľad na ne nebol 
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až taký desivý, ale čuchový vnem? No... čas na telách už urobil 
svoje, naznačoval známky nastupujúceho rozkladu. Ulicou 
sa niesol mŕtvolný pach, príbytky sme museli mať naozaj 
dobre pozatvárané. Napriek tomu nás zvedavosť prinútila 
pozrieť si tento neradostný obraz. Ani ja som nechýbala 
medzi mnohými zvedavcami, vylezená na (pôvodnej) ohrade 
cintorína. Hrobári vojakov dávali do obyčajných doskových 
rakiev, ba skôr akýchsi truhlíc s vekom, po dvoch. (Ako ich 
ukladali do hrobov na Slavíne, neviem.)

Spomínam si na jednu kurióznu udalosť, ktorá sa vtedy 
prihodila. Pri vykopaní jedného vojaka nebolo stopercentne 
isté, či je to červenoarmejec. Hrobár Štefan Sagalinec, už 
riadne potúžený alkoholom, túto dilemu vyriešil po svojom. 
Položil ho do truhly na tam už ležiaceho vojaka a so slovami: 
Či si Nemec, lebo Rus, bite sa aj po smrci! – veko zatvoril.

Na Slavín boli prevezení aj dôstojníci a vojaci z kostolnej 
záhradky, aj náš Nikolišin. Ostali tu len vojaci, dodnes 
odpočívajúci pri horárni v blízkosti lesa, na Obore.

Návraty a vzácne návštevy

Naša obec privítala niekoľko milých návštev, ktoré 
súviseli s bojmi u nás. Generál Alexander Nikolajevič Saburov 
navštívil Stupavu 1. novembra 1955 na ceste po stopách kpt. 
Jána Nálepku. Prišiel si pozrieť školu, kde jeho spolubojovník 
pôsobil. Ďalšiu návštevu uskutočnil v roku 1960. Do roku 
1969 tu bol generál Saburov celkom päťkrát.19

V roku 1974 nás navštívil prorektor Farmaceutickej 
fakulty v Piatigorsku, čestný občan Stupavy, Jevgenij 
Alexandrovič Kečatov, ktorý v roku 1945 prišiel so Sovietskou 
armádou a zotrval tu určitý čas ešte aj po oslobodení, keď 
pracoval ako veliteľ (správca). Mal zrejme za úlohu dohliadať 

a koordinovať vojakov a civilistov v Stupave.20 

V roku 1977 si sem prišiel zaspomínať na dni 3. a 4. 
apríla 1945 účastník oslobodzovania našej obce Vladimír 
Grigorijevič Michailov.21

Obzvlášť milou bola návšteva vdovy po našom hrdinovi 
Nikolišinovi Jelizavety Jevstachivny. Prišla z Ukrajiny 
z dedinky Burdiakovcy aj so svojou dcérou Oľgou a dospelou 
vnučkou Mariannou v auguste 1981. Na jeden zo spoločných 
hrobov na Slavíne položili kytičky kvetov.22 Všetkým 
menovaným návštevám sa dostalo patričnej pozornosti 
a  úcty.

Pamätníky obetiam druhej svetovej vojny v Stupave

V roku 1964 miestna organizácia Zväzu protifašistických 
bojovníkov postavila pomník padlým bojovníkom proti 
fašizmu zo Stupavy. Bol vyhotovený z lomového kameňa 
a podstavca z betónu, stál pred hasičskou zbrojnicou vľavo. 
Tento pomník bol v roku 2008 v rámci revitalizácie severného 
úseku Hlavnej ulice odstránený a ešte v tom istom roku ho 
nahradil nový, celokovový dôstojný pamätník osadený pred 
Mestský úrad v Stupave. Aj na ňom sú uvedené mená obetí 
fašizmu v druhej svetovej vojne a v SNP: Ján Nálepka, Tomáš 
Jelašič, Štefan Bauer, Štefan Balog, Ferdinand Blažíček, Karol 
Ažboth a Ernest Takáč.

Pamätným miestom sú aj dva hroby sovietskych vojakov 
na Obore, ktorí padli v boji za oslobodenie Stupavy.

V roku 1974 bola pred staršou budovou Základnej školy 
v Stupave na malom, umelo vytvorenom návrší odhalená 
bronzová jazdecká socha kpt. Nálepku. Po roku 1989 ju však 
previezli na Oboru, do blízkosti hrobov sovietskych vojakov. 
Sochu v roku 2003 na základe rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva znovu premiestnili 
a osadili v areáli novšej budovy 
základnej školy na Školskej ulici, 
ktorá nesie meno hrdinu kpt. Jána 
Nálepku.

Ďalším pamätníkom je Kvet 
vďaky pred Mestským kultúrnym 
a informačným centrom z roku 
1975. Jeho autorom je výtvarník, 
stupavský rodák Milan Spál. Na 
tabuli pamätníka sú napísané mená 
našich spoluobčanov, ktorí zahynuli 
počas bojov a ich následkov, pri 
oslobodzovaní Stupavy v druhej 
svetovej vojne: Jozef Hanečka, 
František Háberl, František 
Hudeček, Ján Kostka, Alojz Kubovič, 
Tomáš Mader, Ján Obadal, Jozefína 
Parízková a Mária Sedláková.

Každoročne sa pri príležitosti 
významných výročí pri týchto 
pamätníkoch konajú celomestské 
pietne spomienky, keď zástupcovia 
politických strán a organizácií 

história

Generál Saburov v stupavskej konzervárni, 1960
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pôsobiacich v meste k nim položia vence alebo kytice 
kvetov.

Pri výročiach ukončenia druhej svetovej vojny 8. mája 
a  SNP 29. augusta býva pietna spomienka pri pamätníku pred 
mestským úradom a sochou kpt. Nálepku v areáli základnej 
školy. Vo výročný deň oslobodenia Stupavy Sovietskou 
armádou sa táto spomienka koná pri Kvete vďaky pred MKIC 
a na Obore pri hroboch padlých sovietskych vojakov.

Záver
Bolo by načase, aby dnešné deti neboli nikdy postavené 

tvárou v tvár k podobným opísaným obrazom a zážitkom, 
lebo ešte žiadna vojna v dejinách ľudstva nepostavila na 
piedestál absolútneho víťaza. Vždy je porazená ľudskosť 
– človek v jeho podstate. Lenže ten je, žiaľ, nepoučiteľný. 
O zbytočnosti vojnových konfl iktov nasvedčuje nedozierne 
množstvo zbytočných hrobov a zástupy vdov a sirôt...
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Pomník padlým Stupavčanom v druhej svetovej vojne – Kvet vďaky, 
autor Milan Spál. Foto: Milan Greguš, 2010. 

Pomník padlým Stupavčanom v druhej svetovej vojne a v SNP, autor 
Karol Šmelík. Foto: Milan Greguš, 2010.
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20–22 Za tieto informácie ďakujem p. učiteľke Anastázii Lachkovičovej.

Cenné informácie k tomuto príspevku mi poskytli aj Vilma 
Belzárová, rod. Marošová (1940), Agneša Brezovská, rod. Bencová 
(1936), Antónia Darášová, rod. Obadalová (1935), Marta Debrecká, 
rod. Marošová (1933), Helena Fortuníková, rod. Pechová (1932), 
Helena Horecká, rod. Sopušková (1936), Mária Hrabovská, rod. 
Hanečková (1931) a Helena Morgensternová, rod. Lachkovičová 
(1937), ktorým rovnako patrí moja vďaka.

Poznámky
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Popis nálezu
Pozostalosť bola objavená koncom septembra 2008 

pri výmene strešnej krytiny na povale domu na Hlavnej 
ulici č. 32 v Stupave. V náleze sa nachádzali účtovné 
knihy stupavskej fi rmy Moritz Justh, obchod so železom 
a stavebným materiálom, dve fotografi e (interiér stupavskej 
synagógy, portrétna fotografi a muža) a viaceré písomné 
dokumenty (fi remná korešpondencia). Fotografi a muža 
bola reštaurovaná vďaka podpore neziskovej organizácie 
Jewrope, neobsahovala však už žiadne stopy po signovaní, 

prípadne po mene fotografovanej osoby. Azda ide o Mórica 
Justha, či niekoho z jeho rodiny. Stav nájdených dokumentov 
zodpovedá ich uloženiu, najviac boli plesňami napadnuté 
voľné listy. Vďaka zachovanej väzbe sa pomerne dobre 
zachovalo päť účtovných kníh. Obsahujú záznamy z obdobia 
rokov 1931 – 1946. Knihy majú na titulnej strane uvedený 
názov a meno majiteľa, opatrené sú kolkami daňového 
úradu a pečaťou. Strany v knihách sú číslované, jednotlivé 
údaje sú oddelené zvislými a vodorovnými čiarami. Do 
nich si obchodník zapisoval meno a priezvisko zákazníka, 
adresu a vyplatenú či dlžnú sumu. Stovky záznamov svedčia 
o čulej obchodnej prevádzke. Tovar tu nakupovali okrem 
Stupavčanov obyvatelia okolitých dedín (Lamač, Záhorská 
Bystrica, Zohor atď.), ale aj zástupcovia jednotlivých 
prevádzok stupavského veľkostatku, okolité farské úrady, 
rôzne fi rmy a korporácie.

Súpis Židov
Prekvapivým a cenným bolo objavenie súpisu 

stupavských Židov s názvom Domový soznam, vyhotovený 
stupavským notariátom. Neupravenosť rukopisu, dodatočné 
opravy a zjavná prítomnosť dvoch zapisovateľov umožňuje 
predpokladať, že ide o pracovný prvopis. Súpis tvorí 
jedenásť listov papiera formátu 29 x 21 cm. Listy boli 
v  hornej časti spojené dvoma kovovými sponami v tvare 
nitu. Korózia spôn spôsobila okolo perforovaných dier 
škvrny, ktoré v niektorých listoch zasahujú aj do textovej 
časti. Devastačne na papier pôsobilo najmä voľné uloženie 
súpisu na podlahe povaly bez akejkoľvek ochrany. Zopnutý 
zväzok listov bol po šírke viacnásobne poskladaný na 
štvrtinu pôvodnej veľkosti. Vzhľad tohto dokumentu 
bol príčinou jeho prvotného vytriedenia z nálezu ako 
nepoužiteľného, torzovitého materiálu. Po rozvinutí 
poškodeného zväzku papiera sa ukázala závažnosť tohto 
dokumentu a venovala sa mu primeraná pozornosť. 
Vlhkosť, prach a s nimi súvisiace plesne spôsobili úplnú 
stratu papierovej hmoty v dolnej tretine listov na strane 4, 

SÚPIS STUPAVSKÝCH ŽIDOV 
Z ROKU 1942
Milan Greguš
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Aj dnes môžeme byť svedkami nevšedných a vzácnych objavov. Pre stupavské dejiny je takým nález pozostalosti po 
stupavskom židovskom obchodníkovi Móricovi Justhovi a jeho fi rme – obchodu so železiarskym tovarom. V kope prachu 
a špiny ležali na povale viac ako polstoročie účtovné knihy, fi remná korešpondencia, dve fotografi e a rukopisný súpis 
Židov v Stupave.

Fotografi a muža z pozostalosti Mórica Justha, 
stav po grafi ckom retušovaní 
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5, 6 a 7. Jednotlivé listy boli popísané len na lícovej strane, 
posledná strana obsahuje na rubovej strane menný zoznam 
živiteľov rodín (hlavy rodín). Jednotlivé listy sú ceruzou 
rozdelené do príslušných kolóniek vodorovnými a zvislými 
čiarami. Zápisy sú vyhotovené obyčajnou ceruzou. Červenou 
ceruzou sú obtiahnutím zvýraznené mená majiteľov domov. 
V prípade, ak išlo o kresťanských majiteľov domov, za ich 
meno pisateľ pripojil symbol kríža a zvýraznil ho červenou 
ceruzou. Rovnakou červenou ceruzou sú pri niektorých 
menách uvedené súhlasné znamienka („fajky“). Zdá sa, že 
pisateľ červenou ceruzou súpis dodatočne overoval. Zjavne 
iný rukopis majú záznamy v poslednej kolónke (poznámka), 
písané atramentovým perom. 

Súpis sa po zvislej strane delí na desať kolóniek, v poradí: 
číslo domácnosti; číslo osôb; meno a priezvisko majiteľa 
domu, meno, priezvisko a zamestnanie hlavy rodiny; 
príbuzenský pomer osoby k hlave rodiny; deň, mesiac, rok 
a miesto narodenia; počet a druh miestností, ktoré rodina 
v dome obýva; číslo domu, v ktorom rodina býva; názov 
ulice, v ktorej rodina býva; poznámka – v nej sú uvedené 
čísla legitimácií vydanej Ústredňou Židov v Bratislave. 
V  súpise sú zapísané čiernym atramentom, dôvodom bolo 
zrejme nariadenie, podľa ktorého museli byť evidenčné čísla 
v  legitimáciách vydaných Ústredňou Židov písané čiernym 
atramentom, ktorý sťažoval falzifi kovanie prepisovaním.1 
Chýbajúce mená na nezachovaných dolných okrajoch 
listov sa čiastočne dajú rekonštruovať z menného zoznamu 
živiteľov rodín na poslednom liste z rubovej strany. 

Súpis nie je datovaný, z rozboru údajov je však možné 
určiť jeho vznik do prvej tretiny roku 1942. Diskriminačné 
nariadenia v Slovenskej republike vyvrcholili vydaním 

zákona č. 198 z  9. septembra 1941 o právnom postavení 
Židov, zvanom aj Židovský kódex. Na jeho základe stratili 
občania židovského vierovyznania svoje občianske práva. 
Zákon obmedzoval nielen ich pôsobenie v štátnych úradoch 
a v niektorých povolaniach, umožňoval robiť domové 
prehliadky bez písomného príkazu úradu alebo súdu, 
prikazoval nosiť Židom označenie, odňal im volebné právo, 
zakazoval zmiešané manželstvá a vzdelávanie, okrem 
ľudových škôl. Zákon obsahoval celkom 270 paragrafov 
a spolu s ďalšími zákonmi obmedzoval každodenný 
život Židov aj v takých detailoch, ako boli napríklad 
zákaz loviť ryby, vlastniť rádioprijímač, viesť motorové 
vozidlo, cestovať hromadnou dopravou či vykonávať 
rituálne porážky zvierat. Pochopiteľne, zákon nariadil 
aj evidenciu Židov. Ministerstvo vnútra na základe tohto 
zákona nariadilo vykonať súpis Židov zdržujúcich sa na 
území Slovenskej republiky. Jeho realizáciou boli poverené 
Obvodné (obecné) notárske úrady (v Bratislave Policajné 
riaditeľstvo). Ministerstvo vnútra vydalo presné inštrukcie 
na vypracovanie súpisu, ktorý mal byť vyhotovený do 6. 
marca 1942. Notárom pri kontrole a vypracovávaní súpisov 
mali pomáhať členovia miestnej Hlinkovej gardy (HG), 
Freiwillige Schutzstaffel (FS) a vybraní členovia židovskej 
komunity.2 Je pravdepodobné, že Móric Justh sa ako pomocná 
sila zúčastnil na vypracovaní stupavského súpisu Židov, 
o tom by svedčilo aj nájdenie súpisu v jeho pozostalosti. 
Plošná realizácia súpisu Židov znamenala získavanie, 
sústreďovanie a triedenie mnohých údajov. Pochopiteľne, 
z rôznych príčin dochádzalo aj k mnohým pochybeniam 
a uvádzaniu nesprávnych údajov. V tomto zmysle možno 
chápať aj dopísanú sumarizujúcu poznámku na stupavskom 
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Richard MittlerKrajčírka Gizela Quastlerová s manželom a synom Aladárom
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súpise: 207 duše, sporná. Dnes však možno ťažko určiť, či 
sa poznámka viaže na vypracovaný súpis, či na jeho nesúlad 
s predchádzajúcou štatistikou. V roku 1940 sa k židovskému 
vyznaniu prihlásilo 203 Stupavčanov. Zároveň sa v tomto 
roku uskutočnila v Stupave arizácia židovských podnikov. 
Arizáciou bolo stupavským Židom odňaté vlastnícke právo 
na nehnuteľnosti. Ich správcami boli ustanovení domoví 
správcovia. V roku 1942 boli stupavským Židom odpredané 
majetky, osobné veci (šatstvo, nábytok, drobné úžitkové 
predmety) končili na verejných dražbách. Zakrátko po 
vykonaní súpisu boli stupavskí Židia v lete roku 1942 
sústredení na dnešnom Námestí Sv. Trojice a nákladnými 
autami ich odviezli do zberného tábora v areáli Patrónky, 
bývalej továrne na patróny v Bratislave.3

Vysvetlivky k údajom v súpise
Popisovanie židovských domov a ich obyvateľov na 

vtedajšej Hlinkovej (dnes Hlavnej) ulici začína bývalým 
hostincom Samuela Justha (neskôr Srdiečko, dnes je tu 
výčap a vináreň D´Artagnan). Pokračuje domami po 
tejto strane ulice smerom do Bratislavy. Pri vtedajšej 
konzervárni Rudolfa Apoštola (dnes Hamé) sa končila 
Stupava. Tu zapisovatelia prešli na druhú stranu ulice 
a pokračovali spisovaním židovských domov naspäť, 
smerom do Malaciek. Za hostincom Jozefa Maroša (dnes 
reštaurácia Maroš) odbočili do uličky vedúcej k skladu 
fi rmy Agrasol. Pokračovali späť po Hlavnej ulici, za bývalou 
obecnou školou (dnes číslo domu 40) sa zapisovatelia 
vydali smerom k synagóge a  vrátili sa na dnešné Námestie 
M. R. Štefánika. Odtiaľ prešli na druhú stranu Hlavnej 
cesty a pokračovali na Nemeckú (dnes Slovenskú) ulicu, 
ktorá končila v parku pri pivovare (dnes v ruinách). Ďalšie 
židovské domy v Stupave stáli už len jednotlivo vo viacerých 
uliciach, zapisovatelia sa zastavili na Hlavnej ulici povyše 
dnešného mestského úradu, na Marcheggskej, Záhradnej, 
Keltickej (dnes Keltskej), Mníšskej (dnes Mlynskej), 
Zemanskej a na Kremenici (dnes Krátka ulica). Súpis sa 
končí na Hlavnej (dnes Hviezdoslavovej) ulici v Máste. 
V tom čase samostatná obec Mást podliehala stupavskému 

notariátu, ktorý bol zhotoviteľom súpisu. Skratkou ded 
(dedič) je zrejme označený dedič nehnuteľnosti. Táto 
spresňujúca informácia sa zrejme viaže na § 57 zákona č. 
198/1941, ktorý zakazuje nadobúdať Židom vlastnícke 
a iné práva k nehnuteľnostiam, okrem prípadu dedenia.4 

Krstné mená, priezviská, názvy ulíc, názvy miest narodení, 
prípadné pravopisné odlišnosti a chyby v súpise boli 
v prepise ponechané vo svojej pôvodnej podobe. Zmenené 
neboli ani niektoré zjavné odlišnosti od tradičných znení 
židovských priezvisk. Dôvodom bola snaha o sprístupnenie 
dokumentu v jeho autentickej podobe bez novodobých 
zásahov. Chýbajúca časť papiera bola označená písmenkom 
„X“, nečitateľný zápis vplyvom plesní bodkou. Strojopis 
bol prepísaný štandardným (kolmým) písmom, rukopis 
kurzívou. Snahu identifi kovať domy podľa čísiel uvedených 
v súpise skomplikovala skartácia starej evidencie číslovania 
domov a chýbajúce označenia súčasného číslovania, najmä 
na Hlavnej ulici. Z tohto dôvodu vychádzala identifi kácia 
domov a osôb zo spomienok pamätníkov, starých fotografi í 
a literatúry.5 Nevýhodou bolo, že pamätníci, pochopiteľne, 
neboli zorientovaní vo vlastníckych a rodinných vzťahoch 
v popisovaných domoch. Ťažké bolo z ich výpovedí určiť 
alebo odlíšiť nájomcu od vlastníka. V pamäti im zostali najmä 
majitelia obchodných prevádzok v jednotlivých domoch. 
Zo súpisu však vyplýva, že nebolo zriedkavé, že obchodník 
mal v dome prenajatú len prednú miestnosť na obchodné 
účely, vo dvore bývali iní nájomcovia a vlastníkom bol 
opäť niekto iný. Ďalšou komplikáciou bolo, že súpis vznikol 
v čase, keď pod politickým tlakom dochádzalo k zmenám 
vo vlastníctve židovských nehnuteľností a obchodných 
prevádzok. Podrobnejšie údaje o židovských rodinách 
by boli nad rámec témy tohto príspevku. Preto bola 
identifi kácia domov a osôb uvedených v súpise ponechaná 
len v stručnej podobe. Je pravdepodobné, že sa časom 
podarí získať podrobnejšie a  hodnovernejšie informácie. 
Osudom jednotlivých domov a ich obyvateľov na Hlavnej 
ulici sa budeme venovať v budúcich číslach ročenky.

Židia boli v Stupave kompaktne usadení minimálne 
od 16. storočia. Stupavská židovská náboženská obec 

patrila medzi najväčšie na Záhorí. 
Jej členovia boli neoddeliteľnou 
súčasťou obyvateľstva nášho 
mesta a spoluvytvárali jeho dejiny. 
Paradoxne k tomuto faktu možno 
konštatovať, že blednúce spo-
mienky na našich spoluobyvateľov 
ožívajú už len v pamäti najstarších 
Stupavčanov. Zostáva dúfať, že 
súpis stupavských Židov nebude 
osamoteným kamienkom mozaiky 
poznania histórie Židov v Stupave. 
Pokiaľ sa v  archívoch nenájde 
iná evidencia stupavských Židov, 
nájdený súpis bude patriť medzi 
výnimočné doklady o  židovskej 
komunite v Stupave na sklonku jej 
existencie.

história

Stupavskí Židia nasadení na práce v borinskom kameňolome
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DomXXvý soznam. 

Obec Stupava. Notariat Stupava okr. Bratislava. 

207 duše                                                                                                                                                                                                                       sporná 

 

B. č. 
do- 
mác 
nos 

ti 
 

Bež.  
č. 

osob 

Meno majitel domu. 
Meno a  zamestnanie 

hlavy rodiny a čle 
nov domácnosti. 

Pomer  
členov  
domác 
nosti 

k hlave 
rodiny. 

Deň rok 
a miesto 

narodenia 

Počet ob. 
miestnost  
ktorá do- 
mácnost 

 teraz  
obýva. 

Č. d. 
v kto 
rom 

sa byt 
na 

chádza. 

Ulica. Poznámka. 

1   
 

1 
 

2 
 

3 

majitel domu  
Max Geiringer, ded 
Martin Hindls  
robotník 
Elsa domáca 
 
Ema  " 

 
 
hlav. r. 
 
manž 
 
dcéra 

 
 
27. XII. 902  
Stupava 
Mistek 
25. VIII. 910 
3. XII. 937 
Stupava 

2 izby 
1 kuchyn 

816 Hlinková  
 
16660/1306. 
 
16661/13066 

2 
 
 

3 

 
 
 

1 
 

2 

majitel domu 
 Isabella Kohnova  
a Hermin Schwarz 
Pisk Katrina 
 domácnost 
Roza Piskova 
domaca 

 
 
 
 
 
dcéra 

 
 
 
26. II. 856 
Stupava 
27. XII. 892 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 

827 Hlinková  
 
 
 
 
16683/1313. 

4 3 
 

4 

Heinrich Kohn 
pensiusta 
Isabella Kohn 
domaca 

hl. rod 
 
manž 

1. X. 871 
Csepregh 
11. VIII. 890 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 

" 
 
" 

 " 
 
" 

16680/13... 
 
16681/13134 

5 5 Samuel Löwenrosen sukr. 21. VIII. 865  
Racistorf 

1 izbu 
Stupava 

"  " 16594/13... 

 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

Filip Schwarz  
byv. krajčir 
Hermína  " 
 
Cesilia  " 
 
Jan  " 
robotnik 

hl. rod 
 
manž  
 
dcéra 
 
syn 

7. X. 1876 
 
4. VI. 1881  
Stupava 
Holič 
10. VII. 1907  
27. IV. 1916 
Stupava 

1 izbu 
1 kab. 
1 kuchyn 

 " " 16718/..... 
 
13125/16717 
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B
. č

.  
do

m
ác

no
st

i 

B
. č

. 
os

ob
 

Meno maj domu  
Meno a zamest. 
hl. rod. a  
členov domácn 

Pomer  
Xnov 
 dom. 
 hl. 
rodiny 

Den rok  
a miesto  
narod.  

Počet   
miestn 
ktora 
domacn 
 teraz  
obyva 

č. XX ulica Poznámka 

 
6 

 
1 
 

2  

majit. B. Geiringer 
Bedr. Geiringer 
byv. masiar 
Fanny Geiringer 
 

 
hl rod 
 
manz 

 
9. XII. 871 
Stupava 
2. VIII. 883 
Matejovce 

2 izby 
1 komor 
1 kuchyn 

838 Hlinková  
16563/13139 
 
16564/13138 

7 3 
 

4 
 

5 
 

6 

Bedrich Hindls 
robotnik 
Kamila 
 domáca 
Liana 
 
Tereza Hirschler 

hl rod 
 
manz 
 
dcéra 
 
matka 

4. VII. 899 
Z. Bystrica 
27. I. 906 
Jablonove 
26. XII. 936 
Stupava 
17. II. 877 
Jablonove  sl 

2 izby 
1 kuchyn 
1 spiš 
 
 
 
 
št malacky 

" " 
 
 
 
 
 

Polák 

16656/13135 
 
16657/13136 
 
 
 
16695/13137 

 .  
1 
 

2 

Majitel Reich Julia  
Reich Julia dom 
    
 "    Margit 
 obch pomoc. 

 
hl. rod 
 
dcéra 

 
24. IV. 871 
Dlha 
21. IX. 898 
Stupava 

1 izbu 
1 kuch. 

859 Hlinková  
16707/1302. 
 
16708/55016 

.  3 
 
 

4 
 

5 

Imrich Polatšik 
robotnik 
 
Alžbeta domáca 
 
Katarina  

hl rod 
 
 
manž. 
 
dcéra 

6. XII. 1904 
Cibakhaza  
Bansk. Štiav 
20. II. 909 
Hatvan 
12. VI. 931 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 
nica 

" " 16608/13038 
 
 
16610/13039 

X0 6 
 

7  

David Stark 
robotnik 
Tereza domáca 

hl rod 
 
manž. 

4. VI. 1898 
Senica 
10. XII. 899 
Kuty 

1 izbu 
1 kuchyn 

"  " 16713/13.. 
 
16714/18890 

11   
1 
 

2  

majit Ad Kohn ded 
Antonia Kohnova 
obchodnička 
Eugen Kohn robotn 

 
hl rod 
 
syn 

 
3. II. 878 
Galanta 
29. III. 910 
Levica 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 spiš 

8610 Hlinkova  
16670/1308. 
 
16671/152.. 

