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úvodník

Milí priatelia nášho mesta,
po dvoch rokoch sa nám opäť podarilo zostaviť a vydať
zborník príspevkov ku kultúrnym dejinám a prírodnému
bohatstvu nášho mesta, a to vďaka finančnému príspevku
Ministerstva kultúry a mesta Stupava, ale aj zanietenému
úsiliu autorov – profesionálov z oblasti architektúry,
archeológie, histórie, teatrológie a prírodovedy,
a ďalších bádateľov, ktorí takisto prispievajú k lepšiemu
poznaniu nášho mesta a regiónu. Zborník však nie je
jediným výsledkom snáh občianskeho združenia Pour
Art, ktoré je jeho vydavateľom.
V uplynulých dvoch rokoch sme pokračovali
v rozširovaní bibliografického súpisu článkov zo
starších periodík viažucich sa k dejinám a kultúrnemu
dianiu v Stupave a v širšom okolí. Výsledkom je
pomerne rozsiahla zbierka zdigitalizovaných článkov
z nemeckých, maďarských a slovenských periodík.
Mimoriadne početné a zaujímavé príspevky z dobovej
tlače nám otvárajú nový pohľad na život našich predkov.
Dozvedáme sa z nich nielen o "veľkých" udalostiach,
akými boli požiare, vojnové časy či mimoriadne
spoločenské podujatia. V novinových správach sú
zachytané aj drobné správy z každodenného života,
ktoré dokresľujú obraz o tom, ako sa žilo v našom meste
a jeho okolí. Aj touto cestou sa chcem poďakovať mojim
neúnavným spolupracovníkom akad. mal. Milanovi
Kubíčkovi a Mgr. Ľubici Hricovej za pomoc pri
vyhľadávaní článkov a ich prekladoch do slovenčiny.
Členovia občianskeho združenia Pour Art pripravili
v uplynulom období aj viacero kultúrnych podujatí.
Propagovať a rozširovať poznanie o našom meste
smerom k verejnosti sme sa snažili aj formou výstav
a moderovaných prezentácií. V priestore stupavskej
synagógy sme pripravili dve výstavy. Prvá mala
názov Stupava na starých pohľadniciach do roku 1918
a jej vernisáž sa konala 4. októbra 2012. Predstavili
sme na nej vydavateľov stupavských pohľadníc
a ukážku ich produkcie do roku 1918. Druhá výstava
s názvom Tempus Fugit II. mala vernisáž 1. októbra
2013. Pripravili sme ju v spolupráci s fotografom
Milanom Kekeňákom. Išlo o druhé pokračovanie cyklu
porovnávacích fotografií, na ktorých sme sa snažili
ukázať premeny každodenného života Stupavčanov.
Výstavy boli prístupné počas víkendov v priebehu
celého októbra a stretli sa u verejnosti s dobrým
ohlasom. Ďalej sme sa počas uplynulých dvoch rokov
snažili formou moderovaných prezentácií využiť archív
zdigitalizovaných fotografií, dokumentov a máp mesta
Stupava. V tematicky samostatných blokoch (Kaštieľ,
Park, Hlavná ulica, Kostol a Námestie sv. Trojice)

sme divákom v stupavskom Kine X slovom a obrazom
priblížili históriu a súčasnosť stupavských dominánt.
Autormi prezentácií boli Ivan Klas a Milan Greguš.
Reprezantačným výstupom snahy občianskeho
združenia o propagáciu mesta je aj zborník, ktorý
práve držíte v rukách. Prvý príspevok od architekta
Ivana Klasa prináša výsledky jeho doterajšieho bádania
o sídelnom vývoji mesta Stupava. Autor v ňom
predstavuje postupné osídľovanie, zástavbu a vývoj
cestnej siete v priestore dnešného mesta do začiatku
20. storočia. Archeológ Zdeněk Farkaš uskutočnil
v rokoch 1993 – 1995 viacero archeologických výskumov
v priestore bývalého Dračieho hrádku. Podarilo sa mu
v teréne odkryť niekoľko významných nálezov, ktoré
pomohli opraviť či spresniť dovtedajšie poznatky o tejto
zaniknutej fortifikačnej pevnôstke. Rovnako zaujímavým
a objavným je príspevok genealóga a heraldika
Frederika Federmayera. V štúdii publikuje výsledky
svojho archívneho bádania o úradníkoch pôsobiacich
na stupavskom panstve v 16. – 17. storočí. Text dopĺňajú
ukážky pečatí panských úradníkov a genealogické
tabuľky zobrazujúce ich príbuzenstvo. Význam
trhových a jarmočných výsad udelených panovníkmi
pre mestečko Stupava v priebehu 16. – 18. storočia
opisuje historik Tomáš Tandlich. Výsadné privilégiá
na konanie trhov a jarmokov mali pozitívny vplyv na
ekonomický, sídelný aj populačný rozvoj mestečka.
Nasleduje príspevok historičky Márie Zacharovej, ktorá
objavila v Štátnom archíve v Bratislave zaujímavé
dokumenty k dejinám sociálnej starostlivosti v Stupave.
Podľa jej zistení je existencia špitála v Stupave písomne
doložená už v roku 1714. Tieto sociálne ustanovizne
v rôznych formách pretrvali nepretržite až do dnešných
čias, čím pozdvihovali úroveň a význam nášho mesta.
S touto témou súvisí aj ďalší príspevok o cholerových
epidémiách, ktoré sužovali našich predkov počas celého
19. storočia. Autor Milan Greguš na základe cirekvných
matrík zmapoval jednotlivé epidemické vlny, ich priebeh
a obete v Stupave a v Máste. Zaujímavým svedectvom
o prevratových udalostiach po rozpade rakúsko-uhorskej
monarchie vo vtedajších samostaných obciach Stupava
a Mást je rukopis uchovaný v Štátnom archíve
v Bratislave. Rukopis bol súčasťou projektu pripravovanej publikácie, ktorá však nikdy nevyšla. Vo
vernom prepise historičky Márie Zacharovej sa tak
dostáva k čitateľovi po prvý raz na stranách nášho
zborníka po 85 rokoch. Po prvýkrát je publikovaný aj
nasledujúci text z rukopisnej rodinnej kroniky, ktorú
viedla Marie Langašková. Editor Milan Greguš z nej
vybral zaujímavé pasáže, ktoré opisujú život jej rodiny
v Stupave v období rokov 1920 – 1945. Prostredníctvom
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rôznych fragmentárnych správ zachovaných v archívoch
je zostavená sonda do obdobia upevňovania moci
komunistického režimu. Priebeh a dopady týchto udalostí
v Stupave sú témou príspevku historika Ivana Mrvu.
Cirkevné procesie veriacich zo Stupavy do neďalekej
Marianky sú témou príspevku Milana Kubíčka.
Zozbieral autentické svedectvá pamätníčok, ktoré opísali
trasu pútnikov, sprievod a rôzne zvyky pri mariánskych
púťach v rokoch 1941 – 1945. K téme svetelných
leteckých majákov sa vrátil Štefan Horský. V príspevku
opisuje výsledky svojho pátrania po zaniknutom
majáku v Malackách. Stupavská cementáreň, postavená
v roku 1930, prešla v rokoch 1953 – 1963 výraznou
technologickou zmenou. Okrem zmeny palivovej
základne bolo úlohou oddelenia technického rozvoja
zlepšiť a odstrániť ďalšie technologické nedostatky.
Vtedajšie riešenia opisuje ich priamy účastník Ing.
Vladimír Holásek. V Malých Karpatoch, bohatých na
potrebné suroviny a vodné zdroje, fungovalo v minulosti
viacero hutí a dielní. Jednou z nich bola aj sklárska huta
neďaleko obce Jablonové. Štúdia Márie Zacharovej
poskytuje čitateľom obraz rozmachu aj zániku tejto
sklárskej huty v 17. ̶ 18. storočí.
Pokračovaním príspevku o cholerových epidémiách
je zmapovanie hmotných nehnuteľných pamiatok
na cholerové epidémie ̶ epidemických cintorínov
a pamätných krížov v Stupave. V uplynulých rokoch
sa podarilo v Stupave a blízkom okolí obnoviť viacero
nehnuteľných pamiatok. Tieto počiny sú témou
nasledujúcich štyroch príspevkov. Prvý z nich, z pera
Milana Greguša, obsahuje správu o obnove Kaplnky
sv. Urbana v Stupave, ktorú realizoval Mástsky
potravinový spolok. V druhom príspevku opísal
reštaurátor Peter Sojka svoju prácu na obnove Kríža
s Máriou Magdalénou
̶
stupavskej pamiatky zo
začiatku 19. storočia. Nedávnou obnovou prešiel aj
kríž venovaný pamiatke zavraždeného lesníka Lepolda
Szyllabu postavený v lese neďaleko Stupavy. Autor
Milan Greguš v príspevku opísal okrem okolnosti
tragédie aj rodinu lesníka Leopolda Szyllabu. Posledným príspevkom venovaným stupavským pamiatkam
je správa Milana Greguša o konzervácii najstaršieho
stupavského náhrobníka z roku 1706. Realizovalo ju
občianske združenie Pour Art spolu s reštaurátorom
Martinom Šeniglom.
Ľubica Hricová sa venuje mapovaniu významných
stupavských osobností. Výsledky svojho nového
bádania zhrnula do dvoch príspevkov. V prvom opisuje zabúdanú, no významnú osobnosť, stupavského
rodáka Aschera Matzela. Druhý príspevok venovala
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osobnostiam židovskej komunity v Stupave v 19. storočí.
Marián Naster z Múzea židovskej kultúry predstavil
ďalšiu významnú postavu s koreňmi v našom meste.
Je ňou Ignác Hirschler, priekopník očného lekárstva,
osobnosť politickej a kultúrnej emancipácie židov
v Uhorsku. Ľudovít Nagy tiež nebol rodený Stupavčan,
ale prežil v našom meste takmer celý život. O jeho
pôsobení v stupavskom Zbore dobrovoľných hasičov
a jeho 14-ročnom pôsobení vo funkcii obecného richtára
sa čitateľ dozvie z príspevku Milana Greguša. Popredný
operný teatrológ Jaroslav Blaho napísal rozsiahly
medailón o opernej speváčke Margite Česányiovej,
ktorá má svoje rodinné korene na Záhorí. Jej otec bol
síce povolaním lesník, vynikol však ako priekopník
sociálnej fotografie na Slovensku. Matka bola dcérou
stupavského učiteľa Ambróza Gittu. Ich dcéra Margita
Česányiová je pochovaná s rodičmi na stupavskom
cintoríne.
Hydrogeológ Peter Malík opísal tri artézske vrty
v Stupave a v blízkom okolí. V odbornom príspevku
sa čitateľ dozvie podrobnosti o geologických vrstvách
vrtov, teplote, výdatnosti a chemickom zložení týchto
podzemných zdrojov pitnej vody. Masívna zástavba na
plochách bývalých viníc a s tým súvisiace negatívne
vplyvy na rastlinstvo a živočíchy podnietili botaničku
Alicu Košuthovú k napísaniu príspevku o zániku
stupavského biokoridoru. Letné obdobie znepríjemňujú
Stupavčanom komáre, ktoré sa premnožujú najmä
po jarných záplavách rieky Morava. Nepríjemným
bzučaním a štípaním nás vedia poriadne potrápiť
a znepríjemniť pobyt na čerstvom vzduchu. Limnológ
Tomáš Derka predstavuje čitateľom zaujímavý život
komárov a určite v mnohom zmení náš pohľad na
tento bodavý hmyz. V lesoch Malých Karpát na Záhorí
sa v nedávnej dobe vyskytlo niekoľko medveďov.
V minulosti v tejto časti Karpát bežne žili, dnešný
náhodný výskyt je údajne prvým po 400 rokoch.
Medvede sa k nám zatúlali pravdepodobne z Bielych
Karpát a medzi domácim obyvateľstvom vyvolali obavy
z prechádzok po lese. Autor Robert Škoda vo svojom
príspevku uvádza zaujímavosti zo života medveďov
a poučí o bezpečnostných pravidlách pri náhodnom
stretnutí s touto šelmou.
Toľko veľmi stručne z bohatého obsahu tohto čísla
zborníka Stupava. Veríme, že pri jeho čítaní budete mať
podobný pocit, aký sme mali my pri jeho zostavovaní
– radosť z nových poznatkov o našom meste.
Milan Greguš

história

VÝVOJ URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY
STUPAVY DO ZAČIATKU 20. STOROČIA
Ivan Klas
V priebehu 20. storočia došlo k výrazným zmenám
v životnom štýle obyvateľstva vidieckych sídiel. Dovtedy
len pomaly sa uskutočňujúce zmeny vo fungovaní spoločnosti nabrali na rýchlosti najmä po druhej svetovej vojne.
Nové výrobné procesy v poľnohospodárstve, zamerané na
zvýšenie produkcie, znamenali koniec tradičného spôsobu
maloroľníckej výroby, ktorá určovala charakter a vzhľad
krajiny a sídiel v našom geografickom prostredí. Malé
úzke parcely boli scelené do rozsiahlych polí vhodnejších
na uplatnenie mechanizácie. Kolektivizácia pretrhla
tradičnú väzbu roľníkov na vlastníctvo pôdy a znamenala
dramatický posun v ich nárokoch na bývanie, ktoré sa
väčšmi priblížilo k mestskému spôsobu. Tieto okolnosti
predstavujú len zlomok z procesov spoločenských zmien
20. storočia, no ich dopad na vzhľad vidieckych sídiel bol
obrovský. V súčasnosti sa tradičný rozdiel medzi mestskou
(resp. prímestskou) a dedinskou zástavbou zotrel.
V dôsledku globalizačných tendencií vymizli charakteristické vnútorné a vonkajšie pohľady sídiel. Ich
niekdajšiu jedinečnú podobu je dnes možné identifikovať
už len s ťažkosťami. Cieľom tejto štúdie je rekonštruovať
vývoj jedného z takýchto vidieckych sídiel, Stupavy,
metódami historickej geografie.
Súčasná Stupava je mestom približne s 12 000
obyvateľmi. Administratívne patrí do okresu Malacky.

Predstavuje jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sídiel
na Slovensku, a to najmä v dôsledku polohy v blízkosti
Bratislavy, s ktorou má vytvorené väzby. Tempo rastu však
spôsobuje dramatické zmeny vonkajšieho a vnútorného
obrazu mesta, na ktoré samospráva nie je schopná účinne
reagovať a regulovať ho. Výsledkom je obraz živelne
sa rozrastajúceho sídla bez jasne čitateľnej koncepcie
rozvoja a s vysokou mierou exploatácie kultúrnej krajiny.
Je veľmi pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať
a narastať a dôjde tak k rýchlemu zániku väčšiny tradičných
charakteristických znakov utvárajúcich osobitý kolorit
Stupavy.
Najstaršie osídlenie
O najstaršom osídlení skúmaného priestoru nám
poskytujú informácie len hmotné pramene v podobe
torzovitých alebo územne blízko situovaných archeologických nálezov. Na ich základe nie je možné
rekonštruovať ani len približný rozsah a štruktúru osídlenia.
Umožňujú nám vytvoriť si len veľmi všeobecnú a nedokonalú predstavu o prvých obyvateľoch tohto územia.
Nepriame doklady poukazujú na výskyt človeka na
Záhorí už pred približne 25 000 rokmi. Na najstaršie
osídlenie na území Stupavy poukazujú nálezy lengyelskej
kultúry. Ďalšie nálezy pochádzajú z obdobia halštatskej

Silueta Stupavy koncom 19. storočia
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Veduta Stupavy od Johanna Ledenta, okolo roku 1640

kultúry. V posledných troch storočiach pred n. l. bolo územie
južného Záhoria osídlené Keltmi, ktorých vystriedali
Germáni. Ich prítomnosť je doložená archeologickými
nálezmi stavebných objektov. Vývoj osídlenia územia
v 1. – 4. stor. n. l. výrazne ovplyvnila prítomnosť Rimanov
na strednom toku Dunaja. Ich prítomnosť v Stupave je
doložená nálezom komplexu budov v lokalite Kopec. Je
to najvýznamnejšia a najlepšie preskúmaná archeologická lokalita na území mesta.
Stredovek
V priebehu 5. storočia vystriedali Germánov na území
východne od Karpát slovanské kmene. Na južnom Záhorí
sa germánska moc udržala až do roku 568, keď ju oslabil
vpád Avarov. Následne aj toto územie postupne sídelne aj
mocensky ovládli Slovania. Územie Stupavy patrilo do
severnej oblasti avarského vplyvu. V rokoch 623 – 658
sa Slovania spojili do nadkmeňového obranného zväzu
pod vedením franského kupca Sama. Napriek nejasnej
lokalizácii Samovej ríše je veľmi pravdepodobné, že
Stupava bola jej súčasťou. Po Samovej smrti sa jeho
ríša rozpadla a slovanské obyvateľstvo sa zrejme opäť
dostalo pod vplyv Avarov, no jej existencia naštartovala
integračné procesy Slovanov, ktoré vyústili do založenia
dvoch nezávislých slovanských kniežatstiev s centrami na
dolnej Morave a v Nitre. Záhorie patrilo do Moravského
kniežatstva. Hranica prechádzala aj pohorím Malé Karpaty.
V roku 833 sa obe kniežatstvá spojili a vznikol prvý
ranofeudálny štát na našom území – Veľká Morava.
Vzhľadom na absenciu uspokojivých nálezov je
však problematické charakterizovať osídlenie Stupavy
v tomto období. Určité indície sa vyskytujú v priestore
za diaľničným nadjazdom na ceste na Vysokú pri
Morave, kde archeologické nálezy naznačujú existenciu
veľkomoravského sídliska. Absencia terénneho výskumu
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však znemožňuje bližšie špecifikovať charakter tohto osídlenia.
Historik Vincent Sedlák ponúka
interpretáciu vychádzajúcu z názvu
obce, ktorý odvodzuje od slova
stúpať, súvisiaceho s činnosťou
hraničiarov. Na základe tejto
lingvistickej analýzy vyvodzuje
záver, že Stupava existovala
v čase pred spojením Moravského
a Nitrianskeho kniežatstva ako
pohraničná osada alebo hradisko
Moravského kniežatstva. Táto
interpretácia predpokladá existenciu hradiska tvoriaceho protipól
k hradisku Nitrianskeho kniežatstva
pri Svätom Jure. Isté indície
umožňujú stotožniť toto hradisko
s Dračím hrádkom.
V období Veľkej Moravy
bolo územie Stupavy s veľkou
pravdepodobnosťou osídlené a absencia archeologických nálezov zrejme vyplýva z jeho
kontinuálneho osídlenia až do dnešných čias, ktoré prekrylo
nálezové situácie. V časoch existencie Veľkej Moravy sa
osídlenie koncentrovalo do hradísk, ktoré dominovali krajine, a v ich bližšom či vzdialenejšom okolí sa nachádzali osady poľnohospodárskeho, remeselného alebo výrobného
charakteru. Prevládali hromadné osady s nepravidelným
rozložením príbytkov, ale vyskytovali sa aj návesné typy
a radové usporiadanie. V 6. – 10. stor. (a pravdepodobne
až do 12. – 13. stor.) bol typickým obydlím v dedinskom
prostredí, ale aj v blízkosti hradísk, jednopriestorový dom
prevažne štvorcového pôdorysu s dvojspádovou strechou
a ohniskom buď v rohu, alebo pri strede jednej zo stien.
Plošná výmera sa pohybovala v rozpätí 9 – 12 m2, objekty
boli zahĺbené aj nadzemné. Steny mali drážkovú, zrubovú
alebo pletenú konštrukciu. Archeologicky sa nepodarilo
dokázať použitie hliny na stavbu stien, je však preukázané,
že sa používala na omazávanie. Konštrukcia strechy bola
sochová s hrebeňovou väznicou. Prevažovali hlinené
podlahy, ojedinele sa vyskytli drevené, ba dokonca maltové
podlahy. V blízkosti príbytkov sa nachádzali hospodárske
objekty; z nich sú najlepšie preskúmané zásobnicové jamy
vyhĺbené v sprašovom podloží. Tvar polí sa dedukuje
na základe etnologických analógií. Pravdepodobne išlo
o nepravidelné kúsky polí v blízkosti osád oddelených
kríkmi, úhormi a lesmi. Obrábaná bola len najlepšia pôda.
Po zániku Veľkej Moravy a stabilizácii mocenského
postavenia Uhorského kráľovstva sa Stupava stala
súčasťou pohraničného územia – konfínia. Keďže
hlavným účelom konfínia bolo vytvorenie nárazníkovej
zóny sťažujúcej pohyb nepriateľských vojsk, nemožno
v ňom predpokladať dynamický rozvoj osídlenia. Avšak
vzhľadom na strategickú polohu Stupavy a jej význam
v predchádzajúcich a nasledujúcich obdobiach možno
predpokladať, že jej územie bolo naďalej kontinuálne
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osídlené. K vyvodeniu presnejších záverov o podobe
Pajštúnskeho hradu žiada vojenskú pomoc, sa dozvedáme
osídlenia však chýbajú pramene, ktoré by mohla poskytnúť
o existencii opevneného kostola v obci. Jeho podobu
archeológia.
spoľahlivo nepoznáme. Je pravdepodobné, že stál na
Na prelome 12. a 13. storočia konfínium postupne
mieste dnešného Kostola sv. Štefana, ktorý vznikol jeho
zaniklo. Pôda na južnom Záhorí sa stala predmetom
prestavbou v druhej polovici 18. storočia. Istú indíciu nám
donácií. Osídlenie Stupavy sa dá predpokladať na
poskytuje časť pôdorysu kostola zachyteného na pláne
základe nepriamych indícií. Prvá písomná zmienka
barokovej záhrady pri kaštieli. Je na ňom zakreslený kostol
o Stupave pochádza z roku 1271. Viackrát sa v nej spomína
obohnaný múrom pred rozsiahlou barokovou prestavbou
Stupavský hrad (castrum Ztumpa), ale aj lokalita s názvom
v rokoch 1763 – 1766. Hoci je zakreslená len severná
Stupava (Stamfa). Poloha tohto hradu sa dnes stotožňuje
polovica pôdorysu a poloha kostola nezodpovedá dnešnej
s polohou Dračieho hrádku východne od Borinky. Z listiny
polohe, možno pri prekrytí plánu s novším zakreslením
sa nedozvieme nič podrobnejšie o spôsobe a charaktere
pôdorysu kostola usudzovať, že hmota staršej stavby
osídlenia, dokonca sa ani nedá na jej základe určiť, či bolo
tvorí dnešnú hlavnú loď a severná fasáda kostola kopíruje
osídlenie situované na území dnešného intravilánu. Text
pôdorysnú stopu časti oplotenia, prípadne obranného
listiny pojednáva o dobýjaní Stupavského hradu vojskami
múru. Z obrazového materiálu však nie je možné
Přemysla Otakara II. v roku 1271.
bližšie špecifikovať charakter stavby ani murovaného
Z hľadiska poznania spôsobu osídlenia je zaujímavý
ohradenia. Túto otázku by dokázal spoľahlivo objasniť len
ďalší písomný prameň, darovacia listina vydaná Ladislavom
archeologický a architektonicko-historický výskum.
IV. v roku 1288, v ktorej sa spomína Stupava ako dedina
V roku 1493 vydal kráľ Vladislav II. (1490 – 1516)
(villa Stumpa). Za vlády Ladislava IV. (1272 – 1290) získal
na žiadosť Petra zo Svätého Jura a Pezinka trhové
Stupavu do vlastníctva Rugerius z Tallesbrunnu. Územie
privilégium pre Stupavu. Vďaka tejto výsade sa Stupava
Stupavy bolo značne vyľudnené zrejme už po tatárskom
stala zemepanským mestečkom. Trhy sa tu však zrejme
vpáde v roku 1241 a tento trend pokračoval aj počas
konali už desaťročia pred vydaním privilégia. Zemepanské
nepokojov v rokoch 1271 – 1278. Po stabilizácii pomerov
mestečká sa vyvinuli z dedinských sídiel, v ktorých
územie kolonizovali po nemecky hovoriaci kolonisti
sa uplatňovalo zákupné právo. Vznikali v priebehu
z Dolného Rakúska, odkiaľ pochádzal aj nový majiteľ
14. – 15. storočia z obcí, ktoré boli centrami panstiev
Stupavy. Nemecký ráz si Stupava zachovala vyše dvesto
a pravidelne sa v nich konávali trhy. Hlavným zdrojom
rokov. V listinných materiáloch sa roku 1387 spomína
obživy ich obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, a tak sa
stupavský richtár. Znamená to, že obec bola spravovaná
ich pôdorys zrejme výrazne neodlišoval od dedín. Rozdiel
zákupným (emfyteutickým) právom, ktoré je typické pre
pravdepodobne spočíval len v tom, že boli väčšie, mali
nemeckú kolonizáciu.
hustejšiu sieť ulíc a aj kostol bol väčší ako v dedinách.
V roku 1349 získal stupavské panstvo od potomkov
Vlastníci týchto mestečiek sa na ich území snažili sústrediť
Rugeria z Tallesbrunnu kráľ Ľudovít I. Veľký (1342 –
popri poľnohospodárskej výrobe aj remeselnú výrobu
1382), no už krátko po jeho smrti v roku 1390 Žigmund
a obchod. Nie je možné s určitosťou povedať, ako sa tieto
Luxemburský (1387 – 1437) zlegalizoval jeho držbu Petrovi zo
Svätého Jura a Pezinka, ktorý ho
získal niekoľko rokov predtým, počas nepokojov po smrti Ľudovíta I.
Veľkého. Za vlády Ľudovíta I.
Veľkého sa zintenzívnil zahraničný
obchod s Českým kráľovstvom
a Rakúskom. Vďaka polohe na
jednej z obchodných ciest nastal
rozvoj Stupavy, čo vytvorilo
predpoklady, aby sa postupne stala
dôležitým trhovým a remeselným
mestečkom. Z roku 1387 pochádza
zmienka o hlinenom dome a komore alebo sýpke pri mlyne na potoku
Stupava.
Po smrti Žigmunda Luxemburského v roku 1437 sa opäť rozpútal
boj o uhorský trón. V roku 1440
sa prívrženci Vladislava I. (1440
– 1444) zmocnili kostola v Stupave. Z listiny, v ktorej kastelán Grafická rekonštrukcia pôdorysu Stupavy okolo roku 1640. Autor: Ivan Klas.
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V druhej polovici 16. storočia sa začali vyhotovovať
súpisy port pre potreby presného
zdanenia jednotlivých obcí, miest
a mestečiek. Finančné dávky boli
určené najmä na protitureckú
obranu.
Základnou
daňovou
jednotkou bola porta, pod ktorou
sa pôvodne rozumel sedliacky dvor
s bránou, cez ktorú prešiel voz
so záprahom. V 16. storočí však
bola len teoretickou jednotkou
a na jej základe sa nedá určiť
reálny počet sídelných jednotiek.
Začiatkom 17. storočia sa do
jednej porty počítali štyria poddaní
s dvojzáprahom, ôsmi poddaní
s jednozáprahom, alebo šestnásť
poddaných nevlastniacich žiaden
záprah. Od dane boli oslobodení
Najstaršia časť Stupavy. Pohľad na Hlavnú ulicu na prelome 19. a 20. storočia.
vyhorelci, richtári, zemepanské
služobníctvo, novousadlíci a najokolnosti prejavovali v pôdoryse a forme sídla, nakoľko
chudobnejšie vrstvy. Využitie portálnych súpisov na
systematický archeologický výskum zemepanských
rekonštrukciu charakteru osídlenia je preto značne
mestečiek sa u nás doposiaľ neuskutočnil. Zemepanské
problematické. Na ich základe sa však dozvedáme
mestečká zohrávali významnú úlohu pri rozvoji tovarovej
o existencii niektorých konkrétnych objektov.
výroby v dedinskom prostredí a umožňovali častejší
Podľa súpisu z roku 1553 bolo v Stupave 53 zdaňovakontakt dedinských obyvateľov s pokročilejším mestským
ných port, v roku 1566 38 port, v roku 1570 37 port
prostredím. O význame Stupavy v týchto súvislostiach
a v roku 1575 34 port. V podrobnejšom súpise z roku
hovorí aj fakt, že v roku 1498 sa tu spomína tridsiatková
1578 sa uvádza, že v Stupave bolo 32 zdaňovaných
(colná) stanica. Hospodársky rast umožnila stabilita krajiny
port, okrem nich aj ďalšie porty, ktoré boli vyňaté
počas panovania Mateja I. Korvína (1458 – 1490).
spod daňovej povinnosti. Sedem port bolo zhorených
po veľkom požiari v roku 1577, pätnásť bolo
šľachtických alebo slobodných, päť patrilo chudobným
Novovek
želiarom, jedna škole a štyri boli pastierne. V súpise
Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa
dramaticky zmenili pomery v Uhorsku. Správa krajiny
z roku 1588 sa uvádza 33 zdanených a 21 nezdanených
bola presťahovaná do Bratislavy. Tým sa Stupava ocitla
port. K nezdaneným portám patrili dve chudobné
v tesnej blízkosti k hlavnému mestu kráľovstva. Tento fakt
a desať slobodných alebo služobníckych, ktoré boli
pravdepodobne majetkami remeselníkov. Po jednej porte
zohral významnú rolu aj vo vývoji osídlenia mesta.
vlastnili šľachtici, farár, škola, pivovar, zemepanská
Začiatkom 16. storočia bola Stupava opäť značne
kúria, panský majer a pastiereň. Dva šľachtické mlyny
vyľudnená. V novej vlne kolonizácie bola osídlená
boli tiež vyňaté spod daňovej povinnosti. V roku 1593
prisťahovalcami slovenskej národnosti, pochádzajúcimi
bolo zdanených 33 port. Spod daňovej povinnosti bol
zo širokého okolia, a obyvateľmi južných častí Uhorska,
utekajúcimi pred tureckým nebezpečenstvom. Prevahu
oslobodený richtár, panský dom, tridsiatková stanica,
tak opäť získalo slovanské obyvateľstvo. Po vymretí
mýtnica, šľachtická kúria, dvaja slobodníci, hostinec,
grófov zo Svätého Jura a Pezinka v roku 1543 pripadli ich
panskí remeselníci, fara, škola a šesť želiarskych port.
majetky spolu s panstvom Stupava korune. Následne bolo
V súpise z roku 1598 sa uvádza v Stupave 102 domov
toto panstvo darované do zálohu Gašparovi Serédymu, no
obývaných sedliakmi a želiarmi, 15 opustených domov,
4 domy žobrákov, 3 šľachtické domy, zemepanský dom,
už krátko po jeho smrti v roku 1550 bolo opäť darované
pivovar, škola, fara, kúpeľ, krčma, pastiereň a tri mlyny.
do zálohu, tentoraz Mikulášovi zo Salmu a Neuburgu
a následne jeho synovi Eckovi. Za služby pri spravovaní
Urbár Stupavy z roku 1592
stupavského panstva daroval Eck roku 1558 dve usadlosti
Zaujímavým dokumentom, poskytujúcim zdroj
Tomášovi Dietrichovi. Ten si na ich mieste postavil
informácií o charaktere osídlenia Stupavy, je urbár
kamenný dom vyňatý spod právomoci zemepána. V roku
stupavského panstva z roku 1592. Vznikol počas prevodu
1560 si vymohol Eck zo Salmu a Neuburgu potvrdenie
majetku do vlastníctva Mikuláša Pálfiho (1552 – 1600).
a rozšírenie trhových privilégií.
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V urbári sa spomína 33 celých a 67
polovičných usadlostí, zemepanský
dom, fara, kamenná krčma patriaca
k panstvu, šľachtický dom
a tridsiatková stanica. Okrem toho
sa spomína obecná pastiereň, päť
mlynov, z ktorých jeden patril
k panstvu a jeden paulínskemu
kláštoru v Marianke, pivovar a píla, nachádzajúce sa pri panskom
mlyne, a kúpele v novopostavenej
kamennej budove. Z dokumentu
sa dozvedáme aj o existencii mýta
a zemepanského majera, ktorý
bol situovaný v blízkosti Stupavy.
V jeho bezprostrednom okolí sa
nachádzal rybník, tri lány polí
a záhrada. Ďalšie dve záhrady
sa udávajú v blízkosti pivovaru
a jedna pri panskom mlyne.
Základnou sídelnou jednotkou Marcheggská ulica v Stupave začiatkom 20. storočia
v urbári je usadlosť – sessio. V stredovekých písomných prameňoch sa týmto pojmom
však dozvedáme už v súpise z roku 1575, v ktorom sa
väčšinou označovala tzv. vnútorná usadlosť, čiže obytný
v inventári spomína, že sa v ňom nachádzalo osem pecí
dom s hospodárskymi stavbami, dvorom a záhradou,
na vykurovanie. V ocenení stupavského panstva z roku
spolu s tzv. vonkajšou usadlosťou, čiže poľami, ktoré
1600 je tento dom charakterizovaný ako „veľký kamenný
k nej patrili a na ktorých ich majiteľ alebo užívateľ
dom postavený na spôsob kaštieľa i pevnosti“. Tieto údaje
hospodáril. Polovičné usadlosti vznikali pri deľbe
nám neposkytujú bližšie informácie o vzhľade objektu,
pozostalosti medzi všetkých dedičov, čo vychádzalo
môžu však slúžiť ako indícia k vysloveniu predpokladu,
z uhorského obyčajového práva. V niektorých prípadoch
že neskorší renesančný kaštieľ z prvej polovice 17.
je termín sessio použitý výlučne len na vyjadrenie veľkosti
storočia vznikol jeho prestavbou. Nasvedčuje tomu aj
sídelných prvkov. Zemepanský dom mal veľkosť dvoch
zameranie kaštieľa z roku 1956, na ktorom je badateľná
usadlostí, fara pol usadlosti, krčma jednej a šľachtický dom
staršia stavebná fáza v podobe dvojkrídlového objektu
s pôdorysom v tvare písmena L, tvoriaceho juhozápadné
a tridsiatková stanica po jeden a pol usadlosti. Definovanie
nárožie kaštieľa. Na jeho existenciu tu poukazuje odlišný
veľkosti usadlosti je však problematické, čo je spôsobené
rytmus okenných otvorov prízemia a podpivničenie. Túto
najmä absenciou ucelenejších archeologických nálezov, ale
hypotézu podporuje aj osem komínových sopúchov. Bez
aj nejednoznačnosťou definície pojmu sessio. Vzhľadom
architektonicko-historického výskumu však táto teória
na podobnosť preskúmaných príbytkov a hospodárskych
zostane len v rovine špekulácie. Majiteľom druhého
objektov z obdobia vrcholného stredoveku na Slovensku
šľachtického sídla bol Martin Dietrich. Ide teda o kamensa ponúka istá možnosť využitia analógií s výsledkami
ný dom, ktorý po roku 1558 postavil na darovaných
výskumov v zaniknutých vrcholnostredovekých dedinách
pozemkoch Tomáš Dietrich. Tu však opäť nemáme žiadne
Pfaffenschlag a Mstěnice na Morave. Na ich základe sa
bližšie informácie o objekte. Do úvahy by azda mohla
dá usudzovať, že v období vrcholného stredoveku už bola
prichádzať budova tzv. zemanskej kúrie na Hlavnej ulici,
ustálená pravidelná forma dvora. V Pfaffenschlagu bola
ale bez architektonicko-historického výskumu sa táto
výmera dvorových parciel približne 400 alebo 600 m2.
Zastavanosť bola 30% pri väčších a takmer 50% pri
otázka opäť nedá uspokojivo zodpovedať.
menších dvoroch. Väčšina dvorov bola jednotraktová. Na
Porovnaním údajov z urbáru s neskoršími mapovými
štítové steny domov, orientované na náves, nadväzovali
dielami sa však dá pomerne presne určiť poloha panského
kamenné múry s bránami. V lokalite Mstěnice boli
mlyna a pivovaru. Pri opise mlyna sa udáva, že má tri kolesá,
zastúpené viaceré formy dvora; jednotraktový, dvojstranný,
čo zodpovedá vyobrazeniu na pláne kaštieľa a záhrady
trojstranný a štvorstranný. Ich výmera sa pohybovala od
z druhej polovice 18. storočia. Pivovar sa nachádzal
300 do 528 m2. Šírka usadlostí sa pohybovala od 9 do 21 m.
v jeho blízkosti, čo je zachytené na mape stabilného katasUmiestnenie hospodárskych objektov bolo v oboch
tra z roku 1896. Mlyn tu stál do začiatku 20. storočia, keď
lokalitách rôznorodé. Buď nadväzovali priamo na obytný
vyhorel a jeho náhon bol upravený ako umelý vodopád.
dom, alebo boli rozmiestnené po obvode dvorovej parcely.
Pivovar bol asanovaný v roku 2012. Okrem pivovaru sa
Popis zemepanského domu sa obmedzuje len na
v blízkosti mlyna spomína aj píla, avšak jej presnejšia
vyjadrenie veľkosti dvoch usadlostí. O jeho existencii sa
lokalizácia nie je z dostupných informácií možná.
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Z hľadiska určenia polohy je situácia pomerne jasná aj
pri panskom majeri. Podľa opisu bol situovaný hneď pri
mestečku a v jeho blízkosti bol veľký rybník. V ocenení
stupavského panstva z roku 1600 sa spomína, že majer
bol z väčšej časti drevený (iba jedna časť bola kamenná)
a nachádzala sa tu veľká stodola a rozsiahle stajne pre
dobytok. Majer bol v severozápadnom dotyku s hranicami
intravilánu, do ktorého bol v priebehu 20. storočia postupne začlenený. Rybník je vyobrazený na mapách I. a II.
vojenského mapovania a na mape III. vojenského
mapovania je zachytený už len chotárny názov odkazujúci
na jeho existenciu. Nachádzal sa západne od majera
a vznikol prehradením Stupavského potoka. Lokalizácia
ďalších objektov opísaných v urbári je značne problematická. Dá sa predpokladať, že fara stála na mieste,
kde sa nachádza aj dnes, hoci ide o novšiu stavbu z druhej polovice 18. storočia, ktorá bola zrejme postavená
v súvislosti s prestavbou kostola v rokoch 1763 – 1766.
V rovine dohadov zostáva aj stotožnenie krčmy patriacej
k panstvu s hostincom na rohu dnešnej Hlavnej ulice
a Námestia sv. Trojice. V tomto prípade by opäť viac
svetla do problematiky vniesol architektonicko-historický
výskum.