12 3 
 

4 
 

5 
 

6  

Moric Kohn robotn 
 
Livia   "  domaca 
 
Judith  "   
 
Mary  " 

hl rod 
 
manž 
 
dcera 
 
   " 

15. I. 906 
Levica 
16. IX. 915 
Bal Gyarmat 
20. XI. 936 
Stupava 
30. I. 939 
Stupava 

2 izbi 
1 kuchyn 

 " 
 
 
 
" 

" 
 
 
 
" 

16672/23185 
 
16673/15289 
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13 7 
 

8 
 

9 
 

10 

Dezid Kohn  robot 
 
Estera Kohn dom. 
 
Alex   " 
 
Adolf  " 

hl rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 

13. VI. 908 
Levica 
1. I. 1915  
Dun Streda 
18. IX. 1938 
Bratislava 
15. X. 1940 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 kabin 

86 Hlinková 13676/13055 
 
16677/13053 

14  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Majit  Alfr Hindls 
Trnava 
Erno Fischer 
obuvnik pomoc 
Tereza Fischer 
 
Eugen  " 
 
Alexander "  

 
 
hl rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 

 
 
19. IX. 905  
Stupava 
3. I. 906 
Dun Streda 
8. III. 931 
Stupava 
4. XII. 933 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 spiš 

8711 Hlink.  
 
16552/13141 
 
16555/13140 

15  
1 
 

2 

majit  Lina Bee a spol. 
Estera Beeva 
 
Lina Beeva  dom. 

 
hl rod 
 
sestra 

 
4. VIII. 889  
Stupava 
19. IV. 887 
Stupava 

1 izba 
1 kabin 
1 kuchyn 

9012 Hlink.  
16638/15284 
 
16639/13075 

16  
1 
 

2 

majit.  Helena Schwarz  
Ignac Schwarz 
robotnik 
Vilma Schwarz 
 domaca 

         rod  
hl rod 
 
manž 

Koch 
9. XI. 904 
Stupava 
29. VIII. 913 
Topolčan 

2 izbi 
1 kuchyn 

9313 Hlinková  
16623/1301. 
 
16624/13.2. 

17  
3 

maj. Sim. Rosenthal 
Mihal Wagner 
sukromnik 

 
hl rod 

 
17. VII. 864 
Myjava 

 
1 izbu 
1 kuchyn 

9714 Hlinkova  
11135/1.... 

17a 4 
 

5 

Rosa Reichová 
 
Oskar  " 
robotnik 

hl rod 
 
syn 

18. IX. 872 
Sčaštin 
3. V. 903 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 

" " 16702/1302. 
 
16701/1302. 

18 6 
 

7 
 

8 
7 
8 

Markus Duschynski 
robotnik 
Šarlota     " 
 
Isak           " 
Serina      " 
Mozes       " 
 

hl rod 
 
manž 
 
syn 
dcéra 
syn 

14. II. 899 
Bratislava 
23. XI. 896 
Frauenkirchen 
24. IV. 929 
9. VII. 930  
15. III. 933  
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 
 
 
 
 
 

" 
 
 

" 
  

16641/13142 
 
16642/15285 

St
up

av
a
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19 9 
 

10 
 

11 
12 
13 
14  

Simon Rosenthal 
obch pomocnik 
Irena Rosenthal 
 
Max    " 
Israj.   " 
Erich   " 
Erika   " 

hl. rod. 
 
manz 
 
syn 
syn 
syn 
dcera 

24. VI. 891 
Galanta 
27. VIII. 893 
 Veča n. V. 
16. XI. 1922  
4. III. 924  
20. VI. 930  
20. VI. 930  

1 izbu 
1 kuchyn 
1 komora 
1 spiš 

97 Hlinková 16611/13032 
 
16614/13033 
 
16615/13035 
16614/1303. 

20   
1 
 

2  

Maj. Rich. Mittler 
Rich. Hirschler 
robotnik 
Erna Hirschler 

 
21. VI. 904 
Zohor 
manz 

 
   
Stupava 
21. I. 908 
Wien 

2 izbi 
1 kuchyn 

9815 Hlinková  
16575/1306. 

21 3 Jul  Rosenbaum sukrom 16. II. 879 
Szered 

1 izbu " 
  

" 16706/13024 

22   
1 
 

2 
 

3 
4 
5  

maj. Jan Zemann † 
Salam. Kessler  
uradnik 
Olga Kessler 
 
Jakob  " 
Viktor " 
Ervin  " 

 
hl rod 
 
manž 
 
syn 
syn 
syn 

 
5. II. 898 
Deutsch Kreuz 
5. V. 905 
Nitra 
7. III. 1930  
1. III. 932  
21. VIII. 934  

2 izby 
1 kuchyn 
1 spiš 

10116 
 

 

Hlinkova  
16584/13049 
 
16585/1305. 

X 6 X X 24. XI. 910 ...ft  "  " 16721/13018 
X X X X X X X X X 

St
up

av
a

St
up

av
a
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29 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Mark Frankl  invalid 
Roza    " 
Moric  " 
Josef    " 
Jan       " 
Amalia " 
Grete   " 

hl. rod 
manž 
syn 
syn 
syn 
dcéra 
dcéra 

12. V. 885  
4. IX. 881 
23. VIII. 912  
18. III. 920  
13. VI. 924  
2. IX. 914  
18. IX. 921  

1 izbu 
1 kuchyn 

10317 Hlinková  
 
 
 
 
16561/63207 

30 13 Moric Nasch chory  1. V. 1873  
Z Bystrica 

1 izbu   Invalid 

31  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

maj. Júlia Kadlečivová † 
Stupava 
Aladar Quastler 
uradnik 
Gertrude  
 
Gisella   
 
Josefi Špitzerová 
 
Anna Špitzerová 

 
 
hl. rod 
 
manž 
 
matka 
 
tetka 
  

" 

 
 
10. XII. 913  
Stupava   
Wien 
15. X. 919 " 
30. V. 886 "  
Wien 
6. IX. 873  
Angern  
11. IX. 869  
Dürnkrut 

2 izbi 
1 kuchyn 
 
 
 
 
 
 
Zohor 
 
 
Stupava? 

12818 Hlinkova  
 
16696/15291 
 
16697/13036 
 
16698/152.2 
 
16700/13016 
 
 
slepa 

X X Xaj Agrazol Bratislava † 
X 

 
hl rod 

 
31. 1. 1900   
Xadište 
X  1901 

2 izby 
1 kuchyn 

13219 Hlinkova  
16548/18907 
 
16549/1X 

X XX X X XX XX XX XX XX 

St
up

av
a
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              č. d. ulica    
35   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  

maj Emil Kugler  
Emil Kugler 
 
Johanna "  
 
Leo      " 
 
Egon    " 
 
Laura   

 
hl. rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 
 
matka 

 
1. VII. 897  
Stupava 
14. VIII. 899  
Trnava 
5. V. 1929  
Stupava 
24. III. 1933  
Bratislava 
1. VIII. 1872  
Pesinok 

2 izby 
1 kab 
1 kuchyn 

14420 Hlinková  
16589/15281 
 
16590/15282 
 
 
 
 
 
16593/13052 

36  
 

1 
 

2 
 

3 

maj. žid obec  
Stupava 
Leop. Fišer  
Kostolnik 
Tereza Fischer 
 
Jolan      " 

 
  
hl. rod 
 
manž 
 
dcéra 

 
 
7. VI. 1879 
Stupava 
2. XI. 878  
Dev. N. Ves 
21. XI. 907  
Dev. N. Ves 

1 izbu 
1 kuchyn 

16521 Hlinkova  
 
16556/13078 
 
16557/13079 
 
16558/15278 

37 4 Rozalia Schlesinger chora 4. XII. 863 
Brocko 

1 izbu 
1 kuchyn 

" 
 

" 
 

 
 

38 5 Šarlotte Basch bez zam  17. IX. 871 
Wien 

1 izbu " 
 

" 
 

?? 

 6 
 

7 
 

8 
 

X 

Malvina Špitzer 
 
Arnold   " 
uradnik 
Elviria    " 
 
Xa  Singerová 

hl. rod 
 
syn 
 
dcéra 
 
sestra 

12. X. 884  
Stupava 
27. II. 916  
Stupava 
7. IX. 918  
Stupava 
13. XII. 886  
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 predsyn 

  16710/13012 
 
 
 
16711/13013 
 
16709/13... 

X X X Grinwald 
X 

hl rod 
dcéra 

X        Xbu 
     Xuchyn 

... ... 16650/13069 
..... ..... 

X X X X X X X X X 

Chtelnica okr. Trnava
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      č. d. ulica  
42  

1 
 

2 
 

3 

Majitel Stern Moric ded. 
Janka Stern 
 
Helena   " 
 
Gerson   " 

  
hl. rod 
 
dcera 
 
syn 

 
17. XII. 886 
Nov  Zamky 
13. IX. 910 
Stupava 
17. III. 928 

2 izby 
1 kuchyn 

19622 Hlinkova  
 
 
16629/58303 

43 4 
 

5 
 

6 

Josef Pollak 
sukr. učitel 
Isabella Polak 
 
Mirjam  " 
 

hl rod 
 
manž 
 
dcera 

29. X. 908 
Guta 
6. VI. 909 
Prešov 
23. IX. 941 
Stupava 

1 izbu 
1kuchyn 

" 
 

" 
 

16694/13037 
 
16695/18884 

44 7 
 

8 
 

9 
 

10 

Josef Hirschler 
byv  plechár 
Luisa Hirschler 
 
Otto  
plechár.  pomoc 
Anton  "  robotn 

hl. rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 

1. VII. 877 
Jablonové 
26. II. 879 
Zohor 
7. III. 906 
Zohor 
18. V. 907 
Zohor 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 komora 

" 
 

" 
 

16577/15279 
 
16578/13065 
 
16579/15280 
 
18128/55018 

45  
1 
 

2 
 

3 

 
Moric Justh 
byv obchodnik 
Frida Justh 
 
Sofie  " 

 
hl. rod 
 
sestra 
 
sestra 

 
22. V. 882 
Stupava 
14. IV. 884 
Stupava 
15. V. 894 
Stupava 

2 izby 
1 kuchyn 

19823 Hlinkov.  
16581/1305. 
 
16583/136X 
 
16582/13X 

X X Maria Hindls hl rod 15. XII. 892 
Devin 

2 izby 
1 kuchyn 

" 
 

" 
 

16663/X 

X X X X rod 18. VIII. X Xbi X X X 

majitel Dr Heinr Geiringer ded.
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       č. d. ulica  
49  

1 
 

2 

maj. Rud. Prokop † 
Jul. Reich robot 
 
Helena  

 
hl. rod 
 
manž 

 
22. X. 899  
Mast 
29. VI. 908 
Topolčan 

2 izby 
1 kuchyn 
1 predsyn 

19924 Hlink.  
16704/15293 
 
16705/15294 

50  
1 

maj Vilem Kohut ded. 
Helena Kohut 

 
hl rod 

 
25. V. 875  
Vrádiš 

1 izbu 20025 Hlink.  
16731/13133 

51 2 
 

3 

Mayer Ungar 
talmudista 
Margit Ungar 

hl rod 
 
manž 

18. I. 912 
 Vácz 
3. X. 903  
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 

" 
 

  
 

 
 
16733/13046 

52 4 
 

5 

Samu Kohut  
robotnik 
Gisela Kohut 

hl rod 
 
manž 

2. VI. 1907 
Stupava 
20. X. 1909 
Vácz  

1 izbu 
1 kuchyn 

" 
 

" 
 

16732/13047 
 
9537/15001 

53  
1 
 

2 
 

3 

maj. Moric Justh  
Siegfr Sonnenschen 
robotnik 
Alžbeta    " 
 
Valter     " 
 

 
hl. rod 
 
manž 
 
syn 

 
27. VIII. 884 
Kyjov 
1. I. 884 
Bratislav 
25. X. 1921 
Stupava 

1 izbu 
1 komora 
1 kuchyn 

20126 
 
 
" 
 
" 

 

Hlink. 
 
 
" 
 
" 

 

 
16621/13122 
 
chora 

54  
1 

maj Lud. Karolyi † 
Dr. Jos. Novák  
byv. lekár 

 
hl rod 

 
15. III. 903  
Velk Bytča 

2 izby 
1 predsyn 

20727 Štefanik  

55  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
8 

maj. žid obec Stupava 
Salam. Hollander 
kantor 
Roza            " 
 
David           " 
 
Lea               " 
Benjamin    " 
Erich            " 
Renate        " 
Isak  

 
hl rod 
 
manž 
 
syn 
 
dcéra 
syn 
syn 
dcéra 
syn 

 
19. VI. 898 
Bratislava 
10. I. 902 
Mihalovce 
24. X. 1923 
Mihalovce 
21. XI. 926  
3. X. 928 
18. IV. 930  
5. X. 931  
25. XII. 933  

1 izbu 
1 kabin 
1 kuchyn 

20528 Štefanik  
 
 
 
 

 
16567/13062 
 
16568/13063 

56 9 
 

10 
 

11 

Moric Herzog 
 hl rabin 
... Herzog 
 
Anny 

hl rod 
 
manž 
 
dcéra 

5. XI. 869  
Trnava 
3. XII. 882 
... 
24. VIII. 918 
X 

2 izby 
1 služobna 
izba 
1 kabin 
1 kuchyn 

Stupava29  168... 
 
... 

St
up

av
a

nemocnice
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      č. d. ulica  
57   

1 
 

2 

maj. d. Anna Žihlavská † 
Max Grinwald  
robotnik 
Margita Grinwald 

 
24. XI. 908 
Dev N Ves 
manž  

 
1 izbu 
1 kuchyn 
9. II. 914  
Dol. Kubyn 

1 izbu 
1 kuchyn 

1630 Nemecka  
16652/13073 
 
16653/13072 

58  
1 
 

2 
 

3 
4 

maj d. Ružena Kohnová  
Ed  Kohn  robot 
 
Ružena Kohn 
 
Marta   " 
Gerta   " 

 
hl rod 
 
manž 
 
dcera 
dcera 

 
21. VIII. 903  
Levica 
18. V. 906  
Nitra 
21. VIII. 927 
16. VI. 929  
Stupava 

1 izba 
1 kabin 
1 kuchyn 

1231 Zahradná  
16666/13054 
 
16667 18886 
 
16669/23182 

X9 1 
 

2 

Otto Kohut  
robotnik 
Ružena Kohut 

hl rod 
 
manž 

21. VIII. 905 
Stupava 
5. VII. 910  
Prešov 

1 izbu 
1 kuchyn 

  16730/2807 
 
80015/8590 

60   
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  

maj d Moric Rosenthal 
Moric Rosenthal  
robotnik 
Malvina    " 
 
Juraj     " 
 
Alica     " 
 
Vojtech Grinnhut 

 
hl rod 
 
manž 
 
syn 
 
dcéra 
 
švagr 

 
31. I. 897  
Galanta 
15. V. 899 
Chtelnica 
10. VII. 927 
Stupava 
13. IX. 931 
Stupava 
14. III. 889 
Ctelnica 

2 izby 
1 kuchyn 

30932 Štefanik 
 
 

 
16617/13031 
 
16620 13030 
 
16619/13029 
 
 
 
16547/13071 

61   
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6  

maj.  d.  Karol Nasch  
Ludv Nasch 
 
Maria    " 
 
Františka " 
uradnička 
Anna    " 
 
Aurelia  " 
 učitelka  
Gertruda  " 

 
 
hl. rod 
 
manž 
 
dcéra 
 
dcéra 
 
dcera 
 
dcera 

 
17. VII. 874  
Lab Stupava 
17. VIII. 879  
Šenkvice 
10. III. 906  
Stupava 
23. V. 908  
Láb  
15. III. 918  
 
16. IV. 921  

4 izby 
1 kuchyn 
1 spiš 
1 predsyn 
1 kupelna 
 
 

29/ 
57233 

Keltická 
 

 
16602/22098 
 
16603/22099 
 
16604/22897 
 
16605/269.. 
 
16606/280. 

62   
1 

 
Vilma Laufer 

          

 
hl rod 

 
15. IX. 873  
Ledec 

1 izbu 26434 Marcheggska  
16686/.... 

S
tu

p
a

v
a

maj. d. Josef Tuma Bratislava †

 Bratislava
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       č. d. ulica  
.3  

1 
 
 

2 

maj. d. Josef Landl 
Vilém Weisz  
robotnik 
 
Regina  " 

 
hl. rod 
 
 
manž 

 
21. I. 1907  
Veľké  
Ripnany Nitra 
20. XI. 902 
Stupava 

1 izbu 
1 kabyn 
1 kuchyn 
  

26235 Marcheggska    
16723/13014 
 
 
16724/1888. 

64  
1 
 

2 

maj d Irma Schlesinger 
Irma Schlesinger 
 
Irena  " 

 
hl rod 
 
dcera 
 

 
29. V. 880 
Zohor 
25. I. 911 
Zohor 

1 izbu 
1 kuchyn 
1 spiš 
1 sklad 

19336 Mnišská  
16715/13021 
 
16716/13022 

X5 3 Herm. Grimarandl pod- 
najomn 

24. XII. 867 
Stupava 

1 izbu " " 16646//57490 

X6  
1 
 

2 
 

3 
 

4  

maj.  d  Adolf Mittler 
Adolf Mittler  
uradnik 
Hilda Mittler 
 
Egon  " 
 
Rudolf  

 
hl rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 

 
7. VII. 893 
Stupava 
26. III. 903 
Zohor 
14. XII. 926 
Stupava 
16. IV. 929 
Stupava 

2 izby 
1 kuch 
1 spiš 
 

19237  Mnišska  
16597/13043 
 
16598/13042 
 
16599/13041 

67  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

maj.  d  Max Stern  
Max Stern  
 
Estera  " 
 
Dezi  " 
 
Albert  " 
 
Ottilia Kuhnova 
 
Maria Kohnova 

 
hl rod 
 
manž 
 
dcéra 
 
syn 

 
17. III. 898 
Stupava 
18. I. 910 
Topoľčan 
22. IV. 937 
Bratislava 
26. II. 939 
Bratislava 
2. IV. 915 
Tešin 
22. III. 893 

2 izby 
1 kuchyn 
1 spiš  
 
 
 
 
 
 
 
 
Roznová 
Nikitce 

138 Zemanska  
16630/31... 
 
16633/18908 
 
 
 
 
 
 
 
102/11594 

68  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

majit.  d  Mozes  
Armin Reich  
robotnik 
Šarlota   " 
 
Eugen   " 
 
Erich  
 
Ruth  

 
hl. rod 
 
manž 
 
syn 
 
syn 
 
dcera 

 
16. VIII. 899 
Stupava 
2. XII. 900 
Mali Leg  
21. V. 929 
Stupava 
13. I. 931 
Stupava 
9. VI. 933 
Stupava 

1 izbu 
1 kuchyn 

č.6039 Kremenica  
16688/1302. 
 
16689/13130 

X 6 
 

X 

Mozes Kessler 
robotnik 
Leop Kessler 
robotnik 

hl. rod 
 
bratr 

15. VI. 901 
Mali Leg  
12. III. 902 
Stupava 

1 izbu " " 166.5/130.. 
 
16684/188.7 

St
up

av
a

Stupava †

Kessler
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Pečiatky a fi remné hlavičky židovských obchodníkov v Stupave

       č d ulica  
70  

1 
 

2 
 

3 
 

4 

maj. d Katrina a Josefina  
Eugen Ferdinand 
robotnik 
Josefina  " 
 
Erich  " 
 
Olga  " 

 
hl rod 
 
manžel. 
 
syn 
 
dcera 

 
7. V. 900 
Racištorf 
17. I. 902 
Mást 
29. VI. 938 
Mást 
8. III. 1933 
Mást 

2 izby 
1 kuchyn 

12440 hlavna 
Mast 

 
16735/13011 
 
16736/15245 

71 5 Katarina Löblová hl rod 16. VI. 865 
Priebram 

1 izbu "  " 16734/13119 

72 6 
 

7 
 

8 

Otto Ferdinand 
robotnik 
Alžbeta " 
 
Juraj " 

hl rod 
 
manž 
 
syn 

27. XII. 912 
Racistorf  
7. VIII. 910 
Dioszeg 
26. II. 937 
Dioszeg 

1 izbu  " " 8470/223470 
 
8472/22348 

X3  
1 

maj  Julius Reich a spol 
Samu Reich 

 
slepi 

 
11. IV. 892 
Stupava 

1 izbu Mást41 Hlavna  

 

 Löbl Mást



54

história

... b. č. osob Meno 
hl rodinXX 

Poznamka b.č. 
osob 

domác 

b. č. osX Meno 
hl rodiny 

... 

... ... Martin .... 17 37     ... Rosa Schlesinger 65 

... ... Pisk Katrina 46 38a ... Charl. Basch 2 

... ... Heinr. Kohn 27 38b ... Malv. Spitzer 6. 

... ... Samu Lowenrösen 39 39 2 Antonia Grünwald .. 

... ... Filip Schwarz 61 40 2 Richard Mittler 40 

... ... Bedrich Geiringer  41 2 Hedv. Polák 4. 

... ... ...  Hindls  42 3 Janka Stern 66 

... ... Julia Reich 51 43 3 Josef Pollák 49 

... 3 Imr. Polatšik 47 44 4 Josef Hirschler 28 

... 2 David Stärk 59 45 3 Moric Justh 26 

... 2 Antonia Kohn 28 46 1 Maria Hindls 21 

... 1 Moric Kohn 29 47 2 Sam. Frankl 9 

... 4 Desider Kohn 30 48a 1 Isabel Guttmann 13 

... 4 Ernö Fischer  48b 2 Žigm. Hindls 22 

... 2 Lina Bee 1 49 2 Jul. Reich 55 

... 2 Ign. Schwarz 6 50 1 Helene Kohut 33 

... ... ...  51 2 Mayer Ungar 6. 

... ... ... ... ... ... ... .. 

... ... ... ... ... ... Sigfrid ... .. 

... 6 Sim. ...senthal 58 54 1 Dr. Josef Novák 44 

... 2 Rich. Hirschler 19 55 8 Sal. Holländer 23 

... 1 Jul. Rosenbaum 53 56 3 hl. rabin 
M. Herzog 

24 

... 5 Salam. Kessler 31 57 2 Max. Grünwald 14 

... ... Leo Schwarz 63 58 4 Ed. Kohn 35 

... ... Matilda Blum 3 59 2 Otto Kohn 36 

... ... Paula Grünwandl 11 60 5 Moric Rosenthal 56 

... ... Cecilia Neurath 42 61 6 Ludv. Nasch 45 

... ... Salom. Homer 20 62 1 Vilma Laufer 38 

... ... ...  Frankl  63 2 Vilém Weisz 72 

... ... ... 43 64 2 ... Schlesinger 68 

... ... ... 50 65 1 Herm. Grünmandl 15 

... ... ... ... 66 4 ... 41 

... ... ... ... ... 5 ... .0 

... ... ... ... ... ... ... Reich 57 

... ... ... 32 ... ... ... Kessler 37 

... ... ... ... ... ... ... XX 

... ... ... ... ... ... ... XX 
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1–2 Smernice k Súpisu Židov podľa §6 nariadenia č. 198/1941 Sl. z. 
Dostupné na internete: http://www.upn.gov.sk/supis-zidov/data/
supis-zidov-smernica.pdf.

3 Kronika Stupavy 1932 – 1942. Kronikár Jozef Krištoffy, s. 466 – 
467. Archív MÚ Stupava. Stupava, obecná kronika, II. diel. Kronikár 
František Tóth, s. 199, 106 – 107. Archív MÚ Stupava.

4 Nariadenie č. 198/1941 z 9. septembra 1941 o právnom postavení 
Židov. Dostupné na internete: http://www.upn.gov.sk/data/pdf/
vlada_198-1941.pdf.

5 Na tento účel boli využité staršie audionahrávky pamätníkov 
z archívu autora, doplnené novšími zisteniami. Touto cestou 
ďakujem za cenné informácie pamätníkom: Jozefíne Marošovej 
(1911), Márii Schrottovej (1913), Ladislavovi Krištoffymu (1929), 
Márii Murániovej (1920), Jánovi Suchému (1941) a Magdaléne 
Dovičičovej (1936). Na orientáciu v starom číslovaní domov bol 
použitý aj Úradný telefónny soznam pre Bratislavský kraj z roku 
1951.

6 Dnes má tento dom vchod z Námestia Sv. Trojice, ide o bývalý 
hostinec – hotel Samuela Justha. Neskôr Stupavčania tento 
hostinec nazývali Srdiečko. V súčasnosti je tu výčap s vchodom 
z Námestia Sv. Trojice a vináreň – reštaurácia s vchodom z Hlavnej 
ulice. Dom má  teraz adresu Námestie Sv. Trojice č. 3. 

7 Dnes Hlavná ul. č. 15.
8 Dnes Hlavná ul. č. 17.
9 Asanovaný dom, dnes Hlavná ul. č. 19.
10 Asanovaný dom, na miestach domov so starým číslovaním 85 a 

86 stojí budova hotela Eminent. Dnes má hotel adresu Hlavná ul. 
č. 19. 

11 Dnes Hlavná ul. č. 23.
12 Dnes Hlavná ul. č. 35.
13 Dnes Hlavná ul. č. 39.
14 Asanované, dom stál hlbšie za úrovňou chodníka. Dnes stojí na 

tomto mieste budova obchodného domu – Drogéria, adresa: 
Hlavná ul. č. 41.

15 Dnes Hlavná ul. č. 43.
16 Dnes Hlavná ul. č. 49.
17 Dnes Hlavná ul. č. 53.
18 Dnes Hlavná ul. č. 95.
19 Budova bývalého skladu fi rmy Agrasol stojí v blízkosti železničnej 

stanice. Byty tu boli dva: jeden sa nachádzal na prízemí veľkej 
budovy skladiska, druhý bol v malom murovanom domčeku vedľa 
veľkej skladovej budovy. 

20 Dom bol asanovaný na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Dnes 
stojí na jeho mieste budova Slovenskej sporiteľne, súčasná adresa: 
Hlavná ul. č. 76.

21 Ide o budovu židovského chudobinca, asanovanú asi v polovici 60. 
rokov 20. storočia. Dnes stojí na jeho mieste obchod s potravinami 
Billa.

22 Obchod Sternovcov stál na Hlavnej ulici medzi dnešným domom 
č. 46 (potraviny Coop Jednota) a uličkou vedúcou do Zemanskej 
ulice. Na jeho mieste dnes stojí bývalá budova Slovenských 
telekomunikácií, v prízemí má prevádzku Slovenská pošta, dnes 
Hlavná ul. č. 44/a. 

23 Dnes Hlavná ul. č. 40.
24 Dnes Hlavná ul. č. 36.
25 Dnes Hlavná ul. č. 34.
26 Dnes Hlavná ul. č. 32.
27 Dnes Námestie M. R. Štefánika č. 2.
28 Pravdepodobne ide o dom, ktorý stál medzi domami č. 30 na 

Hlavnej ul. a domom č. 8 na Námestí M. R. Štefánika. Dom volali 
starší Stupavčania Wagnerka. Pomenovanie získal podľa Michala 
Wagnera, ktorý tu mal z uličnej strany obchod. V zadnej časti domu 
sa nachádzala jedna školská trieda. Istý čas tu bola umiestnená aj 
prvá trieda meštianskej školy. Prípadne ide o dodnes zachované 
domy po pravej strane na ceste k synagóge. 

29 Rabínov dom stojí pri synagóge, na brehu potoka. 
30 Dnes Slovenská ul. č. 14. 
31 Dnes Záhradná ul. č. 12.
32 Hlavná ulica v úseku od kaštieľa smerom k Námestiu Slovenského 

povstania sa v minulosti volala Horná alebo Štefánikova. Dnešná 
adresa tohto domu je Hlavná ul. č. 9/21.

33 Dnes Keltská ul. č. 1.
34 Dnes Krížna ul. č. 21. Josef Tuma prenajímal menšiu stavbu vedľa 

svojho domu. Dnes stojí na jej mieste garáž.
35 Dnes Marcheggská ul. č. 9.
36 Dnes Mlynská ulica, pravdepodobne dnešné č. 4.
37 Dnes Mlynská ul. č. 2.
38 Dnes Zemanská ul. č. 1.
39 Dnes Krátka ul. č. 7.
40 Dnes Hviezdoslavova ul. č. 35.
41 Číslo domu v súpise nie je uvedené, podľa pamätníkov býval slepý 

Samuel Reich na dnešnej Hviezdoslavovej ul. č. 68.

Poznámky
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Počiatky stupavských športovísk
Prvé stupavské futbalové ihriská tvorili väčšie trávnaté 

plochy, ktoré spĺňali jednoduché základné kritériá. Tráva 
na nich nesmela byť priveľmi vysoká a povrch musel byť čo 
najrovnejší. Prvým futbalovým „ihriskom“ sa stal priestor 
na dnešnom Námestí Slovenského povstania, približne 
medzi hostincom Stupavská krčma a Malackou ulicou. 
Hralo sa tu začiatkom 20. rokov 20. storočia, ihrisko však 
nebolo pre futbal najvhodnejšie. Priestor bol v podstate 
pasienkom a patril stupavským urbárnikom. Stupavskí 
futbalisti postupne skúšali nové priestory. Krátko sa hrávalo 
za bývalou cementárňou, neskôr v priestore dnešnej 
Keltskej ulice, ale ani tieto voľné plochy neboli na športové 
účely najvhodnejšie. Svoje určite zohralo aj porovnávanie 
domácich s podmienkami hosťujúcich mužstiev.1

Potrebu výstavby športového ihriska pociťovali všetci miestni 
športovci združení v rôznych spolkoch (ŠK Štefánik, TJ Sokol, 

RTJ, Makabea). Myšlienku výstavby ihriska najaktívnejšie 
presadzovala Telocvičná jednota Sokol, ktorá chcela na tento 
účel sama odkúpiť pozemok od grófa Károlyiho. Zástupca 
grófa Károlyiho, majiteľa stupavského veľkostatku, žiadal za 
pozemok s rozlohou jeden a pol jutra 30 000 Kč, štvorcová 
siaha stála 15 Kč.2 Vec sa dostala aj na zasadnutie obecnej 
rady 18. mája 1932. Členovia rady výstavbu ihriska síce 
privítali, ale nesúhlasili, aby bolo vlastníctvom jedného 
spolku. Mali obavy, že TJ Sokol ako majiteľ ihriska nebude 
ochotná prepožičiavať ihrisko aj iným spolkom. Aby sa 
predišlo nedorozumeniam a konfl iktom, rada navrhla, 
aby obec sama zakúpila pozemok a vybudovala na ňom 
ihrisko, ktoré bude k dispozícii všetkým spolkom. Pozemok 
navrhovaný TJ Sokol bol vhodný, rovnako bola prijateľná 
aj jeho cena. Išlo o pozemok na rohu dnešnej Cementárskej 
a Lipovej ulice, ktorý v tom čase patril stupavskému 
veľkostatkárovi grófovi Ľudovítovi Károlyimu. Počas 

rokovania člen obecnej rady MUDr. 
Adolf Eduard Zimprich navrhol kúpu 
uvedeného pozemku. Svoj súhlas na 
kúpu pozemku dal s podmienkou, 
že sa nepredá na stavebné účely, ale 
bude slúžiť výhradne ako verejný 
priestor na športové účely po dobu 
10 rokov. Keďže obec v tom roku 
nemala fi nančné prostriedky na 
jeho zakúpenie, MUDr. Zimprich 
prehlásil, že potrebnú sumu sú 
ochotné vyplatiť miestne peňažné 
ústavy – Živnostenský úverový 
ústav a Stupavská banka. Pôžičku 
mala obec vyplatiť počas dvoch až 
troch rokov spolu s dohodnutým 
miernym úrokom. S návrhom 
prítomní členovia obecnej rady 
súhlasili a poverili MUDr. Zimpricha, 
aby dohodol pôžičku pre obec 

ŠPORTOVÉ IHRISKO 
NA AGÁTKOCH
Milan Greguš

pamiatky

Masovejší záujem o športovanie nastal v Stupave až začiatkom 20. storočia a súvisel s obľúbenou športovou hrou 
– futbalom. Vtedy sa totiž objavujú snahy miestnych nadšencov organizovane sa stretávať a športovať. Po skromných 
začiatkoch, hľadaní a striedaní vhodných priestranstiev, vybudovala obec Stupava v roku 1932 prvé ihrisko, ktoré slúžilo 
všetkým stupavským športovcom tridsať rokov. Miestni ho nazývali po svojom – hrišče.

Plocha bývalého ihriska v dnešnej zástavbe
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s trojročnou splatnosťou so spomenutými dvoma peňažnými 
ústavmi. V ďalšom bode zasadnutia žiadal MUDr. Zimprich 
splanírovať prašnú cestu vedúcu popri budúcom ihrisku, 
dnešnú Cementársku ulicu. Rada aj tento návrh odsúhlasila, 
a tak sa mohla začať písať história prvého riadneho 
športového ihriska v Stupave.3

Výstavba ihriska, archeologické nálezy
Začiatkom júna bol pozemok s rozmermi 120 x 72 m 

vymeraný a na jeho ohradenie vyhlásila obec súťaž. Ponuky 
doručili miestni živnostníci Martin Pokorný, Jozef Schmadl 
a Ernest Pecha. Pechova ponuka 21 Kč za bežný meter ohrady 
bola najnižšia, a preto ho obec poverila jej vybudovaním. 
Plochu budúceho ihriska pokrýval agátový lesík, podľa 
ktorého mala táto lokalita aj svoj 
názov – Agátky. Podľa starostovho 
návrhu sa mali agáty na ploche 
ihriska vyklčovať a vyťažené drevo 
sa malo rozdeliť na dve čiastky. Prvá 
sa použila na postavenie ohrady 
ihriska, druhú obec predala. Na 
planírovanie ihriska najal starosta 
na obecné trovy šesť robotníkov 
na jeden týždeň, v prípade potreby 
mohli práce trvať aj dva týždne.4 
Rokovanie obecného výboru nebolo 
vždy hladké. Jeho členovia boli totiž 
členmi či sympatizantmi rozdielnych 
politických strán, a preto o názorové 
rozdiely a osobné spory nebola 
nikdy núdza. Na júlovom výborovom 
zasadnutí pripomienkoval Jozef 
Vachálek ohradenie ihriska. Žiadal 
informáciu, prečo nie je pozemok 
ohradený až po priekopu rybníka 
(rybník bol približne na mieste 

križovania Lipovej a Kukučínovej 
ulice). Ďalej mal námietky proti 
tomu, aby bol MUDr. Zimprich 
poverený vyjednávaním o kúpe 
pozemku. Podľa jeho mienky bol 
zainteresovaný (Zimprich vlastnil 
viacero pozemkov v Agátkoch – 
v blízkosti budúceho ihriska). Štefan 
Beleš navrhoval prikúpiť rožný 
pozemok až po rybník. Rokovanie 
skončilo pozastavením fi nancií na 
budovanie tribúny a lavíc, pokým 
sa veci nevysvetlia. Prikúpenie 
rožného pozemku však napokon 
bolo odsúhlasené.5 Pri klčovaní 
a planírovaní plochy robotníci 
narazili na žiarové pohrebisko. 
Podrobnú správu o tomto náleze 
podáva miestny učiteľ a amatérsky 
archeológ Jozef Krištoffy v kronike 
obce Stupava. Uvádzame jej prepis 
bez redakčnej (jazykovej) úpravy:

V mesiaci júli 1932 pri úprave obecného hrišťa 
v  Stupave v hĺbke meniacej sa medzi 35 – 60 cm pod 
povrchom zeme prišlo sa na pozostatky z prvej doby 
železnej, pochádzajúce z  doby okolo roku 800 – 1200 pred 
Kristom. Po strednej dobe bronzovej nasledovala totiž 
novšia doba bronzová, po ktorej ľudia začali poznávať 
železo a jeho úžitok. Nastala prvá doba železná, ktorú 
podľa veľkého pohrebišťa v Hallstatte (Horné Rakúsko) 
menujeme i  dobou „hallstattskou“. Pamiatky vykopané na 
hrišti sú z tejto doby... Celkom bolo objavených 5 hrobov 
snáď i s  malou mohýlkou, ktorá následkom živelných 
nepohôd bola zničená. Žiarové pole toto bolo úplne 
poprerastané koreňami stromov akátového lesíka ešte 
pred rokom tam sa nachádzajúceho, a preto zachovanie 

pamiatky

Zakreslenie archeologických nálezov objavených pri úprave plochy ihriska

Synchrónny tanec, stupavské dievčatá na Agátkoch. Dvadsiate roky 20. storočia. 
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keramiky bolo veľmi nesnadné. Boky nádob boli vtlačené 
a z mnohých sa našli len fragmenty. Zachovalé nádoby 
sú jemne v rukách zpracované a  niektoré i zdobené 
ornamentikou okrajovou v kľukatej forme pri tomto 
druhu keramiky častou. Umiestnenie hrobov bolo v smere 
juhozápadnom neďaleko potoka Stupavy v nerovnakej 
vzdialenosti od seba. Prvý z nich bol otvorený 19. júla 1932 
asi 35 cm pod povrchom. Obsahoval nádobu vo forme 
kvetináča so štyrmi pupkami zaiste ku snadnejšiemu 
zachyteniu. Celkove je hrubo vypracovaný. Jeho výška je 
17,5 cm a  najväčšia šírka asi 15 cm. Na nej bol fragment 
vydutej záklopky so stopou úška. Vedľa ležal bronzový 
náramok a fragment z misky červenošedavej barvy 
vysokej 9 cm v priemere asi 21,5 cm. Obsah nádob bol 
popol s niekoľkými uhlíkami. Druhý hrob sa našiel 21. 
júla 1932 v 40 cm hĺbke. Obsahoval jednu veľkú nádobu 
v popolnicovej forme. Táto je 
vysoká asi 50 cm s ústim asi 27 cm. 
Len škoda, že jej vrchnú čiastku 
sa nepodarilo zachovať. Bola plná 
popolom a zemou, obsahovala 
mnoho drobných, polospálených 
ľudských kostičiek, uhlíkov 
a zlomok bronzovej náušnice. 
V nej sa našla i malá šialočka 
5,5 cm vysoká a 9,5 cm široká. 
Je najkrajším predmetom celého 
tohoto nálezu. Jej zpracovanie 
je jemné a spodok má vydutý. 
Opatrená je obratne prirobeným 
úškom. Barvu má tmavošedú. 
Kľukatá ozdoba túhou je na jej 
okraji jasne viditeľná. Tretí hrob zo 
dňa 23. júla 1932 asi v 55 cm hĺbke 
dal nám 2 misky so zahnutým 
krajom a fragment veľkej nádoby. 
Misky sú hnedošedej barvy s  pevne 

stojacím dnom. Menšia je 6,4 cm 
vysoká s ústim 14 cm. Väčšia je 
podobná k predošlej. Je vysoká 6,9 
cm a široká 16,5 cm. Z inventáru 
okrem popoľnatej zeme sa 
nevyskytlo nič. Vo štvrtom hrobe 
zo dňa 25. júla 1932 našla sa len 
jedna miska s  mnohými drobnými 
kúsky veľkej nádoby. Rozmery 
misky sú: šírka 16 cm a  výška 6,4 
cm. Jej barva je šedohnedá. Piaty 
hrob objavený bol dňa 26. júla 
1932 v hĺbke 60 cm pod povrchom. 
Okrem mnohých fragmentov 
s  vydutým bruchom a  vydutým 
dnom opatrená nádobka bola 
tu. Jej barva je hnedočervená 
a  na okraji má kľukatú ozdobu 
červeňastej barvy. Je dokonále 
jemne zpracovaná a zdá sa, že 
i hladená. I tu sa našiel popoľ 
s  kostičkami.6

Po vyčistení a splanírovaní plochy na návrh starostu 
Eduarda Vyhnálka sa mala vybudovať drevená tribúna 
a lavice pre divákov, ktoré boli rozmiestnené po obvode 
ihriska za šrankami. Na prácu prišla len jedna ponuka 
(„ofert“) na ich vybudovanie. Prihlásil sa opäť Ernest Pecha, 
a keďže jeho ponuka v sume 4 750 Kč nemala konkurenciu, 
práce mu zadali.

Obecná rada požiadala Ľudovíta Károlyiho o zakúpenie 
dosiek z jeho veľkostatku a navrhla vytvoriť komisiu, ktorá 
by dohliadala na dokončenie ihriska.7 Preto bola v obci 
založená športová komisia, jej prvým predsedom sa stal 
MUDr. Zimprich. Komisia svoju činnosť vykonávala aj po 
ukončení výstavby ihriska a jej opodstatnenie preveril 
čas. Ihrisko potrebovalo mať svojho správcu. Navrhovaný 
správca, obecný pokladník Leopold Rác ponuku odmietol 
prijať s odôvodnením, že na túto funkciu nemá čas, lebo je 

pamiatky

Drevená tribúna na ihrisku

Tenisový kurt na ihrisku, Eduard Zimprich s manželkou Oľgou
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živnostník a musí sa venovať aj svojej práci. Úlohu hospodára 
napokon prevzala športová komisia.8

Futbalové ihrisko bolo dlhšou stranou hracej plochy 
orientované v smere sever – juh. Celý areál bol ohraničený 
doskovým plotom, severnú časť z Cementárskej ulice neskôr 
nahradil betónový múr. Tribúna bola postavená v strede 
ihriska na jeho západnej strane (pri Lipovej ulici). Na stredovej 
čiare bol vchod do tribúny. Na jej prízemí boli z protiľahlých 
strán hráčske kabíny presvetlené zamrežovanými oknami. 
V ľavej časti tribúny (pri pohľade z ihriska) bolo schodisko, 
ktoré viedlo na zastrešené poschodie s lavicami pre divákov. 
Tribúna poskytovala divákom pohodlné sedenie, dobrý 
výhľad na celú hraciu plochu a divákov chránila pred 
páliacim slnkom či dažďom. Tribúna mala rozmery približne 
10 x 15 m. Pri vchode na ihrisko stála murovaná pokladňa, 
v jej okienku si mohli diváci zakúpiť lístky. Na ihrisku bol aj 
číselný ukazovateľ aktuálneho skóre. Tvorila ho vybielená 
zadná stena prístrešku, ktorý stál na konci susediaceho 
pozemku rodinného domu z Kúpeľnej ulice (Janíkových 
dom). Obsluha tohto „ukazovateľa“ vymieňala číselné 
tabuľky pri zmenách skóre.9 Pre rozvášnených domácich 
fanúšikov bol určený veľký nápis vápnom na drevenom 
plote oddeľujúci ihrisko od Lipovej ulice: Na ihrisku je 
rozhodca pán! 

Slávnostné otvorenie
Na júlovom zasadnutí obecného výboru bolo prerokované 

slávnostné otvorenie ihriska a naplánované na nedeľu 31. 
júla 1932. V tento deň malo byť ihrisko ofi ciálne dané do 
užívania stupavským spolkom. Protektorom slávnosti bol na 
požiadanie okresný náčelník a hlavný radca politickej správy 
Augustín Brychta. Program osláv vypracovali spoločne všetky 
stupavské spolky. Slávnosť začala o tretej hodine popoludní 
zrazom účastníkov pred stupavským kostolom. O pol štvrtej 
poobede sa slávnostný sprievod vydal cez obec na ihrisko, 
kde predniesol otváraciu reč starosta obce Eduard Vyhnálek. 
Po ňom rečnil miestny lekár a člen obecnej športovej komisie 
MUDr. Adolf E. Zimprich. Po príhovoroch miestni športovci 
poďakovali predstavenstvu obce za vybudovanie ihriska. 
Ofi ciálnu časť slávnosti zakončilo vystúpenie stupavského 
spevokolu pod vedením miestneho organistu Františka 
Bubíka. Nasledovala športová akadémia pozostávajúca zo 
súťaže detí, dospelých a hostí, ktorú sprevádzala hudba. 
Slávnosť vyvrcholila historicky prvým futbalovým zápasom 
na novom ihrisku, kde sa stretol miestny športový klub 
Štefánik s F.C. Záhorská Ves.10

S blížiacou sa zimou podal v októbri roku 1932 miestny 
športový klub Štefánik žiadosť o povolenie zriadiť na 
tretine ihriska klzisko. Obec žiadosť postúpila športovej 
komisii s podmienkou,  že  je proti akémukoľvek ďalšiemu 
investovaniu  do ihriska.11 Zamietavé stanovisko k ďalším 
fi nančným nákladom je pochopiteľné. Z vyúčtovania výstavby 
ihriska vyplýva, že okrem pôžičky na kúpu pozemku obec 
zaplatila za doskové oplotenie, tribúnu, planírovanie a ďalšie 
práce aj s materiálom 17 702 Kč a 40 hal. Výrub agátov a ich 
následný predaj priniesol zisk 3 870 Kč. Schodok 13 832 Kč 
a 40 hal. bol uhradený z obecnej pokladne. Príjmy zo zápasov 
od otvorenia ihriska do konca septembra toho istého roku 

boli 694 Kč a 60 hal. Pri vyúčtovaní vznikol v obecnej rade 
opäť malý incident. Zimprichov častý oponent Jozef Vachálek 
poukázal na to, že drevo nebolo predané na verejnej dražbe. 
Ostatní však dôvodili tvrdením, že na dražbe by neutŕžili 
ani toľko. Napokon výborové zasadnutie záverečný účet 
odsúhlasilo.12 Na základe žiadosti Okrášľovacieho spolku 
v Stupave dal na jeseň roku 1932 gróf Károlyi na vlastné 
náklady vysadiť stromy pozdĺž záhrady baróna Maurera 
(dnešná Agátová ulica). Súčasne spolok navrhol, aby sa cesta 
vedúca k ihrisku nazvala Športová ulica.13 Návrh obecné 
zastupiteľstvo prijalo. Tým získala obec v roku 1932 nielen 
kvalitné a dôstojné ihrisko, ale aj upravenú prístupovú cestu 
k nemu.

Prevádzka ihriska
Drevená tribúna stála značné fi nančné náklady, preto 

vzbudzovala obavy z prípadného poškodenia požiarom. 
Ponuku na poistenie tribúny dala v roku 1932 poisťovňa 
Slávia, ktorá ju bola ochotná poistiť za ročný poistný 
príspevok 34 Kč z poistného kapitálu 6 000 Kč. Obecná rada 
ponuku schválila a navrhla poistiť aj drevené lavice okolo 
ihriska.14 V tesnej blízkosti futbalového ihriska bol zriadený 
tenisový kurt. O povolenie jeho výstavby požiadal v roku 1933 
obecnú radu LAWN TENNIS CLUB (Trávnikový tenisový klub). 
Žiadosti bolo vyhovené s podmienkou, že klub bude platiť 
riadne obecné dane.15 O tom, že sa tenisový kurt skutočne 
podarilo vybudovať, svedčia aj zachované fotografi e. Na nich 
vidno aj malú zrubovú prezliekareň s označením LTK. Plocha 
tenisového kurtu v zimných mesiacoch slúžila ako klzisko. 

pamiatky

Diváci pri šrankovej ohrade. V pozadí ukazovateľ aktuálneho 
výsledku, 1957.
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Futbalové ihrisko využíval najmä stupavský futbalový 
klub Štefánik. Ten sa pochopiteľne aj najviac staral o jeho 
zveľaďovanie. Už v júli roku 1935 žiadal o  opravu ihriska. 
Navrhoval zhotoviť okolo hracej plochy drevené zábradlie, 
šranky. Stĺpy mali byť z agátového dreva a vodorovné brvná 
z borovice.16 Zábradlie malo slúžiť na vymedzenie hracej 
plochy a oddeliť tak hráčov od divákov. V nasledujúcom 
roku podali na obecnú radu opäť žiadosť na opravenie 
ihriska, tentoraz navrhli oplechovať tribúnu zinkovým 
plechom.17

Kúpnopredajná zmluva na pozemok pod športovým 
ihriskom medzi obcou Stupava a majiteľom pozemku 
Ľudovítom Károlyim bola uzatvorená pravdepodobne po 
splatení pôžičky, 20. júla 1934. Zmluva na sumu 28 000 Kč 
bola uhradená z reštauračných obecných dávok.18 Obecné 
ihrisko sa tešilo záujmu športovcov, jeho údržba si však 
vyžadovala ďalšie fi nančné prostriedky. Na žiadosť ŠK 
Štefánik bola v roku 1936 vykonaná ďalšia oprava ihriska, 
zároveň sem podľa rozhodnutia obecnej rady umiestnili 
výstražné tabule s nápisom Poškodzovanie sa trestá 20 Kč 
pokuty.19 Vybudovanie športového ihriska bolo prospešným 
a záslužným skutkom predstavenstva obce Stupava. Svoj 
voľný čas tam trávili viaceré generácie Stupavčanov, či 
už ako športovci alebo diváci. Dôstojné a na svoju dobu 
moderne vybavené športové ihrisko závideli Stupavčanom 
aj okolité obce. Svojmu účelu slúžilo až do začiatku 60. 
rokov 20. storočia, keď bola jeho plocha rozparcelovaná 
na stavebné účely. Po výstavbe Závodného klubu Cementár 
(Kultúrneho domu) v roku 1964 vznikla na jeho západnej 
strane menšia trávnatá plocha. Na futbalové zápolenia ju 
využívala stupavská mládež, mužstvá sa profi lovali podľa 
ulíc, štvrtí, prípadne priateľských zoskupení. Na tejto malej 
ploche sa príležitostne hrával futbal až do osemdesiatych 
rokov 20. storočia. Jeho atraktívnosť spočívala v malej 

hracej ploche a situovaniu v centre Stupavy. Dnes polovicu 
tejto plochy zaberá parkovisko MKIC.

Dnešný pohľad na tento kút Stupavy už nijako 
nepripomína jeho športovú minulosť. Športovú ulicu 
pre blízkosť cementárne premenovali už v roku 1936 na 
Továrenskú20 a neskôr na Cementársku. Škoda, že v roku 
1932 sa pre osobné spory nepodarilo realizovať v susedstve 
ihriska výstavbu obecného kúpaliska podľa návrhu MUDr. A. 
Zimpricha. Stupavčania naň museli čakať ďalších štyridsať 
rokov.

pamiatky

Športový deň na ihrisku, 1956 

1 80 rokov stupavského futbalu, s. 3. Stupava. Rok vydania ani 
vydavateľ nie je uvedený. 

2 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava z 20. mája 1932. 
Štátny archív (ďalej ŠA) v Bratislave, pobočka Modra. Katastrálne 
jutro malo 1 600 štvorcových siah, čo zodpovedá dnešnej hodnote 
0,57 ha. Spomínaná plocha zaberala teda rozlohu 0,85 ha. Tomu 
zodpovedá aj  nákres Jozefa Krištoffyho v obecnej kronike 
Stupavy, kde uvádza rozmery ihriska 120 x 72 m. Károlyi však 
podľa zápisnice ponúkal na predaj 2 000 štvorcových siah, čo 
uvedenému prepočtu nezodpovedá. 

3 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 18. mája 1932. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

4 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 3. júna 1932. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

5 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava zo 14. júla 1932. 
ŠA v Bratislave, pobočka Modra.

6 Kronika obce Stupava 1932 – 1942, s. 14 – 18, zapisovateľ Jozef 
Krištoffy. Archív MÚ Stupava.

7 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava z 3. júna a 14. júla 
1932. ŠA v Bratislave, pobočka Modra.

8 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava z 3. júna a 14. júla 
1932. ŠA v Bratislave, pobočka Modra.

9 Za informácie ďakujem Ing. Svetozárovi Prokešovi.

10 Stupava otvára nové hrište. Slovenský denník, 29. júla 1932.
11 Zápisnica obecnej rady v Stupave zo 4. októbra 1932. ŠA v 

Bratislave, pobočka Modra.
12 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava zo 17. októbra 

1932. ŠA v Bratislave, pobočka Modra.
13 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 24. novembra a 17. decembra 

1932. ŠA v Bratislave, pobočka Modra; Zápisnica výborového 
zasadnutia obce Stupava zo 17. novembra 1932. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

14 Zápisnica obecnej rady v Stupave z 2. augusta 1932. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

15 Zápisnica výborového zasadnutia obce Stupava z 1. decembra 
1933. ŠA v Bratislave, pobočka Modra.

16 Zápisnica obecného zastupiteľstva z 31. júla 1935. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

17 Zápisnica obecnej rady v Stupave zo 16. marca 1936. ŠA v 
Bratislave, pobočka Modra.

18 Zápisnica obecného zastupiteľstva z 21. februára 1935. ŠA v 
Bratislave, pobočka Modra.

19 Zápisnica obecného zastupiteľstva z 11. mája 1936. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

20 Zápisnica obecného zastupiteľstva z 11. mája 1936. ŠA v Bratislave, 
pobočka Modra.

Poznámky
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V Stupavskom kaštieli koncom 19. storočia prebývali grófi  
Károlyiovci. Panstvo často cestovalo do Viedne. Kočom sa 
vždy odviezli do Devínskej Novej Vsi (Dévény Újfalu) a odtiaľ 
pokračovali do Viedne vlakom idúcim z Prešporka. Raz však 
pri Poľnom mlyne pánov akýsi „dobrák“ prepadol a ozbíjal. 
Dodnes na tom mieste stojí Božia muka, vďaka Károlyiovcov 
za to, že prepad pre nich nakoniec skončil šťastne. Na základe 
tejto udalosti prišli Károlyiovci s iniciatívou postaviť trať zo 
Stupavy do Viedne, Stomfa – Mászt M. A. V. – Wien. Ľudia 
trať zo Stupavy do Devínskeho Jazera nazývali familiárne 
Stupavka, takisto aj vlak. Bodaj by aj nie. Veď železnica 
bola ich obživou, prevážala ich, aj tovar, čo vyrobili alebo 
dopestovali. Bola pre nich veľkým pomocníkom.