na mestečko od západu. Okolo roku 1640 Ledentu spracoval obrazový materiál zachytávajúci fortifikačné stavby
na území Uhorska, ktoré zostávali počas tureckých vojen
v rukách Habsburgovcov. K vedute Stupavy prislúchajú
v súbore grafík aj dva listy znázorňujúce hrad Pajštún
pred rozsiahlou prestavbou v polovici 17. storočia. V tom
čase bol majiteľom stupavského panstva Pavol IV. Pálfi
(1589/1592 – 1653). Pálfiovci získali stupavské panstvo
do dedičného užívania v roku 1603. Pri prvej deľbe
pálfiovských majetkov v roku 1619 sa jeho majiteľom
stal syn zakladateľa rodu Mikuláša Pálfiho Pavol, ktorý
tu zriadil ústrednú správu svojich majetkov. Okrem
pôsobenia v politike a štátnej správe sa výrazne angažoval
v staviteľstve, čo sa prejavilo aj na vzhľade Stupavy.
Vyobrazenie je rozvrhnuté do troch plánov. V prednom
pláne sa nachádzajú štafážne prvky, v strednom pláne
zástavba mestečka a v zadnom pláne masív pohoria Malé
Karpaty s hradom Pajštún. Veduta neobsahuje popis,
z vyobrazenia je však možné spoľahlivo identifikovať tri
stavebné objekty tvoriace dominanty krajiny. Sú nimi hrad
Pajštún, kaštieľ a kostolná veža. Z analýzy ich vzájomnej
polohy bolo možné určiť stanovisko pohľadu do priestoru
dnešného vstupu do areálu skládky odpadov na Mierovej
ulici. Určenie polohy stanoviska je pritom kľúčové pre
Veduta Stupavy, okolo roku 1640
správnu interpretáciu veduty.
Hoci portálne a urbárske súpisy predstavujú cenný zdroj
Hlavnú os štruktúry sídla tvorila dnešná Hlavná ulica,
informácií o osídlení, interpretácia hmotovo-priestorovej
okolo ktorej boli radené jednotlivé poddanské usadlosti.
štruktúry sídla na ich základe je pomerne zložitá a často
V severnej časti zástavbu ukončovalo námestie s domizostáva len v hypotetickej rovine. K jej spresneniu chýbajú
nantou kostola a kaštieľa, ktorý uzatváral severnú hranicu
doplňujúce poznatky z archeologických a architektonickointravilánu. Kaštieľ predstavuje stav po prestavbe, ktorú
historických výskumov. Dôležitým zdrojom poznatkov
financoval Pavol Pálfi. Vzhľadom na skutočnosť, že veduta
sú preto rôzne obrazové materiály v podobe vedút,
zachytáva kaštieľ už po dokončení, dá sa jeho stavba
vyobrazení zákutí alebo budov a dobové fotografie.
rámcovo datovať do dvadsiatych a tridsiatych rokov 17.
Najstarším ikonografickým materiálom zobrazujúcim
storočia. Pavol Pálfi mal teda v čase, keď preberal dozor
Stupavu je rytina Johanna Ledenta, zachytávajúca pohľad
nad prácami na Bratislavskom hrade, už bohaté staviteľské
skúsenosti. V Stupave prestaval
staršiu opevnenú zemepanskú
kúriu na štvorkrídlový opevnený
kaštieľ s uzavretou dispozíciou a
nárožnými vežami. Stavba mala dve
nadzemné podlažia, v juhozápadnej
časti podpivničené. Starší objekt
stál na mierne vyvýšenej terase
Stupavského potoka, čo bol
typický
spôsob
umiestnenia
zemepanských sídiel v stredoveku.
V staršej literatúre sa na mieste
kaštieľa uvádza stredoveký vodný
hrad, ktorého existencia však
nebola potvrdená. Tejto hypotéze
odporuje existencia dvoch stredovekých hradov v chotári Stupavy,
staršieho
Dračieho
hrádku
a mladšieho Pajštúna, ktoré však
využívali vyvýšené polohy v Malých Karpatoch. Je teda veľmi
Grafická rekonštrukcia pôdorysu Stupavy okolo roku 1782. Autor: Ivan Klas.
pravdepodobné, že v severnej časti
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Stupavy stál komplex opevnení
tvorený kostolom a kamennou
zemepanskou kúriou, využívajúci
priaznivé terénne podmienky.
Od námestia smerom na juh je
zachytená zástavba poddanských
usadlostí pozdĺž dnešnej Hlavnej
ulice, pričom jej intenzita sa
znižovala úmerne k vzdialenosti od
centrálneho priestoru pri kostole.
Južný okraj Stupavy nie je na
vedute zachytený. V ľavej časti
je znázornený komplex budov so
záhradou obkolesenou múrom.
Takmer určite je tu vyobrazený
panský majer, ktorý sa prvýkrát
spomína v roku 1588. Toto tvrdenie
podporuje aj analýza vzájomnej
polohy majera a ostatných spoľa- Stupava na mape I. vojenského mapovania, rok 1782
hlivo identifikovateľných objektov.
Neskôr bol majer rozširovaný, pričom tento proces sa dá
mlyn s tromi kolesami a služobný dom lesného správcu.
rekonštruovať z novších kartografických materiálov.
Mlyn tvoril komplex viacerých budov rozložených po
oboch stranách vodného toku. V severozápadnej časti boli
Plán kaštieľa a záhrady, 1754 – 1763
situované domy záhradníka a stolára. V areáli záhrady sa
Plan Des Herchaftlichen Schlosses Stampfen, mit
nachádzali aj dva menšie objekty slúžiace na množenie
den nechgst daran ligenden garten (Plán panského kaštieľa
rastlín a zrejme aj na zimné uskladnenie doplnkového
Stupava, so záhradou ležiacou pri ňom) znázorňuje
rastlinného materiálu.
pálfiovský kaštieľ s priľahlou barokovou záhradou.
Na základe údaju z kanonickej vizitácie, v ktorej sa
Obrazový materiál je doplnený popisom a legendou.
v súvislosti s výstavbou Kaplnky sv. Jána Krstiteľa spomína,
Popri kaštieli, záhrade a k nim prislúchajúcich objektoch
že vznikla pri prestavbe kaštieľa, možno predpokladať, že
zachytáva aj najbližšie okolie s kostolom, západným predpri tejto prestavbe bola vybudovaná aj baroková záhrada.
polím kaštieľa a dnešnou Slovenskou ulicou. Dokument
Po ukončení stavovských povstaní v roku 1711 potreba
nie je datovaný, no na základe zakreslenia Kaplnky sv.
obranných prvkov pri šľachtických sídlach postupne
Jána Krstiteľa z roku 1754 a kostola pred prestavbou,
zanikla. V tom čase bolo stupavské panstvo súčasťou
s ktorou sa začalo v roku 1763, ho možno rámcovo datomajetkového komplexu Mikuláša Pálfiho (1657 – 1732),
vať do rozpätia týchto rokov.
ktorý ho získal v roku 1707 po vymretí potomstva Pavla
Dokument podrobne znázorňuje najmä pôdorys
Pálfiho. Po jeho smrti ho na základe dohody o delení
zemepanského sídla so záhradou a hospodárskymi
majetkov z roku 1735 získal Leopold Pálfi (1716 –
objektmi. Kaplnka sv. Jána Krstiteľa vznikla prestavbou
1773), ktorý sa stal zakladateľom tzv. stupavskej vetvy
juhovýchodnej obrannej veže kaštieľa v čase stavebných
rodu Pálfiovcov. Vzhľadom na to, že kaštieľ v Stupave
úprav kaštieľa. Ten si naďalej zachovával podobu
sa stal jeho hlavným sídlom, zrejme čoskoro pristúpil
štvorkrídlovej uzavretej dispozície, hoci obranný charakter
k jeho rozsiahlej prestavbe, ktorej účelom bolo zvýšiť
bol už zrejme potlačený. Svedčí o tom aj záhradná úprava
jeho reprezentatívnosť. V duchu doby pribudla ku kaštieľu
v západnej a južnej časti priekopy; v severnej časti bola
rozsiahla záhrada spájajúca úžitkovú funkciu s okrasnou.
zriadená jazdiareň. Z východnej strany kaštieľa bola
Podľa popisu Mateja Bela bol kaštieľ počas kuruckých
priekopa zasypaná a na hlavnú os kaštieľa nadväzovala
vojen značne poškodený, ale po ich skončení ho Mikuláš
pravidelná geometrická záhrada. Mala tvar lichobežníka
Pálfi opravil. Zaujímavá je informácia o situovaní obytných
so základňami rovnobežnými s hlavnou osou kaštieľa.
miestností. Severné krídlo bolo vyhradené pre panstvo
V rovnakom smere bola rozdelená regulovaným tokom
a západné a južné krídlo pre služobníctvo a hostí. Potok
Stupavského potoka na južnú a severnú časť. V južnej
pretekajúci parkom pôvodne zásoboval vodou priekopy.
časti boli záhony lemované stromoradiami, v severnej
Popri informáciách o komplexe objektov patriacich
časti plochy so vzrastlou zeleňou. Popri úžitkovej funkcii
k zemepanskému sídlu poskytuje plán cenné informácie aj
mala záhrada aj estetickú funkciu, o čom svedčí jej jasne
o charaktere zástavby jeho bezprostredného okolia. Kostol,
čitateľná kompozícia ako aj plochy tvarovaných živých
ktorý je na pláne z priestorových dôvodov zakreslený
plotov a sochárske doplnky v kríženiach osí. Ohradená
v nesprávnej polohe voči kaštieľu, je zachytený v podobe
bola murovaným plotom. Po jej obvode sa nachádzalo
pred rozsiahlou prestavbou v rokoch 1763 – 1766.
viacero objektov. V juhovýchodnom nároží bol panský
Znázornená je len severná polovica pôdorysu kostola.
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skych odvetví, väčšinou doplnené
popisom.
V Bratislavskej stolici sa
mapovanie uskutočnilo v roku 1782
pod vedením plukovníka Neua.
Intravilán Stupavy je zachytený
na mapovom liste 5. stĺpca a 5.
sekcie. Názov Stupavy sa tu uvádza
v dvoch jazykoch, v maďarskom
ako Stompfa a v nemeckom ako
Mark Stampfen. V tejto mape máme
k dispozícii najstarší kartografický
materiál zachytávajúci celé územie
intravilánu a extravilánu Stupavy.
Zástavba mestečka je znázornená
zjednodušene, no napriek tomu
s vysokou výpovednou hodnotou.
Najdôležitejšie stavby v intraviláne,
ako je kaštieľ, kostol, kalvária
či panský špitál, ako aj objekty
Stupava na mape II. vojenského mapovania, koniec 30-tych rokov 19. storočia
nachádzajúce sa v extraviláne sú
zakreslené ako jednotlivé objekty
Jeho prekrytie so súčasným pôdorysom kostola naznačuje,
s pomerne presným pôdorysom. Zástavba lemovala trasy
že jeho hmota bola využitá pri prestavbe ako hlavná loď,
komunikácií spájajúcich Stupavu s okolitými sídlami.
ktorá bola doplnená o menšie bočné lode a priečnu loď
V tom čase sa sústreďovala pozdĺž dnešnej Hlavnej,
spájajúcu staršiu, pôvodne samostatne stojacu Kaplnku sv.
Mlynskej, Agátovej, F. Kostku, Novej, Slovenskej
Anny a novostavbu Kaplnky sv. Michala Archanjela. Pred
a Duklianskej ulice. V porovnaní so stavom z roku 1640
kostolom je vyznačený pranier. Súčasný pranier pochádza
sa rozšírila najmä severným smerom. Kaštieľ s kostolom
z roku 1766, čo znamená, že na pláne je zachytený jeho
sa tak z okraja presunuli do centrálnej polohy. Na mape
starší predchodca. Pri južnom múre oplotenia záhrady
je zaznamenaný aj rímskokatolícky cintorín, ktorý bol
je zástavba pozdĺž dnešnej Slovenskej ulice. Nedá sa
zriadený v roku 1765. Pôvodný cintorín sa nachádzal
jednoznačne určiť, či tu zástavba bola už počas 17.
v okolí kostola, avšak počas jeho prestavby v rokoch 1763
storočia, keďže na vyobrazení veduty z rokov 1639/1640
– 1766 bol zrušený a nahradený novým, situovaným na
východnom okraji Stupavy.
sa nachádza v zákryte za kaštieľom. Do obdobia po roku
Napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam v 18.
1640 sa však dá veľmi pravdepodobne datovať vznik
zástavby v západnom predpolí kaštieľa.
storočí zaznamenala Stupava výrazný demografický
rozvoj. Už počas kuruckých povstaní údajne štyrikrát
I. vojenské mapovanie, 1782
vyhorela a ďalšie požiare nasledovali v rokoch 1742
a 1751. Problémy spôsobovali aj časté presuny vojsk, na
V 18. storočí sa vo vyspelých európskych štátoch
ktoré domáce obyvateľstvo doplácalo stratou hnuteľného
pristúpilo k podrobným topografickým meraniam, ktoré
majetku a zásob potravín. Napriek tomu sa však
mali slúžiť najmä armáde. Pomerne rýchlo sa začalo
v priebehu rokov 1720 až 1780 počet obyvateľov takmer
s rozsiahlym mapovaním aj na území habsburgskej
strojnásobil. V roku 1720 žilo v Stupave odhadom 850
monarchie. Merania vykonávali príslušníci inžinierskeho pluku (Ingenieur-Corps) podriadeného generálnemu
– 900 ľudí, v roku 1780 súpis udáva 2 033 obyvateľov.
štábu. Zmapovanie krajiny presadil po skúsenostiach
V celouhorskom súpise obyvateľstva z roku 1787 sa udáva
zo sedemročnej vojny podmaršál gróf Moritz Lacy,
v Stupave už 2 613 obyvateľov. V tom čase bola Stupava
ktorý bol aj prvým veliteľom tohto pluku. Merania sa
dokonca najľudnatejším mestečkom v záhorskom okrese
uskutočnili v rokoch 1763 – 1787. Jednotlivé mapové
Bratislavskej stolice.
Mapa poskytuje cenné informácie nielen k rekonštrukcii
listy boli vyhotovené v mierke 1 : 28 800 a boli rozdelené
cestnej siete, ale aj hydrologických pomerov. Stupava bola
do stĺpcov a sekcií. Grafické vyjadrenie dopĺňal popis.
situovaná na sútoku Stupavského a Vápeničného potoka,
Mapy zachytávali všetky informácie dôležité z hľadiska
ktoré sa následne vetvili do troch ramien, pričom toto
vedenia vojny a zabezpečenia logistiky. Základné
značenie obsahovalo územné a správne usporiadanie,
vetvenie vytváralo terasu poskytujúcu výhodnú strategickú
cestné komunikácie s informáciou o ich hierarchickom
polohu. Význam tejto polohy bol umocnený aj tým, že sa
usporiadaní, vodné plochy a toky, reliéf terénu, sídla
prekrýval s križovaním obchodnej cesty vedúcej z Bratislavy na Moravu s cestami vedúcimi do Sv. Jura
a ostatné objekty, rozdelenie pôdy na ornú pôdu, pastviny,
a Marcheggu.
záhrady, vinice a lesy, a objekty rôznych hospodár-
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II. vojenské mapovanie, koniec 30-tych rokov
19. storočia
Druhé vojenské mapovanie sa uskutočnilo na území
dnešného Slovenska v rokoch 1819 – 1858. Popudom
na jeho realizáciu bolo odstránenie nedostatkov prvého
vojenského mapovania. Merania sa vykonávali na základe
súvislého trigonometrického vymeriavania územia celej
monarchie. Na rozdiel od prvého vojenského mapovania,
ktoré nebolo konštruované na presnom matematickom
základe, bolo možné montážou mapových listov vytvoriť
súvislú mapu krajiny. Zavedený bol jednotný kľúč znakov
a spresnilo sa aj meranie výšok.
Na západnom Slovensku sa meranie uskutočnilo
koncom 30-tych rokov 19. storočia. Stupava je zachytená
na mapovom liste 24. stĺpca a 43. sekcie. Mapu vyhotovili
nadporučík Sonnenstein a poručík Spilmann. Názov
mestečka sa uvádza len v nemčine ako Stampfen. Rozsah
intravilánu zostal v porovnaní s rokom 1782 takmer
rovnaký. Po výraznom prírastku obyvateľstva v 18. storočí
sa rast spomalil. V roku 1828 sa v Stupave udáva 431 domov
s 3 374 obyvateľmi a v roku 1843 sa uvádza 3 801 obyvateľov.
Na rozdiel od prvého vojenského mapovania je evidentná
snaha o podrobnejšie zobrazenie intravilánu. Objekty sú
zakreslené v dvoch farbách, červenou nespáliteľné a čiernou
spáliteľné. Na niektorých miestach je však problematické
jednoznačne určiť farbu zakreslenej stavby. Platí to najmä
o zástavbe pozdĺž dnešnej ulice F. Kostku, ktorá sa javí ako
spáliteľná. Na území celého juhozápadného Slovenska sa
začala pri stavbe domov používať namiesto dreva hlina
v priebehu 17. storočia, avšak drevené stavby sa udržali až
do konca 19. storočia. Voľba materiálu sa podriadila snahe
o zníženie nebezpečenstva vypuknutia a rýchleho šírenia
požiaru. V hustej riadkovej zástavbe pozdĺž ulíc sa tak
postupne uplatnila hlina. Objekty, ktoré stáli v dostatočnej
vzdialenosti od obytných stavieb, ako stodoly alebo rôzne
hospodárske dvory a budovy
v okrajových častiach intravilánu,
sa naďalej budovali z dreva.
Zástavba na ulici F. Kostku bola
teda pravdepodobne hlinená.
Pri porovnaní s mapou I.
vojenského mapovania pribudol
okrem rímskokatolíckeho cintorína
aj židovský cintorín. Ten však na
základe najstaršieho náhrobného
kameňa možno datovať do
40-tych rokov 17. storočia
a mal by teda byť zanesený už
na mape z roku 1782. Areál
majera na severozápadnom okraji
Stupavy sa rozšíril. K zmenám
došlo aj pri dvojici ciest vedúcich
od tohto majera smerom na západ,
ktoré boli vyrovnané a doplnené
alejami, poskytujúcimi tieň ich
užívateľom.

Axonometrické mapy, 30-te roky 19. storočia
V rozpätí rokov 1830 – 1846 vyšlo 37-zväzkové
dielo Franza Schweickhardta Darstellungdes Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns (Opis rakúskeho
arcivojvodstva pod Enžou) obsahujúce mapy rakúskej
časti monarchie. Približne z roku 1837 pochádza mapa
zachytávajúca Schloss Hof s priľahlou časťou Uhorska.
Na mape formátu 48 x 28,5 cm je zachytený výrez
územia, obsahujúci okrem rakúskeho Schloss Hofu
aj Stupavu, Borinku, Marianku, Záhorskú Bystricu
a Devínsku Novú Ves. Originálny názov mapového listu
je Umgebung von Schlosshof in U. V. W. W. und Stampfen
in Ungarn (Okolie Schloss Hofu v okolí Viedenského lesa
a Stupavy v Uhorsku). Mapu zakreslil v roku 1833 Johannes
Hollnsteiner a vyryl Lorenz Neumayr.
Autor zvolil axonometrické zobrazenie mapovanej
krajiny. Napriek evidentnej snahe o maximálnu podrobnosť sa však v mape vyskytuje viacero nepresností
a deformácií spôsobených pravdepodobne zvolenou
metódou mapovania. Uličná sieť intravilánu vykazuje
viaceré odchýlky od skutočného stavu, zachyteného na
presnejšej mape II. vojenského mapovania, čo sťažuje
orientáciu a identifikáciu jednotlivých prvkov. Vďaka
pomerne presnému axonometrickému vyobrazeniu
niektorých charakteristických stavieb sa však tento
nedostatok kompenzuje. Spoľahlivo identifikovať môžeme
kostol, kalváriu a kaštieľ, nachádzajúce sa v centrálnej
polohe. Kaštieľ je zachytený v stave po prestavbe z polovice
18. storočia, s pravidelnou barokovou záhradou obohnanou
murovaným plotom. Na západnom okraji Stupavy sú znázornené dva hospodárske dvory, na južnom panský špitál.
Veľmi podobná je tzv. Pernoldova mapa zhotovená ako
súčasť vlastivedného diela Perspektiv Karte von Ungarn
(Perspektívna mapa Uhorska). V II. sekcii Prešporskej župy
zobrazuje Sv. Jur a Stupavu s okolím. Autorom kresby je

Stupava na tzv. Pernoldovej mape z roku 1839
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Stupava na komasačnej mape z roku 1870

Ferencz Vitéz, tlačové dosky vyryl opäť Lorenz Neumayr.
K mape prislúcha sprievodný text, ktorého autorom je Adolf
Emanuel Pernold. Dielo vyšlo vo Viedni v roku 1839, pričom
mapa formátu 45 x 29 cm pravdepodobne vychádzala
z Hollnsteinerovej mapy. Pri ich vzájomnom porovnaní je
zrejmé, že boli odstránené niektoré nepresnosti v zobrazení
uličnej siete, vyobrazenie zástavby však naďalej zostávalo
značne zjednodušené.
Cenným prameňom je však sprievodný text k mape.
Udáva 462 domov, v ktorých žilo 3 000 katolíckych a 830
židovských obyvateľov. Zdrojom obživy katolíckeho
obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo a pestovanie viniča,
v nemalej miere aj remeslo. Základnú kostru mestečka
predstavovala široká hlavná ulica, ktorou viedla poštová
trasa, jedna dlhá bočná ulica a niekoľko bočných uličiek.
Dlhou bočnou ulicou bola dnešná Nová ulica vedúca do
Borinky, ktorá sa v popise spomína aj ako druhá hlavná
ulica. Domy boli väčšinou pokryté šindľovou strechou.
V ďalšej časti sa popis venuje jednotlivým významnejším stavbám, v niektorých prípadoch s uvedením stručnej
charakteristiky. Spomína sa kaštieľ obkolesený priekopou
s murovaným premostením, ku ktorému prislúcha oplotená
záhrada v anglickom štýle, s potokom a alejami. Oproti
priečeliu kaštieľa bol zriadený menší park s trávnatými
plochami a skupinami stromov, vedľa ktorého stál poštový
dom. V tesnej blízkosti mestečka sa nachádzali panské hospodárstva. Tie sú zakreslené v sprievodnej mape a označené zhodným popisom Major. Južné hospodárstvo sa
využívalo ako ovčinec a je zaznačené už na mape I. vojenského mapovania z roku 1782. Severným hospodárstvom bol
majer, ktorý sa spomínal už roku 1592. V čase zhotovenia
opisu v ňom bola zriadená panská kancelária a byty panských
úradníkov. Ďalej sa spomína kostol s plechovým zastrešením
veže, kalvária, synagóga, špitál s kaplnkou, panský pivovar,
zájazdný hostinec a cestná mýtnica.
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Komasačná mapa z roku 1870
a mapa stabilného katastra
z roku 1896
Posledné kartografické pramene, ktorými sa budeme zaoberať,
predstavuje dvojica máp, pre ktoré
je charakteristická vysoká presnosť
a podrobnosť. Napriek tomu, že
neobsahujú výškopis, pre potreby
rekonštrukcie
štruktúry
sídla
poskytujú najpresnejšie podklady.
Tieto mapy vznikli najmä pre
potreby evidencie pôdy z dôvodu
zdanenia.
V priebehu 60-tych rokov 19.
storočia sa v Stupave vykonávala
segregácia a komasácia, teda rozdeľovanie a sceľovanie pozemkov
a preusporiadanie vlastníckych
vzťahov tak, aby sa zvýšila
efektivita ich využívania. Po jej
ukončení bola v roku 1870 vyhotovená mapa zachytávajúca nový stav. Originálny názov
mapy je Tekintetes Posony vármegyében kebelezett
Stomfa mezőváros határának tagosítási térképe (Komasačná mapa chotára mestečka Stupava ležiaceho
v ctihodnej Bratislavskej župe). Autorom mapy bol
Jozef Sýkora a jej rozmer je 209 x 88 cm. Dielo je
kolorované, pričom jednotlivé poľnohospodárske
a lesné pozemky sú odlíšené siedmimi odtieňmi
určujúcimi ich bonitu. Intravilán zachytáva len stav
zástavby na uličnej čiare. Umožňuje však identifikovať
rozsah uličnej siete mestečka. Zástavba, ktorá sa
v priebehu prvej polovice 19. storočia stabilizovala pozdĺž
dnešnej Hlavnej, Slovenskej, Mlynskej, Marcheggskej,
F. Kostku, Novej, Duklianskej a Agátovej ulice, bola
rozšírená o novú ulicu (Krížnu). Zaujímavosťou tejto mapy
je zachytenie dvojice pôvodných ciest vedúcich smerom
na západ, spomínaných v súvislosti s II. vojenským
mapovaním, prekrytých novou štvorcovou sieťou
komunikácií vymedzujúcich scelené pozemky. Vzhľadom
na to, že mapa bola určená prednostne na určenie bonity
hospodárskej pôdy, neobsahuje zameranie intravilánu
podrobnejšie údaje v podobe zástavby vo vnútri dvorových
parciel, ako ani rozlíšenie spáliteľných a nespáliteľných
stavieb. Objekty uzatvárajúce uličnú čiaru sú však
zamerané veľmi presne, čo je evidentné pri porovnaní
s mapou stabilného katastra.
V roku 1881 vyhotovil Jozef Sýkora podobnú mapu
s originálnym názvom Stomfai mezőváros határának
térképe az 1870évi tagositási térkép után nagyobbitva
(Mapa rozšíreného chotára mestečka Stupava vychádzajúca
z komasačnej mapy z roku 1870). Zachytávala stav po
rozšírení hraníc katastrálneho územia Stupavy pričlenením
územia Erdőcske puszta, ktoré je na komasačnej mape
znázornené ako samostatné katastrálne územie. Táto mapa
bola vyhotovená ako súbor desiatich podrobných mapových
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listov doplnených o celkovú prehľadnú mapu. Mapový list
zachytávajúci intravilán mestečka sa však stratil.
Mapa stabilného katastra z roku 1896 vznikla na základe
nových meraní, ktoré sa od začiatku 90-tych rokov 19.
storočia vykonávali pod vedením Eduarda Diendorfera.
Mapové dielo predstavuje súbor 31 mapových listov
v mierke 1 : 2 880 s rozmermi 65 x 52 cm a pozemkovej
knihy s údajmi o bonite a vlastníctve parciel. Súčasťou tohto súboru sú aj poľné náčrty vyhotovené v mierke 1 : 1 440
Gabrielom Soboslajom.
Mapové listy zaznamenávajú veľké množstvo
podrobných údajov. Farebne sú odlíšené nespáliteľné
stavby kolorované červenou farbou od spáliteľných stavieb
kolorovaných žltou farbou. Zachytené sú aj mosty, pri
ktorých je tiež farebne určený materiál, murované ploty
a oporné múry. Hrubou čiarou, v prípade významnejších
stavieb zdvojenou, sú vyznačené hlavné fasády objektov. Do
mapy sú modrým atramentom dokreslené novopostavené
objekty, čo umožňuje rámcovo datovať obdobie ich vzniku.
Zaznamenané sú nielen objekty na uličných čiarach, ale aj
vnútri dvorov. Samostatne sú popísané objekty nachádzajúce
sa mimo intravilánu. Mapa umožňuje veľmi presne
rekonštruovať pôdorys Stupavy na konci 19. storočia. Jej
význam je však podstatný aj v tom, že zachytáva množstvo
stavieb, ktoré v priebehu 20. storočia zanikli, a tvorí tak
základný materiál pre rekonštrukciu pôdorysu aj v starších
obdobiach.
Pri porovnaní máp z rokov 1870 a 1896 badať veľa
významných zmien vo vnútornom obraze mestečka. V roku
1891 sa začala prevádzka na železničnej trati Devínske
Jazero – Stupava. Železničná stanica sa nachádzala
v južnej časti intravilánu, za špitálom. Kaštieľ, ktorý spolu
s prislúchajúcimi majetkami kúpil v roku 1867 Alojz Károli,
je zachytený po eklektickej prestavbe pod vedením známeho
budapeštianskeho architekta Mikuláša Ybla. Vďaka poľným náčrtom sú zaznamenané
presné rozmery všetkých objektov
tvoriacich štruktúru Stupavy.
Záver
Dnešná Stupava vznikla v stredoveku ako lineárna dedina (ves).
Jej jadro tvorila riadková zástavba
roľníckych usadlostí pozdĺž jednej
z hlavných ciest prechádzajúcich
cez Záhorie. Táto cesta spájala už
veľkomoravské centrá Devín a Velehrad, hoci jej pôvod je zrejme
oveľa starší. Na základe dostupných
informácií nie je možné presnejšie
určiť obdobie vzniku Stupavy.
Vzhľadom na zhodu v názve
dediny a komitátneho hradu možno
predpokladať, že úlohu jedného
z regionálnych centier zohrávala
už v ranej fáze formovania hraníc
Uhorského štátu.

Jadrom osídlenia bol približne tristometrový úsek, na
ktorom cesta prechádzala v súbehu s Mástskym potokom.
Koryto potoka rozdeľovalo priestor na dve rovnobežné
cesty, ktoré tvorili náves. V severnej časti sa na cestu
pripájala trasa smerujúca do údolia Stupavského potoka
v Malých Karpatoch. Na jednom z výbežkov nad
týmto údolím stál Dračí hrádok, ktorý je v novšej
literatúre stotožňovaný s pôvodným Stupavským
hradom spomínaným v listine z roku 1271. Osídlenie
sa pravdepodobne koncentrovalo od kríženia týchto
ciest smerom na juh a na východ, na dnešných uliciach
Hlavnej a Slovenskej, prípadne aj Kalvárskej. Križovatka
predstavovala centrálnu polohu, kde bol situovaný kostol
a zemepanský dom, pričom je pravdepodobné, že tieto
objekty už od počiatku svojej existencie plnili aj obrannú
funkciu. Tej napomáhalo aj ich umiestnenie na terase
Stupavského potoka.
Výber lokality bol ovplyvnený uzlením dopravných
spojov a hustou sieťou vodných tokov, poskytujúcich
zdroj energie pre pohon mlynských kolies. Vytvorili sa tak
predpoklady, aby Stupava mohla rozvíjať svoju pozíciu
hospodárskeho centra mikroregiónu, pričom funkciu
správneho centra zastával starší Stupavský hrad a od druhej
polovice 13. storočia modernejší Pajštún. Vďaka tomu tu
trvalé osídlenie napriek viacerým nepriaznivým udalostiam
nezaniklo. Po nemeckej kolonizácii v priebehu 13. a 14.
storočia sa vytvorili predpoklady pre transformáciu dediny
na trhové mestečko, čím sa naďalej posilňoval charakter
Stupavy ako regionálneho centra. Zástavba sa rozširovala
len veľmi pozvoľna, pribúdali však hospodársky a správne
významné objekty. Prvý mlyn sa spomína koncom 14.
storočia, koncom 16. storočia sa udáva päť mlynov.
Zmienka o kostole pochádza z polovice 15. storočia, no
je pravdepodobné, že tu stál už skôr. Koncom 15. storočia
bola v Stupave filiálka tridsiatkovej stanice, v ktorej sa

Grafická rekonštrukcia pôdorysu Stupavy okolo v roku 1896. Autor: Ivan Klas.
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odbavovalo preclenie tovaru pre zahraničný obchod.
Zemepanský dom a majer sa spomínajú v druhej polovici
16. storočia. V tom čase tu stál aj pivovar, píla, kúpele
a mýtna stanica.
Následkom spoločenských zmien sa v 17. storočí
presunulo sídlo správneho centra stupavského panstva
z ťažko prístupného hradu Pajštún do novovybudovaného
moderného fortifikovaného kaštieľa. Ako bolo uvedené,
rozsah zástavby sedliackymi alebo remeselníckymi
usadlosťami sa rozširoval len pomaly, pravdepodobne
pribudla len na dnešnej Mlynskej ulici. Rapídne zväčšenie
rozlohy intravilánu nastalo až po stabilizácii pomerov
v krajine po roku 1711. Nové usadlosti pribudli v priebehu
nasledujúcich sedemdesiatich rokov v severnej, západnej
a južnej časti. Vznikli tak dnešné ulice Marcheggská,
Agátová, Ferdiša Kostku, Nová a predĺžila sa aj Hlavná
ulica. Naďalej pribúdali dôležité hospodárske a cirkevné
objekty v okrajových, ale aj centrálnych lokalitách.
V priestore severnej časti dnešnej Hlavnej ulice už zrejme
v tomto období dochádzalo k výmene starších poddanských
usadlostí za technologicky a prevádzkovo náročnejšie

objekty ako šľachtické kúrie a domy s obchodnými
prevádzkami. Tým sa zástavba v tejto časti postupne
zahusťovala, no naďalej si uchovávala vidiecky charakter.
Po výraznom rozvoji v 18. storočí sa rast spomalil
a rozsah intravilánu sa prakticky zachoval až do konca 19.
storočia. Opätovné zvýšenie rastu nastalo až v priebehu 20.
storočia, keď Stupava začala postupne strácať charakter
vidieckeho sídla. Rozvoju urbanistickej štruktúry v 20.
storočí bude venovaná samostatná štúdia.
Analýza prameňov, ktorým je venovaná táto štúdia,
umožňuje načrtnúť vývoj urbanistickej štruktúry
Stupavy. Miera presnosti jej rekonštrukcie je priamo
úmerná presnosti prameňa, z ktorého vychádza, pričom
v zásade platí, že čím novší pramenný materiál, tým
podrobnejšiu rekonštrukciu je možné vyhotoviť.
Vzhľadom na úzku špecializáciu je však štúdia len
malou súčasťou mozaiky umožňujúcej vytvoriť obraz
o dejinách osídlenia Stupavy. Prácu by bolo vhodné
doplniť o ďalšie štúdie venujúce sa vývoju katastrálneho
územia, hospodárskym dejinám, vývoju dopravnej siete
a podobne.
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Nepísané dejiny Dračieho
hrádku nad Borinkou
Zdeněk Farkaš
Pri pohľade od rieky Morava sa za Stupavou vypína
mohutný masív Kozliska s výrazným skalným blokom
v popredí, dnes čiastočne skrytým v hustom lesnom
poraste. Na ňom sa nachádzajú romantické ruiny hradu
Pajštún. Dejinám tejto pozoruhodnej a širokej verejnosti
dobre známej fortifikácie nedávno venoval pozornosť
známy historik I. Mrva na stránkach ročenky Stupava.1
Menej známe je, že v blízkosti Stupavy, a to priam
v jej katastri, sa nachádza aj ďalšia ruina stredovekej
pevnôstky, na mapách označenej ako Dračí hrádok. Leží
približne 1 km východne od posledných domov obce
Borinka, pomerne hlboko vo vnútri juhozápadnej časti
Malých Karpát, na asi 400 m dlhom a pri úpätí 350 m
širokom výbežku vrchu Úboč, s ktorým ho spája výrazné
sedlo. Práve pod ním sa dolina Prepadlé prudko lomí
a vytvára slučku, ktorú rešpektuje aj Stupavský potok.
Ten predstavuje najbližší výdatný, ale v prípade akútneho
ohrozenia nepriateľom nedostupný zdroj pitnej vody
bývalých obrancov. Výškový rozdiel medzi hladinou
vodného toku a najvyšším bodom Dračieho hrádku
dosahuje takmer 98 m.
Vyvýšenina a jej posádka tak mala pod priamou
kontrolou cestu prechádzajúcu od Stupavy cez Prepadlé údolie smerom na Košiarisko a ďalej k Lozornu
či Svätému Juru. Dnes je to
pomerne
nevýznamná
lesná
komunikácia, ale v niektorých
obdobiach zrejme bola jedným
z vedľajších komunikačných
ťahov umožňujúcich prechod cez
Malé Karpaty, na ktorého význam
môžu poukazovať aj iné, dnes už
tiež zaniknuté fortifikácie pri jeho
trase. Priamo pod Hrádkom sa na
túto cestu pripájala komunikácia
umožňujúca prechod cez Biely
kríž do Rače a Svätého Jura. Na jej
už zabudnutý význam poukazujú
zaujímavé archeologické nálezy,
občas nachádzané popri nej.
Prirodzenú obranu Dračieho
hrádku zaisťovali z troch strán
strmé úbočia. Jedinú schodnejšiu
prístupovú cestu nad sedlom
k vrchu Úboč dodnes pretína
krátky, do pravého uhla zalomený Ruina veže Dračieho hrádku

hlinený násyp, ktorý sa pozvoľna vytráca ako na
západnom, tak aj na východnom svahu. Pravdepodobne
ide o pozostatok rozrumenenej drevozemnej hradby
chránenej predsunutou priekopou, ktorú dosť poškodili
pri výstavbe a neskoršej likvidácii stĺpov elektrického
vedenia. Popod val vstupuje zo západu do opevnenia
ešte dnes zreteľná vozová cesta, ktorej trasu možno
sledovať hodný kus aj na hrane protiľahlého svahu.
Približne stred ostrožne pretína ďalšia, tentoraz
neprehliadnuteľná, asi 12 m široká, do skalného podložia
zasekaná a dnes z veľkej časti zasypaná priekopa. Za
ňou, na miernej vyvýšeninke, približne vo vzdialenosti
17 m, sa nachádzajú zvyšky mohutnej hranolovej veže
s vonkajšími rozmermi 10 x 10 m2. Postavili ju
z lomového kameňa spájaného kvalitnou vápennou
maltou a hrúbka múrov na úrovni súčasného terénu
dosahuje 2,5 m. Podľa funkcie, rozmerov i technológie
výstavby jednoznačne stredoveká budova vysunutá
k priekope bola zrejme najdôležitejšou obrannou
murovanou stavbou hradu, ktorá azda v sebe kombinovala
hlavné úlohy donjonu (hlavnej obytnej veže) a bergfritu
(predovšetkým obrannej veže), kryjúcou svojou hmotou
obytné a hospodárske budovy na ploche hrádku zo
strany predpokladaného hlavného smeru útoku.
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LEGENDA:
- strom
- liata maltová dlážka
Sonda II/94

- piesčitý podklad pod dlážku
- základové lôžko múru
- kameň

K. j.

K. j.

Sonda I/93

K. j.

Obj.
VEŽA

Obj.