Koncesiu na stavbu trate dostala spoločnosť Rakúskych 
štátnych železníc (StEG) na Slovensku. Výstavba železničnej 
trate Stupava – Devínske Jazero – Marchegg patrí medzi 
posledné projekty, zrealizované StEG. Projekt uvádzali 
pod súhrnným názvom Miestne železnice v údolí Moravy, 
výstavbu fi nancoval uhorský štát. Koncesiu obdržala StEG 
v  roku 1890 ministerským nariadením č. 22290/90. IV. 10 
na trate Dévény Újfalu (Theben Neudorf, Devínska Nová Ves) 
– Kutti (Kúty) – Szakolcza (Skalica), Dévénytó (Devínske 
Jazero) – Stomfa-Mászt (Stupava-Mást, Stupava) a súčasne 
aj na spojovací oblúk medzi Marcheggom a Devínskym 

Jazerom, ktorý zrušili po vzniku prvej Československej 
republiky po roku 1918. Práce na stavbách uvedených tratí 
sa začali už v roku 1889 a na rozdiel od tratí Devínska Nová 
Ves – Skalica a Devínske Jazero – Stupava, kde otvorili 
prevádzku 27. októbra 1891, na spojovacej trati Marchegg – 
Devínske Jazero sa začalo jazdiť od 11. februára 1892. Bolo 
to o vyše 43 rokov neskôr, ako do Bratislavy cez Marchegg 
a  Devínsku Novú Ves z Viedne prišiel prvý vlak (20. augusta 
1848) ťahaný parným rušňom Bihar. 

V Devínskom Jazere bola len zastávka na jednokoľajnej 
trati z Devínskej Novej Vsi do Kútov. Po vybudovaní trate 
zo Stupavy do Viedne tu vznikol menší železničný uzol. To 
si vyžiadalo postaviť stanicu. Spočiatku tu bolo viac koľají 
ako dnes. Viedla sem spojka z Marcheggských mostov, 
trať zo Stupavy a vlečka zo „šutrovne“, v ktorej ťažili štrk 
na koľajové lôžko železničných tratí v tomto regióne. Do 
tridsiatych rokov totiž železnice dávali pod koľaje štrk, a od 
tridsiatych rokov minulého storočia kamene, ako to poznáme 
dnes. Vznik stanice si vyžiadal výstavbu staničných budov 
a železničných strážnych domčekov. Grafi cké znázornenie 
situácie Devínskeho Jazera a Marcheggských mostov nájdete 
v knihe Štefana Horského Obluda na koľajniciach 1938 – 1945 
(s. 6 a 7). Po roku 1918 tu premávka zoslabla. Zrušili spojku 
z Devínskeho Jazera do Marcheggu. Keď ešte hlavná trať do 

Kútov a Břeclavi bola jednokoľajná, 
vytrvalé dažde podmyli násyp 
medzi Jazerom a Devínskou a v noci 
sa jeden nákladný vlak vykoľajil. 
Na sanovanie podmytého násypu 
použili materiál zo zrušenej spojky 
z Devínskeho Jazera do Marcheggu. 
Dnes ešte kus násypu tejto bývalej 
spojky existuje. Do leta 1921 hlavnú 
trať do Kútov zdvojkoľajnili. 

V súčasnosti sú v Devínskom 
Jazere štyri koľaje. Dve koľaje 
hlavnej  trate a dve koľaje Stupavky. 

STUPAVKA

Jozef Kollár

pamiatky

Kráčam od Jazera. Boriny, domčeky, záhrady, polia, lúky a do toho vtáčí koncert podfarbený bzukotom hmyzu. Sadám 
si k tebe. Hľadím ponad polia na Kobylu, pričupenú, pripravenú vyskočiť a dať sa do radostného behu. Karpaty, Stupava 
a nad ňou Pajštún, čo ju stráži. Podvedome sa obzerám, či spoza ohybu nevybehne Kačenka v čele vláčika Stupavka alebo 
či neuvidím aspoň jej dym. Ale kdeže! Tá dávno prestala chodiť. Aj Karkulka na železničnej stanici v Stupave ostala len 
ako v rozprávke. Ktohovie. Dobre mi tu je! Stvorenie kol dokola a v stvorení ty, Stupavka, železné dielo ľudských rúk, 
a  k tomu pokoj, tíš, pastva pre oči, radosť pre dušu. Stupavka, pripadá mi, ani čoby si tu bola odjakživa, ako by si bola 
súčasť stvorenia. Si skromná a bohatá zároveň. Kam pozriem, kol teba samý raj. Kto by si ťa nezamiloval?

Schematický náčrt železničnej stanice Stupava. Autor: Jozef Kollár.
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Z nich vychádza výťažná (slepá) 
manipulačná koľaj smerom na Devínsku 
Novú Ves. Stupavka je napojená na bližšiu 
(druhú) koľaj hlavnej trate. Asi pred 
rokom sa z nej dalo dostať aj na prvú. 
Túto koľajovú spojku už odstránili. Po 
ukončení ťažby štrku v tridsiatych rokoch 
zrušili aj vlečku do šutrovne, ktorú si 
rozparcelovali železničiari a premenili na 
záhrady.

Stupavka je dlhá približne 6,5 km. 
Trať sa oblúčikom odpútava v Devínskom 
Jazere od hlavnej trate v smere na Kúty, 
predtým však stihne pretnúť cestu z bývalej 
šutrovne. Za oblúčikom priama trasa 
naberá stúpanie až 17 promile a rozdeľuje 
záhrady na väčšiu a menšiu časť, ktorá je 
medzi hlavnou traťou a Stupavkou. Obe 
časti spája druhé priecestie. Ďalej trať 
naberá pravým oblúkom kurz na Stupavu 
a formuje pôdorys severu záhradkárskej 
oblasti – šutrovne. Na začiatku oblúka 
zahliadneme vľavo cez čistinku hlavnú 
trať, rieku Moravu, ukrytú za stromami 
i  zem rakúsku. Križovatka s ďalšou cestou. 
Tu kedysi stál strážny domček, v ktorom 
dlhé roky býval Matúš Nič s rodinou. 

K strážnemu domčeku pána Niča sa 
viaže jedna príhoda z dvadsiatych rokov.   V Devínskom 
Jazere mal službu hradlár Ondrej Škrovan. Zabudol prestaviť 
výhybky pre rýchlik z Bratislavy do Prahy a rýchlik si to hnal 
do Stupavy. A veruže sa rušňovodič čudoval, kam to s vlakom 
stúpa. Zastal až pri domčeku Matúša Niča. Tam sa dozvedel, 
kde vlastne je. Rýchliková generálka do Stupavy nevyšla. 

Opäť priama trasa koľajníc. Tu sa sklon vyrovná 
a  Stupavka sa rozbieha. Hneď na začiatku rovinky sú stopy 
po peróne – staničky Devínske Jazero, zastávka. Zriadili ju 
po vojne, v rokoch veľkej slávy ovocných sadov za borovým 
lesom pri niekdajšom majeri grófov Károlyiovcov v Malom 
háji. Dnes sú všade okolo stromy a naľavo záhrady. A ticho 
a pokoj. Balzam na dušu. Upravené koberce trávy, šum vetra 
v korunách stromov, spev vtákov, bzukot hmyzu, človek sa 
nevie tej krásy nabažiť. Vynaliezaví záhradkári si porobili 
cez koľajnice malé priecestia, vlastne priechodníky, keďže 
cez koľaj len chodia. Pieskové či z dosák, čo na tom? Hlavný 
je účel. (Koľajnice hrdzavejú, vlak tu prešiel už dávno.)

Ani nie v polovici trate sa vpravo otvára výhľad od 
Záhorskej Bystrice až po malý fl iačik Devína na svahu 
Sandbergu. Miestami je tienený redším či hustejším 
porastom. Nasleduje opäť pravý oblúk, ktorý sa šinie 
popod konáre mohutného stromu. Prečo som sa len neučil 
rozpoznávať stromy? Mohutná koruna presahuje z jednej 
strany Stupavky na druhú, akoby ju chcela objať. Za 
oblúkom opäť oblúk, tentokrát ľavý, jediný opačný. Trať tu 
vytvára „esíčko“, železničiari hovorievali „kontraoblúk“. 
Tu sú záhrady naľavo i napravo, za „esíčkom“ len naľavo. 
Tieto končia pred križujúcou sa poľnou cestou a za ňou sú 
ešte tri domčeky. Pred nami sa vyhupla hradba Karpát a pod 

ňou vidno stupavské paneláky a niektoré budovy bývalej 
cementárne. Všetko je tu ako na dlani: Záhorská Bystrica, 
Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, len Devín sa ukryl za 
Kobylu.

Stupavka miernym pravým oblúkom začína stúpať, aby 
preskočila diaľnicu idúcu do Malaciek a Kútov, a ešte ďalej 
do Brna a stovežatej Prahy. Ale to je už v zahraničí. Most 
ako dobrý výhľadový bod sa nachádza v kilometri 4,972. 
Podopretý je (okrem krajných podpier) dvomi podperami 
kruhového prierezu, medzi ktorými je vozovka diaľnice. 
Takto je most rozdelený na tri polia s jednotlivými rozpätiami 
14,45 + 28,90 + 14,45 m, spolu to je 57, 8 m. Nosnú sústavu 
tvorí hlavný nosník, ktorý sa skladá z  oceľovej skrine 
obdĺžnikového prierezu so šírkou 1,52 m a výškou 1,3 m. 
Na hlavnom nosníku je položená monolitická betónová 
doska hrubá 205 mm, na ktorej sú koľajnice priamo 
pripojené k priebežným zabetónovaným pásniciam. Most je 
jednokoľajný, má celkovú hmotnosť 103,6 t. Pred výstavbou 
diaľnice pôvodná trať prechádzala severnejšie. Týmto 
smerom sa terén dvíha a znemožňuje ďaleký výhľad.

Trať od mosta klesá, pravým oblúkom preruší súvislý 
povrch cesty a vkĺzne medzi prvé stupavské domy. Kúsok za 
priecestím je ľavá odbočka bývalej vlečky do cementárne, 
ktorej teleso je zarastené krovinami a stromami po celej 
dĺžke. Kde-tu vidno podvaly vytŕčajúce zo zeme. Stopy 
vlečky zakrýva dnešná Dlhá ulica a nádvorie nemenovanej 
fi rmy. Nedávno v areáli cementárne ešte bolo vidno odtlačky 
podvalov, ba zopár podvalov sa tu aj povaľovalo. Od odbočky 
cementárskej vlečky sleduje trasu Stupavky vlečka Štátnych 
lesov s pomerne veľkou nakladacou rampou s povrchom 

pamiatky

Parná lokomotíva vykonávala v prvej ČSR a v rokoch 1938 až takmer do konca prevádzky   
osobnú a nákladnú prepravu z Devínskeho Jazera do Stupavy. Záber z roku 1950 v Devínskom 
Jazere. Vpravo dole sprievodca Štefan Horský.



63

v  úrovni podláh vozňov. Tu nakladali drevo. Táto vlečka 
končí pred Vajanského ulicou, ktorú Stupavka pretína 
pravým oblúkom a za mostom nad potokom sa rozvetvuje 
do stanice Stupava (pozri schému stanice).

Stanica má päť koľají a kedysi z nej vychádzali dve 
vlečky. Jedna (vľavo) viedla k budove bývalej pražskej 
fi rmy Agrasol, ktorá sa zaoberala obchodom s obilninanmi, 
poľnohospodárskou chémiou, najmä hnojivami. Počas 
druhej svetovej vojny v budove opravovali pre nemeckú 
armádu svetlomety. Po vojne tu okrem iného vyrábali 
škridly. Dnes je objekt v súkromnom vlastníctve. Vlečka 
je zrušená, len na koľaji, z ktorej odbočovala, sa nachádza 
torzo výhybky vlečky a pod oplotením areálu zvyšok koľaje. 
Kedysi ČSD vykonávali prepravu osôb aj autobusmi a vo 
vedľajšej budove autobusy garážovali. Zo Stupavy premávali 
do Bratislavy.

Slepé koľaje boli dlhšie a boli ukončené zemným 
telesom, tzv. „šturcom“. Raz sa stalo, že rušňovodič 
s  kuričom sa zarozprávali a vleteli do „šturca“. Hovorilo sa 
o nich, že sa ponáhľali do krčmy U Maroša na pivo. To isté sa 
stalo na slepej koľaji aj v Devínskom Jazere. Nevedno kam sa 
ponáhľali, keď tu krčmy niet. 

Vpravo sa nachádza nakladací priestor, kde sa plnili 
nákladné vozne všakovakým tovarom. V sezóne sem 
gazdovia privážali kapustu a nakladali ju do krytých vozňov. 
A kapusty bývalo neúrekom. Vozne plné až po strechu 
a  kolóna mástskych gazdov sa ťahala okolo krčmy U Maroša 
ďalej do Mástu. Dodnes je tu koľajová váha, na ktorej vážili 
vozne s nákladom. Okrem kapusty vlaky odvážali aj ďalšie 
poľnohospodárske produkty, ale aj drevo, kameň a hlavne 
cement. Ba zo stupavskej stanice odvážali aj dobytok. Pri 
nakladaní dobytok kontroloval zverolekár a zdravotné 
údaje zapisoval do veterinárnej knihy, ktorá sa nachádzala 

na stanici. Približne v mieste dnešných Zberných surovín 
odbočovala vlečka do skladov Ovocia a zeleniny. Vlečku 
vybudovali v 80. rokoch. Dnes po nej prakticky nenájdeme 
stopy, v bývalých skladoch je predajňa stavebnín. 

Na stanici doteraz stojí len staničná budova a nakladacie 
rampy. Staničná budova je jediná zachovalá prakticky 
v pôvodnom stave. Je jedinečná, predstavuje typizovanú 
staničnú budovu spoločnosti StEG. Osobne by som ju vyhlásil 
za národnú kultúrnu pamiatku. Kedysi tu pôsobil okrem 
iných výpravca Alojz Hradil, ktorý sa o stanicu príkladne 
staral. Vysadené stromy, celé leto záplava kvetov. Veď 
stupavská stanica dvakrát vyhrala súťaž o najkrajšiu stanicu. 
A bola tu ešte jedna zvláštnosť. Príchodzieho vítal na peróne 
nápis STUPAVA MÁST. Jednotlivé písmená boli z  betónu. 
Vlastne ešte sú, ale ukryté pod zeminou a trávou.

Železničná stanica v Stupave poskytovala aj poštové 
služby. Mala jedno privilégium. Na stanici bola umiestnená 
zvláštna poštová schránka pre vlakovú poštu. Zásielky, ktoré 
boli do nej vhodené, pečiatkovali zvláštnou podlhovastou 
pečiatkou s názvom stanice STOMFA v rámčeku. Pred 
odchodom vlaku ich sprievodca vybral a opečiatkoval vedľa 
známky. V Devínskom Jazere ich dal do vlakovej pošty, 
ktorá sa nachádzala vo vlaku zo Skalice do Bratislavy a tam 
opečiatkovali známky ich pečiatkou SZAKOLCZA – POZSONY 
173 (alebo 174), čo boli čísla vlakových poštových kurzov 
na trati Bratislava – Skalica, a dali ich na ďalšiu prepravu. 
Takéto zvláštne schránky sa nachádzali na tých staniciach, 
ktoré boli ďaleko od centrálnej pošty, ale mali väčšiu 
frekvenciu zásielok. Okrem toho telegrafi sta stupavskej 
stanice musel prijímať riadne poštové zásielky i telegramy 
a balíky, peňažné listy a poukážky i doporučené listy. Bola 
to dohoda medzi uhorskou poštovou a železničnou správou. 
Zásielky opečiatkovali svojou telegrafi ckou pečiatkou. 

pamiatky
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Po vzniku ČSR v roku 1919 zriadili na Stupavke úhrnnú 
poštovú prepravu s vlastnou poštovou pečiatkou. Poverený 
zamestnanec mal vo vlaku jedno kupé, v ktorom prepravoval 
poštu. Pečiatka tejto prepravy je uložená v Dokumentačnom 
stredisku spojov v Bratislave. Takto mali Stupavčania 
zabezpečenú dopravu poštových zásielok aj po odchode 
riadnej pošty. Využívali to najmä turisti, ktorí sa vlakom 
vracali domov. Na stanici napísali pozdravy a pohľadnice 
vhodili do schránky. 

V dobe parnej éry po roku 1918 na Stupavke ťahal 
vlaky parný rušeň radu 413.0, prezývaný Kačenka, pretože 
sa knísal ako kačica. Na jednej dobovej fotografi i vidno 
v Stupave na stanici rušeň radu 344. O ďalších parných 
rušňoch nemám informácie. Parná éra skončila na Stupavke 
25. mája 1967. Po nej nastala éra motorová a s ňou prišli na 
Stupavku rušne radu T 444.0 (prezývka Karkulka vzišla zo 
sfarbenia rušňa), neskôr T 466.0 (prezývka Pilštyk, podľa 
motora Pielstick) a nakoniec T 466.2 (prezývka Kocúr 
vznikla podľa motora, ktorý priadol ako kocúr). Doprava tu 
bola čulá. Vlaky osobné, nákladné i zmiešané, pretože často 
sa stávalo, že k  osobnému vlaku pripojili nákladné vozne. 
Pre železničných fajnšmekrov lahôdka.

Jednoducho, Stupavka  žila. Aj sa kadečo prihodilo. 
Okrem spomínaného „šturcovania“ a rýchlika, ktorý 
zablúdil na Stupavku, v zime rušeň nevládal preraziť 
snehové záveje a skončil mimo koľaj. Sneh bol zmiešaný 
s  pieskom, ktorý sem nafúkalo z polí. Asi bol tvrdší, a tak to 
rušeň vyhodilo. V Devínskom Jazere bola studňa pre smädné 
parné tátoše. Keď bola tuhá zima, pôda okolo tak zamrzla, 
že do studne nenatiekla voda. Vtedy rušňovodiči zašli do 
Devínskej Novej Vsi a odtiaľ rovno na Marcheggské mosty 
na rakúsku stranu načerpať vodu z Moravy. Voda sa nedala 
nabrať ani v Devínskej. Raz sa stalo, že v Jazere vietor pohol 

odstavenými nákladnými vozňami. Neboli zaistené. Nestalo 
sa nič. Vozne stihol zabrzdiť vtedy školák Štefan Horský, keď 
v tej chvíli išiel zo školy. Bola to pre neho hračka. Naučil sa to 
od otca, ktorý dlhé roky sprevádzal nákladné vlaky v úlohe 
brzdára.

Prihodilo sa aj horšie. V januári 1941 vo fujavici zrazil 
vlak medzi Zohorom a Jazerom pochôdzkára Antona 
Ščepánka, ktorý kontroloval trať. Vlak išiel po nesprávnej 
koľaji a pochôdzkár v snehu a fujavici asi blížiaci sa vlak 
nepočul. V decembri 1911 zomrel 28-ročný Jozef Happel, 
železničiarsky robotník – pomocný brzdár, následkom 
poranenia a krvácania pečene. Podrobnejšie údaje o príčine 
smrti matrika farského úradu neudáva. Pravdepodobne to 
bol pracovný úraz. Štrnásteho septembra 1921 usmrtil vlak 
na stupavskej železnici štvorročnú Katarínu Maxiánovú. 

Dosť bolo takýchto smutných správ, ale na záver pribalím 
ešte jednu „šturcovú“ nehodu. V sobotu 14. marca 1971 ráno 
o pol siedmej prichádzal do Stupavy zmiešaný vlak vedený 
„lokotraktorom“ a rušňovodičom Ivanom Šimkom. Radenie 
vozňov bolo nasledovné: jeden služobný vozeň, jeden 
osobný vozeň a osem nákladných vozňov naložených zväčša 
struskou pre stupavskú cementáreň, všetko spolu asi štyristo 
ton. Pravdepodobne nepozornosťou rušňovodiča vlak 
prerazil „šturc“ a prešiel ešte 15 metrov, kým zastavil. Lenže 
na tých pätnástich metroch rušeň prerazil stenu budovy 
skladu miestnej konzervárne na pozemku krčmy U Maroša 
(museli tam čapovať veľmi dobré pivo). Nárazom bol 
najviac zdemolovaný služobný vozeň, značne poškodený na 
koncoch bol osobný vozeň a niektoré nákladné sa vykoľajili. 
Táto nehoda bola v novodobej histórii stupavskej stanice 
ojedinelá a vzbudila nemalý záujem obyvateľov z okolia 
stanice. Bodaj by aj nie. Sprevádzal ju veľký rachot, čo bol 
pre Stupavčanov celkom „pekný“ budíček.

pamiatky
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Nedá mi nespomenúť ešte tri 
nehody. Prvou bolo zrušenie 
osobnej dopravy 27. mája 1979. 
Druhá nehoda sa týkala nákladnej 
dopravy, ktorá utíchla s grafi konom 
vlakovej dopravy roku 2003/2004. 
Poslednú, tú najhoršiu, „spískali“ 
na Ministerstve dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR 25. marca 
2008. Stupavku zrušili a vyhlásili 
verejnú súťaž na predaj pozemkov 
pod ňou.

Stupava je vzdialená od hlavného 
mesta Slovenska čo by kameňom 
dohodil. Bratislava poskytuje 
najviac pracovných príležitostí. 
Preto sem v pracovné dni prúdia 
masy ľudí zo všetkých svetových 
strán, aby polmiliónové mesto 
nafúkli ešte o  pekných stotisíc. 
Možno aj viac. A keď sa dovalia aj 
turisti, mesto praská vo švíkoch. 
Mám dojem, že to praskanie sa deje 
aj bez turistov. Ľudia prichádzajú 
najviac na osobných automobiloch. 
Iní autobusmi, viacerí neodmietnu vlak a zopár sa iste 
dovezie lietadlom alebo loďou. Ale to je úplne zanedbateľné 
množstvo. 

Aj ľudia zo Stupavy cestujú do „Blavy“. Autom je to 
pohodlné a rýchle, len treba vyraziť skoro ráno. Kto to 
premešká, pre toho to až také rýchle nie je. Ulice Bratislavy 
sú úzke, nie sú stavané na také obrovské množstvo vozidiel. 
Ten, kto nemá auto, alebo ním nechce cestovať, musí sa 
spoľahnúť na autobusovú dopravu. Ale aj tak je nevyhnutné 
vstať skôr, aby sa doň človek dostal. Keď sa teda k osobným 
autám pridajú autobusy a medzi ne sa pripletú nákladné 
autá, cestná zápcha je na svete! A keď sa stane hoci aj menšia 
nehoda, je to hotová pohroma. Stačí si ráno zapnúť rádio 
a  vypočuť správy o dopravnej situácii, tu havária, tam 
havária a kolóny, kolóny, kolóny...

Prenesme sa teraz do roku 1981. Z toho roku mám 
výstrižok z Technických novín s článkom o riešení 
rýchlodráhy v Bratislave, ktorý v tom čase vypracoval 
Dopravoprojekt kvôli rozvíjajúcej sa Bratislave. Prečo to 
spomínam? Rýchlodráha mala mať dve trasy, A a B (ku každej 
trase sú uvedené tri varianty), a mala viesť aj do Stupavy. 
Uvediem návrhy „stupavských“ trás:
Trasa A, 2. variant – Severná a západná radiála: Modra – 
Rača – Tehelné pole – Námestie F. Zupku (terajšie Trnavské 
mýto) – Malá scéna – Karlova Ves – Dúbravka – Stupava.
Trasa A, 3. variant – Východná a  západná radiála: 
Vrakuňa – Ružinov – Námestie F. Zupku (terajšie Trnavské 
mýto) – Avion – Malá scéna – Karlova Ves – Dúbravka – 
Stupava.
Trasa B, 1. variant – Južná a západná radiála: Rusovce – 
Mlynské nivy – Avion – Hlavná stanica – Patrónka – Kútiky 
– Dúbravka – Stupava.

Trasa medzi Námestím F. Zupku a Šafárikovým námestím 

mala viesť po telese železničnej trate ČSD, teda od stanice 
Filiálka cez stanicu Nivy (predtým Nové Mesto) a  na 
Šafárikovo námestie. Prečo teda nevyužiť existujúce 
železničné trate? Stačí zájsť kúsok na západ do Badenu. Žije 
tam náš príbuzný, ktorý pracoval ako strojvodca na lokálnej 
železnici Viedeň – Baden. Súpravy, čo tam premávajú, sú 
akési „vlakoelektričky“. Idú po vlastnej trati, prejdú na trať 
štátnych železníc a, čuduj sa svete, zamieria si to potom 
rovno do centra Viedne pred viedenskú operu. Prečo by 
také niečo nemohlo byť aj u nás? Stupavčania nastúpia do 
„vlakoelektričky“ v Stupave a  o niekoľko minút vystúpia 
trebárs na Šafárikovom námestí. Bez nervov v kolónach, 
bez straty času, bez hľadania voľného miesta na parkovanie 
v beznádejne preplnenej Bratislave. Veď vlak odvezie oveľa 
viac cestujúcich ako autobusy. Prečo sa nevydať týmto 
smerom? Načo rušiť existujúce, keď skôr či neskôr by sa 
stavalo nové?

V súčasnosti sa pripravuje projekt prepojenia 
železničných koridorov TEN-T 17. V rámci tohto projektu sa 
majú v Bratislave vybudovať dve podzemné stanice, jedna 
bude Filiálka a druhá bude na letisku. Filiálka v dnešnej 
podobe bude zrušená a nová stanica bude podzemná. Z nej 
povedú dva tunely popod Dunaj a spoja Filiálku so stanicou 
v Petržalke. To je len časť projektu. Uvažuje sa o vytvorení 
vhodných trás a železnica by sa mohla podieľať aj na mestskej 
doprave. V pláne je zavedenie regionálnych vlakov (ako 
v okolí Viedne), ktoré budú premávať po týchto trasách. 
Napríklad na trase medzi Filiálkou a Dunajom by mali byť 
dve zastávky a vlak by tu prevzal úlohu metra. Cestujúci, 
povedzme z Galanty, by mohol vystúpiť na Filiálke alebo 
trebárs na Šafárikovom námestí a bol by priamo v centre 
mesta. Túto možnosť by mali aj ostatní cestujúci, aj zo 
Stupavy. Tak načo rušiť Stupavku? V Stupave tiež neubúdajú 
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obyvatelia. Naopak. Škoda, že železnica u nás zostáva v úzadí 
a nevyužíva sa jej potenciál.

Hoci nie som Stupavčan, ani Záhorák, ba ani železničiar, 
problém Stupavky sa ma dotýka. Už sa proti nešťastnému 
rozhodnutiu ministerstva asi nedá nič urobiť. Možno sa stane 
zázrak a záujem o kúpu neprejaví nikto... Pritom stanica by sa 
dala využiť trebárs ako múzeum, alebo by na koľaji mohlo byť 
kino v železničnom vozni, ako si to predstavovali stupavskí 
nadšenci. Oj, ako by som im prial, aby to kino zrealizovali! 
Určite majú v talóne aj ďalšie nápady. Pre ľudí. Veď o tom je 
všetko na svete. Aj železnica. O ľuďoch a pre ľudí.

Týmito riadkami som sa chcel dotknúť kúska ľudského 
diela, ktoré slúžilo po mnohé roky, či už boli dobré alebo zlé 
časy. Chcel som sa zamyslieť nad minulosťou, prítomnosťou 
i budúcnosťou tejto kratučkej železničnej trate, a tak trochu 
aj životov ľudí okolo nej. Chcel som aj za iných povedať: 
Nezatracujte Stupavku, bude nám chýbať! 

Keď som v júni 2005 so synom prešiel po Stupavke pešo, 
ani som netušil, že si to o necelý rok zopakujeme, a  dokonca 
vlakom. Žiaľ, tento vlak bol posledný. Zo Stupavky mi ostali 
zážitky na celý život. Neviem prečo, ale prirástla mi k srdcu. 
Možno tým, že milujem železnice, obdivujem tento obrovský 
organizmus, ktorý obopína celú matičku Zem. S úctou sa 
skláňam pred železničiarmi, ktorí vdychujú železniciam 

život. Tvrdý je chlebík železničiarsky. Možno aj tým je môjmu 
srdcu blízka, že milujem prírodu a železnica sa mi javí ako 
najekologickejší dopravný prostriedok. A možno aj tým, že 
železničná trať prakticky splynie s  okolitou prírodou (najmä 
lokálne trate), čo o asfaltových alebo betónových cestách 
nemôžem povedať. A ešte niečo. Na lokálnych tratiach 
nachádzam pokoj, taký potrebný v dnešnom svete. Lokálka 
je bližšie k prírode. I  ľudia majú k nej bližšie. Je taká, naša. 
Ako Stupavka. Keď píšem tieto riadky, ešte je. I keď bez 
vlakov, ale je.

Sadám si k tebe, Stupavka. Hľa, Kobyla sa smutne 
krčí a Pajštún zaryto mlčí. Dve šialené vojny preleteli 
nad tebou. Prežila si. Prežila si panovníkov všakovakých. 
Verne si slúžila, vo dne, v noci, v letných páľavách i tuhých 
mrazoch vozila si ľudí a všetko, čo na teba naložili. Potom si 
ostala v zabudnutí. Ale bola si na svojom mieste so svojimi 
zákrutami, stúpaniami, staničkami a nádherou kol teba. 
A bola aj nádej, že ostaneš, že opäť budeš v sláve. Prečo 
ťa posielajú do nenávratna? Čo nechápu, že si tu pre ľudí? 
Veď toľko by si ich mohla ešte odviezť a koľko nákladu! 
Nechápem, prečo musíš odísť. Tak tu pri tebe sedím a ako 
Kobyle, i mne je smutno, presmutno. Onedlho sa vznesieš 
do železničného neba. Ostanú len ľudia so spomienkami na 
teba. Zbohom, Stupavka!
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STUPAVSKÁ KRČMA 
Pieseň a valčík 

Slová: Viliam Kostka a Jarko Elen 
Hudba: Viliam Kostka
 

Pripomeňme si slová tejto populárnej pesničky:

Verzia:  
Stupava, Stupava, mestečko šumné, mestečko pokojné... 
Hoci len v starostiach žije si skromne, predsa je spokojné
Keď sa však nad mestom stmieva a v horách umĺkol vták,
v stupavskej krčme si spieva veselý Záhorák.

Refrain:  
Stupavská krčma je smutná, taká trudná, až je čudná,
nikdy tam nehráva hudba, každý si spieva pre seba sám.
V tej krčme mládenci pijú, preto tam rád chodievam
sem tam sa pre dievča bijú, to robí náladu nám.
Stupavská krčma je smutná, taká trudná, až je čudná,
nikdy tam nehráva hudba, každý pije si pre seba sám.

V roku 1951 som získal „osvedčenie“ Hudobnej 
a artistickej ústredne v Bratislave, ktoré ma oprávňovalo 
hrať v hudobných súboroch ako hudobník z povolania. 
Popri štúdiu na vysokej škole som si tak vylepšoval skromné 
fi nančné prostriedky, ktoré mi mohli poskytnúť rodičia na 
pobyt v Bratislave. Trvalejší, dvoj- až trojmesačný úväzok 
hudobníka som mohol prijať hlavne cez prázdniny. Bolo 
to obdobie, keď boli navštevované záhradné reštaurácie 
s  tanečnými parketmi. Jednou z nich bola reštaurácia Krym, 
ktorá pravidelne otvárala svoju prevádzku v Umeleckej 
záhrade pri Starom moste. Tam som sa stretol s 56-ročným 
Viliamom Kostkom ako klaviristom v kapele Alexandra 
Diosiho. Spoznali sme sa krátko predtým na Zväze 
slovenských skladateľov. Už vtedy bol uznávaným autorom. 
Spomínam si na jeho zvyky: do práce prišiel vždy o pár 
minút skôr. Zastavil sa pri výčape, objednal si malú vodku, 
pozorne si ju odniesol na pódium a postavil na klavír. Potom 

si sadol, otočil sa smerom k tanečnému parketu, ku ktorému 
pri klavíri sedel obyčajne bokom, preložil si nohu cez koleno, 
uchlipol z vodky a tak čakal na pokyn kapelníka. Hrali sme 
spolu jedno leto a prestávky medzi hraním som vždy rád 
využil na rozhovory s ním. Dozvedal som sa zaujímavosti 
o jeho živote, o tom, ako sa hrávalo, čo sa hrávalo, ako museli 
bojovať hudobníci z povolania o svoju dôstojnú existenciu, 
ako pomáhal presadiť nárok hudobníkov na dovolenku, 
ako ho vzápätí na to prepustili zo zamestnania a podobné 
príhody. Niekedy som sa toho veľa nedozvedel, lebo o čo 

VILIAM KOSTKA 
a jeho STUPAVSKÁ KRČMA

Pavol Zelenay
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Prednedávnom ma oslovil pán Milan Greguš s otázkou, či by som sa nechcel vyjadriť k téme Viliam Kostka a k jeho piesni 
Stupavská krčma. História slovenskej modernej populárnej hudby ma zaujíma už dlhé roky, a preto som ponuku rád prijal 
s tým, že napíšem čo o V. Kostkovi viem a vyjadrím sa k otázkam súvisiacim s danou témou. 

František Krištof Veselý (1903 – 1977). Fotoateliér Horn, Bratislava.
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rýchlejšie a viac mi chcel toho povedať, o to viac sa zajakával. 
Ale spomínam si na neho vždy ako na tichého, milého 
a skromného človeka, dobrého skladateľa a skúseného 
hudobníka. 

Po lete 1951 sa naše cesty rozišli. Občas sme sa stretli na 
Zväze skladateľov, ale každý sa venoval svojim záujmom. 
Kostka hral až do dôchodku v kaviarňach, potom sa 
s  manželkou usadili v Trenčianskych Tepliciach (kde aj 
v  roku 1974 zomrel). K opätovnému stretnutiu nás priviedol 
môj záujem o históriu slovenskej modernej populárnej 
hudby. Po desiatich rokoch v auguste 1961 som sa k nemu 
prihlásil na návštevu, aby som si zapísal jeho životopis. 
Využívam ponúknutú príležitosť, aby som vás s ním aspoň 
čiastočne oboznámil.

Viliam Kostka sa narodil 23. februára 1895 v Bratislave. 
Jeho otec bol hlavným strojníkom v bratislavskej (dnešnej 
fakultnej) nemocnici. Absolvoval meštiansku školu a stál 
pred voľbou svojho budúceho povolania. Jeho starý otec – 
známy slovenský regenschori – ho od šiestich rokov učil hrať 
na husliach a na klavíri, preto sa rozhodol pre štúdium hudby. 
V podmienkach Rakúsko-Uhorska nebolo nič neobyčajné, že 
sa preto musel presťahovať do Budapešti. Štúdium hry na 
husliach mu prekazilo zlomenie ruky, preto presedlal na 
klavír a dirigovanie. Už od štrnástich rokov hrával na klavíri 
v kinách, aby si privyrobil na štúdium, ktorého náklady boli 
vyššie ako otcov plat v nemocnici (popri ubytovaní a strave 
pre rodinu). V kinách sa naučil improvizovať pri hudobnom 
dokresľovaní deja nemých fi lmov. Prvú svetovú vojnu 
prežil ako vojak, po jej skončení učil hudobnú teóriu, hru 
na husliach a na klavíri v Maďarsku, v Pápe a v Budapešti. 
Súčasne bol od roku 1919 aj divadelným kapelníkom 

v Pápe, Győri a v Budapešti. Začiatkom dvadsiatych rokov 
sa rozhodol vrátiť sa domov do Bratislavy. No ukázalo sa, 
že to nie je také jednoduché a  samozrejmé. Medzitým sa 
totiž rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, vzniklo Československo 
a  tunajšie úrady mu odmietali dať povolenie na 
presťahovanie s  odôvodnením, že v ČSR je dostatok, až 
prebytok kapelníkov. Vrátiť sa mohol až v roku 1923, keď 
sa zaviazal, že si nebude nárokovať miesto kapelníka a 
uspokojí sa so zamestnaním barového klaviristu. Popritom 
však mohol pôsobiť ako súkromný učiteľ hudby a  koncertný 
klavirista. Pri vystúpeniach sprevádzal známych domácich 
i  zahraničných spevákov a hercov. V roku 1956 odišiel do 
dôchodku.

Kostkova činnosť sa však nekončila jeho „muzicírovaním“ 
a pedagogickou činnosťou. Podieľal sa na založení Hudobnej 
komory, v rokoch 1938 – 1945 bol jej vedúcim pracovníkom. 
Zaslúžil sa o zlepšenie sociálneho postavenia hudobníkov 
z povolania. Avšak do pozornosti širokej verejnosti sa 
najvýraznejšie zapísal ako hudobný skladateľ.

Viliam Kostka mal pôvodne v úmysle venovať sa 
komponovaniu tzv. vyššieho populáru, a takéto jeho skladby 
boli pred dávnymi rokmi vydané tlačou v Budapešti, Viedni 
a v Lipsku. Nezachovali sa nám, on sám ich stratil počas 
mnohých sťahovaní za druhej svetovej vojny. Ale –  ako 
sám povedal – život mu určil inú parketu. Čím ďalej, tým 
viac sa etabloval ako autor populárnych, ľudových melódií. 
Spievali ich poprední speváci Viera Racková, Dievčie trio (Tri 
dievčatká), Štefan Hoza, Jaroslav Jaroš, duo Fero Benkovský 
s Lacom Vojtkom, Bohuš Hanák, ale najviac František 
Krištof Veselý. Svoje skúsenosti z dirigovania v maďarských 
divadlách využil Viliam Kostka pri komponovaní svojej 
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ľudovej operety Pozor na vlak. Jej premiéra bola v roku 
1940 v trnavskom divadle. Opereta bola určená početným 
ochotníckym súborom, ktoré vtedy pôsobili na slovenskom 
vidieku. Mala veľký úspech, podľa vyjadrenia samotného 
autora sa hrala asi 4 000-krát! Ako klavirista v tanečných 
kapelách bol v každodennom styku s ľuďmi, dobre poznal 
ich vkus a vedel im, ako sa vraví „trafi ť na strunu“. Dnes, 
s  odstupom času môžeme konštatovať, že najlepšie sa mu 
to podarilo v roku 1945 práve s piesňou Stupavská krčma. 
Vďaka nej zviditeľnil nielen seba, ale aj Stupavu. 

Nedávno som sa dozvedel, že v Stupave kolujú rôzne 
historky o vzniku tejto piesne. Do ruky sa mi dostali viaceré 
písomné materiály aj fotografi e. Uvediem z nich podstatnú 
časť. V 23. dieli Krátkeho slovníka nárečia slovenského, 
v tomto prípade záhoráckeho – stupavského (autorka M. 
Dovičičová, vydal PRINT-SERVIS Bratislava v roku 2000), sa 
píše: 

Bolo to krátko po ukončení vojny, písal sa rok 
1946. Stupavskí účastníci odboja sa zatúžili stretnúť, 
zaspomínať a osláviť šťastný návrat domov. Zvolili si 
formu tanečnej zábavy, na ktorú im vhodné podmienky 
poskytol hostinec pani Okruhlicovej; za miestnosťou 
výčapu bola priestranná tanečná sála.

Zábava bola už plnom prúde, keď zavítali noví 
návštevníci, ktorými boli F. K. Veselý s priateľmi. Ročníky 
to boli pre švárne dievčence už „nezaujímavé“ a tak sa 
stalo, že pri pozývaní do tanca „dostali od ňích košem“. 
Lenže, náladička vrcholila, hudba na parket zvala a bolo 
sa treba poobzerať po iných tanečniciach. F. K. Veselému 
padla do oka mladá, ale už vydatá žienka, ktorej manžel 
bol v  pokladni pri vyberaní vstupného. Zapáčila sa mu 
ona, no nezapáčilo sa to jej manželovi, od ktorého F. K. 
Veselý dostal „pár záhoráckych nerátaných“ a bolo po jeho 
ďalšej chuti zabávať sa.

Už na tretí deň po tejto nepríjemnej udalosti zastalo 
pred hostincom pani Okruhlicovej auto. Jeho majiteľka 
vtedy ešte ani netušila, že nové meno jej krčmy – už 
Stupavskej krčmy –  v krátkej dobe obletí celú republiku. 
Z  auta vystúpil F. K. Veselý s ďalšími priateľmi, aby 
im ukázal krčmu, o ktorej zložil pesničku a pani A. 
Okruhlicovej daroval gramoplatňu, na ktorej bol, v tak 
neuveriteľne krátkej dobe natočený tento šláger.

Takto to opísala a opätovne potvrdila aj dnes žijúca 
pamätníčka, jedna z troch dcér majiteľky hostinca pani 
Okruhlicovej. 

Ďalším podkladom, ktorý som dostal, je výpis zo 
stupavskej kroniky, z ktorej uvádzam niektoré  podstatné 
časti. Kronikár okrem iného píše:

Pretože o vzniku tejto piesne kolujú aj v Stupave 
niektoré verzie, urobil som tento záznam na vyjasnenie 
podľa vyjadrenia autora piesne Viliama Kostku. A ďalej: 
Niekedy v decembri 1971 bola vysielaná zo závodného 
klubu Cementár televízna relácia s názvom Za pesničkou 
do Stupavy. Pravdepodobne autor Viliam Kostka ju 
sledoval a tam odznela aj zmienka o jeho piesni Stupavská 
krčma. Táto zmienka bola podnetom k jeho písomnému 
vyjadreniu o vzniku tejto pesničky. Viliam Kostka adresoval 
pohľadnicu s vianočným motívom Miestnemu národnému 

výboru v Stupave s týmto textom: „Veselé Vianoce a Nový 
rok 1972 Vám praje Viliam Kostka, hudob. skladateľ, 
Trenčianske Teplice. Minule bola nejaká relácia v televízii 
a bol tam vraj dotaz, o ktorej krčme sa v Stupavskej krčme 
jednalo. Bola to bývalá Vlasákova krčma pri hradskej 
na Pajštún. Ja som to zložil podľa skutočného deja. Však 
môj otec bol tiež Stupavan, bol to starší brat Ferdinanda 
Kostku (národného umelca – poznámka autora).“

O tejto správe autora hovoril som s viacerými 
rodákmi zo Stupavy, ktorí na otázku, o ktorej krčme sa v 
piesni hovorí, uvádzali celkom inú krčmu v južnej časti 
Stupavy.

Jedine dcéra Ferdiša Kostku, národného umelca, pani 
Magda na moju otázku jednoznačne vyhlásila, že ide 
o bývalú Vlasákovu krčmu, ktorá stála na rohu terajšej 
ulice 4. apríla, ktorá vedie smerom na Borinku (býv. 
Pajštún). K tejto výpovedi dodala ešte ďalšie informácie. 
Strýko Viliam v rokoch 1944 – 45 presídlil sa z Bratislavy 
do Stupavy z bezpečnostných dôvodov pre časté nálety na 
Bratislavu. S rodinou býval na tejto ulici, vtedy nazývanej 
Nová ulica. Pretože táto krčma bola k jeho bydlisku 
najbližšia, túto aj navštevoval. O udalosti, ktorú v texte 
piesne spomína pri jednej návšteve u strýka Ferdiša aj 
rozprával. Na tento rozhovor sa pamätala aj pani Magda 
Kostková.

O piesni Stupavská krčma a čo s ňou súviselo máme 
k dispozícii aj autentické vyjadrenie F. K. Veselého z jeho 
autobiografi ckej knižky Moja cesta s piesňou (Vydavateľstvo 
Q 111, Bratislava 2005). Citujem:

Hádam už len pre úplnosť treba dodať, že popri 
činnosti ešte v Národnom divadle som opäť vystupoval 
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v estrádnych programoch. A keď už boli v Prahe 
a čiastočne aj u nás v bratislavskom rozhlase pripravení 
na nahrávanie gramoplatní, aj tam som „účinkoval“. Keď 
nahrávky uverejnili a neskôr aj vysielali, najväčší úspech 
mala Stupavská krčma. Má ju „na svedomí“ V. Kostka. 
Ako klavirista účinkoval v Stupave a tu sa aj zrodil tento 
úspešný šláger. Podnetom bola šarvátka mládencov kvôli 
dievčencom – keď ich Kostka chcel rozbraňovať, utŕžil aj 
on.

Stupavská krčma je aj pre mňa pamätná. Hádam 
každý, kto ju počul, bol presvedčený, že to, o čom sa v nej 
spieva, sa mohlo prihodiť iba mne. Márne som vysvetľoval, 
že som v tej krčme v živote nebol. Ľudia si boli istí i tým, že 
som aj autorom tej piesne. Aby som skoncoval s dohadmi, 
zdanlivo som sa každému priznával: „Áno, bol som to ja, 
ktorého mládenci v krčme zbili, lebo som tam chodil za 
dievčatmi.“ A potom už bol pokoj.

Napokon mám aj ja drobný poznatok o Stupavskej krčme. 
Pri mojej návšteve u pána Viliama Kostku som nemohol 
vynechať otázku, ako vznikla jeho najúspešnejšia pieseň, 
ktorou sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenskej 
populárnej hudby. Zjavne sa potešil, že som sa ho na to spýtal 
napriek tomu, že na podobné otázky odpovedal už predtým 
iste aspoň tisíckrát. Pousmial sa, a povedal: Bol to okamžitý 
nápad – ako blesk. Zapísal som si ho celý za 5 – 6 minút. 
V ďalšom rozhovore som bol zvedavý, čomu pripisuje tú 
veľkú úspešnosť piesne. Domnieval sa, že to bude v samotnej 
téme jeho textu, ktorý mu pomohol „básnicky dotiahnuť“ 
Jarko Elen. Na rozdiel od ostatných pesničiek, v ktorých sa 
spievalo vtedy o láske, táto pieseň bola o bitke. 

Dnes ľutujem, že som vtedy nevedel nič o stupavských 
verziách vzniku Stupavskej krčmy, a tak som sa uspokojil 

s týmto vysvetlením. Ak sa mám teraz k piesni zodpovedne 
vyjadriť, chcem predoslať, že na jednej strane by som nerád 
búral domáce legendy, ktoré sú zaujímavé a dobre sa počúvajú, 
no na druhej strane nemôžem ochotne súhlasiť s tvrdeniami, 
ktoré sú za hranicami možných pravdepodobností. A tak 
s  ohľadom na moje poznatky z  histórie slovenskej modernej 
populárnej hudby zodpovedne môžem urobiť iba tieto 
uzávery:

Viliam Kostka napísal Stupavskú krčmu inšpirovaný 
skutočnou udalosťou, t. j. bitkou vo Vlasákovej krčme. Svedčí 
o tom jeho vianočná pohľadnica i zápis výpovede pani Magdy 
Kostkovej, uvedenej vo výpise z kroniky mesta.

V článku uverejnenom v Krátkom slovníku nárečia 
slovenského je viacero miest, ktoré vzbudzujú pochybnosti. 
V knižke Slovenská diskografi a Dr. Ľudovíta Janušku sa 
uvádza, že pieseň bola nahratá už v roku 1945. Autorom 
piesne nie je F. K. Veselý ako je tam uvedené, a  ani 
gramofónovú platňu vtedy nebolo možno zrealizovať 
(skomponovať, textovo upraviť, zinštrumentovať pre 
orchester, nahrať a vylisovať) za tri dni. Výrobný proces, 
ktorý prebiehal vtedy v československých gramofónových 
fi rmách to technicky neumožňoval. Skutočnosť, že sa bitka 
neodohrala v krčme pani Okruhlicovej, ale Vlasákovej 
dostatočne potvrdzuje sám autor piesne. Ostávajú teda ešte 
dve tvrdenia: že F. K. Veselý „dostal košem“ od mladých 
dievčat, ako príslušník pre nich „nezaujímavého ročníka“, 
a že od žiarlivého manžela peknej panej „dostal pár 
záhoráckych nerátaných“. Keďže som tam osobne nebol, 
nemôžem tieto tvrdenia – ako politici radi vravia – ani 
potvrdiť, ani vyvrátiť. Môžem ich však spochybniť. V  roku 
1946 mal F. K. Veselý 43 rokov a jeho kariéru môžeme 
pokojne porovnať s kariérou Karla Gotta dnes. Bol úspešným 
spevákom (v roku 1946 nahral a naspieval na platne 61 % 
celej slovenskej produkcie!) a navyše i fi lmovým hercom 
(dovtedy nakrútil najmenej 11 fi lmov). Majstra Veselého 
som mal tú česť poznať osobne, ba s ním aj spolupracovať. 
Bol to džentlmen dušou i telom, neviem si predstaviť, že 
by si svojím chovaním – a navyše vo svojom spoločenskom 
postavení – dovolil  urobiť niečo také, čo by bolo príčinou, aby 
ho niekto inzultoval. Podobne, ako si neviem predstaviť, že 
by Karel Gott (ktorý 43 rokov mal už dávno) dnes neúspešne 
požiadal nejakú slečnu, alebo dámu o tanec. Žiarlivosť však 
nepozná medze, a tak skutočne môžem vysloviť iba svoju 
pochybnosť. 

Výpoveď F. K. Veselého v jeho knižke tiež nemožno 
ignorovať, ale obhajcovia opisovaného príbehu môžu mať 
výhradu, že je to nedôveryhodné svedectvo osoby vo vlastnej 
veci. Kto by sa rád priznával, že dostal niekde „nakladačku“? 
Ale na druhej strane sa natíska otázka: kto by išiel ešte raz na 
miesto svojho verejného poníženia? 

No, ako som už napísal. Nechcem sa dotýkať legendy 
o vzniku pesničky. Či, a nakoľko je pravdivá nič nezmení na 
jej skutočne obrovskom úspechu. Na platne ju nahrala fi rma 
Ultraphon pod číslom B 14 528; 44 516 s orchestrom Václava 
Bláhu. Spievali ju F. K. Veselý, Viera Racková a zbor. Mala 
viacero reedícií a po znárodnení gramofónových fi riem po 
roku 1948 ju lisovala fi rma Supraphon pod číslom 50 699-M; 
44 516. Jej pôvodné znenie je tiež v piatom dieli Antológie 
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Jozef Vlasák (1908 – 1968), majiteľ hostinca U Vlasáka
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slovenskej modernej populárnej hudby z produkcie 
Slovenského hudobného fondu (CD číslo SF 0044 2331). 
Stupavská krčma bola nahratá samozrejme veľakrát aj 
v iných úpravách s viacerými spevákmi i orchestrami. 
V polovici päťdesiatych rokoch minulého storočia vyšlo 
niekoľko piesní slovenských autorov v pôvodných verziách, 
ale s anglickými názvami a etiketami na platniach, určených 
na export do zahraničia. Bolo to v začiatkoch lisovania novej 
generácie platní s úzkou drážkou a medzi nimi nechýbala ani 
Stupavská krčme pod názvom The Tavern Waltz (Krčmový 
valčík). 

Názov piesne síce pozmenili, ale po celom svete – 
všade, kam sa táto platňa dostala – šíri slávu Stupavy, keď 
z reproduktorov po slovensky znie: Stupava, Stupava, 
mestečko šumné, mestečko pokojné... Verím, že ani moje 
predošlé riadky nenarušia jej pokoj.

A na koniec trocha humoru:

Neočakávané pokračovanie kauzy F. K. Veselého 
v Stupave

Keď som vyššie uvedené riadky poslal do redakcie, zistil 
som, že vyvolali ďalšie pátranie po pravde. Pán Greguš mi 
napísal:

Vážený pán Zelenay,

dnes som navštívil pani Magdu Kostkovú, dcéru 
stupavského keramikára Ferdiša Kostku. Na Viliama 
Kostku si dobre pamätá, často navštevoval jej otca Ferdiša. 
Viliam bol synom jeho brata Jozefa (1863 – 1915). Viliam 
Kostka cez druhú svetovú vojnu býval v Stupave na Novej 
ulici, blízko Vlasákovho hostinca. V tomto období ho 
v Stupave navštevoval aj František Krištof Veselý. Spoločne 
chodievali do Vlasákovho hostinca. Podľa Magdy Kostkovej 
(rozprával jej to Viliam) sa raz pri spoločnom posedení 
vo Vlasákovom hostinci, udiala šarvátka, kvôli akejsi 
dievčine. Pri nej utŕžil F. K. Veselý silnú facku. Viliam (ako 
priamy svedok) po tejto udalosti 
zložil pieseň Stupavská krčma. 
Navštívil som dnes aj pani 
Dovičičovú, ktorá ešte raz oslovila 
iných pamätníkov (aj dcéru 
krčmárky vdovy Okruhlicovej). 
Podľa týchto svedkov sa incident 
stal len F. K. Veselému v krčme 
vdovy Okruhlicovej. Tento hostinec 
sa nazýval aj „Stupavská krčma“. 
Opäť potvrdili svoju verziu, že 
F. K. Veselý navštívil túto krčmu 
aj s kamarátmi a tu pri muzike 
dostal F. K. Veselý zaucho. Opísal 
som to v minulom liste. Tejto 
príhody bola plná Stupava, dlho 
sa o nej rozprávalo. Nuž, celé sa to 
zamotáva. Ak môžete, opíšte všetky 
tradované príhody. Ťažko určiť, 
ktorá je verná skutočnosti. 

Toľko z jeho listu, ku ktorému 
bola pripojená fotografi a Viliama 
Kostku s manželkou, z archívu 

pani Magdy Kostkovej. (Uverejňujeme ju spolu s týmto 
príspevkom.)
Skutočne je to všetko zamotané a komplikované, doložené 
výpoveďami svedkov, takže mne – ako „historikovi“ 
slovenskej populárnej hudby sa zdá, že majstra Krištofa 
Veselého bili hádam v každej stupavskej krčme, kde sa 
objavil. Pritom on sám sa vyjadril, že to všetko je vymyslené 
a priznal sa iba preto, aby mal pokoj. Zaujímalo by ma, aké 
stanovisko by v tejto kauze zaujal majster Sherlock Holmes 
so svojím verným priateľom Watsonom. Vo mne však táto 
kauza vyvoláva skôr spomienku na príhodu, ktorú mi 
rozprával otec – celoživotný notár po dedinkách západného 
Slovenska:

V istej obci bol richtár, ktorý sa musel pravidelne 
spovedať svojej žene z toho, čo robil v práci.  Raz takto 
referoval, že sa mu prišiel sťažovať istý sedliak. Už dlhší čas 
ho „žralo“, že susedovi, ktorý má dom a hospodárstvo na 
svahu nad ním, vyteká močovka do jeho dvora. Spytoval sa, 
či ho to nemá hnevať.
–  A ty si mu čo povedal? – kontrolovala ho žena.
– Nuž priznal som mu, že m á  p r a v d u . To by aj mňa 
hnevalo. Zavolal som si preto jeho horného suseda a vyčítal 
som mu to.
– A čo on na to? – bola zvedavá žena.
– On sa bránil, vysvetľoval, že porobil rôzne zábrany, ale nič 
nepomáha proti príťažlivosti zemskej – močovka tečie dolu 
brehom.
– A ty si mu čo povedal? – vypočúvala ho opätovne.
– Nuž povedal som mu tiež, že m á  p r a v d u...
Ďalej pokračovať nemohol, lebo žena na neho zvýšeným 
hlasom vystrelila svoju výčitku:
 – ...ako si to len mohol povedať?! P  r  a v d a   m ô ž e   b y ť  
l  e n   j e d n  a !!!