Plán odkrytej plochy Dračieho hrádku v rokoch 1993 až 1995

V odbornej literatúre sa Dračí hrádok zvykol považovať
za samostatný strážny objekt alebo predsunutú strážnu
vežu blízkeho Pajštúna.3 Prvý archeologický výskum tu
uskutočnil v rokoch 1940 a 1941 profesor V. Ondrouch,
ktorý v tom čase pracoval aj na odkrývaní rímskej stanice
v Stupave. Južne od veže našiel zvyšky liatej maltovej
podlahy, ktorú považoval za súčasť pravouhlej budovy
s rozmermi 10,9 x 9,1 m. Zachytené zvyšky architektúry

Dračí hrádok na kolorovanej kresbe Teodora Weisza z roku 1871
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pripísal dobe rímskej, pričom nevylučoval, že aj torzo
stredovekej veže postavili na základoch antickej strážnej
veže – burgusu.4 Novšie M. Slivka a M. Plaček nesúhlasili
s predpokladom V. Ondroucha, že najstaršiu stavebnú
fázu fortifikácie možno hľadať už v prvých storočiach
nášho letopočtu. Predpokladali však, že Dračí hrádok je
pozostatkom pôvodne kráľovskej strážnej fortifikácie
z druhej polovice 13. storočia, ktorú neskôr upravili
a rozšírili v 15. storočí. K jej
definitívnemu zániku malo podľa
nich dôjsť až po polovici 16. storočia.
Stotožnili ho totiž s doposiaľ
v teréne neidentifikovaným hradom
z okolia Bratislavy s názvom DrachKugel-Schlos, ktorý je zobrazený na
tzv. Meyerovej rytine z roku 1563
s námetom korunovácie Maximiliána II.5
Pretože v archívoch sa doposiaľ
nepodarilo nájsť písomné pramene
viažuce sa k Dračiemu hrádku,
rozhodujúce informácie o ňom
mohol priniesť iba archeologický
výskum. Ten z iniciatívy a za
spolupráce klubu Orlie hniezdo z organizácie Strom života uskutočnili
pracovníci Archeologického múzea,
súčasti Slovenského národného
múzea v Bratislave, v rokoch
1993 až 1995. Terénne práce
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3D model kopca, na ktorom stojí Dračí hrádok

boli spočiatku zamerané na revíziu starších výkopov
V. Ondroucha. Napokon sa v lesnom poraste kombináciou
samostatných sond a plošného odkryvu podarilo odkryť
takmer súvislú plochu s rozlohou okolo 370 m2. Ležala
na juh od zvyškov veže. Z východnej a sčasti aj západnej
strany ju ohraničovali ostré terénne zlomy, na severe
hrana výrazného terénneho stupňa, ktorý rešpektovala
aj pôvodná liata maltová dlážka a súvislá nekompaktná
vrstva kamennej deštrukcie pri úpätí veže. Na juhu
priliehala k spodnému okraju terénneho stupňa, ktorý
očividne rešpektovala aj stredoveká drevená architektúra.
Na mieste, kde M. Slivka a M. Plaček predpokladali
vnútorné nádvorie ohraničené neskorogotickým až
renesančný opevnením, na najvyššom mieste Hrádku, bola
situovaná zatiaľ jediná samostatná zisťovacia sonda. Žiaľ,
zánik klubu Orlie hniezdo a chýbajúce finančné krytie
už neumožnili pokračovať v plánovaných prácach, ktoré
sa mali v ďalších sezónach sústrediť predovšetkým na
blízke okolie jedinej tu viditeľne zachovanej murovanej
architektúry a na plochu medzi úpätím veže a priekopou.
Napriek tomu archeologický výskum a niektoré ojedinelé
nálezy, azda sčasti získané aj pomocou detektorov kovov,
umožňujú načrtnúť základnú predstavu o vývoji tohto
zaujímavého malokarpatského opevnenia, a to snáď aj
v širších stredoeurópskych súvislostiach.
Zatiaľ najstarším dokladom prítomnosti človeka
na ploche dnešného Dračieho hrádku je fragment
z pravdepodobne dvojuchej šálky ludanickej skupiny, ktorý
sa podarilo nájsť pri archeologickom výskume. Nehovorí
nič o osídlení tohto kopca, vypovedá len o možných
príležitostných aktivitách obyvateľstva z obdobia záveru
starého eneolitu okolo r. 4000 pred Kr. vo vtedajšom už
zalesnenom prostredí Malých Karpát. Približne do toho
istého kultúrneho okruhu zrejme patrí aj plochá medená
sekerka náhodne nájdená na skalnom hrebeni klesajúcom
do údolia. V tomto prípade možno len uvažovať, či tu

sekerku niekto stratil alebo či ju spolu s inými podobnými
nálezmi v horskom prostredí možno spájať s obetnými
úkonmi na počesť nám neznámych „nadprirodzených“ síl.
Nový archeologický výskum vyvrátil predpoklad
o tunajších stavebných aktivitách rímskych légií a napokon
sa ukázalo, že maltová plocha, pôvodne považovaná
za dlážku domu, spevňovala otvorený priestor, akési
nádvorie, obklopené drevenými budovami postavenými až
v 13. storočí. Napriek tomu sa v jednej z numizmatických
zbierok nachádza strieborný denár cisára Marca Aurelia
Commoda Antonina (vládol v rokoch 180 až 192), ktorý
údajne našli na Hrádku. Nemusí však byť dokladom
prítomnosti rímskych vojakov a bez iných, s ním súčasných
nálezov nemožno ani vylúčiť, že sa sem dostal až neskôr,
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napr. ako starožitnosť, šperk alebo kus suroviny. Prvé
súvislé osídlenie na ploche Dračieho hrádku je doložené
z obdobia včasného stredoveku, keď bolo aj okolie
Stupavy už dlhší čas pod kontrolou slovanských kmeňov.
Na ploche archeologického výskumu sa v kultúrnej vrstve
našli pomerne drobné, akoby chôdzou polámané črepy
nádob zväčša vajcovitého tvaru s najväčšou vydutinou
v hornej časti tela a s von vyhnutým okrajom. Zhotovili ich
z piesčitej hrnčiarskej hliny, niekedy s drobnou prímesou
sľudy. Minimálne pri ich záverečnej úprave použili pomaly
rotujúci hrnčiarsky kruh. Výzdoba hrncov pozostávala
z jednoduchých i viacnásobných rytých vlnoviek, charakteristických ako pre záver predveľkomoravského, tak
aj pre veľkomoravské až poveľkomoravské obdobie,
teda pre celé 9. storočie s presahom do 8. i 10. storočia.
Viacnásobné vlnovky na vnútornej strane niektorých
okrajov však nevylučujú datovanie aspoň časti nálezov
do 1. tretiny 9. storočia a teda aj vznik opevnenej osady
už v predveľkomoravskom období. Vtedy pravdepodobne
vznikol tiež zatiaľ nepreskúmaný šijový val s priekopou
nad sedlom medzi kopcom Úboč a Dračím hrádkom.
Na predveľkomoravský vek „hradiska“ azda poukazujú
aj zatiaľ ojedinelé liate bronzové nákončia opaskov
s plastickou výzdobou. Jedno z nich, výrazne pozlátené,
skrášľuje unikátna ženská postava, akoby sa zvíjajúca
v rytme tanca. Podobné opaskové kovania sú dedičstvom,
ktorého korene siahajú do doby avarského kaganátu. Ich
nálezy na opevnených sídliskách v Malých Karpatoch
však už v súčasnosti nie sú ojedinelé. Do 9. storočia
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Kľúče z Dračieho hrádku

najskôr patria aj listovité železné hroty šípov s kužeľovitou
tuľajkou či strelky so spätnými háčikmi, sporadicky
nachádzané pri vale alebo v okolitom lese. S mladším
vrcholnostredovekým hradom pravdepodobne nemožno
spájať ani fragment železnej bojovej sekery s tzv. tŕňmi pri
otvore.
Pomerne vysoké datovanie aspoň časti slovanských
nálezov z Dračieho hrádku nevylučuje, že opevnenie
vzniklo ako útočisko či strážny alebo oporný bod,
ktorý spolu s inými súčasnými alebo aspoň v tejto dobe
revitalizovanými opevneniami (Okopanec, Neštich
a pod.) vytváral obrannú líniu na hranici medzi Moravským
a Nitrianskym kniežatstvom v období pred ich násilným
zjednotením. Po ňom väčšina z nich stratila svoj pôvodný
význam. Železné hroty šípov z blízkosti valu by mohli byť
dokladom realizácie násilného integračného programu,
ktorého výsledkom bol štátny útvar, pre ktorý sa neskôr
vžil názov Veľká Morava.
Zo 4 296 zlomkov keramiky, získaných počas
archeologického výskumu v rokoch 1993 až 1995, možno
takmer 98% zaradiť do obdobia vrcholného stredoveku.
Podľa charakteristických tvarov i spôsobu spracovania
hliny ich zhotovili predovšetkým počas druhej polovice
13. storočia. V duchu vtedy uplatňovanej obrannej
doktríny zmenšili plochu pôvodného slovanského hradiska
asi na polovicu. K hlavným fortifikačným prvkom
patrila mohutná šijová priekopa zasekaná do pevného
skalného podložia, za ktorou postavili mohutnú, istotne
niekoľkoposchodovú obrannú kamennú vežu. Väčšia časť
hradu, podobne ako pri väčšine vtedajších podobných
fortifikácií, a to nie iba v Uhorsku, však pozostávala
z drevených, najskôr len prízemných budov zrubového
typu, rozložených dookola nad strmými svahmi.
Z protipožiarnych, estetických i tepelnoizolačných
dôvodov ich steny pokrývala hlinená omietka. Vonkajšia
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Fragment stredovekej nádoby z "kuchyne" Dračieho hrádku

strana dreveníc, azda v prielukách doplnená pevným
plotom, zrejme vytvárala aj hlavnú obrannú líniu nad
strmými zrázmi do údolia – inak nedoloženú hradbu.
Budovy boli pravdepodobne rozmiestnené tak, že
opevnenú plochu delili na menšie funkčne odlišné časti
hospodárskeho a rezidenčného charakteru s čiastočne
do terénu zapustenou kuchyňou v blízkosti obytnej veže.
Z výbavy kuchyne sa okrem klasických hrncov zachovali aj
zlomky hlinených kanvíc so strmeňovým uchom, džbánov,
krčahov a závesných kotlíkov. K zvláštnym tvarom patrili
zlomky veľkých lievikovitých nádob kónického tvaru
s rozšíreným a vodorovne zrezaným ústím a s vnútornou
výzdobou v tvare širokých rytých vlnoviek. S ich blízkymi
analógiami sa možno stretnúť predovšetkým v 13. storočí
v dolnorakúsko-juhomoravskom priestore, kde sa považujú za pomôcky pri spracovaní mlieka. Komunikačný
priestor medzi predpokladanou kuchyňou, vežou
a ostatnými stavbami vytváralo drobné, výrazne na západ
sklonené nádvorie pokryté liatou maltovou dlážkou
s rozmermi minimálne 14 x 11,4 m. Práve tú pokladal
V. Ondrouch za pavimentum rímskej stavby a napokon
viedla aj k dnes už nepresvedčivej a nesprávnej rekonštrukcii
pôvodnej zástavby hradu po prvej výskumnej sezóne
v roku 1993.6 Podľa nálezov železných podkov, súčastí
vozov i rôznych pracovných nástrojov (kosáky, nožnice,
rašpľa, vrták, nožíky, sekerka, rôzne kovania, klince
a pod.) hospodárska časť hradu sa nachádzala na najlepšie
chránenej, na juh vysunutej časti tiahleho hrebeňa.
Podľa pôvodného zámeru azda mala drevenú zástavbu,
predovšetkým hradbu, postupne nahradiť nová murovaná
architektúra, z ktorej sa okrem veže zachovala iba časť
západného obranného múru, a to ešte iba v podobe
základovej ryhy s vrstvou malty na povrchu pôvodného
skalného terénu. Avšak skôr ako mohli práce pokročiť,
drevené domy podľahli mohutnému požiaru, pri ktorom

sa hlinená omietka domov spiekla na keramickú mazanicu
a pôvodne hnedá lesná pôda získala hrdzavočervené
zafarbenie. Odvtedy aj veža začala podliehať postupnej
deštrukcii. Početné, tvarovo veľmi variabilné hroty šípov
a iných militárií nachádzané na ploche hrádku i v jeho
predpolí napovedajú, že príčinou požiaru bol priamy,
zrejme úspešný ozbrojený útok. Podľa koncentrácie hrotov
šípov smeroval hlavný nápor po hrebeni od bývalého
„veľkomoravského“ valu smerom k hlavnej veži, napokon
sa však bojovalo na ploche celej fortifikácie a niektoré
„zablúdené“ šípy dokonca zaleteli až pomerne hlboko do
údolia. Rýchly pád hradu okrem početnej prevahy útočníkov
zrejme zapríčinil aj rýchlo sa šíriaci požiar, pričom podľa
objímok z drôtu, zachovaných na niektorých strelách, sa
útočníci snažili zapáliť Dračí hrádok už počas počiatočnej
fázy útoku pomocou zápalných šípov. Na rýchly zánik
drevených stavieb poukazujú aj početné, predovšetkým
železné predmety z ich pôvodného vybavenia, ktoré
by si inak útočníci pravdepodobne pri nasledovnom
plienení odniesli. Napriek tomu však možno rátať s tým,
že všetko cenné, čo nestačil zničiť oheň a neuniklo oku
víťazov, zmenilo svojho majiteľa, a to vrátane zbraní a
vojenského výstroja. Nenašli sa však žiadne pozostatky
padlých obrancov či útočníkov. Zrejme im bol dopriaty
riadny, alebo aspoň improvizovaný pohreb. Po zničujúcom
požiari už pevnôstku neobnovili. Život i úloha obrany tohto
regiónu sa azda presunuli na blízky hrad Pajštún, ktorý by
tak mohol byť nasledovníkom Dračieho hrádku. Ojedinelé
nálezy potom už len poukazujú na príležitostné návštevy
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zrúcanín v 17., ale predovšetkým v 19. až 21. storočí. Boli
späté predovšetkým s poľovačkami na zver v okolitých
lesoch, turistikou i s romantikou hľadania „pokladov“.
V žiadnom prípade tak Dračí hrádok nemohol byť
predlohou pre oveľa mladší hrad Drach-Kugel-Schlos
z „Meyerovej rytiny“ zo 16. storočia.
Podľa charakteristických znakov keramiky a typologickej skladby kovových predmetov (súčasti výzbroje
a výstroja bojovníkov, stavebný materiál, nástroje, súčasti
uzamykacích mechanizmov, charakteristické prstene so
štítkom a predovšetkým mince – viedenské fenigy razené
českým kráľom Přemyslom Otakarom II.) možno výstavbu
hradu položiť do obdobia po polovici 13. storočia, pričom
pomerne rýchlo sa dočkal násilného zániku.
Pri konfrontácii historických správ s archeologickými
nálezmi sa nedá vylúčiť, že Dračí hrádok by mohol byť
v klosterneuburskej kronike spomínaným hradom Stupava,
ktorý obsadili české vojská Přemysla Otakara II. takmer
priamo za pochodu, či už 13. apríla 1271 alebo v dvoch
až troch najbližších dňoch, a pri ktorého obrane zahynul
komes Alexander. Jeho odvaha našla uznanie aj v očiach
uhorského panovníka Štefana V., ktorý jeho potomkov
Dominika a Karola odškodnil donáciou na územie dnešnej
Vysokej pri Morave. Dračí hrádok by tak mohol byť aj
tým pohraničným komitátnym hradom Stupava, ktorý
niektorí historici často spájajú s hypotetickou fortifikáciou
obklopenou vodou, údajnou, zatiaľ inak nedoloženou
predchodkyňou dnešného stupavského kaštieľa. Hrad
Stupava, a ak s ním stotožníme Dračí hrádok, tak ani ten sa
už neobjavuje v písomných prameňoch o uhorskom ťažení
Přemysla Otakara II. v r. 1273, ani v správach o neskorších
ozbrojených akciách pánov z Köszegu alebo rakúskeho
vojvodu Albrechta.7
Ďalšie informácie o Dračom hrádku tak už zrejme môže
poskytnúť len prípadný budúci archeologický výskum.
S problematikou stredovekých opevnení pri Borinke
súvisí aj málo známy pás valov na svahu Úboča, vzdialený
asi 500 m od Dračieho hrádku. Na niektorých mapách je
označený ako Starý zámok a niekedy sa obidve polohy
zvyknú zamienať. Dnes pozostáva zo zemného násypu vy-

Závesný železný zámok tzv. ruského typu zo Starého zámku

sokého 1 až 1,1 m, ktorý sa zachoval v dĺžke takmer 329 m.
Pretína spojnicu medzi Dračím hrádkom, vrchom Úboč
a pokračovaním „Trubskej cesty“ cez Kozlisko k hradu
Pajštún. Sčasti lemuje strmý zráz okraja menšieho údolia
s drobným vodným tokom. Žiaľ, jeho najdôležitejšiu časť na
najprístupnejšej, a teda najexponovanejšej strane obrátenej
k Dračiemu hrádku zničili početné mladšie úvozové cesty,
no predovšetkým stavba lanovky z borinského kameňolomu do stupavskej cementárne. Na pôvodnej úrovni terénu
je val široký približne 5 m a z vnútornej strany ho lemuje
tiež asi 5 m široká priekopa. Podľa stôp po postupnom
opustení staveniska zrejme dočasný tábor ani nedokončili
a v súčasnosti ho nevieme bližšie časovo zaradiť.
Pravdepodobne ho budovali v stredoveku, ale či s časom
jeho výstavby súvisí železný závesný pružinový zámok tzv.
ruského typu s valčekom zdobeným ryhovaním, aké boli
v našom prostredí obľúbené predovšetkým v 14. a 15. storočí, môže ozrejmiť tiež až budúci archeologický výskum.8
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ÚRADNÍCI PANSTVA STUPAVA
V RUDOLFÍNSKOM OBDOBÍ
Frederik Federmayer
Výskum feudálnych panstiev má v slovenskej historiografii pomerne dlhú tradíciu. V minulosti sa však autori
zameriavali predovšetkým na objasnenie majetkovoprávnych a hospodárskych otázok ich historického vývoja.
Archivári zase sústreďovali svoju pozornosť na archivárske
spracovanie a zinventarizovanie archívov feudálnych rodov a panstiev, ktoré sa po roku 1945 dostali do vlastníctva
štátu. Len veľmi malá pozornosť sa venovala zemepanskému úradníctvu, a ak, tak len vo všeobecnej rovine.1
V súčasnosti moderný archontologický výskum
zameriava našu pozornosť aj na túto časť spoločenských
elít.2 Zemepanskí úradníci zohrávali v minulosti dôležitú
úlohu pri správe panstiev. Mnohé hrady a kaštiele neboli
stálymi rezidenčnými sídlami feudálov a tamojší úradníci
boli so svojimi správnymi, vojenskými a súdnymi
kompetenciami ako zástupcovia týchto pánov fakticky
rozhodujúcimi osobami na ich panstvách.
V tejto štúdii si chceme predstaviť úradníctvo
stupavsko-pajštúnskeho panstva v ranonovovekom období, presnejšie v období vlády cisára a uhorského kráľa
Rudolfa II., ktorý v Uhorsku vládol v rokoch 1576 – 1608.
Vyše tri desaťročia jeho panovania sa prekrývajú
s obdobím vrcholného humanizmu a renesancie, pre ktoré
bol charakteristický zvýšený záujem spoločenských elít
o vzdelanie. Po celej Európe, ale aj v Uhorsku, vznikali
nové školy, kde sa mohli vzdelávať študenti zo všetkých
vrstiev vtedajšej spoločnosti. Zo škôl vychádzali vzdelaní
mladíci, ktorí popri duchovných povolaniach čoraz
častejšie nachádzali uplatnenie aj v svetskej správe ako
kráľovskí, stoliční, mestskí či veľmi často zemepanskí
úradníci. Práve počas renesancie sa úradníctvo feudálnych
panstiev spoločensky emancipovalo. Tvorili ho vzdelané
a rozhľadené osoby, často šľachtického pôvodu. V tomto
období došlo zároveň k významným štrukturálnym
zmenám aj na dvoroch aristokracie a majiteľov hradných
panstiev. Panské služobníctvo sa profesne špecializovalo
a zaslúžilí familiári prenikali do správy panstiev svojich
patrónov.3 Ich posty boli dobre platené, navyše feudálni
páni nezriedka dávali či predávali svojim úradníkom za
verné dlhoročné služby majetky na panstve do doživotnej,
či dokonca dedičnej držby. Tým si úradníkov a ich rodiny
dlhodobo pripútavali k svojim panstvám a dvorom. Na
panstvách tak vznikali úradnícke dynastie, v ktorých sa
úradnícke posty v správe konkrétneho panstva odovzdávali
v rámci rodinných vzťahov.

Rudolfínske obdobie sme zámerne vybrali aj z iného
dôvodu. Koncom 16. storočia totiž došlo na stupavskopajštúnskom panstve k významnej zmene majiteľov.
Z pohľadu archontologického výskumu je preto zaujímavé,
ako sa tieto zmeny odrazili na miestnom zemepanskom
úradníctve. Po takmer polstoročí držby panstva významným
ríšskym grófskym rodom Salmovcov (od roku 1552),
keď panstvo patrilo k sídlam prešporských županov Ecka
v. Salma († 1574) a Mikuláša v. Salma († 1580), Stupavu
získali noví majitelia (obr. č. 1).4 V roku 1583 a 1592 ju
cisársky radca gróf Julius Salm ml. založil prešporskému
županovi Mikulášovi Pálffymu († 1600). Panstvo tak získali
domáci uhorskí magnáti Pálffyovci, príslušníci tzv. novej
aristokracie, ktorá v 17. storočí patrila k elite Uhorského
kráľovstva. Keďže však Mikuláš Pálffy trpel neustálym
nedostatkom peňazí, zakrátko panstvo založil svojej sestre
Kataríne a jej manželovi, barónovi Štefanovi Illyesházymu
(† 1609), neskoršiemu uhorskému palatínovi.5 Konečne
v roku 1603 panovník celé panstvo daroval vdove a deťom
nebohého Mikuláša Pálffyho.6 V rudolfínskom období tak
stupavský, resp. pajštúnsky hrad, nazývaný vtedy neraz
dvoma až troma rôznymi menami (Stompffa, Paulenstein,
Borostyánkő), patril skutočne najvýznamnejším magnátom
vtedajšieho Uhorska.7

Obr. č. 1. Erb rodu Salm (kresba M. Cyrany)
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Keďže stupavské panstvo nebolo veľmi rozsiahle,
štruktúra jeho úradníckej správy bola pomerne jednoduchá.
Na čele panstva stál hradný prefekt, niekedy označovaný aj
ako provizor (prefectus arcis, provisor arcis), ako priamy
zástupca majiteľov. V časoch vojenského ohrozenia
panstva sa tento hlavný úradník stal aj hradným kapitánom
(capitaneus arcis) a kumuloval tak v jednej osobe civilnohospodársku aj vojenskú správu panstva. Prefektovi
boli podriadení dvaja nižší úradníci. Hradný kastelán
(castellanus arcis) mal na starosti správu samotného
hradu, pravdepodobne aj novovzniknutého panského
sídla v mestečku Stupava, ako aj správu lesov v chotári
panstva. Účtovník panstva (rationista) viedol hospodárske
záznamy a účty príjmov a výdajov panstva. Týmto štyrom
hlavným úradníkom panstva boli podriadení ďalší nižší
zamestnanci panstva ako pisári, obilníci, hájnici, drábi
a pod. Výskumom dobových archívnych prameňov sa nám
podarilo identifikovať štrnásť osôb, ktoré v rudolfínskom
období zastávali spomínané významnejšie posty v stupavskej zemepanskej správe. Približuje ich nasledujúci,
zatiaľ stále nie celkom kompletný prehľad:
Archontologický prehľad úradníctva panstva
Stupava-Pajštún (1576 – 1608)
Prefekt/provizor panstva
< 1576 – 1580 (1586): Thomas Dietrich
1580 – 1586: Martin Dietrich
1587 – 1591: Wolfgangus Kaininger
1593 – 1595, 1600 >: Georgius Drasa
1597 – 1598: Georgius Vörösváry
1603 – 1608 >: Mathias Literatus Moritzky-Moritschein
Kapitán hradu Stupava
1588 – 1591: Wolfgangus Kaininger
1593 – 1595: Georgius Drasa
1596: Georgius Vörösváry

Obr. č. 2. Pečať Wolfganga Kainingera z roku 1587.
Foto: Frederik Federmayer.

v službách rakúskeho rodu Pucheim.8 Za Pálffyovcov
a Illyesházyovcov boli do služieb prijatí aj domáci uhorskí
šľachtici, z ktorých však väčšina tiež nepochádzala
z regiónu Záhoria. Výnimku azda tvorili len kasteláni Jakub
Mlynár a Bartolomej Šramko (Schramko), ktorí mohli byť
z domáceho prostredia.9 Pomerne veľký počet stupavských
úradníkov bol však zviazaný pracovne, resp. rodinne
s okolitými hradnými panstvami, najmä so susedným
Svätým Jurom a Pezinkom (Krištof Gardony, Juraj
Drasa, Mikuláš Jelšič), alebo s pálffyovským Červeným
Kameňom (Matej Moritzky, Ferdinand Wethle). Podobný
pôvod mal aj v Stupave Illyesházyovcami dosadený

Kastelán hradu Pajštún/Stupava
< 1576: Jacobus Mlynár-Müller
1584: Bartholomeus Schramko
1586 – 1593: Christophorus Gardony
Účtovník panstva
< 1576: Bartholomeus Omulcus
1577: Wolfgangus Igl
1591 – 1594: Balthasar Schalla/Scholl (salmovský)
1584 – 1595: Nicolaus Jelsich (illyesházyovský)
1604 >: Ferdinandus Wethle (pálffyovský)
Mená stupavských zemepanských úradníkov dokladajú, že väčšinou išlo o cudzincov, ktorí nemali pôvod
v regióne Záhoria. V období Salmovcov prevažovali
cudzinci z ríšskych krajín ako Dietrichovci alebo napr.
prefekt Wolfgang Kaininger (obr. č. 2, 3). Tento skúsený
zemepanský úradník pôvodne pôsobil ako provizor
hradného panstva v mošonských Kopčanoch (Kittsee)
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Obr. č. 3. Erb ríšskeho rodu Kaininger
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Tomáš Dietrich
*cca 1519 – † 1586
prefekt panstva Stupava
I. (Veronika N.)
II. (Agneša Walterskirchen)

Ján z Witence
† po 1557
najvyšší mincmajster
Českého kráľovstva
I: Martin
*cca 1553 – † pred 1602
prefekt panstva Stupava
(Ludmila z Witence)

Vavrinec Dietrich
*1610 – † 1641

Gašpar
sp. 1558

František
*cca 1579 – † pred 1615
(Barbora Mauthner)
2. manž. Mgr. Ján Heer

Anna
sp. 1558, † po 1594
(Juraj Ahorn v. Theben)
Tomáš
sp. 1602
potomkovia
stupavskí
Troyerovci

Alžbeta
sp. 1602 – 1616
(Joachim Troyer)
*cca 1580 - † po 1619

Juraj Walterskirchen v. Wolfsthal
† 1548
kráľ. tridsiatnik v Magyar Ovári
II: Pavol Wilhelm
sp. 1587, † po 1602
Eva Richter
Margita
† pred 1665
sp. 1602 † pred 1653
I. (Martin Vaskovich) (Ezechiel Richter)
II. (Andrej Horváth)

Genealógia rodu Dietrich

prefekt Juraj Vörösváry (Weöreöswáry), ktorý sa neskôr
stal richtárom Skalice (1603).10 Pramene k výskumu rodín
týchto úradníkov preto treba hľadať nielen v Stupave, ale aj
na týchto panstvách. Napríklad vo svätojurskom farskom
kostole sa dodnes zachoval veľmi cenný renesančný epitaf
salmovského stupavského kastelána Krištofa Gardonyho
a jeho manželky Kataríny Wiennerovej.11 Stupavskí úradníci
boli síce šľachtici, avšak ich rody nie sú veľmi známe, resp.
genealogicky spracované. O niektorých máme skutočne
len kusé zmienky. Nepoznáme zatiaľ, napríklad, predkov
pálffyovského prefekta Mateja Moritzkého-Moritscheina.
Formálna podoba jeho erbu, ktorého hlavným symbolom
bola hlava leva, však naznačuje, že pravdepodobne
išlo o šľachtica neuhorského pôvodu (obr. č. 4).12
V Prešporskej stolici rod pôsobil v pálffyovských službách.
Matejov brat Ján Moritzky-Moritschein († po 1626) žil
v Suchej nad Parnou a po roku 1616 zastával post prefekta
červenokamenského panstva.13 O Matejovi vieme, že bol

Obr. č. 4. Pečať Mateja Moritscheina z roku 1614.
Foto: Frederik Federmayer.

prefektom v Stupave ešte aj v roku 1617. Zastával tiež
post stupavského kapitána. V mestečku sa trvalo usadil,
vlastnil tu dom a mlyn. Ten po jeho smrti zdedila dcéra
Katarína Moritzká († 1622), manželka prešporského
patricija a senátora Krištofa Partingera.14 Zatiaľ úplne
neznámy pôvod má salmovský účtovník Bartolomej
Omulcus. Podarilo sa nám získať informácie len o jednom
jeho príbuznom (synovi?) Joachimovi Omulcovi. Tento
bol v rokoch 1605 – 1619 kráľovským poštmajstrom
v Ružomberku.15 K rodom ďalších úradníkov sa zachovali
početnejšie zmienky, takže vieme rekoštruovať ich rodiny
aj do podoby genealogických tabuliek.
Rod Dietrich
Jediný rod, ktorý sa počas 16. storočia trvalejšie usadil
v Stupave, boli Dietrichovci. Ich pôsobenie v mestečku
a na samotnom panstve môžeme ohraničiť približne
rokmi 1550 – 1640 a celkovo až štyrmi generáciami.
O rode sme už písali v inej staršej štúdii, preto teraz len
zrekapitulujeme najdôležitejšie informácie a doplníme
ich o výsledky našich posledných výskumov.16 Dnes už
s istotou vieme, že rod prišiel do Stupavy so Salmovcami.
V roku 1552 gróf Eck Salm po prevzatí panstva vymenoval
na čelo svojej stupavskej správy svojho familiára Tomáša
Dietricha. Ten na prefektskom, resp. provizorskom poste
zotrval celých 29 rokov. Niekedy po roku 1580 začal zo
zdravotných dôvodov a pre starobu postupne prepúšťať
kompetencie svojho úradu najstaršiemu synovi Martinovi.
Toho približne od roku 1581/1582 môžeme považovať za
nového prefekta. Martin Dietrich potom stál na čele panstva
až do roku 1586, do smrti svojho otca.17 Nevieme prečo, no
Salmovci s Martinom na tomto poste natrvalo nepočítali
a dosadili na prefektské miesto Wolfganga Kainingera.
Martin s rodinou však v Stupave ostal, a to aj napriek tomu,
že rod vlastnil majetky aj v Dolnom Rakúsku.18 Tie vyženil
Tomáš Dietrich vo svojom druhom manželstve s Agnešou
Walterskirchenovou z Wolfsthalu. Rezidenciou rodu sa
však stala Stupava. Majetok v rozsahu dvoch usadlostí
priamo v mestečku získal Tomáš od Salmovcov za verné
služby už v roku 1558. Donáciu potvrdil ešte v tom istom
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Obr. č. 5. Pečať Tomáša Dietricha z roku 1578.
Foto: Frederik Federmayer.

Obr. č. 6. Pečať Juraja Drasu z roku 1597.
Foto: Frederik Federmayer.

roku aj panovník Ferdinand I. Išlo fakticky o pozemky
s pustými usadlosťami (sessio desertae), ktoré rod premenil
na svoj šľachtický majetok a vystaval si na nich šľachtickú
kúriu. O rok nato Tomáš k majetku prikúpil od šľachtického
rodu Wailpach vinice vo Svätom Jure.19
Tomášov syn Martin sa angažoval aj mimo panstva.
V rokoch 1577 – 1578 a 1594 – 1595 sa spomína vo funkcii
kráľovho človeka – splnomocnenca (homo regius). Potom
v roku 1597 pôsobil na poste výbercu cirkevných desiatkov
na stupavskom panstve.20 Posledná zmienka z roku 1600
ho zaznamenala vo vojne s Turkami, keď bol jedným
z veliteľov v pevnosti Sečany. Za zmienku nepochybne
stojí Martinova manželka Ludmila z Vitenče (z Witence),
ktorá pochádzala z českej šľachtickej rodiny. Jej otec Ján
bol istý čas najvyšším mincmajstrom Českého kráľovstva.
K dohodnutiu sobáša došlo istotne sprostredkovane cez
Martinových patrónov Salmovcov. V roku 1550 si gróf
Eck Salm zobral za manželku Katarínu z Pernštejna.
Šľachtici z Vitenče patrili k okruhu spriaznenej nobility
Pernštejnovcov a posielali na pernštejnský dvor aj svoje
dcéry.21 Je pravdepodobné, že aj Ludmila sa v sprievode
manželky Ecka Salma dostala do Uhorska, možno aj
priamo do Stupavy. Presné okolnosti jej zasnúbenia
s Martinom Dietrichom ani dátum sobáša však nepoznáme.
Keďže Dietrichovci už nevstúpili do služieb
Pálffyovcov, v prvej polovici 17. storočia vystupujú ako
samostatný stupavský šľachtický rod bez vzťahu k novým
zemepánom. V urbároch stupavského panstva z rokov
1592 a 1631 sa ich kúria spomína ako slobodný šľachtický
majetok. Príslušníci tretej a štvrtej generácie rodu sa
postupne od Uhorska odpútavali a zdržiavali sa častejšie na
svojich rakúskych majetkoch, resp. na viedenskom dvore.
Svoje uhorské majetky v Stupave a Svätom Jure dávali
do zálohu. Keď v roku 1641 zomrel Tomášov pravnuk

Vavrinec Dietrich, uhorská vetva rodu vymrela. Vavrincova
stupavská kúria prepadla ako odúmrť panovníkovi, ktorý
ju následne daroval majiteľovi panstva Pavlovi Pálffymu.
Polovica bývalého dietrichovského majetku však ostala aj
naďalej v šľachtických rukách. Išlo o podiely dvoch dcér
Martina Dietricha – Alžbety, manželky Joachima Troyera,
a Margity, manželky Ezechiela Richtera. Ich potomkovia,
najmä Troyerovci, potom žili na tomto majetku v Stupave
až do konca feudalizmu.22 Pretrvala aj stará dietrichovská
kúria, ktorú neskôr Pálffyovci prenajímali svojim
zemepanským úradníkom. Ešte v roku 1735 sa spomína
„Domus nobilitaris Dietrichianae“.
Jediným otvoreným problémom genealógie
stupavských Dietrichovcov je ich pôvod. Tomáš
Dietrich sa v roku 1559 spomína s predikátom „de
Jzprwg, Izprugh“.23 Lokalitu nevieme jednoznačne
identifikovať, je však zrejmé, že rod pochádzal
z ríšskych krajín. Neskôr ale uhorskí Dietrichovci začali
používať predikát zo svojho šľachtického majetku
v Stupave – de Stompha, von Stampfen, ako je už
v roku 1577 doložené pri Tomášovom synovi Martinovi.24
Významnou pomocou pri genealogickej identifikácii
rodu môže byť jeho erb. Poznáme ho z viacerých pečatí
Tomáša Dietricha z rokov 1553 – 1578 (obr. č. 5) ako aj
jeho syna Martina z roku 1593 a vnuka Františka z roku
1607. Heraldickým znamením rodu boli nebeské telesá
– polmesiac a hviezda.
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Rod Drasa
V posledných rokoch 16. storočia stál na čele správy
stupavského panstva prefekt Juraj Drasa. Vieme, že bol
šľachticom, ale o pôvode jeho rodu sa nám nezachovali
žiadne priame informácie. Vieme len, že išlo o cudzinca,
pretože s menom Drasa sa v Prešporskej stolici predtým

história

Juraj Drasa
*cca 1558 – † pred 1606
prefekt a kapitán hradu Stupava/Pajštún
provizor panstva Červený Kameň
(Dorota Dalmady) † po 1610
Maximilián
doložený 1595 – 1596

František
doložený 1595 – 1596

Helena
*cca 1585 – † po 1649
I. (Daniel Pružinský) † pred 1606
kráľ. tridsiatnik v Šaštíne
II. (Andrej Zmeškal) † pred 1627
III. (Tomáš Lipcsey) † pred 1647
šľachtic a kamenár v Pezinku

Margaréta
*cca 1595 – † po 1652
(Michal Horváth-Belliczicz)

Genealógia rodu Juraja Drasu

nestretávame. Znamením jeho šľachtického erbu bol
grif (obr. č. 6). V mladosti Juraj pôsobil ako familiár na
dvore Jána Krušiča, pána svätojurského panstva. Po jeho
smrti prešiel do služieb jeho vdovy Kataríny Pálffyovej,
ktorá sa vydala za Štefana Illyesházyho. Pravdepodobne v ich službách prišiel do Stupavy. Zaujímavé je, že
v rokoch 1597 – 1598 pôsobil aj na poste provizora hradu
Červený Kameň, teda bol v pálffyovských službách.
V roku 1600 sa však do Stupavy vrátil.25 Presný dátum,
dokedy Juraj Drasa stál na čele panskej správy v Stupave,
nepoznáme. Vieme, že zomrel medzi rokmi 1601 – 1606.
Ukončenie jeho tunajšej činnosti musíme predpokladať
najneskôr po tom, ako Štefana Illyesházyho obvinili
z urážky panovníka a v roku 1603 zbavili majetkov,
teda aj záložnej držby stupavského panstva. Sídlom
rodu Drasa sa však nestala Stupava, ale obec Čataj
a mesto Pezinok, kde Juraj získal v rokoch 1593/94
a 1596 kúriu a dom.26 Hoci mal Juraj dvoch synov,
zdá sa, že rod vymrel, alebo sa títo synovia z Uhorska
zakrátko vysťahovali. Súpis šľachty Prešporskej stolice
z roku 1650 totiž už žiadnych mužských členov rodu
nezaznamenal. Z Jurajových potomkov stojí za zmienku
dcéra Helena († po 1649), ktorá sa vydala za Daniela

Pružinského, kráľovského tridsiatnika v Šaštíne, a neskôr za šľachtica Tomáša Lipcseya, kamenárskeho
majstra v Pezinku.27 Najbližšiu rodinu Juraja Drasu
zobrazuje genealogická tabuľka.
Rod Jelsich (Jelšič)
Ďalším významným stupavským úradníkom Štefana
Illyesházyho a Kataríny Pálffyovej bol účtovník Mikuláš
Jelsich.28 Jeho predkov nepoznáme, ale podľa priezviska
predpokladáme, že išlo o šľachtica, ktorý sa do Prešporskej
stolice dostal spoločne s chorvátskymi kolonistami.
Znamením jeho šľachtického erbu bol grif držiaci tri
šípy (obr. č. 7). Mikuláš celú svoju mladosť pracoval pre
Štefana Illyesházyho. Po palatínovej smrti ostal v službách
jeho vdovy ako prefekt svätojurského panstva. V roku
1610 mu Katarína Pálffyová za verné dlhoročné služby
darovala kamenný dom aj s vinicami vo Svätom Jure,
ktorý sa následne stal rezidenciou jeho rodu. Jelsichovci sa
neskôr stali svätojurskými mešťanmi a pôsobili aj v správe
mesta. V službách Pálffyovcov však ostali; Mikulášov
syn Samuel pôsobil na dvore grófa Mikuláša Pálffyho.29
Jelsichovský rod počas jeho pôsobenia v Stupave a Svätom
Jure zobrazuje publikovaná genealogická tabuľka.

Mikuláš Jelsich
*cca 1569 – † po 1633
stupavský panský účtovník
svätojurský prefekt
(Anna Györkés)
Samuel
*cca 1619 – † 1664
svätojurský tribún
pálffyovský familiár
(Anna Krieger)
2. manž. Ján Viser
pezinský richtár

Ján
† po 1633

Barbora
† po 1633
(Juraj Weber)
kráľovský tridsiatnik
v Pezinku

Ján Györkés
† pred 1598
svätojurský panský účtovník

Anna
† po 1650
I. (Štefan Kürthy de Kis Udvarnok)
protonotár kráľ. personála
II. (Gabriel Ocskay)

Judita
† po 1646
(Tomáš Csúzy)

Alžbeta
† 1654
I. ( Rudolf Peck)
prešporský patricij
II. (Jakub Hartll)
prešporský senátor

Genealógia rodu Mikuláša Jelsicha

27

história

Obr. č. 7. Pečať Mikuláša Jelsicha z roku 1633.
Foto: Frederik Federmayer.

Obr. č. 8. Pečať Juraja Wethleho z roku 1578.
Foto: Frederik Federmayer.