Richtár sa zamyslel, pomaly pokyvkal hlavou na jednu aj 
na druhú stranu a  potom rozvážne, pomaly povedal:
– Vieš, čo? Ja si myslím, že aj ty m á š  p r a v d u .

história

Na mieste prízemnej budovy Vlasákovho hostinca stojí dnes poschodový dom.
Foto: Milan Greguš, 2010.
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Rok 1952 priniesol aj do obce Mást, značné napätie. 
Predseda miestneho národného výboru Karol Havlíček 
naháňal občanov na brigády. Poriadne šikanovanie. 
Dvadsiateho januára bola v dedine zábava. Prišli na ňu 
aj chlapci v zelenom, vojaci – hraničiari. A ako to bývalo 
na Záhorí takmer pravidlom, nielenže si vypili, ale strhla 
sa aj poriadna mela. Mástski chlapci, ktorých bola presila 
nakládli vojakom a ak v tom bolo aj dáke dievčenské srdce, 
ešte pridali. Lenže jeden z vojakov to chcel riešiť s pištoľkou 

v ruke. A tiekla krv, postrelil Františka Hricu. Sanitka ho 
odviezla do nemocnice.

Akože inak, veľké vyšetrovanie. Keďže na zábave bol aj 
sám „starosta“ a tiež sa pridal, odniesli si to mástski chlapci. 
Pollák, Klas, Mader, Róbert a František Malina, ženatý Borák 
a ďalší. Vyšetrovanie sa naťahovalo až jedného dňa zavreli 
Rudolfa Boráka. Putoval do uránových baní. Ostatní sa 
všakovako, čudnými chodníčkami dozvedeli, že ich súdili 

PUTOVANIE MÁŠŤANOV 
ZA ŽELEZNÚ OPONU
Štefan Horský

história

Vo vlaňajšej ročenke bol v článku Vačková – výletné miesto Stupavčanov uverejnený aj príbeh šestnástich Mášťanov, ktorí 
práve tento starodávny hostinec míňali ako posledný dom pred útekom do Rakúska. Krátka poznámka však vzbudila 
veľký záujem o podrobnosti, preto sa k udalosti, ktorá vzrušila celé Záhorie vraciame.1

Mást, Hviezdoslavova ulica.  Fotografi a z rokov 1960 – 1970.
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a odsúdili v neprítomnosti, pôjdu do väzenia. Turanský, 
Klas a Pollák, ktorý ušiel z Jáchymova, sa rozhodovali čosi 
urobiť. Rozhodli sa, že ujdú za hranice a pridal sa i Rudo 
Borák a ďalší. Najvhodnejší čas –  keď sa budú robiť sená 
v Hajpróde, Chceli ísť pred 15. augustom, lenže tajní vtedy 
odvliekli Ondreja Klasa, vraj kulaka a jeho syn Anton 
zaváhal. Otec mal mať súd práve 15. augusta a keby syn ušiel, 
len by otcovi priťažil. Útek teda stanovili na 18. august. Zraz 
večer o 10. hodine pri stodole u Pollákov. Aj sa stalo.

Keď na mástskej veži odbilo predpolnočných desať 
hodín, pustila sa pešo veľká skupina mužov, ale aj žien 
a detí, necestami na západ. Väčšina z nich poznala chotár 
ako svoje „boty“. A je to veru dobrých osem kilometrov. 
Aj si nadchádzali kde mohli, išli radšej lesom. Dobrý kus 
od Vačkovej, kde vtedy sídlili hraničiari, prekročili štreku 
a  dostali sa na kraj Hajpróda. V Paulínkách zaľahli. Skúmali, 
čo sa deje, čakali vhodnú chvíľu, aby sa pustili cez hajpródske 
lúky. Okolo veľkého oblúka Moravy opísali ešte väčší, aby sa 
na mieste, kde bol v Morave ostrov, priblížili odrazu k rieke. 
Ostnaté drôty boli vtedy ešte nedokonalé, skoro ako na 
parádu, lenže pred nimi boli všakovaké nástrahy, rakety, 
ktoré pri dotyku vyletovali a zmenili sa na svetlice. Matúš 
Turanský a Rudo Borák tlačili k zemi ostnaté drôty, ostatní 
ich opatrne prekračovali krok za krokom, aby nezavadili 
o dáku raketu. Lenže malý Turanský si chcel nadbehnúť 
a odrazu bol deň. Svetlica ožiarila celý Hajpród. Ležali kade 
ktorý, ani nedýchali.

Niektorí chlapi mali aj zbrane, ba Štefan Sabo aj ručný 
granát. V tej chvíli začuli čosi podozrivé – psa, ktorý chcel 
štekať, ale hraničiari mu stláčali rukami papuľu. Chlapi, 

ktorí nemali zbrane sa aj so ženami a deťmi rýchlo pomkli 
k neďalekej vode, ostatní sa preplazili za nimi, čakali ich 
v kríkoch a postupne kráčali opatrne vodou na druhú stranu 
do Rakúska. Šli približne miestami, ktoré si naplánovali 
a  Morava mala veľmi nízky stav. Šťastlivo prešli do Rakúska. 
Lenže vo chvíli, keď pomáhali posledným do riečneho brehu, 
začala Mária Turanská plakať. Myslela si, že ich malého syna 
má jej muž a on si to isté myslel o nej. Zahriakli ju Pollák 
a  Klas a so zbraňou v ruke sa vrátili na našu stranu, zobrali 
v kríkoch spiaceho Francinka a priniesli ho mame. No znova 
museli zaľahnúť, lebo na slovenskej  strane videli siluety 
dvoch vojakov, ba aj nad nimi na rakúskej strane prefrčalo 
auto, asi to boli Rusi, vraveli si. 

Potom sa krížom cez kukuricu pohli do Marcheggu, 
ktorý už nebol ďaleko. Rudo Borák to tam poznal, mali tam 
rodinu, vošli do stodoly a tam aj prespali. Ráno ich však 
domáci nasmerovali do neďalekého lužného lesa, lebo keby 
u nich našli cudzincov, odvliekli by ich na Sibír. Prišiel však 
večer a v nákladnom aute, skrytých za vrecami, košmi a 
všeličím ich previezli do Siebenbrunnu. Tam mala rodinu 
Mária Turanská, volali sa Maderovci, pani Maderová bola 
sestra Jozefa Maroša, šenkéra v Stupave pri stanici. U nich 
strávili aj noc. Skoro ráno už sedeli v autobuse s českým 
šoférom, ktorý o nich už všetko vedel. Usadil ich celkom 
vzadu, lebo mali prejsť z ruskej do francúzskej zóny. Len čo 
na hranici zón cestujúci vystúpili, šofér šliapol na plyn a už 
boli u Francúzov. V napätom tichu začala odrazu hrať hudba, 
český šláger. Šofér Čech ich takto hudbou z gramofónu vítal 
v slobodnom svete. Od dojatia im tiekli slzy po tvárach. 
Rozlúčka s rodným krajom.

história

Utečenci vo Welse, dolu druhý sprava Anton Ivica z Mástu, 1953
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Boli vo Viedni. A veru vo Viedni je veľa Záhorákov. Poženili sa 
tam, povydávali, niektorí mali aj obchody. Boli v niekoľkých 
rodinách, vítali ich chlebom, mäsom a vínom. Veľkú chuť 
do jedla nemali, ale radi si vypili, ba od radosti si zapálili aj 
nefajčiari. Napätie  posledných dní a hodín konečne povolilo, 
veď všetci mali po celý čas nervy na krajíčku.

Krajania zavolali na americké veľvyslanectvo a odtiaľ 
po nich prišli americkí vojaci. Rozdelili ich, rodiny osobitne 
a slobodných chlapcov inam. Začali sa nekonečné rozhovory. 
Po dvoch týždňoch veľká zmena. Lietadlom ich ponad ruskú 
zónu previezli do Linzu. Štefan Sabo, ako vojenský zbeh 
a Šebastián Pollák, donedávna vojak, zostali v inej skupine.

A prečo nás prepravovali lietadlom? Lebo v ruskej zóne 
skutočne hľadali podozrivých ľudí. Jozef Mader spomínal 
takto: Štrnásť dní predtým rovnakou  cestou ušli do Rakúska 
traja Mášťania: Rudolf Klas, Jožo Belzár a môj menovec Jozef 
Mader. Práve on nemal šťastie, v ruskej zóne ho kontrolovali 
a poďho, vzápätí sa ocitol v Bratislave. Rozhodnutie 
bolo poslať ho do Prahy, na Pankrác. Tam ho odsúdili, 
odsedel si vo väzení roky. V roku 1968 odišiel do Kanady 
a stretol sa s ostatnými Mášťanmi. Aj s menovcom Jozefom 
Maderom. Rozprával mu o svojom najkrutejšom zážitku. 
Keď ho prevážali autom do Prahy, prešli cez Mást a Stupavu 
a za Stupavou, neďaleko odbočky do Lozorna zastali pri 
studničke. Tajní, ktorí ho sprevádzali si uhasili smäd pred 
ním a spýtali sa ho, či je smädný. Bol by dal za pohár vody 
všetko na svete. Ale dočkal sa len výsmechu, zmlátili ho 
a strčili do auta. Bitka ho sprevádzala aj na Pankráci, stopy 
po nej mu zostali na celý život.

Z Linzu ich po niekoľkých týždňoch previezli do 
utečeneckého tábora v mestečku Wels, neďaleko Linzu. 
Tam už boli celkom voľní. Mali strechu nad hlavou a keď 
si chceli prilepšiť, pracovali. Niektorí si zarábali u českého 
Nemca, volal sa Eberer. Slovákov mal radšej ako Čechov. 
V päťdesiatom treťom sa odtiaľ vydali za more, do Kanady. 
V Kanade brali zo začiatku akúkoľvek prácu. No postupne sa 
slobodní poženili a už sa trošku inakšie dívali na svet. Kúpiť 
dom, starať sa o rodinu, zabezpečiť ju... už sme dolár nielen 
obracali, ale sme si aj vyberali. Držali sme sa všetci pospolu, 
len Jozef Mader odišiel do Windsoru k tetke. Neskôr odišla 
aj rodina Turanských do Austrálie, kde mala Mária brata 
a  Matúš Turanský sestru, Rózku.

S ťažkým srdcom sme opúšťali rodný Mást a ešte aj  po  
55 rokoch nemožno zabudnúť na také najobyčajnejšie veci,  
ako bola studňa na hlavnej ulici a kapustné role, čo nemali 
kraja. Na Slovensko nás to stále ťahá, všetko je zložité, náš 
osud je spätý s deťmi, sú už vrastené v Kanade a ani na um im 
nezíde, že by mohli ísť žiť  na Slovensko. S nami je to inak, my 
už len tam musíme dožiť, keby sme nemali rodiny, utekali by 
sme domov. Ale je nad slnko jasnejšie, že keby nebolo moci 
komunistov, nikdy by nám ani na um neprišlo, brať sa kamsi 
do ďalekého sveta.

Takto na moje otázky, ktoré som dal v písomnej podobe 
Jozefovi Maderovi ešte na vlaňajších Dňoch zelá v Stupave, 
odpovedal z Kanady on aj s kamarátom Šebastiánom 
Pollákom. Uviedli mi aj mená všetkých účastníkov tejto 
anabázy. Boli to: Rudolf Borák s manželkou Štefániou, ktorá 
už zomrela a ich syn Rudolf. Ďalej Matúš a Mária Turanskí, 

história

Utečenci vo Welse v roku1953. Zľava doprava stojaci: Štefan Hlavenka, Jozef Mader, Rudolf Klas, Anton Klas. Dolu: František Selecký, Jozef 
Belzár a Šebastián Pollák.
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spolu s deťmi Valentom, Vladimírom, Františkom, Jozefínou, 
ktorej hovoria Joja a Štefániou. Rodičia už zomreli. Anton 
Ivica rovnako už nie je medzi živými. Ďalej Anton Klas, 
Šebastián Pollák, Štefan Sabo, František Selecký, už po smrti 
a Jozef Mader. Spolu ich bolo šestnásť.

Pravdaže, chcel som vedieť viac, pokúšal som sa 
nazrieť do záznamov byrokratov, ktorí zaznamenali útek, 
nedovolené opustenie republiky. Zhodou okolností nehľadal 
som pozadie len o Mášťanoch, ale aj stopy po úteku, ktorý 
sa volal úlet! Môj spolužiak z Obchodnej akadémie Vlado 
Krman 13. marca 1953 ako vojenský pilot, dôstojník s dvoma 
kolegami z posádky s uneseným lietadlom preleteli nad 
železnou oponou do Rakúska. Jeho osud podrobne opísal 
Slavo Kalný v knihe Drámy na hraniciach. Ako ohlas na túto 
knihu ma Vlado Krman, ktorý teraz žije v USA v  meste La 
Grange, požiadal, aby som sa pokúsil zistiť, čo sa po jeho 
úlete dialo v Piešťanoch, kde slúžil. Žiaľ, moje pátranie zatiaľ 
veľa odpovedí neprinieslo. Darmo som snoril v  archívoch 
ministerstva národnej obrany aj v Ústave pamäti národa. 
Akoby sa to vtedy zainteresovaní snažili zamiesť pod 
koberec. Isteže, veď národ sa smial, keď sa po pár dňoch 
Vlado ozval vo vysielaní z Londýna a podrobne vyrozprával 
ako riešili najväčší problém tohto úteku – úletu: dostať sa 
k mapám v trezore, na ktorých boli zakreslené jednotlivé 
zóny spojencov, ruská, americká, britská a francúzska. Našiel 
som len stopu, dokumentácia totiž putovala do Prahy, kam 
som sa ešte nedostal.

Čo sa dialo okolo Mášťanov? Mesačné hlásenie 
z pohraničnej brigády za august 1952 z úseku, kadiaľ 
Mášťania prešli do Rakúska, hovorí toto: 

Rakúski príslušníci GP (Grenzpolizei) pozorujú 
zo stromov na brehu rieky naše štátne územie, najmä 
priestory, kde budujeme drôtené prekážky a orieme pôdu 
– kontrolný pás. Polícia v Rakúsku má nové samopaly. 
Zaznamenali sme aj odstrel lovnej zveriny a denný aj 
nočný výlov rýb, mimoriadne aktívny v dňoch voľna. Na 
brehoch stále pribúdajú rybárske búdy. Priamo pri rieke 
táboria Rakúšania a oddychujú v stanoch aj niekoľko 
dní, kúpu sa v Morave. Práce na regulácii Moravy podľa 
československo-rakúskej dohody stále pokračujú. Rovnako 
po celej hranici pracujú poľnohospodári. O úspešných 
pokusoch prejsť na druhú stranu svedčia nájdené veci: 
pánsky klobúk, baretka, vojenská puška vzor 24 s nábojmi, 
ba aj ženské poltopánky. Našli ich vojaci jednotky, ktorí 
pripravovali osvecovadlá. Rozoraný kontrolný pás sa 
nedá rozdrobiť na kyprú zem, terén je nevyrovnaný, samý 
drn a s koreňmi. Stav vody v rieke je malý, po celej dĺžke je 
prekročiteľná. Navrhujem, aby v služobnom úseku našej 
roty bolo položené mínové pole. Hraničné pásmo najviac 
narúšajú výletníci bez povolenia. Výpravy ROH a Čedoku 
sú povoľované.

Z obce Mást, okres Bratislava (mimo hraničného 
pásma) dňa 18. augusta 1952 zmizlo 15 osôb (3 rodiny 
a jednotlivci). Ich zmiznutie bolo dňa 19. 8. 1952 
oznámené sovietskym orgánom v Rakúsku za účelom 
pátrania. Je pravdepodobné, že sa pokúsili, resp. podarilo 
sa im utiecť do zahraničia.2

V tomto mesiaci sme zadržali 30 osôb pre pokus 
o ilegálny prechod štátnych hraníc z ČSR do Rakúska. Vo 
väčšine prípadov to boli študenti, ktorí z dobrodružstva 
chceli prekročiť hranice a opustiť naše územie. Boli medzi 
nimi aj robotníci, ktorí nemali kladný postoj k nášmu 
zriadeniu a nechcelo sa im vynaložiť úsilie pri výstavbe 
našej vlasti.3

Žiaľ, ďalej som sa v archívoch rôznych inštitúcií nedostal. 
Zaujímavé je, že skutočný zoznam, ktorý aj tu uvádzame, 
hovorí o 16 osobách, ale záznam pracovníkov bezpečnosti 
z Mástu uvádza len 15 utečencov. Ale je pravdepodobné, že 
tým šestnástym bol vojak, ktorý dezertoval aj so zbraňou 
a patril do celkom inej, prísnejšie sledovanej kategórie.

Keď som napísal tento článok, bol zlatý septembrový 
deň. Zašiel som k Františkovi Maderovi v Máste na 
Záhumenskej ulici, kde bol práve na návšteve jeho brat 
Jozef z Windsoru v Kanade. Prišiel zas, rok po roku na Dni 
zelá, domov, medzi svojich. Sedí, pofajčieva, červený v 
tvári. Podľa reči 76-ročného chlapa, ktorý prežil viac ako 
polovicu života v cudzine, nič nepoznáš. Len keď telefonuje 
s dcérou v  kanadskom Windsore o tom, že u nich od rána 

história

Jozef Mader z Mástu. Záber z roku 1953 vo Welse.
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leje ako z „konvy“, prezradí ho jeho opakované ou kej, ou 
kej. V debate pokračujeme o tom, či dažde prichádzajú 
do Kanady od nás, či k nám od nich. A o všeličom. Kade 
sme presne šli vám nepoviem, vraví, lebo ja som nebol 
z gazdovského dvora, ale Šebo vám to povie. Berie mobilný 
telefón a už spovedám Šebastiána Polláka v kanadskom 
Toronte: od Paulínek sme išli Hajpródom po lúkach mimo 
cesty. Lúky boli vyholené, lebo seno to bolo mäso, mlieko, 
maslo, syry. Veľkým oblúkom sme sa dostali pohodlnou 
chôdzou  rovno k Morave. Potom Rudovi Belošičovi, 
susedovi, ktorý sedí s nami, odpovedá na otázku o jeho 
práci. Jozef Mader bol 41 rokov majstrom – virtuózom, 

šoférom na továrenskej jašteričke, až do penzie v podniku 
General Motors. Debata nemá konca kraja. 

Aj voľakedy dávno a predtým tiež, odchádzali vlna za 
vlnou Slováci do sveta, hovorili sme o vysťahovalcoch. 
Až ich bolo v cudzine vyše milióna. Lež vtedy to bolo na 
druhý koniec sveta, „šífkarta“ stála majetok a cesta loďou 
trvala celé týždne. Dnes na „šíf“ nikto ani len nepomyslí, 
svet sa zmenšil. Všetko v ňom sa schová pod jediné slovo 
„globalizácia“. A mladým sa vidí, že celé rozprávanie 
o Mášťanoch  sa stalo veľmi, veľmi dávno a možnože mu 
ani neveria.

história

Jozef Mader na stupaských Dňoch zelá v roku 2009. Foto: Katarína Koreňová, 2009.

1 Stupava 2008. Ročník IV., s. 63.
2 Ústav pamäti národa. 11. bratislavská pohraničná brigáda MNB 

z 2.  9. 1952. Mesačné vyhodnotenie výkonu služby za august 
1952.

3 Ústav pamäti národa. 11. bratislavská pohraničná brigáda MNB 
z 2.  9. 1952. Mesačné vyhodnotenie výkonu služby za august 
1952.

Poznámky
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Starý systém feudálnej spoločnosti sa začal v Uhorsku 
meniť a modernizovať koncom 18. storočia reformami 
Jozefa II. Napriek tomu, že sa ich pre odpor konzervatívnych 
kruhov nedarilo realizovať, boli predzvesťou veľkých zmien 
v spoločnosti v nasledujúcom storočí. To bolo poznačené 
nielen snahou o modernizáciu v hospodárskej oblasti, 
nástupom kapitalizmu a utváraním nových spoločenských 
vrstiev, ale aj zrodom národných hnutí. Tie v Uhorsku 
reprezentovali dve rozdielne koncepcie. Liberálna šľachta 
presadzovala koncepciu jednotného politického národa. 
V tomto ponímaní všetci obyvatelia Uhorska tvorili 
jeden národ, maďarčina bola považovaná za jediný jazyk 
vlasti a Maďari v nej boli výhradnými nositeľmi kultúry 
a civilizácie. Tento prúd sa zradikalizoval v 30. rokoch 19. 
storočia, keď sa dostala do popredia mladšia generácia 
pod vedením Ľudovíta Košuta (Lajos Kossuth). Tá presa-
dzovala radikálnejšie riešenia: odstránenie poddanstva 
a šľachtických privilégií, spriemyselňovanie krajiny 
a  politickú nezávislosť voči viedenskému dvoru. Tento tlak 
sa však prejavil aj na urýchľovaní maďarizácie. Opačnú 
koncepciu mali nemaďarské národné hnutia. Za hlavný 
znak národa nepokladali štát, ale jazyk a kultúru, preto 
presadzovali federatívnu podobu Uhorska. Veľké pohyby 
v spoločnosti vyústili do občianskej vojny v rokoch 1848 – 
1849. V nej stáli proti sebe hnutie nemaďarských národov 
spolu s cisárskou Viedňou proti košutovskej moci a vojsku. 
Revolúcia zachvátila celé Uhorsko a strhávala do svojho víru 
všetkých jej obyvateľov. Revolučný pohyb sa nevyhol ani 
Stupave. Aj malé mestečko sa stalo svedkom tohto zložitého 
obdobia našich dejín.    

V septembri 1848 prišli slovenskí dobrovoľníci na čele 
so Štúrom, Hurbanom a Hodžom z Moravy na západné 
Slovensko, aby podnietili povstanie proti maďarskej vláde. 
Maďarská vrchnosť v obave, že sa povstanie rozšíri po 
celom Záhorí, začala prívržencov povstania diskreditovať 
a  prenasledovať. Využili fakt, že povstanie iniciovali 
evanjelici a šírilo sa hlavne v evanjelických dedinách. Začali 

preto rozširovať zvesti, že povstalcom v skutočnosti ide len 
o rabovanie katolíckych kostolov a majetkov. V tomto čase 
pôsobil na stupavskej fare kňaz Ignác Juračka, známy nielen 
svojím priateľským vzťahom s Ľudovítom Štúrom, ale aj tým, 
že podporoval slovenský národný život.   

Ignác Juračka sa narodil 1. mája 1820 v Kopčanoch. 
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a Pešti, teológiu 
v Trnave a vo viedenskom seminári Pázmaneum. Kňazské 
svätenie prijal 3. apríla 1845, po vysviacke nastúpil na 

KŇAZ IGNÁC JURAČKA

Milan Greguš

osobnosti

Stupava bola pre Ignáca Juračku prvou zastávkou na ceste duchovnej služby. V jeho pamäti na toto mestečko však nezostali 
len príjemné spomienky spojené s prvými krokmi začínajúceho kňaza. Život mu udelil v mladom veku aj trpkú skúsenosť 
s  ľudskou zlobou a hlúposťou, ktorá ho takmer pripravila o život. Túto smutnú etapu jeho života sprítomňuje aj stručný 
text pamätnej tabule osadenej pri vstupe do stupavskej fary. 
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kaplánske miesto do Stupavy, kde bol v tom čase farárom 
Mikuláš Teőreős (1808 – 1889). Ignác Juračka na stupavskej 
kaplánke zotrval až do roku 1849 a prežil tu búrlivé revolučné 
obdobie. Presný opis udalostí zapísal do lábskej farskej 
kroniky sám Juračka. Text je v latinčine, niektoré citácie však 
pre autentickosť uvádza v slovenčine, nemčine a maďarčine. 
V slovenskom preklade ho uverejnil Pavol Hallon vo svojej 
monografi i Nová kniha o Lábe (1999).

V týchto vypätých chvíľach, 24. septembra roku 1849, 
prišiel z úradnej povinnosti do Pajštúna (dnes Borinka), 
fi liálky stupavskej farnosti. Pri odchode ho zastavil hlúčik 
ľudí pred kostolom. Všetci si prezerali plagát pripevnený na 
stene, v ktorom sa v troch jazykoch pod ťažkými trestami 
nariaďovala ľuďom poslušnosť voči maďarskej vláde. 
Plagát si prezrel aj Juračka. Pri nasadaní do koča, ktorý ho 
mal odviesť naspäť do Stupavy, sa ho jedna Pajštúnčanka 
spýtala: Pán kaplán, čo je tam napísané? (Otázku zapísal 
Juračka do kroniky v slovenčine). Odpovedal jej len stručne:  
Pletky. Nanešťastie si tento krátky rozhovor vypočul istý 
Nemec Schreiber, ktorý bol nasadený špicľovať po okolí. 
Ihneď to oznámil do Stupavy stupavskému slúžnemu 
Vojtechovi Buocovi (Adalbert Buocz). Ten zohnal svedkov, 
udalosť spísal a postúpil udanie do Bratislavy (vtedy 
Prešporok) maďarskému vládnemu komisárovi Ujházimu 
(Ujházy). Pre zaujímavosť možno dodať, že Juračka a Buoc 
boli spolužiakmi na fi lozofi ckých štúdiách. Komisár Ujházi 

nariadil Juračku okamžite zatknúť. Stalo sa tak 10. októbra 
a jedenástej hodine v noci. Kapitán stupavskej gardy Jozef 
Rauscher spolu s hajdúchom ho vytiahli z postele, prehľadali 
kaplánsky byt a pobrali všetky listiny, ba aj pripravenú kázeň. 
Vonku ho posadili do koča, v ktorom sedel dôstojník gardy 
Jozef Troyer a odviezli ho do stoličného domu v Bratislave 
(býv. Župný dom na dnešnom Župnom námestí). Dostali sa 
tam až o tretej hodine ráno, cesta bola obsadená maďarským 
vojskom. V stoličnom dome ho zavreli do samotky, kde zostal 
niekoľko týždňov. Spával na holej zemi, jeho prikrývkou bol 
len vlastný plášť. Jediným človekom, s ktorým sa stretával, 
bol dozorca, ktorý mu nosil skromné jedlo. Po čase sa mu 
podarilo získať papier a pero. Napísal stupavskému farárovi 
list, v ktorom ho prosil o vankúše a knihy na čítanie. List sa 
podarilo doručiť, farár Teőreős mu poslal epištoly. Po mesiaci 
väznenia nastala zmena, 11. novembra previezli Juračku do 
Vodných kasární (dnes budova Slovenskej národnej galérie, 
Rázusovo nábrežie). Opäť ho zavreli, tentoraz mu spoločnosť 
v cele robili dvaja Židia obvinení zo špionáže. O chvíľu si 
Juračka vypočul rozhovor z druhej miestnosti. Zapísal ho 
do kroniky v pôvodnom znení, v maďarčine: Dnes musíme 
súdiť jedného katolíckeho kňaza, búriaceho ľudí proti 
nám. Pre buričov je len jeden trest zákonom ustanovený, 
a to je šibenica. Musíme ho odsúdiť na smrť, aby bol 
odstrašujúcim príkladom. Katolícke kňazstvo v tom 
slovenskom kraji je pre nás nebezpečným nepriateľom. 
Po hodine prišiel odviesť vydeseného Juračku husár. 
Nevedel však rozoznať, ktorý z uväznených je katolícky 
kňaz. Juračka sa niekoľko týždňov neholil, preto výzorom 
zapadol medzi svojich dvoch spoluväzňov – Židov. Odviedli 
ho do inej miestnosti, kde zasadal poľný súd. Pri stole, na 
ktorom nechýbal kríž medzi dvoma sviečkami, sedelo osem 
dôstojníkov, pri stene dvaja strážmajstri, dvaja desiatnici a 
štyria vojaci. Pušky mali uprostred izby zložené do pyramídy. 
Únavný výsluch trval dve hodiny, po ňom ho odviedli do 
vojenského väzenia, kde sa zložil na kopu slamy a premýšľal 
o smrti. V krajnej úzkosti strávil aj nasledujúci deň. 