Rod Wethle (Wettle, Wettel)
Účtovník Ferdinand Wethle patril k tým úradníkom,
ktorí do Stupavy prešli z pálffyovského panstva
Červený Kameň. Jeho otec Juraj Wethle tam v rokoch
1569 – 1585 pôsobil ako jeden z dvoch prefektov
panstva.30 Na panstve ho zamestnali ešte Fuggerovci,
po predaji Červeného Kameňa Pálffyovcom ostal
v ich službách. Ferdinand bol jeho mladším synom,
narodil sa okolo roku 1580 pravdepodobne v Častej
(vtedy pod názvom Schattmansdorf), kde rod vlastnil
zemiansky slobodný dom.31 Išlo o tzv. hagerovskú
kúriu s vinicami v Častej a Ompitále (Doľanoch),
ktorú ešte v roku 1576 získal Ferdinandov otec od
komorského radcu Jána Zermegha.32 Napriek tomu, že
o pôsobení Ferdinanda v Stupave je len jedna zmienka
z roku 1604, môžeme predpokladať, že tam pôsobil na

účtovníckom poste podstatne dlhšie, pravdepodobne aj
po roku 1608.33 Z jeho života poznáme niekoľko detailov.
V roku 1605 sa napríklad pred vojskami Š. Bocskaya
skrýval v uhorskej metropole Prešporku, kde býval v tzv.
Böhemovskom dome na Hlavnom námestí, ktorý patril
jeho príbuzným Armprusterovcom. Ďalej je ešte známe,
že v roku 1608 kúpil šľachtické majetky v Špačinciach pri
Trnave, avšak aj naďalej ostal v službách Pálffyovcov.34
Keď roku 1619 vojská sedmohradského kniežaťa
G. Bethlena začali obsadzovať Uhorsko, Ferdinand Wethle
sa podobne ako aj ďalší príslušníci pálffyovskej rodiny
a familiarity uchýlil na hrad Červený Kameň.35 Jeho osudy
v nasledujúcich mesiacoch nepoznáme, mali však tragické
vyústenie. Zatiaľ čo sa jeho patróni župan Štefan Pálffy
a novozámocký podkapitán Peter Koháry dostali do
zajatia sedmohradských vojsk, Ferdinand Wethle zomrel.

Juraj Maczkó de Szilvágh
spom. 1574, † pred 1595
salm. hlohovecký provizor
(Anna Eökres)
Karol
† medzi 1585/95
(Alžbeta Maczkó)
2. manž. Peter Goszthony

Karol Wethle
spom. 1595 – 1603

Juraj Wethle
spom. 1569, † po 1585
prefekt panstva Červený Kameň
(Anna Mária Hagh)
Mária
spom. 1575, † 1603
I. (Ján Risthen)
II. (Juraj Gienger)
III. (Pavol Armpruster)
hl. účtovník Uhor. komory
Alžbeta
spom. 1595 – 1603
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Katarína
† po 1589
(Fridrich Rottenberger)
salm. šintavský kastelán
Anna Zuzana
† po 1603
(Lukáš Balogh z Nebojse)
slúžny, zast. podžupan
Nitrianskej stolice

Regina
† po 1620
(barón Peter Koháry)
pálffyovský prefekt
hradov Červený
Kameň a Pajštún
novozámocký podkapitán

Ferdinand
*cca 1580, † 1620
panský účtovník
v Stupave
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Či sa tak stalo počas bojov, v zajatí alebo podľahol chorobe
či zraneniu, nevieme. Faktom je, že v testamente, ktorý
v roku 1620 spísal v zajatí jeho švagor Peter Koháry, sa
Ferdinand spomína už po smrti.36 Jeho smrťou uhorská
vetva rodu Wethle vymrela po meči.
Rod Wethle je mimoriadne zaujímavý z genealogického hľadiska, najmä pre svoj vzácny rodový pôvod. Išlo
o ojedinelý prípad anglického šľachtického rodu, ktorý sa
usadil v pomoháčskom období v Uhorskom kráľovstve.37
Erb rodu poznáme z viacerých erbových pečatí
červenokamenského prefekta Juraja Wethleho. Tvorí ho
krokvou na tri polia rozdelený štít, pričom v každom poli
ako aj v klenote je po jednom obilnom snope (obr. č. 8).38
Hoci rod v Uhorsku pôsobil len tri generácie, približne
medzi rokmi 1570 – 1620, pomerne rýchlo sa začlenil
medzi uhorskú nobilitu. Dokonca si jeho príslušníci
osvojili aj miestne domáce jazyky, ako dokazuje v maďarčine spísaný osobný list Ferdinanda Wethleho z roku 1619
adresovaný trnavskému richtárovi Jánovi Slegerovi.39
Wethleovci boli výrazne prepojení nielen na
Pálffyovcov, ale aj na Salmovcov a ich úradníkov. Práve
v generácii Ferdinanda to vidieť na príbuzenstve rodu.
Jeho starší brat Karol mal za manželku dcéru salmovského
provizora v Hlohovci, sestra Katarína sa zase vydala za
salmovského kastelána v Šintave.40 Môžeme konštatovať,
že Wethleovci získali v Uhorsku relatívne dobré postavenie a akceptáciu medzi miestnou šľachtou. Svedčia o tom
aj ďalšie ich pomerne výhodné príbuzenské zväzky. Medzi
Ferdinandových švagrov patril napr. Pavol Armpruster

zo Svätého Jura, vysoký úradník Uhorskej komory.41
Najvýznamnejším švagrom bol však nepochybne vyššie
spomínaný Peter Koháry, manžel Ferdinandovej sestry
Reginy a zakladateľ slávnej aristokratickej rodiny
Koháryovcov. Peter v mladosti slúžil vo vojsku Mikuláša
Pálffyho, kde sa vyznamenal v mnohých bojoch
s Turkami. Neskôr patril k familiárom Mikulášovej vdovy,
ktorá ho spočiatku vymenovala za červenokamenského
kapitána (1606), neskôr za prefekta všetkých jej majetkov
(doložený 1608 – 1610). Stal sa teda nadriadeným
stupavských úradníkov. Jeho rezidenciou bola vtedy
kúria v obci Košolná.42 Počas vlády Mateja II. sa Peter stal
úspešným cisárskym diplomatom, bol vymenovaný za
podkapitána dôležitej pevnosti Nové Zámky a pasovaný
za rytiera Zlatej ostrohy. Panovník ho 15. februára 1616
povýšil medzi uhorských magnátov.43 Je preukázané, že
spoločne s ním získala barónsky titul aj jeho manželka
Regina Wethleová, ktorou rod Wethleovcov vymrel
niekedy medzi rokmi 1620 – 1626 aj po praslici. Peter
Koháry mal s Reginou dve dcéry Magdalénu a Katarínu.44
Po nich sa im narodil aj syn, ktorého ako malé dieťa
spomína Peter vo svojom testamente z roku 1620. Ak
sa výskumom genealógie Koháryovcov potvrdí, že išlo
o Štefana Koháryho, Petrovho jediného syna, ktorý
sa dožil dospelosti, tak sa Wethleovci stali predkami
viacerých významných uhorských aristokratických rodov
ako aj bulharského panovníckeho rodu Coburgovcov.
Tri generácie uhorských Wethleovcov zobrazuje
publikovaná genealogická tabuľka.
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trhové a jarmočné výsady
stupavy v 16. – 18. storočí
Tomáš Tandlich
Od polovice šestnásteho do začiatku sedemnásteho
storočia Stupava získala od uhorských panovníkov viaceré
výsady v ekonomickej oblasti. Išlo o práva na usporiadanie
týždenných trhov a jarmokov ako najdôležitejšieho práva
pre hospodársku a politickú autonómiu zemepanských
mestečiek (oppidum) v bývalom Uhorskom kráľovstve.
Uhorský kráľ a budúci rímskonemecký cisár Matej
II. Habsburský vydal dňa 5. júna roku 1610 vo Viedni
privilégium na konanie jarmoku v stredu po 3. pôstnej
nedeli (Feria quarta post Dominica Oculi) a slobodného
týždenného trhu (Forum Hebdomadale Liberum) každý
pondelok.1
Zemepanské
mestečko
dostalo
konfirmáciu
predchádzajúceho privilégia cisára a uhorského kráľa
Ferdinanda I., pretože to žiadal jeho zemepán gróf Štefan
Pálffy, strážca uhorskej kráľovskej koruny, cisársky radca,
bratislavský župan a hradný kapitán Bratislavského hradu,
pre verných a vážených mešťanov a obyvateľov (cives
et inhabitatores) mestečka Stupava (oppidum Stomffa).
Privilégium, ktoré Matej II. potvrdzoval, predložili
zástupcovia mestečka v originálnom vyhotovení na
pergamene s tajnou cisárskou pečaťou, ktorá slúžila
Habsburgovcom ako uhorská kráľovská pečať. Stupavčania
ho dostali na základe žiadosti grófa Ecka Salma
z Neuburgu ako predchádzajúceho majiteľa Pajštúnskeho,
resp. Stupavského panstva.
Ferdinand I. priznal práva na tri jarmoky, ktoré sa konali
na deň svätého Jakuba Apoštola (Jacobi Apostoli – 25. júl),
svätého Dionýza Mučeníka (Dyonisi Martyris – 9. október),
svätého Leonarda Vyznávača (Leonardi Confesoris – 30.
október) a v dňoch, ktoré predchádzali a nasledovali po
týchto sviatkoch.2 Voľný týždenný trh sa mohol v Stupave
usporiadať každý pondelok (Feria Secunda). Listinu vydal
panovník vo Viedni dňa 1. septembra roku 1560. Stupava
mala právo usporadúvať tieto tri výročné trhy, teda jarmoky,
a jeden týždenný trh, pretože v šestnástom storočí počet
jej obyvateľov narástol a nastal rozvoj remesiel a obchodu.
Kolonisti z Chorvátska, Slavónie a Bosny sem prišli v roku
1541. Pajštúnsky hrad prestal slúžiť ako sídlo majiteľov
panstva a stal sa ním kaštieľ v mestečku. Stupava sa ako
centrum panstva vyvíjala ako privilegované mestečko už
v pätnástom storočí.3
Cisár a uhorský kráľ Ferdinand III. udelil na žiadosť
svojho tajného radcu, uhorského palatína a bratislavského
župana Pavla Pálffyho obyvateľom zemepanského

mestečka Stupava ako súčasti jeho Pajštúnskeho panstva
práva na konanie šiestich jarmokov (Nundinas Liberas
seu Fora Annualia Libera) na deň svätých Jakuba a Filipa
(1. máj), na sviatok apoštola Jakuba Staršieho (25. júl), na
sviatok apoštola Tomáša (21. december), na sviatok svätého
Štefana, uhorského kráľa (20. august), na deň svätého
Leonarda Vyznávača (30. október) a na sviatok Večere
Pánovej, teda na Zelený štvrtok.4 Jarmoky sa v prípade
potreby mohli konať aj počas dní, ktoré týmto sviatkom
predchádzali, alebo po nich tesne nasledovali. Všetky
jarmoky a trhy mali slúžiť na pozdvihnutie hospodárstva
Stupavy a jej obyvateľov, ktorí sa v listine označovali ako
slobodní obyvatelia (oppidani). Listina bola vydaná dňa 6.
mája roku 1649 na Bratislavskom hrade. Okrem panovníka
ju potvrdil aj nitriansky biskup Juraj Selepčéni ako uhorský
kancelár a Juraj Orosy ako tajomník Uhorskej kráľovskej
kancelárie vo Viedni.5
Generálna kongregácia Bratislavskej stolice, do
ktorej právomoci patrila aj úprava postavenia obyvateľov
zemepanských mestečiek, schválila na svojom zasadnutí
18. júna roku 1703 v Šamoríne trhové a jarmočné výsady
obyvateľov Stupavy zo spomenutých výsadných listín.
Okrem toho priznal najvyšší orgán šľachtickej stolice
oppidu aj príjem z trhových poplatkov a podiel na zisku
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z trhov a jarmokov. Potvrdenie vydal stoličný notár
Ladislav Preniczky, aby zábudliví ľudia a susedné mestá
v nepokojných časoch začiatku 18. storočia rešpektovali
práva Stupavčanov. Privilégium Stupavčanom potvrdila
aj generálna kongregácia Bratislavskej stolice na svojom
zasadnutí v Šamoríne 18. júna roku 1707. Všetky
ustanovenia o jarmokoch a trhoch, ktoré sa konali
v Stupave, stolica potvrdila a doplnila o ustanovenie, že
trhové príjmy a poplatky na večné časy patria obyvateľom
mestečka. Stalo sa tak v čase vrcholiaceho povstania
Františka II. Rákociho, keď bola ekonomická situácia
v celom Uhorsku veľmi nepriaznivá.6
Generálna kongregácia Bratislavskej stolice schválila
dňa 19. apríla roku 1723 na svojom zasadnutí v Bratislave
znenie trhového a jarmočného privilégia pre obyvateľov
Stupavy z roku 1610 bez zmien jeho textu pre ochranu
ich ekonomických záujmov proti nežiaducej konkurencii
obchodníkov a iných obyvateľov blízkeho a vzdialenejšieho
okolia. Potvrdil to svojím podpisom a pečaťou Ján Pulay,
notár a prísažný prísediaci šľachtickej stolice.
Ján Laabas, slúžny Bratislavskej stolice, potvrdil znenie
a obsah privilégií obidvoch panovníkov dňa 23. februára
roku 1768, keď ako splnomocnený zástupca stoličného
výboru preveroval sťažnosť obyvateľov Stupavy, že sú
v novom urbári považovaní len za večných poddaných.
Celá komunita obyvateľov mestečka Stupava (Stampfen
Gemain) sa v nemecky písanom liste adresovanom
cisársko-kráľovskému radcovi a komisárovi Ladislavovi
Balogovi z Galanty obrátila so sťažnosťou na postup správy
Stupavského panstva, ktoré nechcelo rešpektovať fakt, že
uhorskí králi Matej II., Ferdinand I. a III. ich vo svojich
výsadných listinách nazývali slobodnými obyvateľmi
(oppidani) zemepanského mestečka Stupava (Marckt
Stampfen) s príslušnými privilégiami.7
Predložením svojich výsad dosiahli predstavitelia
Stupavy akceptovanie skutočnosti, že nie sú večnými
poddanými. Keďže mali právo na konanie viacerých trhov
a jarmokov, musela Bratislavská stolica v čase tvorby
jednotného urbára za vlády Márie Terézie v šesťdesiatych
rokoch osemnásteho storočia uznať oprávnenosť sťažnosti
Stupavčanov na postup zemepanskej vrchnosti. Urbár pre
mestečko označoval Stupavčanov ako večných poddaných
(ewige Unterthanen).
Erb, ktorý je uvedený v privilégiu cisára Ferdinanda I.
Habsburského z roku 1560, ako aj v jeho konfirmácii od

uhorského kráľa Mateja II., tvorí štít červenej farby, ktorý
je rozdelený zvislou čiarou na dve polovice. Pravá časť
obsahuje tĺčik z mažiara na mletie prosa zlatej farby. Ľavá
polovica štítu má v strede umiestnené šikmo postavené
biele brvno s pstruhom plávajúcim dole prúdom.8
Používanie vlastnej pečate s udeleným erbom
na vlastnú diplomatickú činnosť, teda na vydávanie
dokumentov, nebolo na rozdiel od slobodných kráľovských
miest pre samosprávu vrchnostenského mestečka, akým
bola aj Stupava, bežné. Udelený erb Stupavčania nikdy
nepoužívali v opísanej podobe, ale symboly ako mažiar
s tĺčikom a plávajúca ryba sa vyskytovali na viacerých
pečatidlách mestečka Stupava v období od 17. do 19.
storočia. Plávajúca ryba bola symbolom toho, že Stupava
bola centrom rybnikárstva a rybolovu na dolnom toku
rieky Moravy. Mažiar s tĺčikom predstavoval rozvinuté
mlynárske remeslo.9
Obyvatelia Stupavy žiadali rešpektovať svoje výsady
od kráľov Mateja II. a jeho starého otca Ferdinanda I.,
pretože výška poplatku ako náhrady robotných povinností
panstvu predstavovala ročne sumu 4 zlaté a 26 denárov
za jednu usadlosť. Stupavčania nemohli takýto poplatok
zemepanskej vrchnosti platiť z dôvodu, že už odvádzali
dosť vysoké dávky rôzneho druhu panstvu, Bratislavskej
stolici a do štátnej pokladnice. Ďalšie výdavky by znamenali
pre väčšinu obyvateľov mestečka existenčnú núdzu.
Privilégiá obidvoch panovníkov, ktoré Stupave
priznávali okrem práva na konanie voľných trhov
a jarmokov aj používanie vlastnej pečate a erbu,
predstavovali hlavný argument pri snahe stupavských
mešťanov o zachovanie svojich práv, ktoré porušovalo
popri ich označení ako večných poddaných aj zavedenie
povinného odvádzania deviatku ako hlavnej poddanskej
dávky v urbári z roku 1768. Obyvatelia zemepanských
mestečiek neplatili deviatok buď vôbec, alebo zemepánovi
každoročne odvádzali len symbolickú sumu. Mestá, oppidá,
dediny, obchodníci, kramári, pocestní a rôzni trhovci dostali
na vedomie, ako sa bežne uvádzalo v listinách pre jarmoky
a trhy v zemepanských mestečkách, že toto právo dostala
Stupava a jej obyvatelia naveky.
Tieto privilégiá mestečka Stupava sú významným
dokladom toho, že zemepanské mestečká v období
sedemnásteho a osemnásteho storočia predstavovali
na majetkoch magnátskeho rodu Pálffyovcov dôležité
ekonomické a politické centrá jednotlivých panstiev.
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K dejinám sociálnej
starostlivosti v Stupave
Mária Zacharová
Starostlivosť o chorých a nevládnych poskytovali
v stredoveku najmä kláštory. V 14. stor. začali v Uhorsku
vznikať prvé mestské špitály. Na Záhorí vznikol takýto
špitál v Skalici. Špitál (xenodochium) predstavoval
uzavretú formu sociálnej starostlivosti. Poskytoval
dočasné alebo trvalé bývanie, stravu, ošatenie a zároveň
starostlivosť o telo i o dušu, o starých, chorých, chudobných
a nevládnych. Ľudia v špitáloch boli zvyčajne vyznávačmi
katolíckej viery a čiastočne mali obmedzenú osobnú
slobodu.1 V novoveku boli zakladateľmi dvoch špitálov
v správnych centrách panstiev na južnom Záhorí –
v Stupave a vo Veľkých Levároch – zemepáni.2

Ale aj napriek tejto dotácii pre špitál sa prídely chleba pre
jednotlivých špitálnikov do roku 1731 znížili o pol libry,
hoci prídel mäsa ostal rovnaký. Na sviatky ako Narodenie
Pána (Vianoce), Veľká noc, Turíce, sviatok sv. Martina,
Nový rok a koniec fašiangov dostávali dvojitú porciu.
Zvýhodnenia vybavili u panstva aj v čase 40-dňového
pôstu.5
Začiatkom 18. stor. bol špitál už pomerne starou,
zničenou budovou. Pred rokom 1750 sa v starom špitáli
používali dve spálne a jeho celková kapitálová základina
predstavovala 1 500 zlatých. K jeho obnove a opätovnému
pozdvihnutiu došlo až v polovici 18. stor., keď bol

Panský špitál
V polovici 19. stor. sa špitál v Stupave ľudovo nazýval
aj panský, pretože ho spravovalo panstvo, resp. rodina
Pálfiovcov, a aj preto, že doň prijímali najmä zaslúžilých
služobníkov panstva. Do polovice 19. stor. bol jedinou
inštitúciou poskytujúcou v Stupave starostlivosť o starých
a nevládnych.3
Najstaršie správy o existencii špitála v Stupave
(xenodochium Stomphense) pochádzajú z roku 1714, keď
sa uskutočnila vizitácia stupavskej farnosti. Zakladateľ
špitála bol už v tom čase neznámy. Špitál bol založený
už predtým, ako Pálfiovci získali panstvo Stupava, ktoré
sa stalo ich trvalým vlastníctvom v roku 1603. Hmotné
zabezpečenie pre špitál ešte pred príchodom Pálfiovcov na
panstvo potvrdil aj pamätník, osemdesiatročný pán Schortz
starší, provizor (správca) palatína Mikuláša Pálfiho. Špitál
sa nachádzal na vtedajšom okraji obce Stupava. Bol určený
pre 12 osôb, ale v roku 1714 ich bolo len šesť, pretože
ostatní nedávno zomreli. Chudobní v ňom dostávali každý
deň prídel chleba vo váhe 2 libry (1 libra = cca 56 dkg)
a týždenne jednu libru mäsa. V špitáli sa nachádzala
Kaplnka sv. Jozefa so zvonicou, kde sa zvonilo pri
modlitbách spomínaných chudákov. K špitálu prislúchala
lúka v katastri obce Stupava, kúsky polí neďaleko od
špitála a záhrada, ktorú bolo treba oplotiť. Už v roku 1714
sa ozývali obavy, že špitál čoskoro zanikne. Stále sa totiž
znižovala jeho podpora aj počet v ňom umiestnených
ľudí a ani fyzický stav budovy špitála nebol uspokojivý,
keďže stavba bola skoro ruinou.4 Istú pomoc pre špitál
predstavovali odkázané peniaze. Tak napríklad v roku 1724
odkázala špitálu 500 zlatých nebohá Katarína Alžbeta,
barónka z Weichsu, manželka palatína Mikuláša Pálfiho.

Gróf Leopold Pálfi (1716 ‒ 1773), stavebník a fundátor panského
špitála v Stupave

33

história

Popis špitála v Stupave z roku 1787. Štátny archív v Bratislave.

vlastníkom Stupavského panstva gróf a poľný maršal
Leopold Pálfi, ktorý do roku 1753 prebudoval, resp.
postavil nový špitál. Na mieste domu, ktorý bol už ruinou
a hrozilo mu zborenie, vybudoval z dobrého materiálu novú
budovu, ktorá sa stala úctyhodným sídlom špitála. Dom,
v ktorom bol umiestnený nový špitál v Stupave, prislúchal
súkromným právom zemepánovi.7
V roku 1757 si Kráľovská miestodržiteľská rada
žiadala informácie o fundáciách v Častej a v Stupave, ktoré
mali byť odoslané na vikariátny úrad. Pri tejto žiadosti bolo
priložené nedatované a nepodpísané pamätné oznámenie
o tom, že špitál funguje na náklady grófa Leopolda Pálfiho,
ktorý prispel na výstavbu špitálu, kostolíka a vežičky vyše
3 000 zlatými, pričom biednym poddaným zlomeným
vekom bývajúcim v špitáli poskytoval ošatenie a obživu
a zaobstaral špitálu aj magistra – špitálmajstra8, teda civilnú
osobu, ktorá v špitáli vykonávala ošetrovateľské práce.9
Špitál bol určený predovšetkým odstupujúcim úradníkom, služobníkom panstva, ale aj poddaným, ktorí
dlhý čas znášali verejné a panské bremená a po ukončení
aktívneho života ich prijímali do stupavského špitála. Špitál
nemal žiadnu formálnu fundáciu, z ktorej by čerpal. Bol
úplne závislý na Stupavskom panstve. Príjmy, ktoré mal
z prenájmu svojich nehnuteľností (napr. za lúku činil ročný
prenájom 30 zlatých), rovnako spravovali predstavitelia
panstva. V roku 1761 bol tým poverený panský správca
Andrej Rainer.10
Rovnako ako v starom, tak aj v novovybudovanom
špitáli mohlo byť ubytovaných 12 ľudí, 6 mužov a rovnaký
počet žien. Podobne ako prv, nie vždy bol špitál plne
obsadený. Za prijatie do špitálu sa nič neplatilo a jeho
obyvatelia mohli voľne disponovať so všetkými svojimi
drobnými vecami, maličkosťami.11 Špitál mal na jednej
strane štyri izby, ktoré obývali šiesti muži, pričom bývali
v izbách po dvoch, a druhú časť špitálu užívali v rovnakom
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počte ženy. Chudobní boli do
špitálu prijímaní po jednom,
dostávali šaty, kúsok chleba na dva
dni, uprostred týždňa pol, neskôr
štvrť libry mäsa, na sviatky ako
Narodenie Pána, Turíce, Všetkých
svätých a sviatok sv. Martina
dostávali dvojnásobnú porciu.
V špitáli sa nachádzala aj spoločná
kuchyňa, kde si mohli pripravovať
jedlo. Popri ošatení a strave mali
obyvatelia špitála zabezpečené aj
vykurovanie. Od panstva dostávali
drevo – v lete 6 siah a v zime 12 siah
(siaha = 3,4 m³). Počas 40-denného
pôstu dostal každý 28 grošov
(1 groš = 5 denárov) a pri Večeri
Pána (Zelený štvrtok) 5 grošov.
Okrem toho každého obyvateľa
špitála pochoval kňaz zadarmo.
Naopak, ich povinnosťou bolo,
aby sa zhromaždení v súkromnej
kaplnke modlili za svojich podporovateľov a patrónov.12
Kaplnka uprostred špitála aj samotný nový špitál
bol podobne ako špitál v Skalici zasvätený sv. Alžbete
Uhorskej (Durínskej).13 Nepodarilo sa zistiť, z akého
dôvodu sa zmenilo zasvätenie kaplnky, pôvodne
venovanej sv. Jozefovi, sv. Alžbete Uhorskej. Je možné,
že z pôvodného interiéru kaplnky pochádzala socha sv.
Jozefa, ktorá sa neskôr uvádzala ako inventár i v Kaplnke
sv. Alžbety. Kaplnka bola postavená spolu so špitálom
v roku 1753, v roku 1755 ju vysvätil biskup Anton Révai,
pričom sa neoslavovalo ani výročie vysvätenia, ani deň
patróna. Do kaplnky sa vstupovalo barokovým portálom.
K epištolovej strane kaplnky bola pripojená sakristia, kde
sa opatrovali posvätné predmety. Zo strany evanjelického
rohu kaplnky bolo pripojené oratórium – modlitebňa pre
slabých, z ktorej mohli počúvať sv. omšu. Na hlavnom
oltári kaplnky sa nachádzal obraz ukrižovaného Krista
a po stranách sadrové sochy sv. Martina a sv. Alžbety. Celý
oltár korunovalo zobrazenie Boha Otca. Svätostánok bol
drevený, sčasti pozlátený, nachádzali sa tam dva svietniky
nesené dvoma anjelmi a ďalšie dva boli pripevnené
k svätostánku. Na strane oproti oltáru stáli sochy Panny
Márie a sv. Jozefa. Vo vežičke kaplnky pokrytej plechom
bol zvon vážiaci približne 35 libier.14
Kňazské povinnosti v špitáli boli stanovené zmluvou
zastrešenou panstvom medzi špitálom a stupavským
farárom a dekanom Gašparom Helmuthom, ktorý pôsobil
v Stupave v 50. a 60. rokoch 18. storočia. Na základe nej
sa spomínaný kňaz zaviazal od 1. januára 1755 každú
sobotu vysluhovať v kaplnke sv. omšu. Okrem toho sa
mali obyvatelia špitála nahlas modliť ruženec nielen za
zosnulé duše v očistci, ale aj za žijúcich dobrodincov.
Špitál za vykonávanie kňazskej služby prenechal farárovi
slobodné užívanie poľa s výnosom 7 meríc (v tom čase
1 merica = 62,39 litra), ktoré z vôle panstva patrilo k špitálu
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a nachádzalo sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Vo vizitácii
špitála sa napokon dostala do súkromných rúk. V 20. rokoch
z roku 1756 sa spomínajú dva kusy poľa vo vlastníctve
20. stor. bol už špitál prebudovaný a v jeho niekdajších
špitála s výnosom 6 bratislavských meríc, z ktorých bol
priestoroch sa nachádzal hostinec.19
vydržiavaný kňaz. V roku 1782 prislúchala k špitálu lúka
v lokalite Heibrüken a jedno pole s výnosom až 25 meríc
Farský chudobinec
v blízkosti šibenice.
Farský chudobinec bol založený v roku 1850 miestnym
Dohoda s miestnym kňazom sa na konci každého
farárom Mikulášom Teőreősom, ktorý v Stupave pôsobil
roka mohla zmeniť alebo sa mohli voči nej objaviť
od roku 1841. Pre často sa opakujúce prípady ľudí, ktorí sa
výhrady, či už zo strany kňaza, alebo aj špitála. Úplné
ocitli v núdzi, sa miestny kňaz rozhodol zriadiť v Stupave
vypovedanie spomínanej dohody však bolo len právom
chudobinec. Zápisnica z kanonickej vizitácie z roku 1851
panstva. Celá dohoda mala byť od slova do slova zapísaná
ho nazýva prochotrophio, nosocomium seu lazaretum,
do panského protokolu a rovnako aj do protokolu špitála.
čo poukazuje na jeho funkciu. Bol určený pre žobrákov,
Následne mala byť potvrdená pečaťami a vlastnoručnými
pocestných, chorých a starých. Poskytoval strechu nad
podpismi ctihodného pána dekana a majstra špitálu (Spital
hlavou cezpoľným, ktorí sa nemali kde uchýliť, slabým
Meister), ktorým bol začiatkom druhej polovice 18. stor.
a opusteným, ktorí sa ocitli, často nie vlastným pričinením,
Rudolf Kortrgast, známy lekár v Baade (pravdepodobne
v nepríjemných, až extrémnych životných situáciách.
v Rakúsku).15
Pocestní mohli v tom čase používať len hostince, kde
Fungovanie panského špitála zaznamenávajú aj
sa však neposkytovala žiadna starostlivosť. Rovnako
matriky zomrelých rímskokatolíckeho farského úradu
bol chudobinec určený aj pre učňov remesla, sluhov,
v Stupave, kde sa zachovali údaje o obyvateľoch špitála,
služobníctvo a všetkých, ktorí nemali vlastné bývanie, kde
by mohli v čase potreby prečkať, ako aj pre ľudí, ktorí si
ktorých označuje zapisovateľ matriky v druhej polovici 18.
nevedeli zarobiť na svoje živobytie či už pre svoj vek, alebo
stor. ako xenodochialis, xenodochialista, ex xenodochio,
neduhy tela. V chudobinci im poskytli bývanie, obživu,
žijúci v špitáli (in xenodochio manens).16
ošatenie, teplo a zdravotnú starostlivosť, ktorú si vo svojom
Špitál neprestal pracovať ani v 19. stor., keď sa začali
stave väčšinou nemohli dovoliť. K založeniu a existencii
objavovať prvé nemocnice, tak ako ich chápeme dnes.
tohto chudobinca bola spísaná aj zakladacia listina, ktorá
V mapovaní uskutočnenom v roku 1843 je panský špitál
vo svojich stanovách upravovala jeho chod.
označovaný ako kórház, čiže nemocnica. Patrila k nemu
Stupavský farár získal pre chudobinec dom od miestaj orná pôda v chotári Záhumenice za špitálem o rozlohe
neho obyvateľa Jána Jakuboviča spolu s príslušnosťami,
vyše 3 200 štvorcových siah (štvorcová siaha = 3,59 m²).
teda poľami a lúkami v katastri obce Stupava. Jedno pole
Podobne aj v druhej polovici 19. stor. evidujeme
s výnosom dvoch meríc sa nachádzalo pri poli patriacom
v Stupave chotárne názvy súvisiace s panským špitálom:
panskému špitálu, druhé pri dome stupavského pastiera.
Pod Marietalszku czesztu u spitala a Zahumenicze za
Okrem týchto polí patrili k chudobincu ešte ďalšie štyri
spitalem. V pozemkovej knihe Stupavy z roku 1867 sa
v jej chotári nachádzajú názvy Zahumenicze za Spitalem
polia. Dom bol postavený sčasti z pevného materiálu, bol
s poznámkou panský špitál (hersch.
Spital) a U Spitála. V intraviláne obce mal panský špitál
(Herschaftliches Spital) výmeru
633 štvorcových siah.17
Presné okolnosti aj čas zániku
špitála ostávajú nejasné. Príčiny
mohli byť viaceré. Istý vplyv na
prosperitu panského špitála mohla
mať skutočnosť, že sa zmenil
vlastník Stupavského panstva.
V roku 1867 sa novými majiteľmi
stali Károlyiovci, ktorí už
nemuseli pociťovať silnú spätosť
s tradíciou miestneho špitála.
Ďalšou okolnosťou bolo, že v obci
Stupava vznikol v roku 1850 farský
chudobinec. Je pravdepodobné,
že v roku 1912 už panský špitál
nefungoval, keďže sa o ňom
neobjavuje zmienka v kanonickej
vizitácii vykonanej v spomínanom
roku.18 Budova bývalého panského Panský špitál v Stupave, dnes hostinec U Maroša
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Zakladateľ chudobinca prispel na jeho vznik jednak
z vlastných prostriedkov, jednak zo zbierok. Jeho dlhodobú
existenciu zabezpečil tak, že k nemu patriace nehnuteľnosti
dával do prenájmu, z ktorého zisk bol určený na chod
chudobinca. Finančné záležitosti spravoval miestny kňaz.
O prevádzku sa staral inšpektor, ľudovo nazývaný SpitalVatter. Starostlivo sa viedli príjmy a výdavky a účty sa
každoročne verejne predkladali viacerým zástupcom obce.
Ročné príjmy chudobinca činili 160 zlatých. Zamestnanci
chudobinca mali byť ročne honorovaní nasledovne:
nástupca farára mal dostať štyri zlaté, inšpektor tri, lekár
(medicus) dve. Drevo dovážala chudobincu z kresťanskej
lásky obec.20
Farský chudobinec pravdepodobne stál hneď v susedstve
panského špitála, keďže mali za sebou nasledujúce čísla
domu. V pozemkovej knihe z roku 1867 je zaznamenaný
ako farský špitál (Pfarr Spital) s rozlohou pozemku
v intraviláne 389 štvorcových siah.21 Budova chudobinca
už koncom 19. stor. dosluhovala, preto v roku 1901 obec
Stupava postavila uprostred obce novú prízemnú budovu
chudobinca, ktorú aj naďalej spravovala rímskokatolícka
cirkev.22 Zlá sociálna situácia bola v Stupave aj začiatkom
20. stor. Chudobných vo farnosti bolo mnoho. Na biedu
poukazuje aj to, že do roku 1912 opustilo farnosť približne
200 obyvateľov, ktorí našli svoj nový domov v Amerike. Aj
z týchto dôvodov neprestával farský chudobinec pracovať.23
Kúpnopredajná zmluva medzi Jánom Jakubovičom a stupavským
farárom Mikulášom Teőreősom. Štátny archív v Bratislave.

pokrytý škridlami a podobne ako v panskom špitáli aj tu
sa nachádzala kaplnka, nad ktorou mala byť vybudovaná
riadna vežička. V chudobinci boli tri spálne pre prijatých
slabých. V tom čase bolo v chudobinci len 8 ležadiel, ale
až 10 prestieraní. Medzi izbami slabých a chorých bola
zriadená aj ošetrovňa. Šesť izieb mali využívať chudobní.

Domov dôchodcov
Správu nad farským chudobincom prevzal v roku 1951
od rímskokatolíckej cirkvi štát, konkrétne Povereníctvo
zdravotníctva. V roku 1954 prešiel pod Úrad dôchodkového zabezpečenia, ktorý ho pretvoril na domov dôchodcov.
Život v domove si môžeme priblížiť na základe zápisnice
z previerky z januára 1959. V budove sa nachádzalo
9 obývacích miestností, pričom v miestnostiach bolo od

Katolícky chudobinec v Stupave. Postavený v roku 1901, dnes sídlo Základnej umeleckej školy. Foto: Vladimír Švestka, 2010.
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3 do 8 postelí, a dve kúpeľne. Ako spoločenský priestor
sa využívala jedáleň, kde sa dalo počúvať gramorádio.
Obyvatelia domova mohli čítať dennú tlač a knihy
z miestnej knižnice. Miestna stredná škola v roku 1958
niekoľkokrát vystúpila so zábavným programom, aby
rozptýlila obyvateľov domova. K domovu patril aj malý
dvorček. V roku 1959 mal vlastné čerpadlo a vodovod,
elektrické osvetlenie a telefón. Budovu obývalo 45 obyvateľov, z toho 5 trvalo ležiacich. Domov mal 6 zamestnancov: vedúcu, účtovníčku, kuchárku, pomocnú
kuchárku, upratovačku a práčku. Dobrovoľnú pracovnú
činnosť ako kŕmenie ošípaných, rúbanie dreva, kúrenie,
nosenie tovaru z obchodu, doručovanie a odosielanie pošty
vykonávali piati obyvatelia domova. V domove nebola
v roku 1959 zamestnaná žiadna vyškolená zdravotná
sestra, jej úlohu zastávala vedúca domova Anna
Kantorová. Obyvateľov domova pravidelne týždenne
navštevoval lekár MUDr. Štefan Osvald. V nočných
hodinách však nebol k dispozícii nikto z personálu
a obyvatelia domova boli odkázaní sami na seba. Strava
sa podávala 4-krát denne, pričom mäsité jedlo najmenej

4-krát v týždni. Studenú večeru konzumovali v nedeľu
a vo sviatok, pričom mesačná stravná jednotka pre celý
domov bola vyčíslená približne na 1 958 Kčs. Okrem
samotného domu bolo pri domove aj hospodárstvo;
chovali sa 4 ošípané, 26 kusov hydiny a jeho súčasťou
bolo aj 8 včelích úľov. Spomínaný domov dôchodcov sa
považoval za provizórne riešenie a po dokončení opravy
kaštieľa, kam sa mal domov presťahovať, sa rátalo
i s pestovaním zeleniny a osoh mali priniesť aj ovocné
stromy vysadené pri kaštieli.24
Rekonštrukcia a adaptácia kaštieľa na domov
dôchodcov sa vykonávala od roku 1956.25 Prestavba
kaštieľa sa uskutočnila v niekoľkých fázach. Do prvého
štvrťroku 1963 bolo už v kaštieli k dispozícii 100 miest,
jeho celková kapacita bola určená na 348 miest. Generálny
rozpočet na rekonštrukciu bol v roku 1963 vyčíslený
na 10,8 milióna Kčs.26 Je paradoxom dejín, že práve
priestory kaštieľa ako majetku bývalých zriaďovateľov
a ochrancov stupavského panského špitála sa tak napokon
stali miestom, kde sa pre Stupavu a širšie okolie poskytuje
sociálna starostlivosť dodnes.
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CHOLEROVÉ EPIDÉMIe v stupave
a V máste v 19. STOROČÍ
Milan Greguš
Posledná cholerová epidémia postihla naše mesto pred 140 rokmi. Vďaka tomuto časovému odstupu a pokrokom v oblasti
zdravotníctva sme zabudli na strasti a rodinné tragédie Stupavčanov a Mášťanov v priebehu 19. storočia. Počas cholerových
epidémií smrť kosila deň čo deň všetkých bez rozdielu: matky, deti, starých, chudobných aj bohatých. Nikto si nemohol byť
istý, či bude žiť aj nasledujúci deň. V 19. storočí si tieto epidémie v Stupave a v Máste vyžiadali takmer 500 obetí.

Pôvod a príčiny cholerových epidémií
Infekčné epidémie sprevádzajú ľudstvo celými
dejinami, mnohé z nich poznáme už zo staroveku. Cholera
patrí medzi črevné, vysoko infekčné, pandemiologické
ochorenia. Z geografického hľadiska je jej vlasťou
Predná India, kde je ohnisko tejto nákazy trvale prítomné.
Choleru spôsobuje baktéria Vibrio cholerae, ktorá sa šíri
kontaminovanou vodou, potravou a telesnými výlučkami
infikovaných. Vstupnou bránou baktérií do ľudského
organizmu sú ústa. Inkubačná doba sa pohybuje v rozpätí
od niekoľkých hodín do piatich dní. Ideálne podmienky
na šírenie cholerových baktérií sú v oblastiach s trvalým
či prechodne prehusteným obyvateľstvom a nedostatočnou
hygienou. Nákaza bujnie najmä počas vlhkých a teplých
mesiacov, naopak, v chladných mesiacoch ustáva a počas
dlhšieho obdobia zimných mrazov celkom mizne. Mimo

centra nákazy sa rýchlo šíri mobilitou infikovaných
jedincov (presuny vojsk, náboženské púte, obchodné cesty),
prípadne kontaminovanými potravinami (voda, mäso, ryby,
mliečne výrobky). Ochorenie sa prejavuje akútnymi
hnačkami a zvracaním, sprevádzanými horúčkami a svalovými kŕčmi. Približne polovica chorých umiera na
následky masívnej straty telesných tekutín a celkového
vyčerpania organizmu.
Pôvodcov viacerých smrteľných infekčných ochorení
sa podarilo objaviť vďaka pokrokom v rodiacej sa novej
lekárskej vede – bakteriológii až v posledných desaťročiach
19. storočia. Pôvodcu cholery (Vibrio cholerae) objavil
nemecký lekár Robert Koch v roku 1883. Najvyššie spoločenské uznanie dosiahol v roku 1905, keď mu bola udelená
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu.
Úroveň lekárskeho poznania pred Kochovým objavom neumožňovala liečenie, prípadne spoľahlivú ochranu pred cholerovou nákazou. Jej pôvod
a prenos bol vtedy neznámy.
Všeobecne sa preto uplatňovali
skúsenosti so zabránením šírenia
morových epidémií, ktoré sa
vyskytovali v predchádzajúcich
storočiach.1 Osvedčenými prostriedkami boli hraničné a vnútorné
kordóny a sanitárne a hygienické
opatrenia. Názory na pôvod
ochorenia sa rôznili. Jedni sa
domnievali, že nákazu spôsobujú
vonkajšie faktory (škodlivé látky
vo vzduchu) alebo nebeské zmeny,
prípadne takzvané miazmy –
jedovaté látky nachádzajúce sa
vo vzduchu.2 Iní hľadali pôvodcu
ochorenia v chemických látkach,
ktoré v abnormálnych situáciách
Ošetrovanie pacientov trpiacich cholerovou nákazou. Kresba Armanda Désiré Gautiera
z roku 1859. Zdroj: Wellcome Images, Londýn.
produkuje ľudský organizmus
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(hniloba krvi, skazené šťavy). No
objavil sa aj názor, ktorý mal bližšie
k pravde, že chorobu rozširujú živé
tvory – očami neviditeľné zvieratká
(animaletti).
Rovnako nebol ustálený ani
názov tohto ochorenia. V dobových
prameňoch sa cholera označuje
ako cholera alebo cholera morbus.
Na jej pôvod odkazujú ďalšie
pomenovania – cholera asiatica, cholera indica, prípadne cholera orientalis. Túto infekciu poznali už Gréci, ktorí jej dali obrazné
pomenovanie. Slovo cholera totiž
v gréčtine označuje zvislý zvod
dažďového žľabu a je odkazom
na typické symptómy ochorenia –
prudké hnačky.3 Podobné príznaky
mali však aj iné, neepidemické
choroby. Na ich odlíšenie boli Tvár mladej ženy. Vľavo hodinu po nákaze, vpravo štyri hodiny pred smrťou. Kolorovaná rytina,
okolo roku 1831. Zdroj: Wellcome Images, Londýn.
zaužívané názvy cholera nostras
a cholerina. Išlo o v tunajších podmienkach bežné hnačkové
neustále hnačky a dávenie boli chorí odkázaní na opateru
ochorenia sprevádzané horúčkami, často sa vyskytujúce
blízkych. Udržať čistotu, poskytovať pomoc a útechu
u detí.
chorému bolo pre rodinu a príbuzných veľmi náročné.
Navyše sa tým vystavovali nebezpečenstvu nákazy, pretože
Priebeh ochorenia
telesné výlučky obsahovali najviac bakteriálnych zárodkov
Priebeh ochorenia bol známy aj v našich končinách.
cholery. Chorí umierali v krátkom čase, v žalostnom stave
Opisovali ho už prvé zdravotnícke letáky, úradné
a za dramatických okolností. Tieto skutočnosti desili ľudí,
nariadenia a obežníky vydávané od roku 1830 vo
vzbudzovali v nich paniku a hrôzu. Nákaze podľahla
viacerých jazykoch.4 Tie okrem opisu príznakov
tretina až polovica nakazených. Tí, ktorí dokázali odolávať
obsahovali aj hygienické pokyny a odporučenia na
cholere viac ako dva – tri dni, zväčša prežili a vyliečili
liečbu. V prvých hodinách prepuknutia nákazy chorí
sa. Spolu s uzdravením si telo vybudovalo imunitu a pri
pociťovali celkovú únavu a slabosť, silnú bolesť hlavy,
neskorších epidémiách cholery bolo odolnejšie.
ochabnutie končatín, závrate a nechutenstvo. Dostavovali
sa zimničné horúčky sprevádzané bolestivými pocitmi
Cholera v Európe
v bruchu a črevách spolu s hlasným škvŕkaním. Zakrátko
Ázijská cholera sa v Európe prvýkrát objavila až
prichádzali opakované a vysiľujúce dávenia a hnačky
v roku 1829. Podľa autora hesla o cholere v Ottovom
vodnatej konzistencie pripomínajúce srvátku. Ich intenzita
náučnom slovníku sa do konca 19. storočia prehnala naším
bola veľmi silná, chorý mohol v priebehu 24 hodín vylúčiť
kontinentom v šiestich pandemických vlnách.6 Územie
až 25 litrov vody. Prudká strata tekutín v tele vyvolávala
dnešného Slovenska zasiahla už v druhej vlne vymedzenej
neuhasiteľný smäd a sucho v ústach. Nákazou zachvátené
rokmi 1826 – 1836. Nové, v našich končinách dovtedy
telo postihovali chorobné zmeny. Jazyk dostával modrastú,
nepoznané ochorenie s dramatickým priebehom a vysokou
prípadne belasú farbu, rečový prejav bol piskľavý
úmrtnosťou vyvolávalo pochopiteľnú paniku a negatívne
a zajakavý. Končatiny zachvacovali silné a bolestivé
sociálne javy. Situáciu zhoršovala aj vtedajšia zaostalosť
kŕče, postihnuté boli najmä lýtka a prsty na nohách. Kŕče
Uhorska v oblasti zdravotníctva a hygieny. Krajina sa
napokon prechádzali do vnútorností, napádali obličky
riadila starou tereziánskou zákonnou normou Generale
a dolnú oblasť hrudného koša. Nasledovali ťažkosti
normativum sanitatis z roku 1770. Tá dovoľovala vykonás dýchaním, chorému slabol pulz a chladli končatiny.
vať odbornú prax len univerzitne vzdelaným lekárom a poV pokročilom štádiu nápadne degradovala aj fyziognómia
čítala so zriadením stoličných a mestských fyzikusov (lekátváre. Pleť nadobúdala bledú, sinavú farbu, končeky úst orov), ktorí boli podriadení kráľovskému protomedikovi.
visli, pokožka bola na dotyk studená. Postihnutému zapadli
Zákon zároveň hrozil postihmi pre šarlatánov, ktorí by
očné bulvy, okolie očí stmavlo. Meravý, sklovitý pohľad,
svojím neodborným konaním spôsobovali ľuďom škody
úzkostné stavy a úbytok prejavov života ohlasovali blízku
a ujmy. Štatistické údaje a odhady z tohto obdobia
smrť.5 Ochorenie malo akútny priebeh, smrť nastávala
svedčia však o akútnom nedostatku lekárov v Uhorsku.
vo väčšine prípadov do 24 hodín od vypuknutia prvých
Na začiatku 19. storočia pripadalo na jedného lekára
príznakov. Pre vyčerpanosť a nevládnosť, silné potenie,
až 75 000 obyvateľov. Lekári sa koncentrovali najmä
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Cholerový obežník z roku 1830

v mestách, ktoré im po ekonomickej a spoločenskej
stránke poskytovali lepšie benefity. Ľudia na vidieku zostali
často odkázaní len na vlastné tradície z oblasti ľudového
liečiteľstva a prevencie proti chorobám a nákazám.7
V roku 1830 preniesli choleru z Ázie do Ruska cárske
vojská a následne ju pri potláčaní povstania poľskej šľachty
rozšírili v susednom Poľsku. Chýry o novej a nepoznanej
chorobe sa šírili aj do Uhorska, kde spolu s chystanými
opatreniami rástla aj panika. Do oblasti severovýchodného
Slovenska prenikla cholera koncom júla 1831; údajne ju
sem preniesli pltníci. Pomerne rýchlo sa rozšírila na juh až
k úpätiu Slovenského rudohoria, na západ prešla južnou
časťou Slovenska.8
Cholerová epidémia v roku 1831
Najhoršia situácia nastala vo východnej časti dnešného
Slovenska. Prudký priebeh epidémie v tejto oblasti
spolu s vysokou úmrtnosťou a sociálnou zaostalosťou
obyvateľstva vyústili do známeho roľníckeho cholerového
povstania. Vtedajšie proticholerové opatrenia spočívali
v zamedzení migrácie a zhromažďovania ľudí, v dezinfekcii
zdrojov pitnej vody a izolácii chorých. Pre nedostatok
lekárov boli výkonom opatrení poverení aj laici – choleroví
komisári, prípadne richtári a úradníci.9 Zamedzenie
pohybu obyvateľov ochromilo obchod, cestovanie za
prácou, zrušilo trhy a jarmoky. Situácia bola krajne napätá.
Prísne, často aj násilím vynucované sanitárne opatrenia
nariaďovali pochovávať mŕtvych v noci bez zvonenia
zvonov, s vylúčením kňaza a príbuzných. Mŕtvoly ukladali
do truhiel železnými kliešťami alebo hákmi, a to často do
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spoločných truhiel a hrobov mimo bežných cintorínov.
Župa nedokázala situáciu v potrebnej miere organizačne
ani finančne zvládnuť. Historik Daniel Rapant detailne
opísal tieto udalosti vo svojom diele Sedliacke povstanie
na východnom Slovensku roku 1831. Podrobným bádaním
v archívoch dospel k názoru, že sedliacke povstanie malo
hlbšie korene v dlhodobom útlaku poddaných.10 Medzi
zbedačovanými a panikou zachvátenými sedliakmi sa
začali šíriť správy o ich zámernom trávení vrchnosťou.
Sypanie dezinfekčných prostriedkov do studní,
chlórového vápna v nakazených príbytkoch a podávanie
preventívnych medikamentov považovali za travičstvo.
Začali prepukať vzbury, ktoré zachvátili 150 obcí na
Spiši, Šariši a Zemplíne. Ľudia sa v hneve a beznádeji nad
svojím osudom vŕšili na zdravotníckom personáli – na
lekároch, lekárnikoch, ránhojičov, ale aj na úradníkoch
a cholerových komisároch. Dochádzalo k drancovaniu
majetku, ublíženiam na zdraví, ba aj k viacerým vraždám.
Vzbura bola potlačená nasadením vojska, zajatí povstalci
skončili pred štatariálnymi súdmi.11
Nepomerne lepšie sa podarilo situáciu zvládnuť
v západnej časti dnešného územia Slovenska, kam nákaza
dorazila v auguste. Pomohla k tomu nielen tunajšia lepšia
sociálna a ekonomická situácia obyvateľstva, hustejšia sieť
lekárov, ale aj skúsenosti z priebehu epidémie na východe
Slovenska. Aj tu prijala vrchnosť viaceré opatrenia,
pri ktorých asistovalo vojsko. Mestá a obce uzavreli
nepriechodné kordóny. Zakázané boli všetky podujatia,
pri ktorých sa zhromažďovali ľudia – jarmoky, trhy, omše
v kostoloch a náboženské púte. V krízových obdobiach
však mali náboženské obrady pre veriacich mimoriadny
význam. Obmedzovanie a zákazy ich traumatizovali
a prinášali hrozbu nepokojov. Navyše, cholerové epidémie
vrcholili v letných mesiacoch, keď opatrenia sťažovali
poľné práce a zber úrody. Ohrozené tým boli potravinové
zásoby na zimné obdobia, v extrémnych prípadoch hrozil
aj hladomor.
Jedným z opatrení v roku 1831 bolo aj dezinfikovanie
poštových zásielok. Niektoré z nich sa zachovali
v skalickom archíve. Dezinfikovanie spočívalo v perforovaní obálky a listu drobnými ihlicami. Na tieto účely
slúžil prípravok zvaný rastl pripomínajúci mriežku. Po
viacnásobnom prepichnutí list vložili do uzavretej nádoby
a vykurovali dymom s predpokladanými dezinfekčnými
účinkami.12
Prijaté nariadenia prikazovali obciam zriaďovať
osobitné cintoríny a najať podľa počtu obyvateľov
ošetrovateľov chorých a hrobárov. Mŕtvych v jame pred
zakopaním mali posýpať nehaseným vápnom, šaty museli
spáliť a zakopať. Chorých nariadili izolovať a sústreďovať
v jednom dome. Vrchnosť sa snažila zabezpečovať pre obce
dostatok potravín. Určené boli najmä zdravým, ktorým
mali dodať potrebnú silu a energiu. Ako svedčia archívne
záznamy, nariadenia a rôzne opatrenia sa v niektorých
prípadoch nedarilo dodržiavať. Ľudia často odmietali odísť
do zriadeného špitála, chceli zomrieť doma. Nedôverovali
lekárskym radám, pili studenú vodu a odchádzali žiť do
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záhrad za domom. Zdraví sa ich
báli, nechceli sa od nich nakaziť.13
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jej prvý mestský lekár Ignác
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5
Endlicher. Zaznamenal prijaté
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vďaka ktorým sa pomerne husto
obývané mesto dokázalo účinne
00
september
október
november
december
september
október
november
december
brániť a zmierniť priebeh epidémie.
Mesto bolo rozdelené do viacerých
sanitárnych obvodov, príkladná Priebeh cholerovej epidémie v Stupave a v Máste v roku 1831. Zakreslil: Ivan Klas.
bola iniciatíva, starostlivosť a spolupráca zástupcov mesta a zdravotníckeho personálu.
cholera objavila v Levároch už v júli. Preniesli ju tam sami
Prvé tri úmrtia (furman, práčka a lodník) s podozrivými
Levárčania – najatí nádenníci vracujúci sa zo žatevných
príznakmi (hnačka, zvracanie, smäd a smrť v priebehu 24
prác v Seredi. Situácia sa zhoršila po veľkom jarmoku,
hodín) sa objavili už na prelome júla a augusta. Pitvy týchto
ktorý sa konal 2. augusta v Malackách. Napriek chýrom,
tiel vykazovali viaceré anomálie, v tom čase vyhodnotené
že cholera je aj v Malackách, jarmok nezrušili. Navštívili
ako dôsledok cholerovej nákazy. Ochorenia sprevádzané
ho aj viacerí Levárčania. Po návrate domov bolo mnohým
horúčkami, bolesťami v žalúdku, závratmi a potením
zle, ale domáci údajne nepoznali príznaky novej choroby
začali pribúdať. Spočiatku boli diagnostikované len
a lepšie na tom vraj neboli ani lekári.25
všeobecnejším termínom úplavica (diarrhoea) a Endlicher
Prvou obeťou cholery v Stupave sa 12. septembra 1831
ďalej poznamenáva, že ľudia prepadali strachu a úzkosti.
stal 28-ročný želiar Ftáčnik (Ftácsnik); jeho krstné meno
Prezieraví spisovali testamenty a objavovali sa prípady
farár do matriky nezapísal. Farárom stupavskej farnosti
zosurovenia správania vyvolané beznádejou a rezignáciou.
bol v tom čase František Leopold Balogh26, kaplánmi
Z tohto pohľadu treba oceniť aj prijaté opatrenia vplývajúce
boli Václav Pauly27 a Karol Bello28. Spočiatku zomrelých
na psychickú atmosféru v meste. Komisia mestských
na choleru pochovávali na riadny stupavský cintorín. Po
lekárov a chirurgov už 30. júla prijala uznesenie, že "ak
štyroch týždňoch v jeho blízkosti zriadili nový, cholerový
cholera sa objaví, nebudú ju verejne jej menom volať".
cintorín. Podľa matričného záznamu bol na tomto
Dôvodom boli doterajšie skúsenosti, keď "ľudia už
cholerovom cintoríne 13. októbra ako prvý pochovaný
pri počutí slova cholera vo veľkom hneve sa vyhrážali
39-ročný nádenník Andrej (Andreas N.) neznámeho
medicínskemu personálu".14 Jedným z najviac používaných
priezviska, pochádzajúci z Čeklísa (dnes Bernolákovo).
liečebných medikamentov bol bizmut, chlorid ortuťnatý,
Obhliadky chorých a zomrelých spolu s písomnými
prípadne ópium. Z dezinfekčných prostriedkov to bol
záznamami vykonával miestny lekár. Ak príčinou úmrtia
kamilkový olej, vápno, gáfrový lieh, ocot a vydymovanie
nebola infekčná cholera, mohli zomrelého pochovať na
octovými a bylinkovými výparmi. Odporúčalo sa pitie
bežnom cintoríne.
horúceho hovädzieho vývaru; konzumácia alkoholických
Za zmienku stojí aj údaj, že v Stupave bola už od roku
nápojov stav chorých zhoršovala a bola neskôr terčom
1742 zriadená lekáreň. Známe sú mená troch lekárnikov,
kritiky lekárov.15 Medzi prvými cholere často podľahli
ktorí v nej pôsobili pravdepodobne aj počas cholerových
tí najslabší: malé deti, starci a v núdznych podmienkach
epidémií. Matriky zomrelých uvádzajú lekárnikov Antona
žijúci jedinci.
Weigla (1828)29, Karola Taufera, pôvodom z Myjavy
Dňa 15. júla 1831 uzavrel vojenský kordón hranicu
(1842)30, a Mórica Cservenku (1876)31. O ich pôsobení
Uhorska s dedičnými nemeckými krajinami, o štyri dni
počas cholerových epidémií zatiaľ viac nevieme, určite sa
neskôr uzavreli aj lodný most v Bratislave.16 Situácia
však podieľali na preventívnych opatreniach v obci.
bola napätá. Nákaza, ktorá sa v Bratislave objavila už na
V mástskej cirkevnej matrike zomrelých je ako prvá
prelome júla a augusta, čoskoro prepukla aj v Stupave a jej
obeť nákazy uvedený 85-ročný miestny roľník Andrej
blízkom okolí. Najprv vo Vysokej pri Morave – 7. augusta17,
Verner (Verner Andreas). Zomrel 15. septembra 1831
v Zohore 8. augusta18, v Lozorne 21. augusta19, v Borinke 11.
a pochovali ho na starom cintoríne pri kostole. Nasledujúce
septembra20, v Záhorskej Bystrici 3. októbra21, v Marianke
obete cholery už pochovávali do novozriadeného
8. októbra22. V rámci preventívnych opatrení sa v obciach
cholerového cintorína. Prvou pochovanou v ňom bola
zriaďovali cholerové cintoríny. Nachádzali sa mimo obce
26-ročná Mária Suchá (Szuchy Maria).
a využívali sa len na uloženie ostatkov obetí epidémií. Podľa
Zaujímavé dobové svedectvo o situácii v okolí Stupavy
zápisov v matrikách zomrelých boli už pred vypuknutím
nám zanechal literárne činný kňaz a bernolákovec Jozef
nákazy v obci zriadené cintoríny v Lozorne23 a Borinke24.
Matejka pôsobiaci v rokoch 1830 – 1831 ako kaplán
Zaujímavú správu o priebehu cholerovej epidémie vo
v blízkej Marianke. V roku 1873 vydal tlačou v latinčine
Veľkých Levároch zanechal v miestnej cirkevnej matrike
dielo Historický opis Svetovej hospodárskej výstavy
zomrelých tamojší farár A. Berenházy. Podľa jeho slov sa
konanej v období od 1. mája do 2. novembra 1873 vo
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Rímsko-katolícka matrika zomrelých v Stupave, obete epidémie
v roku 1831. Štátny archív v Bratislave. Foto: Milan Greguš, 2010.

Viedni a spomienky na udalosti v okolí Bratislavy a Skalice v spomienkach Jozefa Matejku.32 V štvrtej kapitole sa
venuje svojmu pôsobeniu v záhorských farnostiach, ich
dejinám, osobnostiam a pamätným udalostiam: Všetkých
ľudí zachvátil strach a obavy z novej a neznámej choroby.
Kvôli jej nákazlivosti boli mestá aj obce úplne uzavreté
a strážené vojenskými hliadkami ozbrojenými puškami.
Kostoly boli uzavreté a nesmeli sa v nich vykonávať
pobožnosti. Rovnako prísne boli zakázané aj náboženské
púte a procesie. Mestá a obce boli úplne uzavreté, ľuďom
nebol dovolený odchod, vstup ani prechod. Náboženskú
procesiu smerujúcu večer zo Stupavy do Marianky zastavili
za Stupavou ozbrojené stráže a veriacich vyzvali na
okamžitý návrat domov. V prípade neuposlúchnutia hrozili
použitím pušiek. Bolo mi známe, že v blízkosti je prázdna
panská sýpka a žiadal som o láskavé povolenie, aby
v nej mohli pútnici stráviť noc. Žiadosti nebolo vyhovené
a ja som bol rád, že sa pútnici vrátili domov, lebo inak
by museli stráviť noc v lese. Lekárskym vyšetrovaním
a starosťou o chorých boli vrchnosťou poverení lekári.
Kňazi bezplatne zaopatrovali chorých duchovnou útechou
a sviatosťou pomazania chorých olejom. Mŕtvych čo
najskôr odvážali na cintorín, kam ráno a večer prichádzal
kňaz vysluhovať predpísané pohrebné obrady. Mnoho
kňazov horlivo pracovalo a nasadzovalo vlastný život nielen
pri poskytovaní sviatostí a vysluhovaní pohrebov, ale aj pri
návštevách chorých, o ktorých sa zo strachu pred nákazou
často odmietala postarať rodina. Kňazi im poskytovali
sviatosť pomazania chorých, olejom im potierali kŕčmi
postihnuté nohy. Veriacim ukázali, že v kňazovi nájdu
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dobrého priateľa a dobrodinca, ktorý ich neopustí ani
v nákazlivých chorobách a po smrti im poskytne kresťanský
pohreb a nádej na vzkriesenie.33
Kňazi mali v tomto ťažkom období náročné povinnosti.
Denne poskytovali útechu chorým aj zdravým, zaopatrovali
ich sviatosťami a vysluhovali nezriedka aj niekoľko
pohrebov denne. Viacerí z kňazov priniesli najvyššiu obeť.
Cholere v roku 1831 podľahol kaplán vo Veľkých Levároch
František Kvaszna34, farár v Malých Levároch Ignác Bobuš
(Bobuss)35, farár v Kuchyni Ján Kasanický (Kaszanitzky)36
a farár v Lábe Ján Salamon37.
V Stupave cholerová nákaza vrcholila v októbri
a novembri. November sa zapísal najvyšším mesačným
počtom úmrtí, v dvoch prípadoch zomrelo za deň až
päť ľudí. S príchodom chladnejších dní začal počet
nakazených klesať. Podľa matriky zomrelých posledné
obete cholery v Stupave zomreli 13. decembra. Boli nimi
36-ročný nádenník Anton Iliť (Illith Antonius) a jeho syn,
13-ročný pastier oviec František Iliť (Franciscus Illith).
V Máste bol poslednou obeťou epidémie 68-ročný roľník
Ján Malec (Malecz Joannes); pochovali ho 5. decembra.
Spolu podľahlo cholere v roku 1831 v Stupave 77 osôb
a v Máste 38 osôb. Údaje o počte obetí židov chýbajú. Pre
zaujímavosť dodávame, že Schematizmus ostrihomskej
arcidiecézy uvádza v roku 1830 v obci Stupava 2 894
katolíkov, 1 evanjelika a 850 židov. V obci Mást uvádza
850 katolíkov.38 Od vypuknutia cholery v Uhorsku koncom
júla 1831 do konca marca 1832 zomrelo 237 407 osôb,
nákaza sa vyskytovala v 4 665 obciach.39
Po ústupe epidémie sa pomery v Stupave konsolidovali,
život sa pomaly vracal do starých koľají. Cholerová nákaza
však putovala ďalej Európou, prehnala sa cez Francúzsko,
Belgicko, Anglicko, Švédsko, Nórsko a Taliansko.
Z Talianska sa rozšírila do Švajčiarska a Tirolska a odtiaľ
v roku 1836 do Čiech a Uhorska.
Cholera v roku 1836
Dramatická situácia sa v Stupave o päť rokov
zopakovala a vyžiadala si ešte väčší počet obetí. V Stupave
prepukla cholera v druhej polovici júla 1836. Ako prvý jej
podľahol 16-ročný Pavol Szilágyi (Paulus Szilágyi); zomrel
19. júla. Posledná osoba zomrela v Stupave na choleru 27.
septembra; bola ňou 17-ročná Klára, dcéra murárskeho
majstra Pavla Bauera (Clara Bauer). V matrike je ešte aj
4. októbra zapísaná s uvedením úmrtia v dôsledku cholery
58-ročná Mária, manželka stupavského pokrývača Václava
Konschela (Maria Konschel). Podľa poznámky však
zomrela v rakúskej obci Ringelsdorf, vzdialenej vzdušnou
čiarou 35 km severozápadne od Stupavy, preto nebola
zahrnutá medzi stupavské obete cholery.
V Máste sa nákaza prejavila takmer o mesiac neskôr.
Ako prvý tu 15. augusta zomrel na choleru 55-ročný roľník
Štefan Belašič (Stephanus Belasith). Posledný smrteľný prípad sa vyskytol 15. septembra, keď zomrela 14-ročná Rozália, dcéra Jána Madera; ten zomrel na choleru tri dni pred ňou.
Stupavským farárom bol aj v tomto období František
Leopold Balogh, kaplánmi boli Jozef Szvoboda40
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a Mikuláš Teőreős41. Do väčších
obcí prichádzali na výpomoc
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tunajšie cirkevné matriky. Väčšinou
išlo o františkánskych pátrov.
Na následky cholery v roku 1836
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zomrelo v Stupave spolu 79 ľudí
júl
august
september
október
júl
august
september
október
a v Máste 44 ľudí. Po dvoch krátko
po sebe nasledujúcich obdobiach Priebeh cholerovej epidémie v Stupave a v Máste v roku 1866. Zakreslil: Ivan Klas.
prepuknutia nákazy si obyvatelia
Stupavy a Mástu vydýchli. Pokoj však trval pomerne krátko.
ustalo. Posledný raz sa na cholerovom cintoríne v Stupave
V rokoch 1846 a 1847 postihla najmä severné oblasti
pochovávalo 7. septembra. Cirkevný pohreb 45-ročného
dnešného Slovenska neúroda. Obyvateľov trápil hlad
roľníka Antona Fischera (Fischer Antonius) tu výpomocne
a biedne podmienky pre život. Pomery v habsburskej
odslúžil františkánsky páter Wolfgang. V roku 1851
monarchii zhoršoval politický boj a národnostné roztržky.
pochovali v Stupave len jednu obeť cholery; 10. decembra
V roku 1848 situácia vyústila do revolúcie, ktorá sa šírila
jej podľahol polročný František, syn želiara Jozefa
v celej Európe. Pohyby vojsk, zlé sanitárne podmienky
Radoviča (Franciscus Radovics).
a nedostatok potravín vytvárali priaznivé podmienky na
Ani v nasledujúcich rokoch počet mŕtvych v Stupave
opätovné prepuknutie cholerovej epidémie.
výrazne nestúpol. V roku 1852 zomreli následkom cholery
len traja ľudia. Prvá bola Terézia, 2-ročná dcéra stupavského
Cholera v rokoch 1848 ‒ 1854
krajčírskeho majstra Antona Rojkyho (Theresia Rojky);
Napriek dramatickému obdobiu v roku 1848 a najmä
zomrela 11. augusta. Ďalšie dve obete neboli Stupavčania;
v roku 1849, keď sa v Stupave nakrátko utáboril
pochádzali z Moravy a do Stupavy zrejme prišli za prácou.
slovenský dobrovoľnícky pluk, bol počet obetí epidémie
Kňaz v zápise uviedol, že sú nádenníci (operarius). Prvou
nízky. Príčiny možno hľadať v účinných opatreniach,
bol 36-ročný František Grügar (Grügar Franciscus);
prípadne aj v klimatických podmienkach daného obdobia.
zomrel 1. októbra. Druhou bola 35-ročná Anna, manželka
V nepokojnom roku 1848 sa nákaza v Stupave a v Máste
Jána Czalabeka (Anna...uxor Czalabek Joannis).
zrejme nevyskytla, lebo matriky zomrelých ju ako príčinu
V roku 1853 sa v Stupave vyskytol len jeden smrteľný
smrti v tomto roku neuvádzajú. V nasledujúcom roku sa
prípad ochorenia. Dňa 12. septembra zomrel 27-ročný
však situácia zmenila. Cholera prepukla pomerne skoro, už
murársky tovariš Anton Kopečný (Antonius Kopecsni).
v jarných mesiacoch. Prvý smrteľný prípad sa v Stupave
V nasledujúcom roku bol počet rovnaký, jedinou stupavobjavil už 11. mája 1849, keď zomrela 7-ročná Mária, dcéra
skou obeťou sa 15. októbra 1854 stala 60-ročná Katarína,
Tomáša Iliťa (Maria IIlity). Po štyroch mesiacoch nákaza
manželka želiara Šebastiána Pšenicu (Catharina Psenica).
ustala, jej posledné dve obete pochovali na cholerovom
Situácia v Máste bola obdobná. V rokoch 1848 – 1854
sa vyskytovali smrteľné prípady ochorenia len ojedinele.
cintoríne 31. augusta 1849. Boli nimi 50-ročná Terézia,
Rok 1848 uplynul bez obetí rovnako ako v Stupave.
manželka kolárskeho majstra Ambróza Pirchera (Teréz
Prvým zomrelým v dôsledku nákazy v roku 1849
Pircher), a len jednoročná Terézia, dcéra stupavského
v Máste bol 55-ročný miestny sedliak Štefan Lachkovič
džbankára Tomáša Simika (Teréz Simik).
(Lachkovics István); zomrel 8. júna. Nasledujúce obete
Napäté pomery v Stupave zhoršovala aj prítomnosť
boli prevažne deti: 25. júna zomreli Rozália, 7-ročná dcéra
pluku slovenských dobrovoľníkov, ktorý sa usadil
miestneho roľníka Michala Fúseka (Rozalia Fúszek), a Ján,
v lokalite s názvom Pažiť. Tvoril ju voľný priestor
5-ročný syn Jozefa Poláka (János Pollak). O deň neskôr
ohraničený dnešným Námestím Slovenského povstania
cholera ukončila život 22-ročnej Alžbety, slobodnej dcéry
a ulicami Ferdiša Kostku, Malacká a Kalinčiakova.
nebohého Jakuba Suchého (Erzsébet Szuchy). Dňa 19.
Z taktických dôvodov, ale aj z obavy pred nákazou, dostal
júla zomrel trojročný Ján Belačič (János Belacsics) a 31.
utáborený pluk po desiatich dňoch rozkaz na urýchlený
augusta polročná dcéra roľníka Mateja Malinu, Mária
presun do Rače.42
Treba však pripomenúť, že cholerové baktérie boli
(Maria Malina).
v tomto regióne zrejme trvale prítomné, len nemali
V roku 1850 podľahol cholere 28-ročný želiar Pavol
vhodné podmienky na epidemické bujnenie a šírenie.
Dojcanský (Paulus Dojcanszky); zomrel 17. augusta.
Úmrtia v dôsledku ich zhubného pôsobenia sa sporadicky
O rok neskôr, 29. júla, zomrela trištvrteročná Mária, dcéra
objavovali aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1850
domkára Andreja Šveca (Maria Svecz). Ďalšie úmrtie sa
zaznamenáva matrika zomrelých v Stupave sedem
vyskytlo až v roku 1854. Obeťou nákazy sa stal 43-ročný
mŕtvych. Prvý smrteľný prípad sa vyskytol 2. augusta,
mástsky krajčírsky majster Ignác Sloboda (Szloboda
keď zomrel 12-ročný Šebastián, syn roľníka Jozefa Mozu
Ignatius); zomrel 19. októbra. V rokoch 1848 – 1854
(Sebastianus Moza). Približne po mesiaci nebezpečenstvo
podľahlo cholere v Máste spolu deväť osôb.
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Počet obetí sa podstatne zvýšil v roku 1855, keď
v Stupave na choleru zomrelo až 21 osôb a v Máste 17
osôb. V tomto roku je nápadný pomerne veľký počet úmrtí
v detskom veku. Z tohto pohľadu bola situácia horšia
v Stupave, kde z celkového počtu úmrtí na choleru tvoria
deti do 15 rokov až 60%. Prvým obyvateľom Stupavy,
ktorý podľahol tomuto ochoreniu, bol 35-ročný tulák
a nádenník (vagabundus, operarius) Martin Veselý (Weszely
Martinus). Zomrel 28. februára, nezvykle v zimnom
období. Je veľmi pravdepodobné, že sa cholerou nakazil
mimo Stupavy a jeho biedne podmienky znížili odolnosť
organizmu. Kňaz v matrike uviedol jeho domovskú
príslušnosť do Stupavy, v poznámke však uvádza, že
bol pochovaný v Máste (in Maszt), pravdepodobne na
tamojšom cholerovom cintoríne. Ďalšie prípady sa objavili
až začiatkom septembra. Poslednou stupavskou obeťou
cholery v roku 1855 bol 14-ročný František, syn panského
ovčiara Františka Stadlera (Franciscus Stadler); zomrel 30.
októbra.
V roku 1855 prepukla v Máste cholera v polovici júla.
Prvé úmrtie je zaznamenané 17. júla, keď zomrela 40-ročná
Mária, manželka roľníka Andreja Szaba (Maria Szabó).
Posledným smrteľným prípadom nákazy je zaznamenané
úmrtie 17-ročného sluhu Pavla Juricu (Paulus Juricza);
zomrel 6. septembra.
Údaje dopĺňame aj počtom obyvateľov Stupavy v roku
1854 uvedeného v cirkevnom schematizme. Podľa tohto
zdroja žilo v Stupave 2 612 katolíkov, 9 evanjelikov a 912
židov. V Máste žilo 847 katolíkov a 7 židov.43