Medzitým sa však rozbehli prípravy na jeho záchranu 
a vyslobodenie. Bratislavský kanonik gróf Forgáč (Forgách) 
na zasadnutí kapituly navrhol, aby poslali cirkevnej vrchnosti 
do Trnavy list s prosbou o pomoc pre svojho kňaza. Odpovede 
sa nedočkali. Medzitým prišli do Bratislavy zo Skalice aj 
Juračkovi rodičia, ich prosby o milosť však boli zbytočné. 
Do záchrany sa zapojil aj Juračkov brat, ktorý pôsobil 
v Pešti ako lekár. Najväčším nepriateľom bol čas, vojenský 
súd mohol v krátkom čase vyniesť nad Juračkom hrdelný 
rozsudok – smrť obesením. Touto pre kňaza potupnou 
smrťou sa Juračkovi vo väzení neraz vyhrážali. Kanonik 
Forgáč podnikol cestu do Pešti, kde intervenoval u  vodcu 
maďarskej revolúcie Ľ. Košuta aj v mene ostrihomského 
arcibiskupa Jána Háma. Košut po intervencii zaslal do 
Bratislavy rozkaz, v ktorom nariadil vydať kňaza Juračku 
pred civilný súd. Rozkaz bol splnený, vojaci vyčerpaného 
a  chorého Juračku previezli do františkánskeho kláštora, 
kde zostal pod vojenským dozorom. Menila sa však aj 
politická situácia, vojenskú prevahu začala mať cisárska 
strana. Windischgrätzovo vojsko prekročilo Moravu, Maďari 
začali ustupovať a opúšťali Bratislavu. 

osobnosti

Pamätná tabuľa na Ignáca Juračku na lábskej fare 
osadená pri príležitosti 25-ročného jubilea kňazskej vysviacky. 
Foto: Milan Greguš, 2009
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Pre Juračku to však znamenalo nové nebezpečenstvo. 
Doviedli ho späť do Vodných kasární, kde už začala 
evakuácia. Vojaci už niekoľko dní nakladali na parník 
cennejšie veci a 15. decembra opustili mesto. Okrem tovaru a 
800 vojakov vzali zo sebou aj 30 väzňov, medzi ktorými boli 
najmä Židia obvinení zo špionáže a dvaja katolícki kňazi. 
Spolu s Juračkom túto strastiplnú cestu absolvoval aj kňaz 
Andrej Zančic. Dunaj mal v tom čase nízky stav vody a tak 
parník čoskoro uviazol na plytčine. Celý deň čakali na loď 
z  Komárna, ktorá ich vtiahla do prúdu. 

Po zakotvení v Komárne prechádzali rozvášneným 
davom vojakov, žien a iných civilistov, ktorí „zradcom“ oplzlo 
nadávali a neštítili sa im pľuť do tváre. Juračka do kroniky 
v  maďarčine odcitoval kliatby a urážky, ktorými ich častovali. 
Svietili im vraj lampášmi do tváre a vykrikovali: Ukáž sa ty 
psisko, nech ťa prekolem – prekolte ich, vlastizradcov! 
Zachránil ich až príchod dôstojníkov a dozorcu, ktorý im 
oznámil, že v pevnosti pre nich nie je miesto a musia loďou 
pokračovať ďalej do Pešti. Tu ponúkol Juračkovi priateľskú 
pomoc jeden z dozorcov, strážmajster židovského výzoru. 
Pýtal sa ho, či nemá niekoho v Pešti a sľúbil doručiť 
poštu. Svoj dobrý úmysel potvrdil aj prísahou. Juračka mu 
spočiatku nedôveroval, špicľovanie a udávanie boli na 
dennom poriadku. Napokon sa mu priznal, že má v Pešti 
brata lekára, ktorý vie o jeho uväznení v Bratislave, netuší 
však, že ho vezú do Pešti. Strážmajstrovi odovzdal lístok 
s adresou a  správou pre brata. 

Keď večer priplávali do Pešti, zistilo sa, že sprievodné 
doklady pre kňazov zabudli cestou v Ostrihome. Juračku 
s  ostatnými väzňami odviedli na mestské veliteľstvo, 
ktoré bolo zriadené v kláštore servitov. Pri nástupe väzňov 
v nasledujúce ráno vysvitlo, že sú medzi nimi aj „buričskí“ 
katolícki kňazi. Preto ich ako zločincov zavreli do peštianskej 
kasárne Neugebäude, ktorá počas revolúcie slúžila ako 
väznica. Rozhovor odovzdávajúceho maďarského dôstojníka 
s nemeckým strážcom väznice (profozom) zaznamenal 
v nemčine Juračka do kroniky. Maďarský dôstojník surovo 
oznámil, že privádza dvoch vtákov, ktorým budú čoskoro 
krkavce vyzobávať oči. Dovtedy ich majú držať vo väzení. 
Väzenský dozorca Hasenteufel bol pôvodom Nemec a zrejme 
aj sympatizant cisárskej strany, a tak odmietal prijať väzňov 
bez sprievodných dokladov. Dozorca mu pohrozil, aby celú 
záležitosť nekomplikoval a poučil ho nasledovnou vetou: 
Keď dnes dostanete takýchto psov desať, na druhý deň 
bude z nich päť visieť na šibenici a tí ostatní môžu ležať na 
zemi, než na nich príde rad. Juračka v kronike pomenoval 
surového dôstojníka slovenským expresívnym výrazom 
ázijský pes. Medzitým židovský strážmajster doručil list 
Juračkovmu bratovi a oboznámil ho so situáciou. Odporučil 
mu, aby s pomocou neotáľal a pri rozlúčke poznamenal, že 
splatil katolíckemu kňazovi prejavenú dôveru. 

S príchodom nového roka nastal obrat k lepšiemu. Brat 
mu po dozorcoch posielal peniaze a vybavil mu lekársku 
prehliadku u svojho známeho, župného lekára. Juračka do 

osobnosti

Hrob kňaza Ignáca Juračku a jeho matky v Lábe. Foto: Milan Greguš, 2009.
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kroniky poznamenal, že sa mu do duše vliala nádej a za 
všetko toto dobrodenie mohol ďakovať len statočnému 
a dobrému dozorcovi – Izraelitovi. 

Zmena nastala aj za múrmi väznice. Maďarské revolučné 
vojsko utrpelo viacero porážok, cisárska armáda pod velením 
Alfréda Windischgrätza už 4. januára stála pred Pešťou. 
Nasledujúcu noc maďarská milícia narýchlo opustila Budín 
i  Pešť a stiahla sa do Debrecína. Na dvoch slovenských kňazov 
– väzňov bez dokladov – zabudli. Počas stráženej vychádzky 
mestom si Juračka všimol nový plagát, ktorý oznamoval 
amnestiu všetkým honvédom, navyše oproti idúci chodec im 
krikom oznamoval, že cisárski sú už v prístave. Väzeň Ignác 
Juračka po štyroch mesiacoch nespravodlivého väznenia 
pocítil reálnu nádej na oslobodenie. Spolu so strážnikom 
zamierili k nábrežiu, ktoré sa ozývalo rezkou pochodovou 
hudbou cisárskych vojakov. Juračka stihol ešte navštíviť 
brata, ale na dozorcovu radu sa vrátil do väzenia, kde mal 
počkať na riadne prepustenie. Trvalo to celých päť dní. Vo 
veci účinne pomohol dôstojník Rydl, plukovník chorvátskeho 
vojska bána Jelačiča, ktorý náhodou býval v tom istom dome 
ako Juračkov brat. Rydl napísal a osobne zaniesol Jelačičovi 
list, v ktorom ho prosil o vyriešenie prípadu. 

Po štvormesačnom väznení sa Ignác Juračka 8. januára 
1949 okolo poludnia dočkal vytúženej slobody. Správu 
o prepustení mu prišli oznámiť dvaja cisárski vojaci, Juračka 
s dojatím tento okamih zapísal do kroniky takto: Priateľ, 
čo toto čítaš a si ešte väzňom, ako sladko zazneli slová 
dôstojníkov, ktorí mi povedali: si slobodný –  poď s nami. 
Slobodného Juračku osobne prijal aj bán Jelačič, vystavil mu 
sprievodný list do Bratislavy a zaplatil cestovné. Cestoval 
cez Viedeň, tu sa 9. januára hlásil u arcibiskupa Jána Háma 

a navštívil aj Štefana Kunsta, rektora kňazského seminára, 
kde študoval. Keď načerpal duševné sily, docestoval do 
Stupavy, kde jeho príchod v  sobotu 19. januára vzbudil 
veľký rozruch. Stupavskí farníci ho totiž už považovali za 
mŕtveho. Niet divu, krajina sa zmietala v  revolučných bojoch 
a zmätkoch, navyše niekoľko mesiacov nemali o svojom 
zatknutom kaplánovi žiadne správy. Ignác Juračka zakončuje 
rozprávanie o  svojom väznení vo farskej kronike týmito 
slovami: Zastav sa priateľu, čo toto čítaš... svoje osudy som 
vyrozprával preto, aby neskorí potomci videli, aké to boli 
časy, čo dokázalo božie milosrdenstvo, ako v 19. storočí 
synovia tohoto sveta bojovali so synmi zla... ako trpeli 
prenasledovaní Slováci pod maďarským režimom – ako 
prví kresťania za prenasledovania Diokleciánom...

V Stupave ho zastihla správa, že lábsky kňaz Ján Petráš 
odchádza na zohorskú faru. Na odporúčanie priateľov prejavil 
záujem o uvoľnené miesto. Cirkevná vrchnosť mu vyhovela 
a tak bol 14. marca 1849 inštalovaný za administrátora 
lábskej farnosti a v roku 1855 sa stal jej farárom. Na tejto fare 
pôsobil celých päťdesiat rokov, v roku 1886 bol menovaný 
dekanom stupavského farského dekanátu. 

Aj po návrate z väzenia Ignác Juračka naďalej podporoval 
slovenské národné dianie. Zúčastňoval sa organizovania 
národného života na Záhorí, bol aj literárne činný. Orol 
tatranský uverejnil jeho oslavnú báseň na Jána Hollého 
Prorok Slávi (1846), ktorú napísal ešte počas svojho 
pôsobenia v Stupave. Prispieval do cirkevného časopisu 
Cyrill a Method, vo viedenských Slovenských novinách 
uverejnil príspevok s názvom Nový důkaz literární 
o  bývalém květu společného česko-slovenského pravopisu 
na Slovensku. Patril medzi zakladajúcich členov Matice 
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Pamätná tabuľa na múre stupavskej fary
Foto: Mirka Šlauková, 2009

Pamätná tabuľa na lábskej fare osadená pri príležitosti 666. výročia 
založenia lábskej farnosti. Foto: Milan Greguš, 2009.
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slovenskej a prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod 
Znievom. Podpísal sa aj pod Prosbopis Slovákov adresovaný 
v roku 1861 panovníkovi. V roku 1863 sa zúčastnil cyrilo-
metodských slávností na Velehrade. Ignác Juračka bol aj 
vzorom pre literárnu postavu dekana Jozefa Surinského 
v románe Kotlín od S. H. Vajanského.     

V sobotu 1. mája 1895 v deň svojich 70. narodenín 
oslavoval Ignác Juračka v Lábe päťdesiatročné výročie svojho 
kňazského vysvätenia (sekundície). Na slávnosti sa zúčastnil 
okrem veľkého zástupu dedinčanov a hostí aj biskup Jozef 
Boltizár. Slávnostnú kázeň predniesol kňaz František 
V. Sasinek. Farár – dekan Ignác Juračka zomrel 27. augusta 
1899 v Lábe. Pohrebné obrady o tri dni neskôr vykonal Alojz 
Kofrányi, stupavský poddekan a farár v Záhorskej Bystrici. 
Ignác Juračka je pochovaný na miestnom cintoríne spolu so 
svojou matkou Jozefínou (1800 – 1877).

V knižnici lábskej fary sa nachádza 17 kníh s vlastníckou 
značkou (exlibrisom, v jednom prípade supralibrosom) 
farára Ignáca Juračku. Zaujímavosťou je, že Ignác Juračka 
si zachoval aj 10 kníh z čias svojich kňazských štúdií, ktoré 
si zadovážil v rokoch 1835 – 1839. Signoval ich svojím 
priezviskom v tvare Juratskay. Na lábskej fare pôsobil 
nepretržite celú druhú polovicu 19. storočia. Z tohto 
obdobia sú vo farskej knižnici zachované viaceré knihy 
a časopisy vydané v slovenskom jazyku. Spomenúť možno 
Lichardove Domové pokladnice, časopis Cyrill a Method, 
knihy slovenských autorov F. R. Osvalda, F. V. Sasinka, J. M. 
Hurbana a iných. Napriek tomu, že neobsahujú vlastnícke 
značky, je nesporné, že si ich zaobstaral Ignác Juračka. 

Pamiatky na život a pôsobenie I. Juračku nájdeme na 
fare v Lábe, kde sú dve pamätné tabule. Stupavčania si 
uctili svojho kaplána pamätnou tabuľou, ktorú slávnostne 
odhalili na múre stupavskej fary 26. septembra 1993 pri 

celomestskej spomienke na Ignáca Juračku. Tabuľa je dielom 
miestneho výtvarníka akad. maliara Eduarda Kalického. 
Obsahuje jednoduchý text: 

IGNÁC / JURAČKA / STUPAVSKÝ KAPLÁN / TRPEL ZA 
NÁROD / 1848. 

Kňaz Ignác Juračka nebol jedinou a určite ani najväčšou 
obeťou revolúcie rokov 1848 – 1849. Revolučný chaos postihol 
aj Juračkovho biskupa Jána Háma, ktorého v revolučnom 
čase Ferdinand V. vymenoval za ostrihomského arcibiskupa. 
Ján Hám po zdráhaní titul prijal, no čoskoro sa karta obrátila. 
Krátko potom, čo ho navštívil oslobodený Ignác Juračka, 
vydal obežník, v ktorom nabádal veriacich k jednote, 
odradzoval ich od pomstychtivosti a nabádal k  poslušnosti. 
Maďarsky cítiaci ľud ho vyhlásil za vlastizradcu, zhabali mu 
majetok a vyhrážali sa mu obesením. Pre svoju bezpečnosť 
sa musel usídliť vo Viedni, kde ho už v júli 1849 zbavili 
hodnosti ostrihomského arcibiskupa. 

Mnohí však stratili oveľa viac. Presná štatistika obetí 
revolúcie v habsburskej monarchii neexistuje. Hrubý odhad 
udáva najmenej 50 000 obetí, z toho asi 10 000 civilistov. 
Ďalší sa stali obeťami súdnych rozhodnutí obidvoch proti 
sebe stojacich strán. Zastrelených bolo 120 predstaviteľov 
maďarského odboja, viac ako 20 Slovákov pripravili 
o život košutovské súdy, mnohým bol zhabaný majetok. Vo 
väzniciach si odpykávalo dlhodobé tresty viac ako 1 500 
ľudí. 

Nech zostane strastiplný príbeh stupavského kaplána 
Ignáca Juračku mementom pripomínajúcim nebezpečnosť 
nacionalistických vášní, ktoré sú častými sprievodcami 
nielen veľkých revolučných zmien. Rovnako nech zostanú 
v spomienkach čitateľov dobrodinci, ktorí sa zachovali 
humánne a šľachetne bez ohľadu na vierovyznanie či 
národnosť.
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1.
Každá cesta do Stupavy za básnikom Jánom Ondrušom 
akoby nás prinavracala k tajenej rozkoši z úzkosti a zároveň 
k radosti z ďalšieho stretnutia s básnikom, na ktorého svet 
„tam vonku“ zabudol. Nikto už za mnou nechodí... Niekedy 
zastaví sa tu Jožo Mihalkovič...
Stupavský kaštieľ, posledný útulok, konečná stanica. A ja 
som sám, bdiem na hlase, spievajúcom žalm...

2.
Stupavské stretnutia s Jánom Ondrušom boli rôzne. 
Niekedy monologické, keď básnik chcel a musel povedať 
to podstatné. Inokedy zbavené slov a zauzlené do mlčania. 
Viac sa snivo fajčilo ako existenciálne hovorilo. Patrilo to 
k základnej výbave osamelého – presnejšie „opusteného“ 
– bežca. Od začiatku sme nechceli byť mimo seba, žili 
sme dlhé desaťročia v jednom spoločnom špinavom, 
znásilnenom a prekrútenom svete. Žili sme vlastne všetci 
v jednom svete s týmto veľkým fascinujúcim neznámym, 
spočiatku pre nás možno trochu záhadným osamelcom, 
násilne uvrhnutým do izolácie a do skrytosti asketicky 
ohraničeného života na hranici mlčania a zabudnutia.
Ivan Štrpka napísal a povedal tieto presne a  bez možnosti 
odchýlky zacielené slová po Ondrušovej smrti. Ale čo bolo 
pred tým posledným „posunkom“?

3.
Básnik vstupoval do slovenskej poézie po špičkách, opatrne, 
viac hmatom ako rečou. Všeličo bolo ešte pod pokrievkou 
ideologických nohsledov, ktorí dirigovali a zároveň hrali 
prvé husle v operetnej fraške reálneho socializmu. Od 
roku 1956 Ondruš publikoval svoje básne v časopise Mladá 
tvorba, ale prvú knihu vydal až v roku 1965. Zbierka básní 
Šialený mesiac nenechala kameň na kameni v tápajúcom 
medziobdobí slovenskej poézie. Bola to kultúrna udalosť 
najvyššej kvality. Keď som sa na začiatku deväťdesiatych 
rokov stretol s Jánom Ondrušom v jeho stupavskom 

azylovom zátiší, povedal mi: Ja by som nikdy nedal svojej 
knižke názov Šialený mesiac... Prečo by mal byť mesiac 
šialený...? To oni tak chceli, vo vydavateľstve...

KAŽDÉ RÁNO DOBRÉ RÁNO

Oleg Pastier
STUPAVA: KONEČNÁ STANICA 

BÁSNIKA JÁNA ONDRUŠA

osobnosti

Hľa, miesto po smútku, šev, jazva,
rukou ju otvoríš, jazyk v nej odlepíš
a hovoríš, hovoríš, hovoríš.
Ján Ondruš: Jazva

Ján Ondruš pred Stupavským kaštieľom. Foto: Daniel Hevier.
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4.
Nasledovali ďalšie knihy: V stave žlče (1968), Posunok 
s  kvetom (1968), Kľak (1970) a Mužské korenie (1972). 
Po tejto explózii čistej poézie prežitých psychodrám, 
akoby sa básnik odmlčal. Presnejšie – odmlčali ho. 
Obdobie normalizácie nežičilo samobežcom, originálnym 
a  nezaraditeľným jednotlivcom. V anonymite davu sa 
ľahšie a bezpečnejšie prežíva. Nedá sa byť luhárom a 
podvodníkom a hlásať pravdu...

5.
Takto v Olichove
zakopaný a zahrabaný,

takto pritlačený k stene,

načo izolovaný, keď neželezný,

prečo hromozvod, keď izolovaný
a keď sa dutému blesk vyhne?

Ticho je prvý krok mlčania. Ale ten najhlasnejší. Ján Ondruš 
bol odmlčaný len pre verejnosť. Písal stále. Len nepublikoval. 
Nepublikovali ho. Prežíval rôzne a na rôznych miestach. 
Napríklad v Olichove, kde ani líšky nedávajú dobrú noc. 
Rozkývaný, vykoľajaný neprajníkmi a našepkávačmi. 
Tu sa tvrdí, že som človek s rozpadom osobnosti, pretože 
som písal o rozpornosti človeka.

6.
Od augusta 1987 žil básnik v stupavskom domove dôchodcov. 
Riešil hádanky, prešmyčky a krížovky. Tak ako v živote. 
Retiazky symbolov a šifi er, novotvary, balansovanie na 
vratkých chodúľoch medzi realitou slova a jeho nadreálnym 
posunom k zázračnému, neopakovateľnému. A po ruke vždy 
Biblia, kniha kníh, v ktorej sú pády a vstávania, kľakanie 
i  kľak.

7.
Na začiatku deväťdesiatych rokov mi básnik ponúkol do 
časopisu Fragment niekoľko nových textov. Sedeli sme 
v parku domu dôchodcov, fajčili a uvažovali čo a ako. 
Tydym – tydym – tydym. / Z cigary tydym – tydym – 
tydym.
Nakoniec sa rozhodol, že bude publikovať pod pseudonymom 
Ján Bábik. Veci sa pohli. Aj ľudia. Mladí básnici začali putovať 
za Jánom Ondrušom do Stupavy. Režisér J. A. Pitinský 
naštudoval s divadelným súborom Lano dramatické pásmo–
kompozíciu z Ondrušovej štyridsaťročnej tvorby.

8.
Rok 1997. Básnika začínajú prekladať a poznávať aj za 
hranicami Slovenska. Opakovane je navrhnutý na Nobelovu 
cenu za literatúru. Veci sa hýbu. Len slová ostávajú tie isté. 
Do rmutu vermutu sa rmútim...

Vychádza posledná kniha Jána Ondruša Ovca vo vlčej koži. 
Je to nájdený atlas ciest k sebe samému, píše v doslove 

Daniel Hevier. Dodajme: nielen k sebe, ale až za seba...

9.
Ján Ondruš zomrel 7. novembra 2000.

Vypadla minca:
písmo alebo hlava?

Klince, medaily a mince
sú len o tvrdých hlavách.

10.
Dva hlasy o tom istom:

Ivan Štrpka: Na tomto mieste niet miesta na rezignáciu. 
Je s  nami číry básnik.
Milan Hamada: Náročný a namáhavý život človeka 
a básnika Jána Ondruša sa skončil. Česť jeho pamiatke.

11.
Jeden hlas na okraj napísaného:
Ján Ondruš: Verme takým, čo prevyšujú iných o srdce!

12.
A ešte jeden len tak: KAŽDÉ RÁNO DOBRÉ RÁNO. 

osobnosti
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Stupavu ste nenavštívili po prvý raz. Prichádzate 
na miesta, kde žili vaši predkovia – pradedo, dedo aj 
otec. Stupavu získali Károlyiovci pred 142 rokmi. Od ich 
núteného odchodu ubehlo viac ako polstoročie, žili tu 78 
rokov. Zachovali sa vo vašej rodine spomienky na toto 
miesto? A s akými pocitmi sem prichádzate?

Máte pravdu, v Stupave nie som po prvýkrát. Prvé dva 
roky môjho života som strávil tu a po politických zmenách 
v  roku 1989 som bol jeden-dvakrát s mojou matkou v 
Stupave, pretože sme túžili vidieť starú vlasť. Vtedy sme 
spoznali pána Žiaka, terajšieho primátora, jeho rodinu a 
nejaký čas sme boli v kontakte. Samozrejme, dúfali sme, že 
sa dočkáme istej spravodlivosti v zmysle aspoň čiastočnej 
reštitúcie. To by nám fi nančne umožnilo zintenzívniť 
kontakty so starou vlasťou... ale nemalo sa tak stať. 

V našej rodine sa veľa rozprávalo o živote 
v Stupave  a v  Palárikove. Aj priatelia a príbuzní, ktorí tu 
prežili krásny čas, rozprávali všeličo. Čo ale na mňa najviac 
zapôsobilo, bola túžba po stratenom domove, ktorú bolo cítiť 
z rozprávania môjho starého otca a otca... menej materiálna 
strata, ktorá bola značná. Ako dieťa som tomu nemohol až tak 
rozumieť, pretože som si stratu domova neuvedomoval. Až 
neskôr, keď som bol starší, pocítil som tiež tú vykorenenosť. 
Pozvanie prísť do Stupavy, byť prijatý primátorom a vidieť 
milo zariadené múzeum v oratóriu ma veľmi tešilo a dúfam, 
že kontakty, ktoré boli v tom krátkom čase nadviazané, sa 
môžu v budúcnosti rozšíriť. Človek má, samozrejme, aj 
trochu zmiešané pocity, pretože vidí, čo všetko by sa dalo 
urobiť s ľuďmi a pre ľudí, keby všetko skončilo inak.

Svojim deťom ste dali mená po svojej starej mame 
a otcovi – Hanna a Alexander. Svedčí to o vašej úcte 
k rodinným hodnotám a tradíciám. Napokon aj vaša 
dnešná návšteva to dokazuje. Rod Károlyiovcov je známy 
v dejinách už viac ako šesť storočí. Máte medzi nimi 
obľúbeného predka, ktorý je pre vás vzorom, prípadne vás 
zaujal jeho životný príbeh?

Rodokmeň našej rodiny siaha až do roku 1150 a existuje 
viacero predkov, ktorí niečo dokázali: generáli, politici, 
diplomati a pisári. Aj takí, ktorí v malom urobili veľa pre 
miesto, v ktorom žili. Takýmto príkladom bola stavba 
kanálov okolo Palárikova, ktoré každoročne zadržiavali 
vodu rieky Váh od dediny, a fungujú ešte dnes. Veľa sa dá  
naučiť od viacerých predkov, ale možno najviac obdivujem 
Alexandra (Šándora), ktorý žil okolo roku 1700. Významnou 
mierou sa zaslúžil o uzavretie mieru medzi Uhorskom 
a  Rakúskom v  roku 1711, bol satmárskym županom (dnešné 
Rumunsko) a staviteľom viacerých domov a zámkov. Tiež 
poskytoval švábskym rodinám pôdu, ak sa chceli presťahovať 
do tejto oblasti, pretože bola po tureckých vojnách relatívne 
vyľudnená. Podporoval remeslá, staval kostoly a pomohol 
mnohým ľuďom. Už existujúci majetok zniekoľkonásobil 
a  použil ho na dobré účely. Keď človek číta jeho denník, 
žasne, koľko ten človek cestoval, aby sa o  všetko sám 
postaral. Cestovanie nebola vtedy žiadna zábava a myslím si, 
že sa nikde nezdržal viac ako jeden týždeň a už bol na ceste, 
aby vybavil ďalšiu úlohu.