Pruské vojsko pred kláštorom v Malackách v roku 1866
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V nasledujúcom desaťročí sa úmrtia v dôsledku cholery
v Stupave nevyskytli, v Máste zomreli len dvaja ľudia. Dňa
29. augusta 1856 zomrela 50-ročná Katarína, manželka
Štefana Turanského (Catharina Turánsky), a 3. augusta
1865 zomrel 60-ročný roľník Martin Mader (Martinus
Magyer). Všetko nasvedčovalo tomu, že sa podarilo šíreniu
nákazy zamedziť. Žiaľ, nie natrvalo.
Cholerová epidémia v roku 1866
Pre obyvateľov Stupavy a Mástu sa stal osudným
rok 1866. V tomto roku vypukla rakúsko-pruská vojna.
Konflikt netrval dlho, skončil sa prímerím 22. júla 1866.
V tento deň sa odohrala aj posledná vojenská operácia,
známa ako bitka pri Lamači.
Rok 1866 sa stal pre obyvateľov Záhoria nadlho
pamätným. Neistotu stupňovala aj hrozba príchodu
cudzej armády, ktorý často sprevádzali negatívne javy –
násilie, zabavenie potravinových zásob a poškodzovanie
majetku. Obavy a strach sa naplnili v letných mesiacoch.
V prvej polovici júla, po prehratej bitke pri Hradci Králové,
prechádzali Stupavou a Mástom ustupujúce rakúske
vojská. O pár týždňov neskôr nasledoval za nimi početný
pruský oddiel. Dňa 19. júla obsadili Prusi Moravský sv. Ján
a Malacky, o dva dni aj Stupavu.44
Prítomnosť a prechody početných vojenských oddielov
v záhorských obciach, nedostatočné hygienické pomery
a rekvirovanie zásob domáceho obyvateľstva boli živnou
pôdou pre šírenie infekčnej nákazy. V pruskom vojsku
čoskoro vypukla cholera a už 6. júla zomrel na jej následky
prvý Stupavčan. Bol ním 5-ročný Vavrinec, syn panského
voliara Michala Bodischa (Laurentius Bodisch). Epidémia
kulminovala v auguste a v septembri. Smutným dátumom
sa stal 4. september, keď v jeden deň zomrelo až sedem
ľudí. V tomto hektickom období sa udial aj jeden kuriózny
prípad. Medzi mŕtvych zapísal kňaz do matriky aj 3-ročného
Jozefa Pogača (Josephus Pogacs). Neskôr zápis preškrtal
a pripojil poznámku, že dieťa na tretí deň ožilo (tertia die
post obitim interum revixit). Podobnú hrôzostrašnú príhodu
a spomienky na cholerový rok 1866 zaznamenal vo svojich
pamätiach aj známy evanjelický farár, botanik a spisovateľ
Jozef Ľudovít Holuby. V Starej Turej uložili mŕtveho
muža do truhly a odviezli do márnice na cintoríne. V noci
sa prebral k životu a vrátil sa domov, kde vydesil svojich
blízkych. Opäť ho však zachvátili kŕče a do rána zomrel.45
Cholera v roku 1866 vyčíňala v Stupave ničivou silou
až do príchodu mimoriadne chladných dní v druhej polovici
októbra, keď sa dokonca objavili mrazy.46
Jej poslednou obeťou bola 25-ročná Alžbeta
nezná-meho priezviska, nádenníčka prisťahovaná zo
Sološnice (Elisabetha Ignoti Cognominis operaria
Peregrina, Solosnica); zomrela 15. októbra. Kňaz do
matriky zaznamenal aj úmrtia z radov vojska, a tak sa
nám zachovali aj dve mená vojakov, ktorí sa v tom čase
zdržiavali v Stupave. Prvým bol 24-ročný František Brasiv,
mladý regrút z 12. delostreleckého regimentu, pôvodom
z Hradišťa na Morave (Brasiv Franciscus c. r. miles in
No 12 Tiro volarior. Reg. 12 Artil. Regiment Moravia
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Hradisch.). Príčinou smrti bolo
zranenie bodákom v boji (In pugna
ad Lancdes volnerotus). Zomrel
25. júla 1866, pochovali ho na
druhý deň v stupavskom cintoríne.
Ďalším zapísaným vojakom bol
18-ročný Ján Pelikán, radový
vojak 60. pešieho regimentu
kniežaťa Vaza (Joannes Pelikán
cr. miles gregarius in pedest.
Regim. principis Vaza No 60.).
Zomrel na choleru 7. septembra.
Z poznámky sa dozvedáme, že
skonal v stupavskom vojenskom
lazarete (Stomf in hospt. milet.).
Ďalším zapísaným vojakom, ktorý
zomrel na choleru vo vojenskom
lazarete, bol radový pešiak zo 61.
regimentu kniežaťa Nikolaja Jozef
Homnay. Smrť ho zastihla v Stu- Človek snažiaci sa dostať von z rakvy s nápisom "zomrel na choleru".
pave 13. septembra, jeho vek sa Kresba A. J. Wirtza s názvom Uponáhľaný pohreb. Zdroj: Wellcome Images, Londýn.
nepodarilo zistiť. (Josephus Homnay
miles gregarius in pedestri Regimine Principis Nicolai
prozreteľnosti je, aby w čas panujúcej cholery možno
a Rustia No 61. ignotae aetatis). Ďalšou vojenskou obeťou
najmenej ľudi ten istý záchod užíwalo, a kde preca společný
cholery sa 15. septembra stal záložný vojak a Stupavčan
záchod jestwuje, treba ho každodenne nákazliwosti zbawit
Ján Maroš (Maross Joannes miles reservista).
(desinficirovať)...48 Epidémia cholery v roku 1866 mala
Smrť tentoraz kosila bez výnimky vo všetkých
pre obyvateľov Stupavy a Mástu zdrvujúce následky.
stupavských rodinách. Medzi obeťami nachádzame
V Stupave jej podľahlo až 122 osôb. Počet infikovaných
prevažne dedinskú chudobu: želiarov, obecného pastiera,
však musel byť viacnásobný, čo iste ochromovalo
panských sluhov, ba aj miestneho šarhu. Zhubnej nákaze
každodenný život.
podľahli však aj členovia materiálne a sociálne lepšie
Podobná katastrofálna situácia bola aj v Máste, kde
situovaných remeselníckych rodín, ktoré mali viac
cholera prepukla o dva mesiace neskôr ako v Stupave.
Prvou obeťou sa stal 6. septembra len šesťročný Matej,
predpokladov na účinnejšie vzdorovanie epidémii. Zomrel
syn domkára Mateja Iliťa (Mathias Ility). Ďalšie úmrtia
dokonca aj miestny poštár Jozef Verner (Josephus Verner
nasledovali takmer každý deň. Cholera v Máste ustala
postarius).
vplyvom chladného počasia takmer v rovnakom čase ako
Hoci v tom čase ešte nebol objavený bakteriálny
v Stupave. Posledný prípad smrti v dôsledku cholery tu
pôvodca cholery, spoločnosť správne rozpoznala príčiny jej
zaznamenali len o deň neskôr, 16. októbra, keď zomrel
šírenia. Správam o cholere, rôznym radám a prevencii proti
65-ročný Michal Fusek (Michael Fuszek). Na epidémiu
nej sa v roku 1866 venovali aj na stránkach slovenského
cholery v roku 1866 zomrelo v Máste spolu 21 obyvateľov.
dvojtýždenníka Obzor, ktorý v Skalici vydával Daniel
Aj tu nachádzame medzi zomrelými na choleru jedného
Lichard. V rubrikách Domáci lekár sú opísané viaceré
vojaka. Bol ním 31-ročný Valent Ivica (Valentinus Ivicza),
prostriedky na dezinfekciu ovzdušia v izbách, čistenie
zrejme mástsky rodák, príslušník pešieho regimentu baróna
predmetov a šiat, ktoré prišli do styku s chorými, lieky
Ramminga (Miles in pedestri Regimine Lib. Bar. Raming
na zmiernenie priebehu ochorenia a na posilnenie tela.
No. 72.).
Na dezinfekciu sa odporúčajú osvedčené výpary octu,
Útrapy pamätného roku 1866 zvyšovala prítomnosť
chlórového vápna, prípadne sanitry (dusičnan sodný, liadok)
vojska, ktoré museli tunajší obyvatelia zásobovať
a bielej skalice – cinkowého vitriolu (síran zinočnatý). Od
potravinami. Predchádzajúce roky boli pomerne málo
smädu vraj pomáha pitie teplej vody, ale aj studeného piva,
úrodné. Navyše v máji roku 1866 nečakane udreli silné
ktoré riedi krv zhustenú v dôsledku dehydratácie. Ďalej sa
mrazy, ktoré opäť nedávali vyhliadky na lepšiu úrodu. Zo
napríklad odporúča žuvať chren, ale aj piť červené víno,
záhorských obcí sa zachovali správy, že vojsko niektoré
ktoré spodné telo stahuje, a tak tedy proti hnaniu spodkom
dediny doslova vyjedlo a obyvatelia hladovali.49
účinkuje.47 V jednom príspevku autor ponúka čitateľom
rady na prevenciu; hlavnou z nich je: Hlawné nosidlá
Situáciu zhoršoval aj sťažený zber úrody, ktorá mala
cholerickej nákazy sú prepitujeme Wassu poctiwu hlawičku
zásobiť obyvateľov na ďalšie obdobie. Žatevné práce
- záchody a wobec tá nečistota, ktorá z čloweka cholerou
v letných mesiacoch paralyzovala kulminácia nákazy,
zachwáteného spodkom i wrchom odchodí, najmä ak ona
navyše časť pozbieranej úrody rekvírovala pre svoje
dlhssim ležaním zosmradlawela... Hlawné tedy prawidlo
potreby armáda. Úmrtia v rodinách, prichádzajúca zima
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a starosť o obživu do budúcej úrody vyvolávali u ľudí
obavy a úzkosť. Našťastie, prusko-rakúsky konflikt bol
ukončený, armáda sa stiahla, cholera sa v nasledujúcich
rokoch neobjavila. Výnimkou bol len rok 1869, keď
v Stupave na jej ojedinelý výskyt zomrel 29. augusta
35-ročný tesár Ján Filustek (Filustek Joanes).
Cholera v roku 1873
Od nešťastného roku 1866 uplynulo iba sedem rokov
a cholera sa opäť rozbujnela do epidémie, ktorá zachvátila
celú Európu. Štatistiky hovoria, že v župách terajšieho
Slovenska v roku 1873 na choleru ochorelo 5,3%
a zomrelo 2,3% obyvateľov.50 Príčiny vzniku tejto epidémie nie sú dostatočne objasnené, prispela k nej zrejme
aj mimoriadne teplá zima na prelome rokov 1872/1873. Jej
dôsledky mali katastrofálny finančný dopad na veľkolepú
svetovú výstavu vo Viedni, usporiadanú v roku 1873. Zo
strachu pred nákazou ju navštívila len tretina plánovaných
návštevníkov, vykázaná strata predstavovala 15 miliónov
zlatých. V samotnej Viedni zomrelo na choleru v tomto
roku 2 983 ľudí.51
Epidémia v roku 1873 neobišla ani Stupavu a vyžiadala
si aj tu pomerne vysoký počet obetí; v letných mesiacoch
jej podľahlo 21 obyvateľov. Prvý smrteľný prípad nákazy
bol zaznamenaný 29. augusta, keď zomrel 50-ročný želiar
Matej Rác (Racz Mathaeus). Počet obetí bol najvyšší
v septembri, keď zomrelo jedenásť ľudí. Poslednou obeťou
bol 40-ročný klobučník Juraj Huber (Georgius Huber);
zomrel 6. novembra.
V Máste sa prvou obeťou cholery stala 4. septembra
Alžbeta Maderová (Elisabet Magyer), 80-ročná vdova.
V septembri po nej zomreli ešte štyri osoby, v októbri
matrika neuvádza choleru ako príčinu smrti. Posledný
prípad úmrtia bol zaznamenaný 15. novembra, keď
zomrela polročná Jozefa, dcéra roľníka Juraja Chrdinu
(Josepha Chrdina). V roku 1873 podľahlo cholere v Máste
spolu šesť ľudí.
Záver
Rok 1873 bol posledným rokom, keď sa cholera
vyskytla v Stupave a v Máste, no v Európe sa ojedinele
vyskytovala až do konca 19. storočia. V tlači sa uvádzali
správy o výskyte nákazy v niektorých európskych mestách.
Nechýbali podrobnosti o prijatých zdravotníckych
opatreniach a ich výsledkoch. V roku 1886 sa vyskytlo
niekoľko prípadov nákazy v Budapešti, kde jej jeden
človek aj podľahol.52 Obyvateľov Stupavy v roku 1886 iste
vzrušila prekvapujúca správa o výskyte cholery v blízkom
Lamači. Nemecký denník Westungarischer Grenzbote

priniesol správu, že sa tu vyskytli tri prípady ochorenia na
choleru. Správu, našťastie, už na druhý deň dementoval
župný vrchný lekár Dr. Benjamin Lendvay, ktorý situáciu
v Lamači osobne preveril. Našiel tu len dvoch chorých
a pôvodnú „diagnózu“ uviedol na správnu mieru. Jeden
postihnutý trpel črevným katarom, druhý mal preťažený
žalúdok.53
V roku 1892 zapĺňali tlač správy o výskyte cholery
v strednej Európe takmer denne.54 Niekoľko podozrivých
ochorení s príznakmi cholery sa vyskytlo aj v Bratislavskej
župe. Našťastie išlo o hnačky spojené s vracaním, bežné
v letnom období, najmä u detí. Vedenie Bratislavskej
a Trenčianskej župy bolo napriek tomu obozretné a vydalo
rázne zdravotnícke opatrenia. Do redakcií novín však
naďalej prichádzali rôzne senzačné správy. Jednou z nich
bolo aj oznámenie, že cholera sa objavila aj v Stupave.
Okresný notársky úrad preto žiadal správu od obecného
úradu v Stupave, ktorý im poskytol uspokojivú odpoveď, že
v okolí obce sa nevyskytlo žiadne ochorenie na choleru.55
Po tejto správe bol vo Westungarischer Grenzbote
uverejnený obsiahly trojdielny príspevok o cholere.
V osvetovom štýle nabádal na dodržiavanie základných
hygienických pravidiel a upozorňoval na negatívny vplyv
neoverených, senzačných správ o výskyte cholery.56
Napriek negatívnym lekárskym hláseniam bola
situácia na západnom Slovensku napätá; ľudia pociťovali
strach z možného rozšírenia nákazy. Príznaky ochorenia,
podobné cholerovej nákaze, vyvolávali medzi ľuďmi
paniku. V súhrnnej mesačnej správe o sanitárnych pomeroch v Bratislavskej župe sa uvádzajú viaceré prípady
hnačiek spojených s horúčkami. Vo väčšine prípadov
išlo o bežné črevné ťažkosti vyvolané konzumáciou
nezrelého, prípadne prezretého ovocia. Župný výbor
navrhoval v tejto veci prijať kontrolné opatrenia, najmä
voči podomovým predajcom ovocia. Rizikovými sa
stávali väčšie zhromaždenia ľudí v letných mesiacoch,
najmä náboženské púte. Situáciu a prijaté opatrenia
v neďalekej Marianke opisuje dopisovateľ v tlači takto:
V našej obci, ktorá je obzvlášť na sviatky v mesiacoch august a september vyhľadávaná veľkým množstvom
cudzincov, panujú skutočné pekelné zdravotné pomery.
Cesty boli v najvyššej miere špinavé, posiate poriadnym
hnojom a kuchynskými odpadkami, ktoré šírili prenikavý
zápach. Môžeme poďakovať zdravotnému úradu župy,
že teraz budú náležite očistené a dezinfikované tak,
že sa pútnici ani v najmenšom nebudú môcť sťažovať.
Tiež tunajšie panstvo dalo v lese postaviť záchody,
ktoré sú čas od času dezinfikované, čím bol tento dlho
pociťovaný nedostatok odstránený. Práve tak sa nebude
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predávať ovocie, ktoré sa predávalo na púťach. Ovocie
bude úradne preskúmané – špinavé, alebo už nahnité
bude skonfiškované. Každý predajca má predávať len
nezávadný tovar a zabrániť tak vzniku cholerového
rizika. Bolo by už ale potrebné, aby bol zamedzený
príliv množstva odporne vyzerajúcich, z blízka
i z ďaleka sa hrnúcich profesionálnych žobrákov. Zostáva
už len, aby cudzinci ako i starousadlíci boli uchránení
zlých účinkov na svoje žalúdky.58
Náprava kritizovaných skutočností bola úspešná.
Koncom septembra 1892 bola vykonaná zdravotná
inšpekcia v okolí Bratislavy – mimo iných obcí aj
v Záhorskej Bystrici, Máste a Stupave. Komisia
vyjadrila spokojnosť so zisteným stavom a zdravotný
radca sa pochvalne vyjadril k prijatým opatreniam.59
Napriek týmto opatreniam a uspokojivej situácii
v Bratislavskej župe ľudia stále prepadávali strachu pri
podozrivých príznakoch choroby. Panika vypukla 24.
augusta 1893 aj v Máste, keď zomrel „za záhadných
cholerových príznakov“ tamojší roľník František
Selecký. Privolaný obvodný lekár Dr. Zimprich určil
ako príčinu smrti choleru nostras, v našich končinách
bežne sa vyskytujúce hnačkové ochorenie. Hlásenie
o úmrtí bolo zaslané aj bratislavskému stoličnému
sudcovi. Do Mástu boli na obhliadku mŕtvoly
a na potvrdenie diagnózy vyslaní aj župný lekár Dr.
Lendvay a okresný lekár Dr. Zsigárdy.60 Situácia sa
postupne upokojila, svedkov ťažkých čias epidémií
cholery ubúdalo a s nimi aj strach obyvateľov Stupavy
a Mástu pred touto chorobou.
Pre úplnosť informácií treba spomenúť, že cholera sa
objavila znovu (a s ňou aj iné infekčné choroby) počas
prvej svetovej vojny. Spomienku na „cholerový vlak“ –
transport infikovaných vojakov, a na vlastné „hygienické“
opatrenia uvádza vo svojich pamätiach aj lekár a známy
dramatik Ivan Stodola.61 Zatiaľ posledný výskyt cholery
na Slovensku bol zaznamenaný prekvapivo celkom
nedávno, v roku 1970.62 V dvadsiatom storočí, na rozdiel
od toho predchádzajúceho, sa však, našťastie, vieme
pred touto infekčnou chorobou účinne brániť.

MUDr. Robert Koch (1843 ‒ 1910), objaviteľ bakteriálneho pôvodcu
cholery.

Z matričných údajov a štatistických výkazov je možné
získať strohé údaje obsahujúce mená a dátumy. Za nimi
sa však skrývajú dnes už ťažko rekonštruovateľné osudy
jednotlivých rodín. Často sa stávalo, že cholere podľahli
obaja rodičia, matky malých detí, prípadne gazdovia či
remeselníci – živitelia rodín. Náhla smrť neprinášala len
fyzickú stratu blízkej osoby, ale často aj reálne existenčné
ohrozenie pozostalých. V Stupave a v Máste podľahlo
cholere v priebehu 19. storočia 472 obyvateľov. Tento
počet však nie je konečný, chýbajú nám údaje o obetiach
z radov židovskej komunity. Svedkami týchto smutných
čias zostali už len dva cholerové cintoríny v našom meste.
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Prevratové udalosti v Stupave
a v Máste v roku 1918
Mária Zacharová

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej
republiky v roku 1928 sa predstavitelia Bratislavskej župy
rozhodli vydať knihu týkajúcu sa konca vojny, rozpadu
Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa. Obrátili
sa preto na svetských aj cirkevných predstaviteľov
jednotlivých obcí, aby zaslali do župného archívu všetky
relevantné svedectvá a spomienky na oné udalosti. Materiál
z obcí, označený ako Prevrat, sa mal po spracovaní
knihy vrátiť naspäť do obcí. Napokon kniha nevznikla
a spomienkový materiál ostal v župnom archíve v Bratislave, vďaka čomu sa zachovalo svedectvo o týchto
často dramatických udalostiach aj zo Stupavy a Mástu.1
Autorkou spomienok zo Stupavy bola dcéra miestneho
notára – úradníka Rakúsko-Uhorska, ktorý svoj úrad
spravoval aj v nepokojnom období v novembri roku
1918, keď sa notári spolu so židovskými obchodníkmi
na dedinách často stávali terčom rabovačiek a útokov
miestneho obyvateľstva, ktoré v nich videlo príčinu svojho
biedneho postavenia počas 1. svetovej vojny. Naopak,
svedectvo z obce Mást napísal okolný notár v Máste,
ktorý bol už úradníkom novovzniknutej Československej
republiky pre notársky obvod zahŕňajúci okrem Mástu aj
Borinku. Texty sú v pôvodnej podobe, bez akýchkoľvek
jazykových úprav.
Stupava 1. nov. 1918.
Ťažky deň sme mali, začalo sa už skoro ráno, mnoho
ľudí sa hrnulo do úradu, bola som s otcom sama a práce
bolo hodne. - Ráno mi povie otec. “choď do kostola budeme
mať mnoho práce odpoludňa poneváč je výplata válečných
príspevkov a dosť budem ešte v úrade.“ Váhala som či mám
otca necháť samého v úrade. lebo dľa skúsenosti nedeľa
bola vždy živšia ako druhý deň. - Konečne som sa rozhodla
a odišla – po bohoslužby vyšli sme z kostola, pred kostolom
bolo nahromadené mnoho ľudí, čo tý tu robia myslim si
a priplížim sa i ja s inými, a tu čujem jedného chlapa hovoriť, vykrikovať na notárov a spomínať slobodu atď.- utekla
som domov. Otec mal tam okolo seba dobrých priateľov,
ktorý rozpovedali nám všetko. - Z úskosťou som čakal
dav ľudi, ktorý čo chvýla sa približovali, ale nestalo sa nič,
vyžiadali všetký listky na múku na cukor, čo len v obchodoch
bolo a to tiež len vojaci, ktorí tedy sa práve navrátili domov.
- Odpoludňa sme vyplácali podporu válečnú, požiadali sme
četníkov aby nám boli na pomoci pri zadržianie poriadku
ale sluha sa vrátil s tým, že četnici posielajú kľuč - oni ale
ušli. - Tak sme ostali sami, bola som stále pri otcovi, lebo

Stupavský notár Ján Šmelík (1859 ‒ 1928)

mala som veľky strach, že otcovi sa niečo stane, lebo bol
veľmi nervozný a poneváč bol na srdce trochu chorlaví
bála som sa, že nevydrží. - Prešiel deň dosť kludne, v noci
sme kde-tu počuli výstrel, ale ináč sme dobre spali, ráno
vydeli sme s údivem, že ľudia si nesú veľké baťohy - až
konečne sme sa dozvedeli, že v noci mnohých vyrabovali.
- Na nás prišli ťažké dni. - 2. novembra sa utvoril občianský
stráž, čo ale tiež mnoho nestálo, poneváč menovaný boli
stále opilí - ten deň sme už nespali, celú noc sme boli
v úrade, - bola inšpekcia. - Sám bývali župan Szmrečsányi
telefonický povzbudzoval otca, aby vydržal v obci a sľubil
nám vojsko. V okolitých obciach notári už ušli všetci. Na
tretí deň prišli mladí kadetty zo školy. Ti ale neboli dlho u
nás plašili nás ešte viac ako bolo treba, v noci keď počuli
hrmoť v záhrade, už aj utekali a ťahali von strojnú pušku,
a strielali do vzduchu, sami boli viac naľakaní ako mi.
Asi štýri dni sme vo dne v noci stále boli hore, ja som
mala veľký strach o otca, že sa mu niečo stane, a preto
som ho stále prosíla aby sme tiež odišli. - Tak sa rozhodol
a celú rodinu zaviezol do Feriva pri Bratislavy2 kde máme
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rodinu on ale druhý deň sa vrátil, ja
tiež, tak že celom dome sme len mi
dvaja boli, tedy prišlo riadne vojsko
načo sa čochvýla utišila obec, toto
vojsko bolo až do odovzdania obce
Čechom. - Neviem ktorý deň to
bolo, to som už zabudla, ale mohlo
to byť okolo 20-ho novembra, keď
prišiel chýr, že prišli vlakom Češi.
Ľudia sa tešili, že - sa Maďarov
strasá.Maďarský dôstojníci sa hromaždili v notárskom úrade bez zbrane,
kam prišiel jeden český poručik
- meno mu som tiež zabudla a četnici. Mal zo sebou bielu
zástavu. - Popozdravení, maďarský hl. dôstojník zatelefonoval do
Bratislavy tamojšiemu plukovníkovi opitujúc sa ho že čo majú
robiť, rozkaz znel - “Odovzdať obec Obecný dom v Máste, sídlo mástskeho notára
v pokoji.“ - Tlmočníkom bol jeden
dôstojník, ktorý vedel nemecký, ktorý potom zápisnicu v
väčšieho jarma madarského upadneme. Ale predsa dúfalo
nemeckom reči napísal, a ktorú všetcia podpísali. - Potom
v našich osloboditelov menom v Dr. Masarykovi Dr.
maďarský dôstojníci ako aj vojsko vozami odišli na zpäť
Štefanikovi a Dr. Benešovi, ktori za hranicami vo Fransie
do Bratislavy. v Anglicku v Rusku v Taliansku i v Amerike za oslobodenie
Na tieto veci sa pamätam, poneváč som bola pritom,
slovenského národa učinkovalo, nás ľud v jeho nádeje sa
už presné dáta neviem udať. - Neskôr okolo 28. decembra
nesklamal, lebo už v roku 1917 z bojišťa prichádzajúci
prišlo vojsko, talianski legionáry, ktorý napredovali do
vojáci stou zvestou prišli že vojna sa ku koncu chylý. Rak.mad. jak i nemecké vojsko musi zaujaté uzemie popúšťat,
Bratislavy. celé vojsko s nechutou bojuje, predstavených neposlúcha
Na - písané v roku 1928. – Anna Smelíková
a husté sú prípady utečenie z bojisk.
Zprávu prevratu zo dňa 28. oktobra 1918 a martinskú
deklaraciu zo dňa 30. októbra 1918 s oduševnostou
prijalo obecenstvo a s radostou očakaval prichod nášho
Čislo 1100/1928. Obvodný notariat v Máste. Predmet
československého vojska.
Dejiny prevratu v župe bratislavskej. Ku čislu 22666/928.
Zakial naše vojsko neprišlo sriadila sa obecná stráž
Prevrat. Župnému archivu Bratislava.
Oznamujem, že v súsednej obci Marietalu3 účinkujuci
a národná rada sa utvorila.
p. farár menom Jozef Závodský4 už pred vypuknutím
Maďarske nápise na ob. budovách, na hostincoch,
obchodoch ihneď odstránené boli.
války po viac raz obyvateľstvu mástskemu i pajštunskemu
Na školách maďarskemu vynaučovaniu a v notárskom
vysvetloval, že v páde války náš slovenský národ nemal
úrade madarskému uradovaniu urobil sa konec a v našej
by oproti braterskému slovianskemu národu oproti rusom
drahej slovenčine dietky sa začali vynaučovať a v úrade vo
a srbom bojovať. Preto 1. aug. 1914 ako dňa mobilizacie
slovenskom jazyku započalo sa uradovať.
nemal vôlu do boja nastúpiť az násiliu musel pustit sa do
Konečne oznamujem že v Máste žiadne vytržnosti
boja.
rabovačky neboly a v Pajštune len lesným zamestnancom
Na bojišti s nevolou bojovalo, aby bratov nemuselo
pušky boly zobrané a polna zver ničená bola.
vraždiť, radšej sa dalo zajať.
Mást. 31. mája 1928, Alojz Holen, notár. Osvedčené
Ruská porážka prekvapilo naše obyvatelstvo a zarpečiatkou : Okolný notár v Máste
mútila, že o túženú slobodu budeme pozbavení a do

Poznámky
1
2
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Tento archívny materiál je uložený v Štátnom archív v Bratislave,
Župa Bratislava II., Administratívne, inv. č. 297/b, šk. 228.
Pravdepodobne ide o lokalitu Prievoz v Bratislave, ľudovo
nazývaný aj Feriba.

3
4

Dnešná obec Marianka.
Jozef Závodský (1870 – 1940), katolícky kňaz a národovec.
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SÁGA MÉHO RODU
Marie Langašková

Marie Langašková, rod. Burková (1891 – 1977), so svojím manželom Gustavom (1882 – 1935) patrili k mnohým českým
rodinám, ktoré po roku 1918 obsadzovali na Slovensku voľné miesta v novej štátnej správe a školstve. Českí úradníci
a učitelia prichádzali k nám často z rozvinutejšieho kultúrneho prostredia. Na Slovensku preto zakladali rôzne spolky,
športové oddiely a ochotnícke divadlá. Svedectvo o tých časoch nám podáva aj rodinná kronika Marie Langaškovej, ktorá
sa s manželom a deťmi prisťahovala do Stupavy v roku 1927. V obsiahlych, dvestostranových rukopisných záznamoch
podrobne opisuje svojich a manželových predkov, rodičov a širšie príbuzenstvo. Každodenné radosti a starosti členov
rodiny zaznamenáva láskavým perom. Kronikárske zápisky ukončila v roku 1974. Čitateľom ponúkame vo vernom prepise
zaujímavé pasáže, týkajúce sa medzivojnového života v Stupave.

Zakládám tuto malou rodinnou kroniku s přáním, aby
moji potomci pokračovali ve psaní a zachovali svým dětem
živý obraz o těch, kteří již odešli. Zapisujte příhody vážné,
smutné i veselé a dožijte se lepších časů než ve kterých je
tato kronika založena. Maria Langašková, Zborovice, 4.
května 1940.
Narodila jsem se jako druhé dítě svých rodičů 1. XI.
1891 v pivovare v Libni – Praha VIII. Mezi mými studiemi
v Ústí n/L. stal se tatínek nájemcem hôtelu "Pošta" ve
Slaném, který byl privátním majetkem císařským. 20
hostinských pokojů, desetičlenný personál a mnoho
druhých starostí, přimělo mé rodiče k tomu, že místo, abych
po absolvování obchodní školy přijala zaměstnaní v úřade,
vzali mě domu abych jim, dle svých sil, byla nápomocna.
Že ale hôtelové prostředí mělo pro mne mnoho nástrah, byli
v mé další výchove velmi přísní a zaměstnali mě tak, že
jsem s hôtelem přišla velmi málo do styku. Když mě bylo
17 roků nechtěla mne matinka ošidit o tu nejhezčí dobu
dívčího veku, o taneční hodiny a že byla sama obchodem
tak vázána že se mnou chodíti nemohla, dala mne do Prahy
k tetičce Pazeltové a ta se mnou chodila do tanečních
hodin ke Káskovi do Měšťanské besedy. Dík mému mládí
a bezstarostnosti žila jsem jen tem krásným chvílím, kdy
jsme s obětavou tetičkou se do tanečních chystaly, cestou
stavěly jsme se vždy v květinářském obchode pro čerstvou
květinovou ozdobu a pak když se v sále rozhrnula červená
plyšová portiera1 a pan taneční mistr Richard Kaska
zatleskal, zdálo se nám, že se otvírá nebe. Při zvucích piána
cvičily se kroky valčíkové, polka figury besedy, čtverylky
při věnečku odměnili jsme tanečníky malovanými pentlemi
a my, tanečnice, dostali jsme od pánů všechny stejné kytice,
aby nebyla závisť. Jinak přešly pro mne taneční hodiny bez
obvyklé studentské lásky, sama jsem nikam nesměla, jen
v průvodu tetičky a že ona byla velkou milovnicí divadla
a kina, užili jsme i tohoto.
Doma čekalo mne mnoho práce. Byla jsem ihned
přidělena k ruce hôtelové kuchařce, která mne měla

zasvětíti do tajů kuchařského umění a že se se mnou učilo
i několik děvčat, většinou z okolních statků, vařit, bylo nám
při tom veselo. Odpoledne přesně rozděleno na privátní
hodiny francouzké a německé a ostatní čas vyplnily ruční
práce.
S mým mužem Gustavem seznámila jsem se v r. 1910
na Dětské slavnosti na střelnici ve Slaném, kam ho přivedl
jeho přítel a kolega Vladimír Sokol, který byl zasnouben
s mojí přítelkyní Olgou Pflégrovou ze Slaného. Byl synem

Marie Langašková, rod. Burková (1891 ‒ 1977)
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Oty Langaška a Klementiny Langaškové, roz. Musilové,
narodil se 4. května 1882 v Prachaticích u Uh. Brodu, kde
byl jeho otec hospodářským správcem u hraběte Kaunitze.
Byl druhým ze tří dětí, o rok starší byla sestra Olga, mladší
byl bratr Emil, který zemřel v dětském věku. Prašice jsou
malá slovácká dědina, rázovitá, čistá a taková byla i povaha
mého muže. Bylo to jeho chloubou, že je rodem moravský
Slovák, nikoho se nebál, nenáviděl lež, faleš a přetvářku,
sám byl tak otevřený a pravdomluvný, že měl pro to více
nepřátel, než přátel. Byl povahy veselé, společenské, do
kterého působiště přišel, byl oblíbený, stal se středem
společenského života, který vedl rukou pevnou, skoro
bezohlednou. Doma vyrůstal na statku v úplné hojnosti
a blahobytu, rodiče vedli harmonický rodinný život a svému
jedinému synkovi dopřávali úplnou volnost. Do školy začal
chodit v Prachaticích a prvním jeho učitelem byl Libor
Prcín2, který pak žil jako pensista ve Stupavě na Slovensku,
kde jsme se s ním stýkali. V pensi udělal doktorát. Byl již
jako hoch velice živý, jeho sestřenice Marcela Hanschelová
vyprávěla různé nezbednosti, které prováděl, hlavně své
sestře Olze, která byla velmi rozmazlená. Sestřenice
Marcela trávila v Prakšicích všechny své prázdniny
a svátky a muž říkával, že jí mel raději než svou sestru.
Šest tříd školy střední reálky navštěvoval v Uh. Brode,
kde bydlel v rodině hodináře, odkud si odnesl zálibu
k rozeznávaní hodin a k jejich přesnosti. Nebyl pohodlný
ani v noci vstáti, když zjistil, že všechny hodiny nejdou
přesně. V těchto letech hrával již ze studenty divadlo, ve
školním roce určili si kus, rozdali úlohy, pak v prázdninách
měli jednu nebo dvě zkoušky a už se hrálo lidem pro
zábavu třeba i v několika vesnicích. Tato záliba mu zůstala
až do pozdějších let. Se studiemi to nebylo nejslavnější,
vzpomínal na to i prof. Havlák, který učil muže na reálce v
Brně a pak dceru Olgu na gymnasiu ve Slaném. Rodiče znali
hochův zájem o hospodářství, dali ho tedy na německou
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hospodářskou školu v Mödlingu
u Vídně, aby se zdokonalil
v němčině. V druhém roce, před
ukončením studií mu zemřel otec
a matka jen s velkými finančními
obětmi nechala ho studie dokončíti.
Začínal svou praksi jako hospodářsky volontér u svého strýce
Emila Musila, otec sestřenice Marcely, který byl hospodářským
správcem ve Zborovicích u Kroměříže, na panství dr. Freise.
Ještě dnes vzpomínají lidé na
veselého mládence. Střídal různá
hospodářská místa a přišel pak
k cukrovarnictví, kde byl v různých
cukrovarech až do roku 1914.
První jeho místo v cukrovaru bylo
v Bedihošti u Prostějova, kde jako
velitel hasičů prodělal velký požár
továrny a byl tam velmi oblíben.
Nebýti nešťastné lásky a prudké slovácké povahy, nemusel
podnik opustíti. Odešel do cukrovaru v Háji ve Slezsku, do
kraje Bezručova, jehož osobně znal. Ale neklidná povaha
nenechala ho dlouho na jednom místě, hledal stále lepší a že
ovládal řeč, mohl si vybírati. Říkal, že dobrý cukrovarnický
úředník nemá zakrněti na jednom místě, ale poznati více
podniků. Z Háje přišel do cukrovaru Zvoleněves u Slaného
a při své první návštěvě města jsme se spolu poznali. Ač
sám neměl velkoměsto nikdy rád, nechal se přemluvit
a po roční známosti, než jsme se vzali, přijal místo ve Svazu
pražských cukrovarů v Praze, jehož předsedou byl Antonín
Švehla, bývalý minist. předseda republiky československé.
Tam byl velice oblíbený, slibována mu krásna budoucnost,
ale zase to byla jeho neklidná povaha, která ho po 1 1/2
roku hnala z Prahy ven a sice do cukrovaru Doloplazy
u Nezamyslic na Hané. Říkal, že se mu venku zcela jinak
dýchá, ač v Praze byl rád a jedním věrným členem národa
"u Fleků". Měl rád veselé kabarety, opery a hlavně ženský
zpěv nenáviděl.
Svatba byla umluvena na 3. června 1911, v sobotu před
svatodušními svátky, neb v ty dny bylo v hôtelu nejméně
hostí a vše se mohlo dát k dispozici. Když se na faře ohlásil
den svatby, nastalo velké zděšení, že v ten den je velký
půst a bez povolení arcibiskupa nesmí se svatba odbývati.
To bylo něco pro mého ženicha, tu poprvé poznala jsem
ho v jeho neústupné slovácké povaze. Telefonoval mému
tatínkovi v který den a hodinu má přijet do Prahy k audienci
k panu arcibiskupovi, kde se již telefonicky ohlásil. Byli
přijati a když vyložili všechny těžkosti uznal p. arcibiskup
nutnost, svatbu povolil a udělil všem svatebním hostům
odpustky. Škoda, že jsme ho nemohli pozvat na svatbu,
byl to pan arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, který mě
biřmoval. Nebýti písemného potvrzení, slánský pan děkan
Frecr by tomu nebýval uvěřil a když jsme před svatbou
přišli na katechismus, ujišťoval mne, že se v manželství

história

nemám čeho báti, že můj nastávající se neleká žádných
překážek.
Do Doloplaz šli jsme už s měsíční dcerkou Olgou
a rodiče se vždy smáli, že nám měli dáti do výbavy
stěhovací vůz, který jsme už za 1 1/2 roku mohli dobře
potřebovati, neb po nedorozuměni s vedoucím úředníkem,
opustil muž okamžitě místo a odvezl nás do cukrovaru
v Kutné Hoře. Tam, ač jsme měli na blízku, v Sedlci, strýce
sládkem, byli jsme jen čtvrt roku a muž přijal nabídku
modranského cukrovaru v centrále v Praze. Zdálo se, že
už se jeho toulavá povaha usadí, zvykl si na Prahu, ale
zatím se to schylovalo k bouři a v r. 1914 vypukla světová
válka. Muž jako voják, čekal jen na výzvu, která přišla
a 2. srpna 1914, právě na svůj svátek, odcházel ku svému
pluku. V ten den odjížděl i můj bratr. Doprovodila jsem
muže na nádraží a v elektrice setkali jsme se s dr. Vekem
z Kroměříže, který mého muže dobře znal a ujišťoval ho,
že při silném kloubovém rheumatismu, který muž dvakrát
léčil v Pišťanech, nebude moci dlouho sloužiti. Plné 4 1/2
roky byl muž pryč a nikdy nepocítil rheumatické bolesti
a vrátil se jako úplně vyléčený. Na tento prostředek léčení
rheumatismu snad ještě žádný lékař nepřišel. Světovou
válku prožil muž po celé 4 1/2 roky mimo domov, z části ve
vojenských kancelářích, z části v nemocnicích. Narukoval
do Znojma, ke svému 99. pluku, kde jsem ho jednou
navštívila a ve Víd. Novém Měste, kde jsme za ním byla
dvakrát, jednou s 5 ti letou dcerkou Olgou, podruhé sešli
jsme se tam s bratrem Karlem, který brzo pak odjížděl do
pole. Můj muž netoužil po vojenské kariéře, dotáhl to jen
na účet. poddůstojníka, ač důstojnickou zkoušku mohl
lehce udělati, ale v které kanceláři vojenské byl, udělal se
nepostrádatelným a neradi ho ztráceli. Několikrát už měl
být zařazen do pole, ale vždy se z toho šikovně dostal. Ze
Znojma, když odjížděl jeho velitel do pole, svěřil mu na
opatrování svou kočku, kterou přivezl domů do hôtelu
a dostal 14 dní dovolenou. Do kočičky se ihned zamiloval
náš statný kocour Ferda a žila u nás mnoho let s nespočetným
potomstvem. Na podzim r. 1915 byl muž, jako většina
Čechů, internován na "Hameau" v Neuwaldegu u Vídně,
kde si pobyl plných 9 měsíců. Než jsme zjistili, kam
zmizel, zažila jsem mnoho strachu a úzkosti, nesměli jsme
po něm pátrat, až došla zpráva, že je zdráv. Po čase podařilo
se mu poslati nám obšírnější zprávy a byli jsme klidnější.
V tu dobu tam byl internován skoro celý pěvecký sbor
moravských učitelů, kteří každý večer krásně zpívali. Byli
to většinou samí civilisté, museli vykonávat všechny běžné
domácí práce, drhnout, prát, zametat, kácet a štípat dřevo,
ale muže, protože nebyl zbaven své vojenské hodnosti
nemohli k tomu přinutiti. Ta stála nejistota, hrozby, špatné
zacházení, způsobila u mnohých nervové poruchy a kdo
ví, jestli i u mého muže nezanechala tu zárodek nemoci,
která u něho později vypukla. Po devíti měsíčním utrpení
byli rozděleni vězni na 3 skupiny, nejlehčí šli do Brna
na Špilberk, druzí do pole a třetí, ti nejtěžší do pevnosti
Komárno v Uhrách. Mezi těmi byl i můj muž. Zase
nevěděl, co se s ním bude dít, loučil se s námi u vědomí,
že nás už nikdy neuvidí. Navštívit jsme ho nesměli, ani on
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nesměl domů. V Komárně se ale v krátkém čase tak získal
přízeň svého představeného vězení v Komárně, stal se pro
muže ten nejpříjemnější pobyt a rád na tu dobu vzpomínal.
Po propuštění dr. Kramáře, dr. Rašína a druhých, uvolnilo
se i těmto vězňům, ale červené "p. v." provázelo je po celou
válku. A právě s tímto "politisch verdächtig" dostal se
muž v r. 1918 jako kontrolní orgán do Škodových závodů
v Plzni, odkud přijížděl často domů, třeba na lokomotivě
a tam ho také stihl 28. říjen 1918 převrat. Radostí,
nadšením a touhou po úplném vítězství zpit hlásil se ihned
do československé armády a odjel pomáhat Slovákům
k Čadci a Jablunkovu.
Trať u Jablunkovského tunelu byla vytrhána a po
opravě byl hlídač u tunelu zodpovědný za pořádek. Ale
za krátko byla poškozena znovu a můj muž dostal rozkaz
hlídače odstřelit. Odkládal to tak dlouho, až se na to
zapomělo a hlídač žil dále. Když jsme tou tratí ze Žiliny
jezdívali, sliboval si muž, že musí jednou povědíti hlídači,
kdo mu zachránil život. Ale v tempu v jakém se tehdy žilo
k tomu nedošlo. Jednou jel jako vojenský kurýr ze Žiliny
do Prahy a přináleželo mu celé kupé. Nával byl ale tak
velký, že v Bohumíne pustil do oddělení staršího pána,
s nímž se velice dobře bavil. Vyptával se ho na existenční
záležitosti a když se mu muž svěřil, že je bez místa,
poznamenal si jeho jméno a představil se jako dr. Pavel
Blaho, velký slovenský pracovník. Netrvalo to dlouho
a muž dostal vyzvání, aby se přijel představit do Bratislavy,
kde byl muž ihned přijat a jmenován správcem úřadu práce
při Ministerstvu zemědělství v Žilině. Začal úřadovat na
bedně s tužkou v ruce a když ještě za rok nemohl dostati byt,
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nastěhovali jsme se do Rájeckých Teplic, malých lázniček
s přírodní teplou vodou vzdálených od Žiliny 17 km
a ležících v krajině lesnaté. Muž odjížděl denně do Žiliny,
měl mnoho práce s odesíláním a přijímáním dělnictva na
zemědělské práce do Německa a Francie. Lidé ho měli
rádi, v Rájeckých Teplicích byl duší celé společnosti,
v létě s letními hosty, kteří přijížděli z celé republiky, pořádal
výlety do okolí, do Kuněrad, na salaš, do Sulovských skal,
byl vytrvalý a neunavný turista. V zimě zase s malou
teplickou společností hrával divadlo, při kterém jsem mu
jako nápověda vytrvale pomáhala. Hráli jsme "Jedenácté
přikázaní", "Dva erby", "Vodní družstvo" a j. Někdy přišel
si zahrát s námi někdo ze Žiliny a také muž si zahrál se
žilinskými ochotníky Bráhu v "Lucerne" a jednou dokonce
Marse v "Orpheu v podsvětí". Sám byl velmi dobrý herec,
spíše pro komické role, ale měl velkou chybu, že nikdy
neuměl úlohu a bez mé pomoci by nebýval mohl na jeviště.
Nechal si tedy později jen režii, byl neúprosný v opakování
a trval na ovládání úloh u herců. Ve "Dvou erbech" si
zahrála s námi sl. Elena Hálková, dcera dr. Hálka, bývalého
osobního lékaře presidenta Masaryka, který měl v blízké
Bytčici své sanatorium. Toto panství koupil od mistra Jana
Kubelíka. Slečna Hálková byla později angažována v Nár.
divadle v Praze a provdala se za vynikajícího člena činohry
Nár. divadla Zd. Štěpánka. Meli jsme za pětiletého pobytu
v Ráj. Teplicích mnoho přátel, ale muž, který si rád zahrál
v karty dovedl se i s nejlepšími přátely pohněvat. Ve hře
v karty byl velice nedůtklivý, divoký, ale o vetší peníze
nikdy nehrával. Nejlepšími našimi přátely byl okresní
náčelník ze Žiliny, pan Švec s rodinou, stýkali jsme se
s nimi i později a dopisujeme si stále. Rájecké Teplice
byly později zakoupené "Bratrskou revírní pokladnou"
v Mor. Ostravě a krásně přestaveny. Celý rok se můj muž
namáhal dostat v Bratislavě byt, žila jsem zatím s dětmi
ve Slaném a při jednom výlete na hrad Pajštún, zahlédl
v okně jednoho domu ve Stupavě u Bratislavy oznámení
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o prázdném bytu. Hned si tento
zajistil, přijela jsem se na byt
podívat a brzo na to jsme se tam
i stěhovali. Olu nechali jsme
ještě u dědečka a babičky ve
Slaném, kde chodila do gymnasia
a Máňa, která začla už od první
třídy navštěvovat slovenskou školu
v Ráj. Teplicích, přešla bez těžkostí
do školy stupavské.
Muž zase denně jezdil, nejdříve
vlakem, pak autobusem, ale
nikdy se na to nezlobil, říkal, že
je alespoň po úředních hodinách
volný. Měli jsme byt 2 pokoji
a kuchyň v dome u p. Reichelmayera
v Marcheggské ulici3, kde byli
jsme
svázáni
nesmyslnými
předpisy, které stará pani domácí
uplatňovala. Později, když žil
s námi tatínek, přibrali jsme si
ještě 2 pokoje, aby mel pohodlí. Muž se brzo zavedl
do stupavské společnosti, s p. doktorem Zimprichem4,
lékárníkem Raymanem5, poštmistrem Hasákem6, se správci
a lesníky tvořili velkou společnost, která se denně sházela
před večeří "u Jelena"7 a každou sobotu na karetní partii
u pí. Knotkové. Tato partie se protáhla obyčejně do pozdních
hodin nočních, ba až do rána a samým vyprovázením
nemohli se rozejíti. I tam došlo často při kartách
k roztržkám, ale rozvážní přátelé v čas zakročili a do příští
soboty nesměl nikdo scházet. Nezazlívala jsem mužovi tyto
partie, až zavzdávaly v mnohých rodinách mnoho příčin
k mrzutostem, protože podmínka byla "Sobota je bez
žen". Každou neděli uspořádal nějaký výlet a nebylo
mu obtížné vstávání, i když se zdržel déle na partii.
V létě chodívali jsme každou neděli na dlouhé výlety za
vedení p. lékárníka Raymanna, sraz býval 5 hod. ráno
u kostela, kdo přišel, šel s námi. Pan lékárník znal
v okolních lesích každou cestičku, v jeho společnosti bylo
vždy veselo a i po nejdelší tůře necítila se žádná únava. Na
kratší výlety chodily s námi i děti a tak seznámili jsme se
i s rodinou pana poštmistra Hasáka a netušili jsme, že
budeme později spjati i svazky bližšími. S poštmistrovými
chodil jejich nejstarší syn Franci, aby měla naše Máni
společníka, později se stal jejím mužem a s lékárníkovými
chodil jejich synovec Edmund, student, který bavil Olu
a ani ti, ani my jsme tenkrát netušili, že to bude svazek
pevnější, ne pouhé přátelství. Chodilo se na kratší výlety
na Pajštún, na Hamry8, do Mariatálu9, na Kamenný mlýn,
na Temereis10, ale také na celodenní výlety na Bílý kříž,
do Sv. Jura, do Limbachu a dokonce na Harmonii. Jednou
podnikli jsme dvoudenní výlet na Červený Kámen. Na
všechny tyto výlety máme krásné vzpomínky, každý kdo
s námi byl, nelitoval, až na několik nepříjemných episod
skončily se vždy dobře, venku jsme byli všichni jako jedna
rodina, veselí, bezstarostní, mužové vařili, my, ženy jsme
odpočívaly, děti si hrály, všichni jsme společně zpívali
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a si hráli a mysleli jsme, že není
možná aby tyto krásné chvíle
přešly. Ve všední dny odpoledne
jezdívali jsme celá společnost
nákladním autem k řece Moravě,
kde jsme se koupávali a za veselého
zpěvu vraceli jsme se večer domů.
V rybárně na "Temereisu" bývaly
vždy na jaře "jazkové partie" tam
se pekly venku na rožněch ryby
- jazky10 -, bývalo nás až 35 osob
a bývali jsme vždy velmi veselí.
Ve Stupavě se muž brzo
uvedl do společnosti a jak se
dozvěděli, že rád dělá divadlo,
vstoupil do divadelního kroužku11,
ve kterém mnoho let působil.
Sehrálo se s velkým úspěchem
mnoho divadelních her, dokonce
i zpěvohra "Z českých mlýnů".12 Sokolská slávnosť v stupavskom Borníku
Největší úspěch mela ale Jiráskova
"Lucerna".13 Já jsem mužovi vždy pomáhala jako nápověda
zahrady. Ale mužova nemoc neúprosně pokračovala
i jako rádce, krotila jeho výbuchy hněvu a rovnala pře mezi ním
jak duševně také i tělesně slábl, na radu lékaře jela jsem
a herci. Při režírování Schlamova "Pygmalionu" se
s ním na prohlídku k největšímu vídeňskému odborníkovi,
študenty už jsme na něm pozorovaly stopy nemoce a tím
profesoru Wagner-Jaureggovi, ale ten mohl konstatovat jen
skončila jeho divadelní činnosť. Vstoupila jsem ihned ve
pokračující kornatění mozkových cév. V roce 1932 byl dán
Stupavě do Sokola14 a za nás byl pořádán první maškarní
na trvalý odpočinek, ztrácel zájem o nás, o všechno kolem,
ples divadelného kroužku, který měl velký úspěch
nemohl už ani sám chodit na procházky, sedával na lavičce
a pak se každým rokem pořádaly Šibřinky, na které se
u domu a náš Lord, věrný jeho kamarád při něm. Nikdo
už celý rok Stupava připravovala. Mívaly různý ráz
se nesměl k mužovi přiblížit, kdo mu podal ruku, na toho
"Z pohádky do pohádky", "Na pouti", "Na růžích ustláno",
skočil, ač byl jinak velmi dobrý. Později nemohl se bez naší
"Na tý louce zelený" atd. V Sokole pracovala jsem s láskou
pomoci pohybovati ani po dome a nesměly jsme ho nechat
a obětavostí, byla jsem stále členkou výboru, několik roků
samotného. V srpnu 1935 nastalo úplné ochrnutí nohou, ač
místostarostou, asi 4 roky vedla jsem kino a byla jsem
se bránil ze všech sil, musel ulehnouti a v září, tedy měsíc
pokladničkou kina. Můj muž se nechtěl v Sokole vázat, ale
později nalezla ho ve spánku milosrdná smrť. Byl 2 dny
pomáhal nám též a dětem nikdy nebránil, aby byly činné.
v úplné agonii. Jeho přátelé cítili s námi ztrátu, která nás
Stýkali jsme se s velkou společností, muž míval každou
jeho smrtí stihla, společnost se jeho odchodem rozpadla
sobotu karetní partii, která končívala doprovázením pánů
a řítícími se pak světovými událostmi nikdy se už nesešla.
až ráno a bývala příčinou mnoha mrzutostí v rodinách.
My doprovodili jsme muže s jedinými příbuznými, rodinou
Po smrti mého otce, v únoru 1928 uvažovali jsme, zda
Hanschelovou, do Brna, kde byl zpopelněn. Urnu uložili
by nebylo lépe vystavěti si vlastní domek než platit stále
jsme v rodinné hrobce Baborských na Olšanech. Moje děti
vysoké nájemné a když jsme se rozhodli, že zůstaneme již
opatrovaly obětavě svého taťku, který pro ně žil a nikdy
ve Stupavě, čekali jsme jen, až se nám naskytne vhodná příjim neublížil. Ponechávám jim místo, aby i ony věnovaly
ležitost. Když p. dr. Zimprich koupil od hraběte Károlyiho
mu zde nezapomenutelnou vzpomínku. Pro mne žije ve
akátový les a prodával ho na stavební místa15, koupily jsme
vzpomínkách stále!
si i my stavební místo a v květnu 1930 započalo se stavbou.
Zůstala jsem s dětmi sama a zdálo se mě, že nebudu
V dubnu téhož roku pozorovala jsem, že s mužem není vše
moci dům, na kterém vázla hypotéka skoro 40.000 Ks,
v pořádku, byl velice podrážděný, všechno ho rozčilovalo
udržet, ale vždy se nám podařilo pronajmout jeden i dva
a upozornila jsem na to pana dr. Zimpricha, který byl
pokoje, takže jsem vždy mohla splátku v čas zaplatit. Dcera
našim rodinným lékařem. On pak muže pozoroval hlavně
Olga dostala zaměstnaní ve zdejší cementárně17, takže
v sobotních partiích, viděl, jak pro každou maličkost lehko
i s její pomocí mohla dochodit Máňa rodinnou školu.
vzplanul, radil, aby do partií nechodil a všechny kamarády
Bydleli u nás většinou učitelé, nebo poštovní úředníci,
upozorňoval na stav mého muže. Na štěstí muž sám nic
obyčejně se u nás i stravovali, takže vždy se sešli potřebné
nepozoroval, chodil do úřadu, staral se a dohlížel na stavbu
peníze a i když přišly všelijaké starosti, nikdy nepocítily
a těšil se na bydlení ve vlastním dome. V září 1930 byl náš
jsme nouzi. Dům jsme s poměrně malými investicemi
domek dostavený16, měli jsme z něj radosť a když jsme se
udržovaly v pořádku, zahrada nám dávala už úrodu, dokud
nastěhovali, těšili jsme se jak se na jaře dáme do úpravy
byly stromky mladé, pěstovaly jsme pod nimi jahody,
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kterých se nám první rok urodilo 80 kg. Měly jsme ze
všeho velkou radosť, žily jsme v úplném souladu, děvčata
měla své lásky a byla jsem jim vždy rádkyní a přítelkyní.
Věděla jsem, že oba jejich chlapci, Edo i František byli
z velmi dobrých rodin a neměla jsem příčin, jim ve styku
s nimi bránit. Jen to mě dělalo starosti, že to budou dlouhé
známosti, které obyčejně nevedou k dobrým koncům
a hlavně Ole jsem často domlouvala, marné byly ale
všechny mé domluvy, žila jen pro svého Edu. Užila jsem
s ní, co se ve Stupavě dalo, chodili jsme do tanečních
hodin, na plesy, do divadla a když už pak sama divadlo
hrála a režírovala byla jsem jí radou nápomocna. Známost
Máni pokládala jsem za přechodnou studentskou lásku
podporovanou tím, že s rodinou Hasákovou žila jsem
i po smrti mého muže v nejlepším přátelství. S paní
Elenkou chodily jsme denně na procházky, dělily jsme se
o všechny naše denní starosti, později pracovaly jsme spolu
i v Sokole a myslím, že jsem jí vždy byla ku prospěchu
a naše přátelství nebylo nikdy ničím porušeno. Plné čtyři
roky pracovala jsem v místní poradně pro matky a kojence,
kterou jsem spolu zakládala a tam našla jsem druhou
přítelkyni v osobě pí.18 dr. Paschmové, které jsem každou
středu při její práci pomáhala. Nikdy jsem nemyslela, že
bych mohla být mimo nemoc nebo smrť z tohoto mého
působení a souladu vytržena a netušila jsem, co mě osud
chystá. Na znovuvydání jsem nikdy nemyslela, zdálo se
mi, že bych tím své děti úplně připravila o domov a i ony,
nevím, jak by se bývaly k něčemu takovému zachovali.
Mezi tím stahovaly se kolem nás a nad námi černé
mraky, vědělo se, že se schyluje k válce, která zachvátí
každého jednotlivce. Žili jsme zde na Slovensku po celá
léta v úplném klidu a i když muž často toužil dostat se zpět
do Čech nebo na Moravu, jak jsme si postavili zde vlastní
dům, vzdali jsme se už všech plánů a když známosti obou
dcer byly vážné, věděla jsem, že i na pensi budeme klidně
žíti ve Stupavě. Roztržením Slovenska a Čech nastali nám,
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českým pensistům na Slovensku velké starosti, na úřadech
byla nám na dotaz dána jen jedna odpověď, kdo tu není
narozen, nedostane zde penzi a musí do Čech. I když krví
jsem tam patřila, kořeny měla jsem po 14 létech zapuštěny
zde a nám nastaly veľké starosti, co máme učinit. Zříci se
pense, nebylo možné, prodati dům a odejít s dětmi, bylo
skoro nemožné, neb obě by nechali srdce ve Stupavě
a odcházeli zraněné a nikdy by se nebývaly cítily v novém
prostředí dobře a pronajmout dům a odejít, znamenalo
ztratit všechno. Stálo nás to mnoho bezesných nocí, mnoho
slz, rad a starostí, než jsem se rozhodla, že zatím odejdu
sama, abych neztratila pensi a ostatní se zatím uvidí.
Děvčata se měla vždy ráda, věděla jsem, že se budou snášet,
Ola měla dobré místo v Matadoru v Bratislavě, Máňa byla
zatím už vyučená švadlena, představovala jsem si, že jim
budu moci měsíčně posílat z mé pense podporu a splátky
na dům a odjela jsem s těžkým srdcem 30. června 1939
do Zborovic, k paní Hanschelové. Mou jedinou snahou
ale bylo, jak jen možno dostat povolení a rozjeti se domů,
čemuž předcházela vždy křížová cesta na Oberlandrat do
Křomeríže, který později přeložili do Olomouce. Žádná
námaha nebyla mě dost velká, celé hodiny stávala jsem za
dveřmi úřadu, než jsem byla vpuštěna a pak s nepořízenou
vracela se zpět. Každý týden sem tam jela, až jsem konečně
povolení dostala a mohla jsem jeti domů k dětem. Ohlásit
jsem se nikdy nemohla, přišlo to vždy neočekávaně,
tím větší byla radosť ze shledání. S námi se vždy těšili
všichni naši známí, ti, kdož měli účasť s našim osudem
a těch povolených 14 dní, nebo 4 týdny vždy velmi rychle
uběhly. Stále jsem čekala, že mě oznámí dcera Olga, že
dostanou povolení k svatbě s Edou o které žádali a zatím
mne překvapila dcera Máňa a František. Na podzim roku
1940 měl nastoupit svou vojenskou službu a z obavy
o osud Máni žádal o povolení k ženění a bylo mu vyhoveno.
Prosili, aby se směli vzít, tím, že Máni nabude slovenské
občanství, nebude nucena ze Slovenska odejít a i dům bude
tím více chráněn. Věděla jsem,
že je dávám do nejlepších rukou,
jen mládi obou dělalo mě starosti.
Nedalo se ale odkládat, vymohla
jsem si povolení a jela domů.
Připravili jsme vše potřebné a pak
14. září 1940 mela Máňa svatbu. Já
jsem hned na to několik dní musela
zase zpět do Zborovic a druhý den
po mě odjížděl i František ke svému
pluku. Bylo to snad nejtěžší loučení
za celá ta léta a když mě pak za
několik měsíců Máni psala, že čeká
rodinu, mé starosti se ještě zvýšily.
Povolení ku cestě se dostávalo
velmi těžko, jen zprávy, že je úplně
zdravá, mne uklidňovaly. Mezi
tou dobou i Ola a Edo vymáhali
povolení ku svatbě, on, jak aktívní
slovenský důstojník si nesměl
vzít Češku. Konečně dostala jsem
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povolení a 5. května 1941 odjela jsem domů do Stupavy
s povolením pobytu na 1 měsíc. 9. června narodila se
vnučka Elenka, mezi tou dobou dostala jsem prodloužení
pobytu na Slovensku a za pomoci dobrých známých
a dobrých informací dostala jsem slovenské státní
občanství, které mě umožňovalo i získat vyplacení pense
zde. Bylo to hlavně zásluhou p. poštmistra Hasáka a Edy,
který se se svými známými o to zasadil. Uspořádala jsem
pak na počest toho velkou večeři, která skončila až ráno pro
některé pány vesele, pro jiné tragicky. Jak se mě pak volně
dýchalo, vím jenom já a moje rodina, společně s Máňou
vychovávaly jsme naší malou Elenku a zažily s ní jen samé
radosti.
Byla roztomilé růžové děťátko s živýma hnědýma
očima po otcovi, vždy zdravá, a veselá a vyplnila každou
naší myšlenku. 11. července 1941 podařilo se konečně Ole
a Edovi získat povolení ku svatbě a i s nimi zažila jsem
radostnou dobu příprav. Těšila jsem se tedy ze štěstí svou
mě drahých dvojic. Ola zůstala ještě i dále v zaměstnání
až když se 3. prosince 1942 narodil malý Jurko, dělalo to
velké obtíže, a věnovala se pak už jen jemu a domácnosti.
Ola a Edo přistěhovali se do domu, kde bydleli i rodiče
Zimprichoví, nedaleko bydlela i Edova sestra Marta, já
jsem k nim velmi často dojížděla, ale domácnosť jsem
vedla ve Stupave Máni, které muž stále ještě aktivně sloužil
a ona šitím si přivydělávala. Šití ji velmi těšilo, a tím, že
je úplně odpadla starosť o vedení domácnosti a částečně
i o Elenku, mohla se tomu úplně věnovati. Franti sloužil
později již ve Vajnorech, takže mohl častěji dojíždět domů.
Edo byl též stále v Bratislavě, a i když už plameny války
rozšiřovaly se po celé Evropě, zůstávali jsme my dosti
ušetřeni. Na Slovensku bylo přece vždy více věcí volně
k dostání, než v Čechách a na Moravě, jen posílat se tam
nic nesmělo, ale za to Lída Hanschlová opatrovala po celou
dobu naše příbuzné v Praze i jinde potravinami a vím, že jí
to nikdo z nich nezapomene. V tu dobu byla již Bratislava
často znepokojována nálety a i když tyto bývaly nejčastější
v noci, rozhodla se Ola s Edem, že přijdou k nám do
Stupavy. Ve všech domech v městě byly sice upraveny
kryty – to byly sklepy přizpůsobené bydlení, lidé si tam
brávali sebou jídlo, neb někdy trval nálet dosti dlouho, ale
jak to bylo strašné, když v noci zahoukaly sirény a matky
musely vytáhnout děti z teplých postýlek a jít s nimi do
studeného krytu. Ty větší už samy pomáhaly, nesly si
kufřík s nejnutnějšími věcmi, někdy i nejmilejší hračku
a šly, nevěděly, či se ještě vrátí a nenaleznou li v krytu
hrob. A když tak musela Ola s malým Jurkem i několikrát
za noc utíkat do krytu, zdálo se jí, že bude ve Stupavě
ve větším bezpečí a v létě 1944 přišli k nám i se služkou
Maryškou. Obývali jeden pokoj, vařili jsme společně
a snášeli jsme společně dobré i zlé. Bylo nám veselo, děti
nám nedovolily, zabývat se těžkými myšlénkami i když už
válka byla v jednom plameni. Také v našem dome upravili
jsme si kryt, nám se zdál bezpečný, ale nevím, jestli by se
při nějakém větším otřesu náš domeček nad námi nesložil
jako domeček z karet. Když se fronta přiblížila k nám a již
od rána hlásilo radio blížení se anglických a amerických
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letadel, hned ráno jsme si něco uvařily, abychom pak
mohli s dětmi do sklepa. Při náletu na Děv. Novou Věs
třásl se celý náš dům a bombardování Vidně slyšeli jsme
lépe, než bombardování Bratislavy. Později, při denních
náletech na Vídeň i v noci viděli jsme záři nad Vídní, to
byly samé požáry. S hrůzou vzpomínali jsme na známé
a na všechny lidi toto peklo prožívající. My ve Stupavě
zažili jsme bombardování jen jednou a sice týden před
velikonocemi 1945. Zcela bez hluku přiletěly ruské Raty
a ostřelovaly německý transport, který byl na ulicích. Bylo
při tom zraněno asi 12 osob z nichž jedno dítě zemřelo
hned a pí. Weinbergerová19 asi za 3 týdny. Byla s mužem
na půdě zasažena střelami z letadla, i on byl zraněný, ale
ona chudák, měla prý několik smrtelných ran a po celém
tele popáleniny. Hned po náletu dovlékli se do lékárny, kde
je našel Edo, který s Frantim svojim autem sbíral raněné
a ukládali je v hasičském skladišti. Stupava byla tehdy
bez lékaře, ale že v Pajštúne byly tri, jel Edo tam a přivezl
lékaře, který nemocné ošetřil, první pomoc jim dala pí.
Šurinová a pí. Kullerová. To už jsme věděli, že fronta není
daleko nasvědčovaly tomu nepřetržité transporty vojska po
silnici a nervosita Němců, kteří ve Stupavě byli v rodinách
ubytováni. 29. dubna 1945 na Bílou sobotu byli jsme ještě
na Vzkříšení a známi nás ujišťovali, že nemusíme mít obavy,
neb ani německá nemocnice, zřízená v nove postavené
měšťance, se nestěhuje. Ale už druhý den, na Boží Hod,
jsme věděli, že Rusové jsou již za našimi horami, Němci se
přes noc ztratili a my slyšeli jen ze všech stran dunění, jako
by se peklo otevíralo. Nám Němci vždy říkali, že Bratislavu
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budou bránit, ale už na to neměli čas a byli rádi, že utekli.
My už jsme od svátku nevycházeli na ulici, byly jsme
rády, že i Edo a Franti byli s námi a i sousedé Muranyiovi
a Kristýnovi přišli k nám a společně upravili jsme náš sklep
na noclehárnu. Nanosily jsme tam slámu, na ní pokládali
matrace, deky, peřiny a tím, že nás bylo víc, lehčeji se nám
to všechno neslo. Bylo nás tam celkem 14 osob, něco jsme
vždy nahoře uvařily a zase honem dolů. Jen jsme se obávali,
aby se Němci v cementárně neopevnili, to bychom pocítili
i my na našem dome. Slyšeli jsme, jak přes nás ostřelovali
cementárenský komín, dostal 3 zásahy, ale ve čtvrtek 4. IV.
1945 od rána se na Stupavu střely jen sypali a my ve sklepě
jsme nevěděli, že od večera postupují už parkem Rusové
a že se blíží všemi horskými cestami. Odpoledne bojovalo se
v Nové ulici, na poledne kolem kostela, kolem 2 hod. zdálo
se mužům, vojákům, že střelba je někde na blízku, bylo to už
v naší ulici a o 1/2 4 hod. to Edovi nedalo, šel se podívat k oknu
a s velkou radostí nám přišel hlásit, že viděl prvního Rusa.
Nevěděli jsme, máme li radostí plakat, nebo se smát, objímali
jsme se, věděli jsme, že to nejhorší máme za sebou. Ze sklepa
jsme ještě nevyšly, jen naši muži očekávali přechod Rusů.
Nenechali na sebe dlouho čekat, až to dunělo, když přišli
v jejich těžkých botách, špinavých pláštích, beranicích a s těmi hroznými automaty, zbraní, kterou jsme my ženy před tím
ani neviděly. Muži zahnali nahoře do kouta, ruce vzhůru a šli
rovnou dolu k nám, hledat Němce. Byla v nás malá dušička
a když jsme pak později slyšeli, co se v jiných domech
dělo, děkovaly jsme pánu Bohu, že to u nás tak dopadlo.
V tuto noc přišla mezi nás i pí. Kulerová a pí. Zieneckerová
s Waltrem a p. Zieneckerem20. Rusové se ptali sice po
Němcích, ale mysleli tím německé vojáky, p. Zienecker ale,
jak to slyšel, utekl přes pole do lékárny a když se celou noc
nevracel, jeho paní velice naříkala a plakala. Když se pak
ráno objevil, byla všestranně velká radosť. Pak už jsme si

Poznámky
1
2

Závesy.
PhDr. Libor Prcín, rodák z moravského Vsetína, pôsobil v rokoch
1920 – 1922 ako riaditeľ gymnázia v Krompachoch, potom ako
riaditeľ meštianskej školy v Stupave.
3 Ide o dodnes stojaci rozľahlý dom vo východnom vyústení
Marcheggskej ulice. Časť domu je v ruinách, patril podplukovníkovi
Wilhelmovi Reichelmayerovi (1866 – 1938), správcovi v lesnom
úrade grófa Károlyiho. Nájomný dom po jeho smrti spravovala vdova
Hermina rod. Schöppová (1883 – 1965).
4 MUDr. Adolf Eduard Zimprich (1884, Stupava – 1961, Kitzbühl),
stupavský obvodný lekár a kultúrny pracovník.
5 PhMr. Ákoš Raýman (1885, Stupava – 1851, Stupava), stupavský
lekárnik.
6 Stupavský poštmajster František Hasák, zomrel v roku 1946.
7 Hostinec Zum Hirschen, neskôr U jeleňa, U zlatého jeleňa sa
nachádzal v budove zemianskej kúrie na Hlavnej ulici č. 42.
8 Medené Hámre za obcou Borinka.
9 Dnešná obec Marianka, do roku 1947 Mariatál.
10 Správne Temreis, ľudovo aj Temrajz. Chotárna časť Stupavy blízko
toku rieky Morava, stával tu aj dom porybného Vačka (Vacsek),
v ktorom bol hostinec (pri bývalých kasárňach pohraničiarov).
11 Združenie divadelných ochotníkov v Stupave bolo založené v roku
1925.
12 Odohrané v máji 1926.
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pomalu troufali nahoru do bytu a tu noc spali jsme zase na
postelích. Ale už jsme nebyli sami. Nastěhovali se k nám
dva ruští majoři, s postupující frontou odešli i oni a hned
po nich přišel ruský major Solečnik se svým pobočníkem
Andrejem Tombaevem – Řekem. To už jsme měli dům
a náš majetek v bezpečí, neb stálým strádáním bydlících
vojáků v mnohých domech zažili ošklivá zklamání. Pan
major Solečník byl stav. inženýr z Moskvy, řídil opravu
mostu, i on i jeho pobočník Andrej, velice milý člověk
dobrých způsobů, tak se s námi spřátelili, že žili jsme jako
v jedné rodině. Přenechali jsme jim naší jídelnu, kde oba
spali, ale celý den byli s námi. V tu dobu byla u nás i paní
Zimprichová, Edova maminka, která s Martou, Zolym
a Petrem byla přes frontu v Lozorně u Brokešů21. Tam na
frontu velmi doplatili, měly všechny své věci v kufrech
přichystaných k odnešení do krytu a všechno jim ruští
vojáci sebrali. Edo šel hned po obsazení Stupavy pro ně
a přivedl je velmi zubožené. Marta s dětmi bydlela u pani
Lukanové22, pí. Zimprichová u nás. Byl nás tedy plný dům
a p. major Solečník měl s námi a my s ním mnoho zábavy.
Učil nás rusky, my jsme se s ním dorozuměli německy,
večer jsme sedávali na dvoře, on nám zpíval písně ruské,
my jemu české a nikdy na ty příjemné dny nezapomeneme.
Ve většině rodinách se stěžovali, že museli Rusům vařit,
prát, žehlit, naši od nás nepožadovali nic, jídlo jim nosila
vojačka Marusja z vojenské kuchyně a vždy nás zvali
k jídlu. Smutno nám bylo, když po 4 týdnech nás opustili,
šli do Rakouska a nikdy jsme už o nich neslyšeli. Konec
války byl 7. V. 1945 ve 2.40 hod. Zatím se naši hosté
pomalu rozcházely do svých domovu a pomalu, pravdu
pomalu přecházely jsme do normálních kolejí.
Za zapožičanie rodinnej kroniky a možnosť jej publikovania
ďakujem MUDr. Ivanovi Hasákovi. Milan Greguš.

13 Odohrané v októbri 1927.
14 Sokol v Stupave bol založený 26. novembra 1918. Zakladateľmi
boli v Stupave pôsobiaci občania českého pôvodu – veliteľ miestnej
posádky nadporučík Maňák, maliar izieb Ján Zeman a lekárnik Ákoš
Raýman. Zakladajúcej schôdze sa aktívne zúčastnil aj stupavský
staviteľ a neskorší starosta Jozef Vachálek. Podľa publikovanej správy
Ákoša Raýmana sa schôdze zúčastnilo asi 50 členov. Spočiatku
svoju agitačnú prácu vykonávali raz týždenne v miestnom katolíckom
chudobinci (dnes sídlo ZUŠ).
15 V tom čase nezastavaná časť Stupavy s názvom Agátky. Dnes v
priestore ulíc Keltskej, Továrenskej, Kúpeľnej, Lipovej a v areáli
bývalej cementárne.
16 Stojí na dnešnej Kúpeľnej ulici.
17 Stupavskú cementáreň postavila firma „Union“, továreň na
portlandský cement, účastinná spoločnosť v Bratislave, jej prevádzka
sa začala v roku 1930.
18 paní (skr.)
19 Mária Weinbergerová, manželka stupavského kamenára Antona
Weinbergera (1897 – 1955).
20 Karol Zienecker, dlohoročný účtovník v stupavskej cementárni, jeho
manželka Mária a ich syn Walter.
21 Brokešovci boli spríbuznená rodina s Zimprichovcami.
22 Regina Lukánová, manželka stupavského notára Miroslava Lukána
(1887 – 1942). Ich synovia Jozef a Miroslav boli hybnou silou
stupavských ochotníkov v rokoch 1945 – 1960.
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Stupavské čriepky z doby
komunistickej totality
Ivan Mrva
Po zlom dobré nečakaj, hovorí jedno z mnohých
pesimistických slovenských prísloví a naše povojnové
dejiny ho potvrdzujú. Tragickú dobu druhej svetovej
vojny, spojenú s násilím, arizáciou, deportáciou, obeťami
vojenských kampaní a prechodom frontu, síce vystriedali
mierové časy, ale násilie, tentoraz organizované štátnou
mocou voči jednotlivcom a skupinám obyvateľstva,
sa neskončilo a trvalo od konca vojny až do začiatku
šesťdesiatych rokov, keď predsa len nastal značný
odmäk. Najprv boli prenasledovaní príslušníci nemeckej
a maďarskej menšiny a takzvaní zradcovia a kolaboranti.
Ich hlavným zločinom bola aktívna účasť na budovaní
Slovenského štátu. Od roku 1948 sa represie rozšírili
na triednych nepriateľov. Boli to prívrženci rozpustenej
Demokratickej strany, osoby disponujúce väčším majetkom,
bohatší roľníci a náboženskí aktivisti. Znárodňovanie
prevádzok a živností, násilná kolektivizácia a dve výmeny
peňazí pripravili o majetok a úspory prakticky každého,
bez ohľadu na politické a triedne zaradenie. Slovenský
a český ľud, v mene ktorého demoralizovaní komunistickí
politici vládli, trpel hmotne, telesne i kultúrne.
Znie to síce paradoxne, ale zrekonštruovať dejiny
spred šiestich desaťročí na miestnej úrovni vôbec nie je
jednoduché. Dobová tlač neodzrkadľuje skutočnosť, väčšina pamätníkov už nie je medzi nami
a spomienky tých, čo ešte žijú,
predsa len vybledli. Písomnosti
z tohto obdobia uschované
v archívoch sú torzovité a ich
výpovedná hodnota často nízka.
Ale predsa sa nám niečo zachovalo
a tento príspevok vznikol práve
na základe roztratených a ešte
neusporiadaných dokumentov.
Od vojny k februáru 1948
Začiatkom apríla 1945 sa
k Stupave blížil front. Predsunuté
hliadky Červenej armády sa už
3. apríla objavili na hraniciach
chotára v smere od Pajštúna
a Lozorna. Väčšina obyvateľov
hľadala bezpečie v úkryte.
V priestore niekdajšieho pivovaru
bol vybudovaný veľký verejný

kryt, kde v strachu počúvalo otrasy po delostreleckých
ranách vyše 200 obyvateľov. Červenoarmejci prenikli do
mestečka v noci zo 4. na 5. apríla. Veliteľom jednotky,
ktorá ako prvá vstúpila do Stupavy, bol Jevgenij Kečatov,
neskôr čestný občan mesta. Tuhšie boje sa odohrali
najmä v priestoroch Novej ulice. Nemci sa sťahovali za
rieku Moravu a na rozhodnejší odpor už nepomýšľali.
Železničný most na trati Devínska Nová Ves – Marchegg
vyhodili do vzduchu a za obeť im padol aj drevený most
v Devínskej Novej Vsi. Červená armáda sa pokúšala dostať
na druhý breh pomocou narýchlo zhotovených plavidiel.
Stupavčania pomáhali ruským vojakom pri prechode cez
rozvodnenú Moravu. Pomocou oceľového lana, dodaného
cementárňou, vybudovali kompu. Nemci ju sporadicky
ostreľovali, pričom prišiel o život Janko Obadal, ani nie
19-ročný mladík zo Stupavy. Ešte pred príchodom Červenej
armády opustili svoj kaštieľ aj majetky Károliovci a spolu
s nimi aj viacerí občania nemeckého pôvodu. Do svojich
domovov sa už nikdy nevrátili. S príchodom Červenej
armády nastala nová štátoprávna situácia. Bez ohľadu na
mienku obyvateľstva bolo so súhlasom víťazných mocností
obnovené Československo. Ešte v londýnskej emigrácii
Benešovi ľudia vymysleli teóriu o nepretržitej kontinuite

Budova Miestneho národného výboru v Stupave
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Interiér stupavského kaštieľa v roku 1904

Interiér stupavského kaštieľa v roku 1904

štátu a právnej nulite všetkého, čo nastalo po 30. septembri
1938, teda po podpise Mníchovskej dohody. Benešova
abdikácia, proklamácia slovenskej autonómie 6. októbra
1938, Protektorát aj vyhlásenie samostatnosti 14. marca
1939 akoby sa nestali, preto „londýneri“ vytrvalo hovorili
len o „takzvanom slovenskom štáte“ a toto slovné spojenie
sa po vojne stalo povinnou normou. Neuveriteľný právnoteoretický kotrmelec vytýčil cestu k novým pomerom
v štáte, ktoré mali oveľa bližšie k bezpráviu. Na začiatku
povojnovej doby predstavoval najvážnejší problém
každodenný styk s vojakmi Červenej armády. O konflikty
nebola núdza a spolužitie zďaleka nebolo také harmonické,
ako to neskôr tvrdila propaganda. Drobné lúpeže, krádeže,

pokusy o znásilnenia boli na dennom poriadku. Disciplína
radových vojakov, navyše náchylných na nemierne pitie,
sa po požití alkoholu ešte viac uvoľnila. Žiaľ, došlo aj
k tragickým udalostiam. Sovietski vojaci zastrelili
v Borníku troch občanov, ale celá vec sa tak tutlala, že
okrem okrajovej zmienky v záznamoch žandárskej stanice
niet o tom ďalších správ. Na sklonku vojny sa na Slovensku
ujala moci Slovenská národná rada a na miestnej úrovni
revolučné národné výbory. Neskôr sa slovo revolučný
vypustilo a oficiálny názov znel miestny národný výbor
(MNV). Ten musel, okrem mnohých iných činností, hlásiť
nadriadeným orgánom, či nedochádza k ničeniu cenných
pamiatok, čo sa v povojnovom chaose stávalo často.
Dňa 9. októbra 1945 dal MNV
Povereníctvu SNR pre vnútro na
vedomie, že v kaštieli Ľudovíta
Károliho sa nachádza veľká
knižnica, nábytok a drahocenné
obrazy. Vojaci Červenej armády,
ktorí v kaštieli bývajú, nábytkom
kúria a knihami podkurujú. Ešte
v máji MNV uložil najcennejšie
obrazy do dvoch miestností, ale
sovietski vojaci ich vyrezávali
z rámov a ničili. Keďže nik nemal
do kaštieľa prístup, nebolo možné
skontrolovať, v akom sú stave.1
Skazu kaštieľa dovŕšil požiar
južného krídla v roku 1947. Keďže
cez zhorenú strechu zatekalo, voda
zničila aj vzácne veľkorozmerné
plátna zamurované v stene, ktoré sa
nedali presťahovať. Podľa hlásenia
stanice Národnej bezpečnosti v Stupave v apríli 1950 bolo sedem

Ruina stupavského kaštieľa po vyhorení, fotografia z roku 1953
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Karol Rehs (1861 – 1952), hodinársky majster a zakladajúci člen
Zboru dobrovoľných hasičov v Stupave.

Stupavský lekár Adolf Eduard Zimprich (1884 – 1961)

veľkých olejomalieb značne poškodených. Niektoré plátna
mali vskutku impozantné rozmery 4,5 x 2,8 metra. Hoci
povereníka pre kultúru a školstvo Laca Novomeského na
havarijný stav viackrát upozornili, obrazy ďalej chátrali.
O ich konečnom osude už nič určitého nevieme.2
Po vojne sa predsedom stupavského MNV stal Adolf
Daráš, František Daráš sa ujal funkcie obecného účtovníka
a Anton Weinberger bol menovaný za pokladníka. Niekdajší
Obvodný notársky úrad sa zmenil na Obvodný úrad MNV
v Stupave a podobne ako jeho predchodca obstarával
úradnú agendu aj pre Mást a Pajštún. Vedúcim úradu bol
od 28. júna 1945 Rudolf Drapčat. Úrad zamestnával päť
kancelárskych síl, troch nočných strážnikov, ktorí mali na
starosti aj doručovanie listov, obecného zverolekára, dvoch
poľných, troch vinohradníckych a jedného lesného hájnika.
Ďalšími zamestnancami boli obecný cestár a dve pôrodné
asistentky. Obvodný úrad aj MNV sídlili v budove dnešného
mestského úradu, kde mal Drapčat byt. Najdôležitejším
orgánom samosprávy boli rada a plénum MNV, ktoré však
zasadali veľmi nepravidelne. Navyše ich členovia nejavili
veľký záujem o komunálne veci; podľa slov predsedu
MNV sa často čakalo hodinu i dve, aby rada alebo plénum
boli uznášaniaschopné. Po riadnych parlamentných
voľbách v máji 1946, v ktorých na Slovensku triumfovala
Demokratická strana (DS), sa na jeseň konali komunálne
voľby. Voliči si volili svojich zástupcov do okresného
i miestneho národného výboru. Kandidátky zostavili opäť
štyri strany Národného frontu, ostatné boli zakázané:
Demokratická strana, Komunistická strana, Strana práce

a Strana slobody. Do ONV za DS kandidovali roľníci
Ján Polák a Štefan Stankovský z Mástu a lekárnik Ákoš
Raýman, maliar Jaroslav Slepánek a úradník Štefan
Jakubovič zo Stupavy. Úradník Šebastián Uher zo Stupavy
kandidoval za Stranu práce, Pavel Pollák, roľník z Mástu,
bol na kandidátnej listine Strany slobody. Stolár Viliam
Knotek a chemický laborant z cementárne Jozef Haršáni
boli kandidátmi za komunistov, z Mástu za nich kandidoval
zriadenec Karol Havlíček. Okresná rozhodcovská komisia
schvaľovala jednotlivých kandidátov, či vyhovujú
požiadavkám nového ľudovodemokratického zriadenia.3
Jedným z prvých legislatívnych opatrení SNR po skončení
vojny bolo prijatie zákona o potrestaní vojnových zločincov,
domácich zradcov, kolaborantov, ale aj všetkých občanov
nemeckej a maďarskej národnosti. Na základe súdnych
rozhodnutí bolo v Stupave skonfiškovaných 15 obytných
a bytových domov, ktoré potom spravoval národný výbor.
Konfiškáty prednostne prideľoval príslušníkom Národnej
bezpečnosti a neskôr aj dôstojníkom pohraničnej stráže.
O svoju nehnuteľnosť prišiel aj dr. Adolf Zimprich,
jeden zo zakladateľov Okrášľovacieho spolku, keďže
sa angažoval v Nemeckej strane (Deutsche Partei, DP).
Dom skonfiškovali aj ďalšiemu aktívnemu členovi DP
Rudolfovi Prokopovi, podobne i Michalovi Baloghovi,
Gustavovi Lehnerovi, Karolovi Rehsovi a Ladislavovi
Schvarzovi. Karol Rehs si v roku 1951 podal žiadosť
o zrušenie konfiškátu, ale rada stupavského MNV ju
zamietla, lebo jeho chovanie nedávalo záruku, že má
kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu a navyše
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značne znehodnotili, navyše každý
občan mohol dostať len 500 nových
korún, zvyšok musel uložiť v štátnej
banke na viazaný vklad. Z neho
nebolo možné peniaze ľubovoľne
vyberať. Zásobovanie obchodov
sa mimoriadne zhoršilo a napriek
lístkovému
systému
panoval
všeobecný nedostatok základných
potrieb. Len vďaka tomu, že
bezmála polovica obyvateľov
Stupavy a viac ako tri štvrtiny
v Máste boli roľníci, pomery boli
predsa len znesiteľné.