Vojnou rozvrátená Európa a následné politické zmeny 
donútili vášho starého otca Ľudovíta s celou rodinou 
opustiť Československo. Zároveň im bol zoštátnený 
majetok bez akejkoľvek náhrady. Starší Stupavčania si 
spomínajú na vášho starého otca grófa Ľudovíta Károlyiho. 
Nepoznajú však jeho osudy po nútenom odchode v roku 
1945. Môžete nám ich priblížiť? 

O tom by sa dalo veľa rozprávať... o strate, utrpení, 
nebezpečenstve ale aj o priateľstve, šťastí a dobrých ľuďoch! 
Ale chcem povedať len niekoľko faktov: Na prívese od 
traktora opustili moji štyria starí rodičia s mojou sestrou 
a so mnou Stupavu v apríli 1945. Išli smerom na Moravu, 
pretože priamo do Viedne sa ísť nemohlo. Najprv sme 
zostali v Náměšti nad Oslavou v blízkosti Brna, na majetku 
môjho strýka Heinricha Haugwitza. Odtiaľ sa išlo smerom 
k nemeckej hranici už len na voze ťahanom koňmi, pretože 

ROZHOVOR 
S JÓZSEFOM KÁROLYIM
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V druhej polovici 19. storočia sa Pálfi ovcom (Pálffy) nedarilo udržiavať stupavský veľkostatok v dobrej ekonomickej 
kondícii, neprosperoval a bol pre nich zdrojom fi nančných ťažkostí. V roku 1867 ho od Lepolda Pálfi ho odkúpil 
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stupavský veľkostatok zmodernizoval, prestaval starý barokový kaštieľ a park za ním upravil do podoby, ktorá sa zachovala 
dodnes. 15. augusta 2009, pri príležitosti otvorenia múzea v oratóriu Kostola sv. Štefana, navštívil Stupavu gróf József 
Károlyi (* 1942), pravnuk Alojza Károlyiho. Pri tejto príležitosti sme ho poprosili o odpovede na niekoľko našich otázok.
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traktor bol zabavený. To trvalo niekoľko týždňov, pretože 
už bola na ceste československá, americká a ruská armáda. 
Vďaka pomoci ľudí sme sa dostali do blízkosti Bayreuthu, 
kde nás naši známi ubytovali vo svojom dome a kde sme 
istý čas zostali. Odtiaľ sa išlo ďalej do blízkosti Regensburgu, 
kde nám priateľ môjho starého otca, bavorský vojvoda, 
poskytol ubytovanie v jednom z jeho zámkov. Nebola práca, 
a preto museli rodičia so sedliakmi vymieňať zachránené 
šperky za vajíčka a chlieb. Na to sa dobre pamätám, lebo som 
chodil vymieňať s mojím otcom... možno sa podarí lepšia 
výmena s malým dieťaťom! Skrátka, po ďalších zastávkach, 
kde nás prijali známi a priatelia, sa naša cesta skončila 
v Salzkammergute pri Atterskom jazere. V roku 1952 sa moji 
starí rodičia Károlyiovci presťahovali do Gmundenu a sú tam 
aj pochovaní. Mojich starých rodičov z matkinej strany prijali 
priatelia z okolia Regensburgu a tam strávili svoj život. Moji 
rodičia sa rozviedli, sesternica môjho otca, ktorá získala svoj 
majetok v Burgenlande po odchode Rusov späť, prijala otca 
ako správcu majetku. V Kohfi dischi je aj pochovaný. Moja 
matka, ktorá dnes ako 91-ročná žije vo Viedni,* sa vydala 
za amerického novinára a spoznávala s ním svet... a my deti 
s nimi. Žili sme v rôznych krajinách, okrem iných v Amerike, 
Anglicku, Libanone, Nemecku, Rakúsku atď. V  Nemecku 
som navštevoval známu internátnu školu a neskôr som 
študoval hospodárstvo a politiku v Amerike. Potom som 
pracoval vo fi rme Caterpillar s hlavným sídlom pre Európu, 
Afriku, a Blízky východ v Ženeve. Precestoval som celú 
Afriku a  Blízky východ a pracoval vo viacerých krajinách, 
naposledy – so šťastím – vo Viedni, so zodpovednosťou 
za krajiny strednej Európy od Poľska po Rumunsko. To mi 
umožnilo dobre spoznať Maďarsko a Slovensko, stretnúť 
veľa milých ľudí a nadviazať kontakt so starým domovom... 
V posledných rokoch organizujem v Palárikove poľovačky 
pre priateľov na Slovensku.

Vášmu starému otcovi doprial osud prežiť zaujímavý 
a veľmi pestrý život. Ako popredného poľovného 
hospodára ho predstavil Ladislav Molnár vo svojej knihe 
Ľudovít Károlyi – vzorný poľovný hospodár. Nedávno vyšla 
v slovenskom preklade autobiografi cká kniha spomienok 
Ľudovíta Károlyiho Život zasvätený poľovníctvu 
v preklade Ing. Imricha Szaba. O knihu bol veľký záujem 
nielen medzi Stupavčanmi. Ako si na svojho starého otca 
Ľudovíta Károlyiho spomínate vy?

Áno, túto knihu som dal nanovo preložiť do maďarčiny 
a slovenčiny a stretla sa s veľkým záujmom. Na svojich 
starých rodičov sa pamätám veľmi dobre, pretože obaja 
zomreli vo vysokom veku, keď som mal viac ako 20 rokov. 
Často sme ich navštevovali v Gmundene a môj starý otec 
chodil často do Viedne, keď sme tam bývali. Bol to veľký 
a výnimočný muž a mal veľa priateľov. Oslovovali ho 
„excelencia“, pretože bol jeden z posledných skutočných 
tajných radcov na cisárskom dvore. Žiaľ, veľa o svojom živote 
vo vlasti nerozprával... myslím si, že by sa ho to priveľmi 
dotklo a možno sa nechcel veľmi vŕtať v starej rane.

Staré a slávne aristokratické rody, ku ktorým patríte 
aj vy, sú v Európe známe. Meno na jednej strane zrejme 
znamená záväzok, môže otvárať dvere, ale na druhej 
strane môže byť aj zdrojom neprajnosti. Aké sú vaše 
skúsenosti?

Nikdy som od nikoho nepocítil averziu kvôli môjmu 
menu alebo môjmu pôvodu! K tomu by som mal ešte možno 
povedať, že sme dostali výchovu, ktorá hovorila, že niekým 
sa človek nestáva na základe svojho pôvodu, ale na základe 
svojich schopností. Až keď sú tieto dané, možno sa odvolávať 
na svojich predkov a azda aj prispieť k sláve rodiny – vo 
veľkom ako aj v malom.

Ľudovít Károlyi sa vo svojej knihe priznal, že sa v živote 
držal hesla Quieta non movere (Nehýbať s tým, čo je už na 
pokoji, nerušiť zbytočne minulosť). Pre človeka žijúceho 
v nútenom exile to bola zrejme nevyhnutnosť. Máte aj vy 
svoje krédo, ktoré vám pomáha na ceste životom?

Poučiť sa z minulosti a budovať budúcnosť a naše 
rodinné motto Fide et Virtute Famam Quere – Vierou 
a  cnosťou k  dobrej povesti.

Za rozhovor ďakujú 
Nina Kadlečovičová, Juraj Šlauka a Milan Greguš.

* Poznámka prekladateľa: 
Matka J. Károlyiho Martha Jones, rod. barónka ´Sennyey 
von Kis-Zsennye zomrela krátko po našom rozhovore, 
29. augusta 2009.

osobnosti

Gróf József Károlyi de Nagykároly. Foto: Mirka Šlauková, 2009.
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Prechádzka rezerváciou
Žltá turistická značka vedie stupavským parkom okolo 

kaštieľa a popod aleju pagaštanov až na koniec Stupavy. Tu 
sa turistický chodník vnára do mladého lesa s primiešanými 
statnými dubmi a lipami. Úzky chodník sa vinie zeleným 
tunelom v hrabovej mladine. Zem je pokrytá trávnatým 
kobercom, ktorý tvorí prevažne lipnica hájna (Poa 
nemoralis) a mednička jednokvetá (Melica unifl ora). Na 
jar všade rozvoniavajú biele kvety lipkavca marinkového 
(Galium odoratum), liečivého pľúcnika lekárskeho 
(Pulmonaria offi cinalis), hrachora jarného (Lathyrus 
vernus) a mnohých ďalších druhov rastlín. V lete sú nápadné 
kvety žltokvitnúcich jastrabníkov (Hieracium murorum, 
Hieracium lachenalii) či bieloružové kvety medúnky 
medovkolistej (Melittis melissophyllum). 

Po obidvoch stranách chodníka sa nachádzajú malé 
trávnaté čistinky, na ktorých osamotene stoja staré košaté 
duby. Pod nimi rastie najmä kostrava červená (Festuca 
rubra), reznačka hájna (Dactylis polygama) a  v tráve sa na 
mnohých miestach ukrývajú voňavé lesné jahody (Fragaria 
vesca). 

Ak budete mať šťastie, môžete vo svetlinkách v  dubovom 
lese objaviť veľmi vzácnu a  zriedkavú lesnú orchideu 
modrušku pošvatú (Limodorum abortivum). Z ďalších 
druhov divorastúcich orchideí rastie v lesoch rezervácie 
nenápadný kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), 
kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) intenzívne 
voňajúci po vanilke, bielokvitnúca prilbovka dlholistá 
(Cephalanthera longifolia) alebo saprofytická hnedá 
hniezdovka hlístová (Neottia nidus-avis), ktorá neobsahuje 

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA 
POD PAJŠTÚNOM
Iveta Škodová

príroda

Neďaleko Stupavy na svahoch pod Pajštúnskym hradom sa nachádza prírodná rezervácia Pod Pajštúnom, vyhlásená 
v  roku 1984. Má rozlohu 148 hektárov a je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty ako aj územia európskeho 
významu Homolské Karpaty. Rezervácia sa tiahne od hájovne Boleška a Riedkeho vŕšku až po Rybníček. Predmetom 
ochrany sú predovšetkým zachované lesné spoločenstvá s výskytom viacerých chránených a vzácnych druhov fl óry 
a  fauny. Nachádzajú sa na plochom vápencovom chrbte, na ktorého vrchole sa vypínajú viaceré skalné útvary a zrúcanina 
hradu Pajštún. Kto by chcel spoznať a obdivovať prírodné bohatstvo uchované v tejto rezervácii, môže využiť značkovaný 
turistický chodník, ktorý vedie krížom cez rezerváciu až na hrad Pajštún.

Dubový les nad kameňolomom s kobercovitým porastom medničky jednokvetej. Foto: Robert Škoda, 2008.
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zelené farbivo a živiny získava koreňmi z odumretých 
organických látok. 

Žlto značkovaným turistickým chodníkom sa dostaneme 
k tabuli s označením rezervácie, pri ktorej stojí impozantný 
starý košatý hrab. Hranice rezervácie sú vyznačené 
červenými značkami na stromoch. Dva červené pruhy 
označujú vonkajšiu hranicu rezervácie, jeden červený pruh 
vnútornú hranicu rezervácie. Na stromoch sa občas nachádza 
označenie bielym pruhom, ktorý poukazuje na hranice 
lesných porastov. Chodník ďalej pokračuje hrabovým 
porastom s primiešanými starými dubmi, ktoré môžu byť 
staré aj viac ako tristo rokov. V lese je hojný múrovník 
lekársky (Parietaria offi cinalis), papraď samčia (Dryopteris 

fi lix-mas), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum). 

Cesta prechádza cez neveľké rúbanisko porastené 
žihľavou (Urtica dioica) a bazou chabzdou (Sambucus 
ebulus), ktorá patrí k najsmradľavejším rastlinám v našej 
prírode – možno sa o tom presvedčiť rozmliaždením listu 
medzi prstami. Ak odbočíme zo značkovaného, ostro 
stúpajúceho chodníka doprava úzkou cestičkou vedúcou cez 
dubový lesík s kobercovitým porastom medničky jednokvetej 
(Melica unifl ora), dostaneme sa nad kameňolom a môžme 
si vychutnať pohľad z vtáčej perspektívy. V tejto časti 
rezervácie sa častejšie vyskytuje smrekovec opadavý (Larix 
decidua), ktorý tu však nie je pôvodnou drevinou, ale 
bol vysadený. Zo zaujímavých rastlín tu rastie statná ľalia 

príroda

Bielokvitnúci rožec roľný zdobí nádvorie Pajštúnskeho hradu.
Foto: Katarína Hegedüšová, 2009.

Chlpaňa hájna patrí k typickým rastlinám ostricovo-bukového lesa.
Foto: Katarína Hegedüšová, 2008.

V lesoch na hrebeni hojne rastie zubačka cibuľkonosná.
Foto: Katarína Hegedüšová, 2008.

Dúška vajcovitá vás zaujme príjemnou vôňou.
Foto: Katarína Hegedüšová, 2009.
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zlatohlavá (Lilium martagon), ktorá sa svojimi krásnymi 
purpurovočervenými kvetmi vyrovná pestovaným ľaliám. 
Popri lesnej ceste si možno všimnúť veľké betónové 
kvádre – pozostatky bývalej lanovky, ktorou sa v minulosti 
dopravoval vápenec z kameňolomu za Medenými Hámrami 
do cementárne v Stupave.

Neprehliadnite odbočku turistickej značky smerom 
doľava strmým chodníkom, ktorý vedie až na hrebeň. Na jar sa 
po okolí nesie vôňa cesnaku medvedieho (Allium ursinum), 
ktorého listy sú jedlé a sú skvelým zdravým doplnkom 
jarnej stravy. Nesmú sa však pomýliť s jedovatými listami 
konvalinky voňavej (Convallaria majalis), ktorá v  lese tiež 
rastie. Typický cesnakový pach je nezameniteľným znakom. 

Z ďalších aromatických rastlín, ktoré hojne rastú v lese 
i popri chodníku, stojí za povšimnutie bielokvitnúca trebuľka 
voňavá (Anthriscus cerefolium), ktorej sviežozelené jemné 
listy majú intenzívnu hašlerkovú vôňu.

Skalná vyhliadka
Keď sa vyštveráme na hrebeň, ešte skôr ako sa 

poberieme k vrcholu, aby sme slávnostne dobyli zrúcaninu 
hradu, spravme si malú zachádzku chodníkom doľava, 
ktorý nás po úzkom hrebeni privedie na vyvýšenú skalnatú 
vyhliadku. Domáci ju volajú Kryštálová skala. Ako na dlani 
je možné odtiaľto vidieť obec Borinka a dolinu Stupavského 
potoka. Vápencové a dolomitové skaly borinského súvrstvia 

príroda

Mohutný peň starého suchého stromu pripomína rozprávkové 
bytosti. Foto: Robert Škoda, 2008.

Bledavka úzkolistá kvitne v máji v okolí skalnej vyhliadky.
Foto: Robert Škoda, 2008.

Porasty cesnaku medvedieho tvoria zelený aromatický koberec.
Foto: Robert Škoda, 2008.

Biely tulcovitý kvet árona alpského sa počas leta zmení na šúľok 
jedovatých červených plodov. Foto: Robert Škoda, 2008.
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sú pretínané hrubšími kalcitovými žilkami. Okrem 
mliečnobieleho kalcitu možno v žilkách nájsť až niekoľko 
centimetrov veľké kryštáliky číreho kremeňa. Vyvetrané 
kryštáliky sa nachádzajú aj v sutine na skalách a na ich úpätí, 
ako aj v zárezoch lesných ciest a v opustenom kameňolome 
stupavskej cementárne. Vznik týchto kryštálikov nie je 
dostatočne vysvetlený. Nikde na Slovensku nie je známy 
podobný výskyt.1

Na skalách a v ich okolí sa vyskytujú nelesné trávnaté 
plochy s teplomilnou fl órou. Rastie tu napríklad luskáč 
lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), hrdobarka 
obyčajná (Teucrium chamaedrys), krvavec menší 
(Sanguisorba minor), tarica horská (Alyssum montanum), 

dúška včasná (Thymus praecox), rozchodník biely (Sedum 
album), nátržník strieborný (Potentilla argentea), 
paprade – slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) 
a slezinník červený (Asplenium trichomanes), bledavka 
úzkolistá (Ornithogalum kochii), hlaváč lesklý (Scabiosa 
lucida), drobná púpava purpurovoplodá (Taraxacum 
erythrospermum), lipnica cibuľkatá (Poa bulbosa), 
belasá veronika rozprestretá (Veronica prostrata), čistec 
rovný (Stachys recta), rozchodník šesťradový (Sedum 
sexangulare). Na jar tu ojedinele kvitne aj zriedkavý 
bielokvetý mak (Papaver albifl orum). Na okraji dubového 
lesa rastú driene (Cornus mas), ktoré na jar zakvitnú 
žltými kvetmi. Koncom leta na nich dozrievajú podlhovasté, 
tmavočervené, sladkokyslé jedlé plody – drienky. Z ďalších 

príroda

Tarica skalná svojimi zlatožltými kvetmi na jar skrášľuje hradné 
bralo i múry Pajštúna. Foto: Robert Škoda, 2008.

Výhľad z Kryštálovej skaly na obec Borinka.
Foto: Robert Škoda, 2008.

V štrbinách skál pod Pajštúnom rastú ružice skalničníka guľkovitého. 
Foto: Robert Škoda, 2008.

Palina pravá patrí k významným liečivým rastlinám.
Foto: Robert Škoda, 2008.
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druhov krov tu hojne rastú hlohy (Crataegus monogyna), 
ktorých plody pripomínajú miniatúrne jabĺčka.

Na hradnom brale
Po hrebeni sa úzkou cestičkou dostaneme k hradnému 

bralu, ktoré tvoria triasové (druhohorné) vápence. Vo výške 
asi 3 m je vo vápencovej skale polmetrová vložka dolomitu, 
ktorý sa vyznačuje kockovitým rozpadom a zvetrávaním.2 Na 
jar na skale aj skalných múroch kvitnú trsy zlatožltej tarice 
skalnej (Alyssum saxatile). Z ďalších rastlín na skale rastie 
slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria), rebríček 
panónsky (Achillea pannonica).

Zrúcanina hradu sa nachádza v nadmorskej výške 
486 m. Hrad Pajštún plnil funkciu ochrany severozápadných 
hraníc medzi Uhorskom a Čechami. Strážil najdôležitejšiu 
cestu, ktorá viedla z Brna cez Holíč, Malacky, Stupavu 
a  Lamačským sedlom ústila do Bratislavy. Bol zdemolovaný 
francúzskym vojskom v roku 1809 a odvtedy leží v ruinách. 
Nádvorie hradu je porastené trávnatým kobercom, v ktorom 
rastie napríklad bielokvitnúci rožec roľný (Cerastium 
arvense), hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys), 
mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias), statná 
rebrica pyrenejská (Libanotis pyrenaica), šalvia lúčna 
(Salvia pratensis) a striebristosivá aromatická palina pravá 
(Artemisia absinthium). Veľká návštevnosť hradu turistami 
sa prejavila aj v zložení fl óry na hrade a v jeho okolí. Rastú tu 
viaceré burinové a eutrofné druhy, ako je žihľava obyčajná 
(Urtica dioica), balota čierna (Ballota nigra), pichliač 
obyčajný (Cirsium arvense), rezeda žltá (Reseda lutea), 
druhy poukazujúce na intenzívne zošľapovanie turistami 
– sedmokráska obyčajná (Bellis perennis), mätonoh trváci 
(Lolium perenne), ďatelina plazivá (Trifolium repens) 
a  nepôvodné druhy ako je netýkavka malokvetá (Impatiens 
parvifl ora).

Trocha botanickej vedy
Z hľadiska fytocenologického triedenia (fytocenológia je 

veda o rastlinných spoločenstvách) patria lesy v rezervácii 

pod Pajštúnom prevažne k dubovo-hrabovým lesom zväzu 
Carpinion betuli. Dominuje v nich hrab obyčajný (Carpinus 
betulus), dub zimný (Quercus petraea agg.), dub letný 
(Quercus robur agg.) a primiešané sú ďalšie listnaté dreviny 
ako lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia 
platyphyllos), čerešňa vtáčia (Cerasus avium). V dolných 
častiach rezervácie prevažujú duby a hraby, s rastúcou 
nadmorskou výškou výrazne pribúda zastúpenie bukov 
a ostricový dubovo-hrabový les (Carici pilosae-Carpinetum) 
postupne prechádza do submontánneho ostricového 
bukového lesa (Carici pilosae-Fagetum) zo zväzu Fagion. 
Z krovín sú najčastejšie svíb krvavý (Cornus sanguinea), 
lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum 
vulgare), bršlen bradavičnatý a bršlen európsky (Euonymus 
verrucosus, E. europaeus), baza čierna (Sambucus nigra), 
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). V hrebeňových 
partiách v riedkom lesnom poraste hojne rastie drieň 
obyčajný (Cornus mas). V bylinnom poschodí okrem lipnice 
hájnej a medničky jednokvetej hojne rastie ostrica chlpatá 
(Carex pilosa), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), mrvica 
lesná (Brachypodium sylvaticum), mliečka múrová (Mycelis 
muralis), mliečnik mandľolistý (Euphorbia amygdaloides), 
hrachor čierny (Lathyrus niger), kuklík mestský (Geum 
urbanum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). 
K pozoruhodným rastlinám patrí áron škvrnitý (Arum 
maculatum), ktorý na jar tvorí biele tulcovité kvety, v lete 
zase klas sýtočervených nejedlých plodov. V riedkych 
presvetlených porastoch sa na niektorých miestach vyskytuje 
jagavka konáristá (Anthericum ramosum), jastrabník 
savojský (Hieracium sabaudum), kručinka farbiarska 
(Genista tinctoria), kostrava žliabkatá (Festuca rupicola), 
z drevín jarabina brekyňová (Sorbus torminalis).

Na strmších svahoch, v zárezoch a úžľabinách sa 
maloplošne nachádzajú lipovo-javorové sutinové lesy 
zväzu Tilio-Acerion, v ktorých dominuje javor horský (Acer 
pseudoplatanus), javor poľný (Acer campestre), jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior) a lipy. Z bylín sú časté druhy 

príroda

Hloh jednosemenný je v čase kvetu veľmi dekoratívny. 
Foto: Robert Škoda, 2008.

Na svetlinkách na hrebeni kvitne nežná veronika rozprestretá.
Foto: Robert Škoda, 2008.
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pakost smradľavý (Geranium robertianum), múrovník 
lekársky (Parietaria offi cinalis), brečtan popínavý (Hedera 
helix), lastovičník obyčajný (Chelidonium majus), bažanka 
trváca (Mercurialis perennis), cesnačka lekárska (Alliaria 
petiolata).

Život v lese
Ak sa človek pohybuje po lese potichu a bez zbytočného 

hluku, možno uvidí mufl óna alebo daniela škvrnitého. 
Obidva tieto druhy sú tu nepôvodné a boli umelo vysadené. 
Z  pôvodných druhov väčších stavovcov tu žije srnec 
hôrny. Ale ak nechcete stretnúť diviačicu s jej pruhovanými 
prasiatkami, trocha hluku predsa len nezaškodí. V podvečer 
sa v kroví môže mihnúť líška obyčajná, možno počuť 
dupotať a fučať ježa a pobehovať drobné hlodavce. Bežne 
sa tu vyskytuje veverica lesná a kuna obyčajná. V lese žije 
veľké množstvo druhov vtákov – spomeňme aspoň ďatla 
prostredného, žlnu zelenú, sýkorky, penice, pinky, slávika 
obyčajného. Nad hlavou vám môžu preletieť niektoré dravce 
– myšiak hôrny, včelár obyčajný, vzácne aj sokol rároh. 
Veľká tmavá silueta patrí letiacemu bocianovi čiernemu. 
V noci sa ozýva myšiarka ušatá a kuvik obyčajný. Plazy sú 
v rezervácii zastúpené naším najdlhším hadom – užovkou 
stromovou. Netreba sa jej báť, nie je jedovatá. Obávaná 
vretenica obyčajná sa v Malých Karpatoch nevyskytuje. 
Okrem užoviek žijú v rezervácii aj ďalší zástupcovia plazov 
– slepúch lámavý, jašterica obyčajná a v okolí skaliek na 
hrebeni aj vzácnejšia jašterica zelená. Z obojživelníkov patrí 
k bežným obyvateľom lesa skokan hnedý a salamandra 

škvrnitá, ktorá je nápadná svojím žltočiernym sfarbením. 
Z hľadiska ochrany prírody má asi najväčší význam výskyt 
mnohých vzácnych a ohrozených druhov hmyzu. Bolo tu 
nájdených viac ako sto druhov motýľov – napríklad jasoň 
chochlačkový, babôčka žihľavová, vidlochvosty. Na kmene 
a pne starých dubov sa viažu napríklad krasone, roháč 
veľký, fúzač veľký, fúzač alpský. Na skalných výbežkoch 
žijú viaceré teplomilné živočíchy. Vzácne sa tu vyskytuje aj 
sága stepná. Vyhľadáva práve stepné stanovištia s južnou 
expozíciou v blízkosti lesa.3 Počas júnových večerov je 
možné v lesoch pod Pajštúnom zažiť nezabudnuteľnú 
rozprávkovú atmosféru vyvolanú stovkami svetielkujúcich 
samčekov mušky svätojánskej, ktorí usilovne poletujú 
a hľadajú svetielka bezkrídlych samičiek učupených na zemi 
a na listoch rastlín.

Lesy potrebujú ochranu

Z hradu vedie červená turistická značka dole strmým 
chodníkom, ktorý sa napája na lesnú cestu vedúcu do 
Borinky. Tu sa v blízkosti altánku Rybníček nachádza 
hranica rezervácie. Les porastený vysokánskymi bukmi, 
hrabmi a statnými dubmi za hranicami prírodnej rezervácie 
vystrieda mladá agátina, ktorá tu vyrástla po ťažbe lesa. 
Našťastie v rezervácii je ťažba dreva zákonom do značnej 
miery obmedzená, a tak zostáva dúfať, že zákony sa budú 
dodržiavať a krásne lesy pod Pajštúnom, ktoré patria 
k najcennejším častiam Malých Karpát, zostanú zachované 
a budeme ich môcť obdivovať aj v budúcnosti.
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Larvy fúzača bukového sa vyvíjajú v dreve listnatých stromov.
Foto: Robert Škoda, 2008.

Slepúch lámavý je mierumilovná beznohá jašterica. 
Foto: Robert Škoda, 2008.
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