Národný výbor a Milícia v Máste v roku 1945

sa nezapájal sa do žiadnych verejnoprospešných akcií.4
Na konfiškácie doplatila len menšia časť obyvateľov, na
zavedenie československej koruny v októbri 1945 všetci.
Slovenská i protektorátna mena sa vymieňali za nové
peniaze v rovnakom pomere 1:1, i keď kurz slovenskej
koruny bol aj v tomto období trojnásobne vyšší (za vojny
dokonca desaťnásobne). Úspory obyvateľstva sa výmenou

Karol Šindelár, predseda Okresného národného výboru
Bratislava-okolie
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Začiatok komunistickej éry
Vo februári 1948 sa nekrvavým
prevratom dostali k moci komunisti
a s odstupom niekoľkých dní sa
začali rozsiahle personálne čistky
v orgánoch štátnej i obecnej správy.
Už 2. marca 1948 bol vedúci
úradu MNV Rudolf Drapčat zbavený funkcie a dočasne
nahradený Jánom Pepichom, ktorého v apríli vystriedal
Emil Kayser. Začiatkom marca musel funkciu predsedu
MNV opustiť Adolf Daráš, keďže patril medzi aktivistov
DS, a na jeho miesto bol dosadený Arnold Jánoš.5
K zmene na MNV v Máste došlo zásahom zhora
o mesiac neskôr. Povereníctvo vnútra ho 3. apríla 1948
rozpustilo a ustanovilo Dočasnú miestnu správnu komisiu
(DMSK), ktorá prevzala riadenie obce. Jej predsedom
sa stal Štefan Maroš, podpredsedom Karol Havlíček
a tajomníkom Emil Kayser. Komisia sa prvýkrát zišla
7. apríla a okrem vedúcich funkcionárov ju tvorilo 5 členov:
Rudolf Mader, Ján Malina, Rudolf Plunár, Jozef Polák
a Michal Taro, ktorí zložili predpísaný sľub. Tajomník Emil
Kayser, súčasne vymenovaný za vedúceho úradu Miestnej
správnej komisie v Stupave, vyzval všetkých členov, aby
pracovali v duchu ľudovodemokratickom v prospech obce
a občanov. Zároveň požiadal prítomných, aby sa podieľali
na organizovaní národnej zmeny víťazstva, ktorá sa mala
konať už 11. apríla. Plat predsedu DSMK bol určený na
základe odporúčania Povereníctva vnútra vo výške 600
korún, podpredseda mal z obecného rozpočtu dostávať
200 korún mesačne. Je zaujímavé, že DMSK schvaľovala
záverečné účty obce ešte z roku 1944. Aj vzhľadom na
vojnové časy obecné hospodárenie dopadlo priaznivo, pri
príjme 167 tisíc slovenských korún boli výdavky len 141
tisíc, takže Mást hospodáril s prebytkom 26 tisíc korún.
Jedným z prvých opatrení DMSK bolo odopretie prevodu
pozemku na výstavbu rodinných domov Jánovi Klasovi
a Jozefovi Bobákovi, hoci si ho riadne zakúpili. Ako
argument postačilo, že sa tak stalo za bývalého „fašistického
režimu“ a obaja vraj boli jeho aktívnymi podporovateľmi.
Miesto lukratívneho pozemku pri stanici im ponúkli
náhradné parcely “Za záhradami“. Obaja menovaní sa
však obrátili na nadriadené orgány a spor napokon vyhrali.
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Nie všetko šlo podľa predstáv nových funkcionárov MNV,
hoci svoje stanovisko podopreli aj ideologicky. Predsedom
Okresného národného výboru (ONV) Bratislava-okolie
sazpo februári 1948 stal Karol Šindelár, rodom síce z Moravy,
ale od roku 1930 žil v Stupave a mnohí obyvatelia si našli
k nemu cestičku. Po zásahu zhora Klasovi a Bobákovi boli
z obecného pozemku blízo stanice o rozlohe takmer jedného
katastrálneho jutra (56 árov) vyčlenené prislúchajúce časti
a o zvyšok – 602 štvorcových siah (vyše 20 árov) prejavil
záujem predseda Maroš. Na základe rozhodnutia DMSK
mu parcela bola predaná za veľmi prijateľnú sumu 8 000
korún.6
Dočasná miestna správna komisia v Máste pracovala až
do marca 1950, keď bola nahradená národným výborom.
Pri jeho ustanovení sa Štefan Maroš zriekol funkcie, a tak
na návrh zástupcu ONV Viliama Knoteka a so súhlasom
predsedu miestnej organizácie Komunistickej strany
Františka Janču prítomní si za predsedu zvolili Rudolfa
Plunára. Byť na čele národného výboru v neveľkej obci,
ktorej obyvatelia boli navzájom pospájaní príbuzenskými
vzťahmi i mnohými priateľstvami, nebolo v čase po
prevzatí moci komunistami veľmi príjemné. Národný
výbor bol len prevodovou pákou nadriadených štátnych
orgánov i straníckej nomenklatúry, a tak ani Rudolf
Plunár sa vo funkcii necítil najlepšie, najmä potom, keď
sa začal zvyšovať tlak na vstup roľníkov do družstva a na
zlúčenie Mástu so Stupavou. Keďže nechcel byť hrobárom
V roku 1945 – 1953 bol zavedený prídelový lístkový systém na nákup
samostatnosti obce, v júli 1950 zložil funkciu. Napriek
potravín.
výzvam i nátlaku zo strany prítomného zástupcu ONV
Bratislava-okolie sa nik z oslovených do funkcie nehrnul,
s nimi zvolávali obvodové schôdze. Okrem toho si národné
a tak bol Plunár poverený dočasným riadením. Na zasadaní
výbory vybudovali sieť špicľov a donášačov, ktorí sa
pléna MNV v decembri 1950 prítomným prečítali list ONV
označovali za dôverníkov ľudovej správy. Právomoci
s nariadením odhlasovať zlúčenie so Stupavou. Po búrlivej
funkcionárov boli mimoriadne veľké, i keď platy mali malé.
debate sa pristúpilo k hlasovaniu, ale len jeden prítomný
V roku 1951 mal predseda MNV mesačne 4 500 korún, čo
sa vyslovil za, devätnásti členovia pléna
MNV boli proti zlúčeniu.7 Jasný nesúhlas
reprezentantov obce mal len odkladný
účinok. Uznesením Zboru povereníkov zo
dňa 9. decembra 1952 boli s účinnosťou od
1. januára 1953 zlúčené obce Stupava a Mást
do jedného celku s názvom Stupava. MNV
v Máste bol zrušený a hoci obyvateľstvo
s týmto krokom nebolo spokojné, verejne
protestovať sa neodvážil nikto. Komunistami
kontrolovaný MNV v Stupave sa od
roku 1949 členil na rôzne referáty na čele
s referentmi. Nechýbal referát pracovných síl,
technický referát, bezpečnostný referát ani
trestný referát. V Stupave sídlil aj obvodný
zmocnenec ministerstva vnútra, ktorý bdel
nad všeobecnou bezpečnosťou. Strana však
nezabudla ani na referát pre kultúru, vedu
a techniku. Stupava i Mást sa rozdelili na
obvody, ktoré mali pod patronátom jednotliví
členovia MNV. V Stupave bolo 10 obvodov.
Jednotliví zmocnenci pre každý obvod mali
svojich pomocníkov – agitátorov a spolu Prídelové lístky boli potrebné aj na nákup textilu a textilných výrobkov.
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bolo po menovej reforme v roku 1953 sotva 1 000 korún.
Neveľké príjmy vylepšovali mimoriadnymi odmenami.
V roku 1953 si nechal vtedajší predseda MNV Július Kantor
odsúhlasiť celoročné odmeny vo výške 67 000 korún
z celkovej sumy 80 000 korún určenej pre stupavský
národný výbor, teda privlastnil si vyše 80% rozpočtu na
odmeny. Rozpočet stupavského MNV bol nízky. V roku
1950 to bol sotva 1 milión korún, čo bolo v prepočte
na novú menu niečo vyše 200 000 korún. V polovici
päťdesiatych rokov sa situácia o niečo zlepšila. V roku
1955 mal stupavský MNV ročný rozpočet 514 000 korún,
ale to už bola Stupava zlúčená s Mástom, takže výdavky
na jednu osobu neboli oveľa vyššie. Hlavnú časť príjmov

Rady cisternových áut pred stupavskou cementárňou
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napĺňali miestne dane a poplatky ako daň
domová, poplatok za psov, za hospodárske
zvieratá a podobne vo výške 407 tisíc korún.
Vlastné príjmy za použitie telefónu, stravné
v školských jedálňach a peniaze za pobyt
detí v jasliach boli vo výške 58 tisíc korún,
podiely na štátnych daniach sa vyšplhali na 46
tisíc a prídel z rozpočtu ONV bol sotva 3 000
korún. Aj keď predseda MNV v slávnostnom
príhovore konštatoval, že tak ako celoštátny
rozpočet, aj obecný svoje výdavky zameriava
na rozvoj národného hospodárstva, na
postavenie nových fabrík, budovanie
hydrocentrál, odkrývanie nových baní a na
zmechanizovanie poľnohospodárstva, nebola
to vôbec pravda. Hlavné výdavky smerovali
na náklady škôl a stravovanie žiakov – 293
tisíc, na cesty, osvetlenie a zveľadenie
obce 98 tisíc, na jasle a zdravotníctvo bolo
určených 50 tisíc korún a na správu, vecné
náklady úradovne a požiarnu ochranu malo
ísť 69 tisíc korún.8 V roku 1950 evidovali pri
stupavskom MNV okrem funkcionárov 53 zamestnancov,
z toho 41 hasičov, troch hrobárov, dvoch zvonárov,
dvoch nočných strážnikov, štyroch hájnikov a jedného
zametača. Dobrovoľní hasiči boli len v administratívnej
evidencii, neboli platení z fondov MNV. V rámci prevodu
administratívnych pracovníkov do produktívnej práce,
teda do výroby, museli v septembri 1951 kancelárie MNV
v Stupave opustiť dve osoby a v Máste jedna.
Po prevzatí moci komunistami boli rozpustené všetky spolky na miestnej úrovni. Takýto osud postihol aj
Vzdelávací krúžok študentov v Stupave, ktorý vznikol ešte
v tridsiatych rokoch 20. storočia a združoval stredoškolskú
i vysokoškolskú mládež. Povereníctvo informácií 20. júla
1948 vyrozumelo predsedu dr. Jána Horeckého, že spolok
je rozpustený, keďže „národný front už 25. februára
prehlásil Sväz slovenskej mládeže za jedinú oprávnenú
organizáciu na združovanie mládeže“.9 Zaujímavé boli
osudy oboch dobrovoľných hasičských zborov. V roku
1950 bol stupavský aj mástsky zbor premenovaný na
Miestnu jednotu československých hasičov a zakrátko
sa z nich stali požiarnici. Podriadili ich MNV, mali byť
jeho výkonným orgánom, a tak dostali nové úlohy,
o akých predtým ani nechyrovali. Na sklonku apríla 1951
bolo stupavskému MNV v tajnom prípise nariadené,
aby počas prvomájových osláv zabezpečil pohotovosť
dobrovoľných hasičov, lebo triedny nepriateľ by mohol
využiť oslavy a založiť v obci požiar. Predseda MNV však
za žiadnych okolností nesmel veliteľom Jozefovi Jelašičovi
a Františkovi Kovačičovi prezradiť príčiny pohotovosti.
Hasiči v Máste prešli rovnakou transformáciou, ale
po zlúčení so Stupavou si 20-členný zbor zachoval
samostatnosť. V auguste roku 1955 požiarnikom v Máste
nepovolili zábavu, a tak znechutení zbor rozpustili.
Vyvolalo to veľký rozruch a veliteľov Suchého, Krokvicu
a Sokola predvolali na národný výbor. Tu sa ich predseda
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pýtal, prečo zbor rozpustili
v čase zberu úrody a mlatby, keď
je nebezpečenstvo ohňa najväčšie.
Hasiči svoje rozhodnutie odôvodnili
nepovolením tradičnej zábavy naplánovanej na nedeľu v čase hodov.
Utrpeli aj škody, lebo mali už
všetko pripravené. Predseda Jánoš
sa ich dôrazne opýtal, či nečítali
výzvu strany a vlády, aby všetci
v nedeľu nastúpili na žatevné práce.
„Keď ide o zber obilia, zábava musí
ísť bokom, v prvom rade sa treba
riadiť výzvou strany a zanechať
staré tradície,“ zakončil predseda
hrozivý príhovor k hasičom.
Predstavitelia MNV sa uzniesli, že
vinníka rozpadu požiarneho zboru
v Máste treba nájsť a potrestať,
preto sa bude ďalej vyšetrovať.10
Pofebruárová
doba
nebola Stupavski komunisti
prajná ani Slovenskému spolku
dochovávateľov malých zvierat v Stupave, ktorého
Ibsenovej drámy Nora, národný výbor poveril súdruha
počiatky siahali až do roku 1923. Rozpustili ho v celoštátnej
Grunského, aby zašiel do Bratislavy a prešetril, o akú
organizácii s názvom Drobnochov. Do problémov sa dostala
divadelnú hru a autora ide. V kultúrnej oblasti sa udiali
aj stupavská organizácia Matice slovenskej. Bezpečnosť
aj pozitívne veci, i keď ich zdôvodnenie muselo mať
zistila, že jej schôdzky navštevujú živly nepriateľské
patričné ideologické klišé. V januári 1952 Povereníctvo
ľudovodemokratickému zriadeniu a zdržiavajú sa tam do
školstva, vied a umení oznámilo stupavskému MNV,
neskorých hodín. V roku 1951 musela Matica rozpustiť
že po vzore spomienkových múzeí národných umelcov
svoju členskú základňu, a tak zanikol aj miestny odbor
Sovietskeho zväzu chce zriadiť v dome a dielni
v Stupave. Novému režimu nevyhovovali ani tradičné náznárodného umelca Ferdiša Kostku múzeum, aby sa
vy ulíc, a tak ich premenovali. Rýnok sa stal Gottwaldovým
dokázalo, že aj socialistický štát si vie vážiť a ceniť
námestím, Marcheggská ulica sa zmenila na Fučíkovu,
význam umeleckej tvorby, a zároveň požiadalo národný
Štefánikova na Februárového víťazstva, keďže Štefánik
výbor o spoluprácu.11
upadol u komunistov do nemilosti,
Cesta na kolóniu na Leningradskú,
v rámci boja s náboženstvom
Mníšska ulica dostala meno
Mlynská, no zakrátko bola už
Jilemnického. Ani v Stupave
nesmela chýbať ulica Červenej
armády, ktorá vznikla premenovaním Urbárskej ulice. Štátne
orgány si posvietili aj na knihy.
V máji 1952 špeciálna komisia
prezrela závodné knižnice pri
cementárni,
strojnotraktorovej
stanici, knižnicu komunálnych
podnikov a štátnych lesov a vyradila
z ich fondov všetku „závadnú“
literatúru. V rámci neustále sa
zvyšujúceho ideologického zápasu
museli byť aj miestni funkcionári ostražití. Keď v roku 1952
divadelné štúdio Vysokej školy
múzických umení ponúklo, že
v Stupave odohrá predstavenie Propaganda komunistického režimu bola nutná aj na podnikovej výstavke textilných výrobkov.
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Žatevná brigáda v Stupave

V pohraničí
Heslom komunistov bolo „Sovietsky zväz náš vzor“
a hoci nemali predstavu, ako to v krajine sovietov
skutočne vyzerá, sovietskemu vzoru sa snažili prispôsobiť
po všetkých stránkach. Jedným z prvých opatrení bolo
obmedzenie styku so zahraničím a izolácia od západnej
Európy. Režim prostredníctvom svojich propagandistických kanálov stupňoval vojnovú psychózu a pripravoval
obyvateľstvo na nevyhnutný vojnový konflikt so silami
„amerického imperializmu a nemeckého revanšizmu.“
Studená vojna sa stala určujúcim politickým faktorom.
Ľudovodemokratická ústava prijatá 9. mája 1948 určila

Orba v Máste v roku 1950. Kone onedlho vystriedali sovietske traktory.

66

obranu štátu a jeho ľudovodemokratického zriadenia za
vrcholnú povinnosť každého občana. Najvyššou cťou
mala byť služba v ľudovodemokratickej armáde a príprava
obrany štátu i ľudovodemokratického zriadenia prvoradou
povinnosťou. Na základe nariadenia Ministerstva obrany
z júla 1948 boli obce Mást a Stupava zahrnuté do opevneného
hraničného pásma. V nasledujúcom roku bol zrušený malý
pohraničný styk s Rakúskom. V roku 1949 vydal Obvodný
úrad miestnych národných výborov v Stupave zoznam podnikov dôležitých pre obranu štátu, väčšina z nich však mala
civilný charakter. Okrem cementárne, ktorá sa po znárodnení
stala národným podnikom, to boli Kameňolom Vachálek
Stupava, prevádzka v Záhorskej Bystrici, Strojárne Rudolfa
Vrbu Stupava, Štátna opravovňa strojov Mezu (predošlá
akciová spoločnosť Arma) – výroba a predaj púmp, strojov,
motorov a technických potrieb, Roľnícke skladové družstvo
Stupava – konzervovanie ovocia a zeleniny, výroba ovocného vína, Rudolf Apoštol – konzerváreň Mást, konzervovanie ovocia a zeleniny a kvasiareň kapusty.12 Režim venoval hranici mimoriadnu pozornosť. Na pozemkoch v jej
blízkosti bolo zakázané vysádzať vyššie poľnohospodárske
kultúry, najmä kukuricu. Stupavskí roľníci museli roku
1949 zlikvidovať všetky núdzové prístrešky a poľné koliby
v oblasti na západ od obce. Výnosom ministerstva vnútra
bolo 1. apríla 1950 zriadené pohraničné pásmo v šírke
2 kilometre. Vstup sa umožnil len prevereným osobám
a celú oblasť prísne strážili novozriadené pohraničné
vojská. Obce Devín, Devínska Nová Ves, Vysoká pri
Morave, Záhorská Ves i Devínske Jazero bolo možné
navštíviť len na základe povolenia. Cesta vlakom do
Bratislavy sa značne skomplikovala, na stanici Devínske
Jazero neustále patrolovali hraničiari. Prísne kontroly
boli aj v Devínskej Novej Vsi a za vystúpenie bez
povolenia hrozili nepríjemnosti.
Národný výbor mal v spolupráci
s bezpečnostnými referentmi na
okrese vypracovať zoznam nespoľahlivých osôb, ktorým nebol
povolený pobyt v pohraničí
a museli sa vysťahovať.13 Ako
sa v tajnom prípise konštatovalo,
za nespoľahlivých mali byť
považovaní učitelia, farári, horári
a osoby oslabujúce ľudovú
demokraciu. Národné výbory
v Stupave i v Máste dostali za úlohu
spísať zoznam ľudí s pochybnou
minulosťou a takých, čo sa reakčne
prejavujú. Konečné slovo však mali
bezpečnostné orgány okresu; tie
rozhodovali o vysťahovaní osôb,
ktorých miestni funkcionári označili
za nepriateľov ľudovej demokracie.
Nebol na to potrebný nijaký dôkaz,
stačilo len pero. To upevňovalo
postavenie MNV, keďže jeho
funkcionári rozhodovali o bytí
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a nebytí občanov. Niekdajší orgán
samosprávy sa zmenil na základný
článok komunistickej diktatúry.
Mnohí sa nevedeli zmieriť s novým
režimom, no jediná možnosť, ktorá
sa ešte ponúkala, bol odchod za
hranice. V roku 1948 emigrovali
do zahraničia Jozef Kostka (nar.
1922) a Jozef Draškovič (1923),
obaja z Mástu, Viliam Suchý (1933)
a František Kohútek (1923).
V roku 1949 sa podarilo prekročiť
hranice aj Jánovi Kohútkovi
(1921), príslušníkovi Národnej
bezpečnosti. Dostal sa až do Viedne,
ale tu ho zadržali sovietske orgány
a deportovali ho do vlasti, kde ho
odsúdili na 15 rokov. V júni 1949
odišiel za hranice sedemdesiatročný
Jakub Zajíc zo Stupavy. Jeho
odchod
vyšetrovala
Národná Hlavná ulica v Stupave. Aj malý obchodík Františky Bílej so strižným tovarom bol znárodnený.
bezpečnosť a podľa záznamov sa
s priateľmi i rodiskom lúčil so slzami v očiach. Pre vtedajší
a potom hromadná bitka. Viacerých občanov vojaci
režim bolo príznačné, že mu pripísali úmysel v zahraničí
zaistili a odvliekli do kaštieľa, kde ich zbili. Medzi
poškodzovať ľudovodemokratický režim a v neprítomnosti
takto postihnutými bol aj predseda miestnej organizácie
bol obžalovaný z trestného činu velezrady, za ktorý bolo
Komunistickej strany Haršáni. Na večierku v roku 1952
možné obvineného odsúdiť aj na smrť. V noci z 18. na 19.
dôstojník útvaru pohraničnej stráže výstrelom z pištole
augusta 1952 sa podaril hromadný útek viacerým osobám.
zranil Františka Hricu z Mástu. Napäté vzťahy so strážcami
Za hranice sa dostali Jozef Mader a František Selecký,
hraníc definitívne vyriešilo až presťahovanie posádky do
obaja mali nastúpiť na vojenskú službu. S nimi prešiel cez
Moravu aj roľník Matúš Turanský s manželkou Máriou
a piatimi deťmi vo veku od 2 do 14 rokov, roľník Rudolf
Borák s manželkou Štefániou a štvorročným synom
Rudolfom. Podľa hlásenia predsedu MNV za hranice
sa dostali aj Anton Ivica, povolaním krajčír, a roľníci
Šebastián Polák a Anton Klas.14 To bol posledný úspešný
prienik do slobodného sveta, keďže onedlho bol už
v predpolí hranice dokončený vysoký dvojitý plot
z ostnatého drôtu a krycia prekážka s vysokým napätím.15
Navyše boli v problémových úsekoch rozmiestnené aj
nášľapné míny. V súvislosti s poskytnutím pomoci pri
prekročení hraníc viacero občanov Stupavy aj Mástu
odsúdili na nepodmienečné tresty, medzi nimi aj Jána
Riglera a zubného technika Jarolíma Jurkoviča. V roku
1955 žiadali o udelenie milosti, ale stupavský MNV
ju neodporučil, lebo vraj boli zapojení do protištátnej
činnosti tým, že napomáhali úteku cez hranice osobám
s nepriateľským postojom, a tak vlastne pomáhali rozširovať nepravdivé správy o ľudovodemokratickom zriadení
v zahraničí. O krátky čas aj syn Jána Riglera žiadal omilostiť
otca, no MNV milosť neodporučil, lebo odsúdený nemal
kladný vzťah k ľudovodemokratickému zriadeniu.
Počet vojakov pohraničnej stráže ubytovaných
v stupavskom kaštieli rástol a ich prítomnosť nebola vždy
len na osoh. Dňa 28. augusta 1949 sa konali v Stupave
dožinkové slávnosti za účasti 3 000 ľudí. Členovia
Stupavčanky predávajúce zeleninu na dnešnom Námestí SNP
pohraničného útvaru SNB sa opili. Nasledovali potýčky
v Bratislave
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Siatie pomocou sejačky ťahanej pásovým traktorom v roku 1956

kasární v Devínskom Jazere. Azda pre viaceré konflikty
Stupave udelili čestný titul „vzorná pohraničná obec“ až
v roku 1985.
Nielen odchodom za hranice dávali občania najavo
svoju nespokojnosť s novým režimom, ale snažili
sa proti nemu aj aktívne bojovať. V noci zo 16. na
17. augusta 1949 v Máste niekto rozhádzal letáky
s nápisom „Komunizmus je najväčšou pliagou ľudstva“.
Okamžite sa začalo rozsiahle pátranie. O niekoľko dní
sa objavili letáky s protištátnym obsahom aj v Stupave.
Roľník Ján Kostka z Mástu bol za protištátne konanie
v roku 1949 odsúdený na 18 mesiacov väzenia a 1. júna
1951 bol za podobné previnenie na tanečnej zábave
opäť zatknutý.

Dožinkový sprievod družstevníčok pred kostolom v Máste
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Znárodňovanie alebo konfiškácie
Komunistický režim hlásal
sociálnu spravodlivosť a jedným
z jeho cieľov bola eliminácia
súkromného vlastníctva. Preto
začal urýchlene zoštátňovať väčšie
podniky aj drobné prevádzky,
obchody a živnosti a pod zámienkou združstevňovania roľníkom
plánoval zobrať pôdu. Namiesto
vykorisťovania človeka človekom
nastúpilo vykorisťovanie štátom,
proti čomu sa už len ťažko dalo
vzoprieť. Každý jedinec sa mal
stať úplne závislým od štátnej
moci. K roku 1950 mala obec
Mást 902 obyvateľov, z nich bolo
až 78% roľníkov, 18% robotníkov,
živnostníkov bolo len 1%.
Z 3 940 obyvateľov Stupavy bolo
po 40% robotníkov aj roľníkov,
5% živnostníkov a 15% obyvateľov nespadalo ani do
jednej z uvedených sociálnych kategórií. Znárodnenie
a združstevňovanie tak postihlo väčšinu obyvateľstva.
Firmy Vachálkova, Vrbova i konzerváreň Rudolfa
Apoštola sa stali majetkom štátu, ktorý majiteľom vyplatil
symbolickú sumu a tú navyše deponoval na viazaný
vklad. Deti bývalých majiteľov znárodnených firiem sa
dostali na čiernu listinu, mali problém pri získaní vyššieho
vzdelania, chlapcov, ako tomu bolo v prípade Apoštola,
povolali do pomocných technických práporov, kde si
odkrútili niekoľko rokov tvrdej práce v baniach alebo na
vojenských stavbách. O svoje prevádzky prišli aj drobní
živnostníci v Máste; Rudolfovi Švecovi bola zoštátnená
pilnikáreň a Kolomanovi Suchému strojová píla. Obaja
ešte roku 1947 prispeli na výstavbu elektrickej siete, každý sumou
25 tisíc korún, no keďže po
znárodnení im podnik už nepatril,
žiadali peniaze späť. DSMK
v Máste nemala takú hotovosť,
a tak celú záležitosť odstúpila
Okresnému národnému výboru.16
Znárodnili aj krčmy, a to tak, že
v marci 1950 vznikol Hostiteľskohospodársky a výrobný kombinát
obce Stupava pod vedením Štefana
Jánoša, ktorý prevzal do správy
hostince Jozefa Maroša, vdovy
Márie Brbúchovej a vdovy Antónie
Kalivodovej.17
Po
poštátnení
úroveň služieb poklesla, zároveň
sa prehĺbili zásobovacie ťažkosti.
Stupava bola kvôli cementárni
klasifikovaná ako stredisko ťažkého
priemyslu, a tak z rozhodnutia
krajských orgánov malo byť šesť
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tunajších predajní (Technokov,
Obuva, Odeva, Budúcnosť, Mäsna,
Vesna) od jesene 1951 prednostne
zásobovaných tovarom. Ale zásobovanie viazlo najmä z dôvodov administratívnych prekážok. V roku
1951 predseda stupavského MNV
Jánoš navrhol obmedziť predaj
na stupavskom trhu. Nakoľko ho
ešte nebolo možné zrušiť, keďže
štátom obhospodarovaný predaj
ovocia a zeleniny v zelovoci bol
v troskách, predaj povolili len
roľníkom, ktorí splnili kontingenty,
a v júli 1951 tu úplne zakázali
predávať roľníkom z Mástu.18
S predajom poľnohospodárskych
produktov bol od roku 1950 čoraz
citeľnejší problém najmä z dôvodov
rôznych obmedzení a zákazov.
V roku 1956 zmocnenec okresnej Zamestnanci Strojnej a traktorovej stanice v Stupave na školení v českom Těšíne v roku 1953
výkupnej komisie pre Stupavu
Nazarej navrhol potrestať Jána Belzára, Františka
nesúhlas a odvolalo sa na uznesenie XI. zjazdu KSČ
Tomkoviča, Františka Jánošíka, Valenta Fúseka a Viktora
o potrebe rozširovania a skvalitňovania služieb
Belzára za súkromný predaj mlieka. Ako to s nimi dopadlo,
obyvateľstvu. Zároveň prijalo opatrenia proti domácim
dokumenty mlčia. Po ďalšej reorganizácii obchody
krajčírkam, v úradných dokumentoch ich prácu nazývali
s potravinárskym tovarom prevzal národný podnik Zdroj
fušerstvo. Rada MNV navrhla vypracovať zoznam žien,
Bratislava, situácia v zásobovaní sa nezlepšovala. V roku
ktoré poskytujú doma krajčírske služby, a vyrúbiť im daň.
1958 sa touto otázkou zaoberala aj rada MNV. Konštatovalo
Na pokyn ONV sa rovnako postupovalo proti holičom
sa, že v predajniach chýba až 60 položiek, kvalita chleba
a kaderníčkam, pracujúcim doma. MNV vyhotovil
je mizerná, často sa v bochníkoch nájdu klince, špagáty
ich zoznam a navrhol im daňovú povinnosť. František
a iné predmety. Zlé pomery vládli aj v zásobovaní mäsom;
Kralovič mal zaplatiť 3 000 korún, Ľudovít Juria dokonca
ľudia sa sťažovali na nedostatok, dlhé čakanie, nezriedka aj
7 200 korún za dva roky. Pri priemernom mesačnom
celé hodiny, a predražovanie. V predajni Zelovoc bol tiež
zárobku okolo tisíc korún to bolo likvidačné, keďže
veľmi obmedzený výber. Paradoxne, v tom istom období,
domáci holiči brali za holenie korunu a za strihanie najviac
ako sa prerokovávala otázka katastrofálneho zásobovania, MNV
podnikalo kroky proti nadmerným
záhumienkom, kde si občania mohli
predsa len niečo dopestovať. Ich
plocha sa mala obmedziť, nakoľko
sa to vraj priečilo stanovám
JRD.19 Poštátnením remesiel i živností poklesla ich kvalita, keďže
remeselníci stratili motiváciu,
nakoľko boli odmeňovaní jednotne
a ich výkony sa nebrali do úvahy.
To bol jeden z dôvodov, prečo
mnoho ľudí pracovalo doma
načierno, čím konkurovali štátnym
firmám. V roku 1958 krajský
podnik miestneho hospodárstva
Obnova oznámil stupavskému
MNV, že pre nedostatok pracovnej
náplne ruší tunajšiu prevádzku
dámskej krajčírskej dielne. MNV
s tým vyslovilo kategorický Stupavskí členovia Československého sväzu mládeže

69

história

zárobkov stále panoval nedostatok
baníkov, keďže v banskom
priemysle bola veľká fluktuácia.
Režim to riešil svojským spôsobom:
každej väčšej obci predpísal, koľko
pracovných síl musí dodať do
baní. Stupava však kvótu baníkov
neplnila, ku koncu roka 1957 jej
chýbalo ešte 7 pracovníkov. Na sv.
Mikuláša si národný výbor pozval
na pohovory 20 mladších ľudí, kde
ich presviedčali, aby sa prihlásili za
baníkov.21
Násilná kolektivizácia
Roľníctvo malo v Stupave
stáročnú tradíciu a pevné korene,
o obci Mást to platí dvojnásobne.
Tu sa aj po vojne bezmála 80%
občanov živilo poľnohospodárstvom. Vzťah k pôde bol miV kúrii baróna Adolfa Maurera na Agátovej ulici v Stupave zriadil podnik Kožatex dielňu
moriadne silný, až emotívny
na šitie kožených kabeliek
a nik nebol ochotný vzdať sa svojho
dve. Zamestnancom komunálnych služieb MNV zakázal
kúska poľa zdedeného po predkoch, hoci sa na ňom riadne
vykonávať holičské práce mimo pracoviska. Koncom roka
nadrel. Komunistický režim si uvedomoval, že zbaviť
1958 ONV skonfiškoval zubnému technikovi Jarolímovi
roľníka jeho pôdy nebude jednoduché a vyžiada si to veľké
Jurkovičovi domácu ambulanciu aj s celým vybavením.
úsilie. Preto sa postupovalo takticky, roľníkom sa najprv
Stupavský národný výbor navyše navrhol vymerať mu
skomplikovala existencia prostredníctvom povinných dodávok, nazývaných kontingenty. Kto kontingenty neplnil,
daň z mimoriadneho príjmu 20 000 Kčs.20 Jurkovič bol za
nedostal šatenku – lístok na nákup textilného tovaru,
napomáhanie úteku do zahraničia zapísaný na čiernej listine
vypli mu prúd, zabavili úrodu alebo statok. Potom prišiel
nepriateľov režimu. Ľudovodemokratické Československo
rad na deti. V prípade, že rodičia neboli ochotní vstúpiť
v päťdesiatych rokoch zanedbávalo výrobu spotrebného
do družstva, prepustili ich zo zamestnania. Ak ani tieto
tovaru. Predovšetkým z vojensko-strategických dôvodov sa
formy nátlaku nepomohli, nasledovalo trestné oznámenie.
budoval ťažký priemysel. Bane na uhlie a veľkokapacitné
Keď sa prenasledovaný roľník poddal a do družstva
hutné kombináty mali absolútnu prednosť. Napriek dobrým
vstúpil, hrozba väzenia pominula.
Najväčšou pliagou pre roľníka boli
kontingenty alebo tzv. povinný
výkup. Každý, kto mal pôdu
s rozlohou 20 árov, musel štátu
dodať vajcia a hydinu bez ohľadu na
to, či ju choval, alebo nie. Napríklad
Ernest Vojkovič vlastnil 24 árov
pôdy a musel za rok odovzdať 100
vajec a 20 kilogramov hydiny.
S veľkosťou pôdy pribúdali
dodávkové povinnosti v obilí,
mäse, mlieku, zemiakoch a ďalších
poľnohospodárskych produktoch.
Ján Prosňák s necelými dvoma hektármi musel odovzdať vyše 1 000
litrov mlieka, i keď žiadnu kravu
nechoval. V roku 1955 evidovali
v Stupave 782 domácností s povinnou dodávkou vajec, 548 muselo
plniť kontingent bravčového mäsa,
Dožinky vo dvore obecného domu v Máste
615 hovädzieho mäsa a 271 mlieka.
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Štát kontingenty vykupoval za
pevne stanovené ceny, niekoľkokrát
nižšie ako na čiernom trhu. Peniaze
za výkup roľníkom previedol na
viazané vklady, z ktorých sa nedali
peniaze len tak ľahko vybrať.
Kvóty kontingentov v závislosti
od bonity a veľkosti pôdy určovala
celá armáda byrokratov po krajoch
a okresoch, podriadená ministerstvu
výkupu so sídlom v Prahe.
Organizáciu, evidenciu i represiu
voči neplničom kontingentov mal
v kompetencii MNV. Tým sa vlastne
stal najnižším článkom boja proti
roľníctvu. Režim otvorene priznal,
že výkup je jeden z prostriedkov
vykorenenia dedinských boháčov,
podľa sovietskeho vzoru nazývaných kulaci. Každý, kto obrábal
5 hektárov a viac, bol považovaný Nový pásový traktor v JRD v Máste
za kulaka a teda aj za potenciálneho
nepriateľa režimu. Režim ich ruinoval ekonomicky aj
Po svojom prejave všetkých prítomných vyzval, aby šli
špeciálne upravenými daňovými tarifami. V roku 1956
spoločne do polí hľadať mandelinky. Americký chrobák
roľníkom Štefanovi Kubovičovi a Jozefovi Stankovskému
často zapríčinil prerušenie, ba aj rozvrat školského
zvýšili pôdohospodársku daň o 30%, keďže boli označení
vyučovania. Žiakovi, ktorému sa nechcelo vysedávať
za kulakov. Kto neplnil predpísané kontingenty, mohol
v triede, stačilo priniesť pásavku, či len larvu, a vyzvať
byť za ohrozovanie zásobovania a výživy obyvateľstva
ostatných, aby mu pomohli ničiť ďalších škodcov. Učitelia
odsúdený až na 5 rokov väzenia. Ak sa k tomu pridal
sa často len bezmocne prizerali, ako školopovinné deti
zločin sabotáže, hrozilo aj doživotie. Takýmto spôsobom
upaľujú na označené miesto. Keďže sa obávali, aby ich
zastrašovali a lámali vzdorujúcich roľníkov.
niekto neobvinil zo sabotáže, nechali ich tak.22
Výkup sa predpisoval centrálne a direktívne, a tak
V septembri 1951 museli byť na príkaz Okresného
národného výboru v Bratislave v Máste a Stupave
často dochádzalo k nezrovnalostiam. V roku 1951 boli
zaplombované všetky šrotovníky súkromných roľníkov,
kontingenty obilnín pre Stupavu predpísané z plochy 1 102
aby sa vraj zamedzilo šrotovaniu načierno. V Stupave
ha ornej pôdy, no v skutočnosti jej bolo len 896 hektárov.
Pritom v Stupave bolo 200 roľníckych hospodárstiev do
dvoch hektárov, ktoré povinnému výkupu obilia podľa
celoštátnych smerníc nemali podliehať. V Máste bolo 700
hektárov poľnohospodárskej pôdy a spolu 112 roľníckych
hospodárstiev, 103 viedli muži a 9 ženy. Okrem majiteľov
na nich pracovalo 152 rodinných príslušníkov, 119 žien,
33 mužov a 5 najatých pomocníkov. Roľníctvo bolo
v rukách staršej a strednej generácie, 73 zo 103 gazdov
malo viac ako 40 rokov.
So zvyšovaním a sprísňovaním dodávkových povinností sa od jari 1950 rozbiehala aj agitácia za vstup do
družstva. Do Stupavy a Mástu prichádzali agitátori z ONV
a pripomínali, že obe obce zaostávajú, roľníci si predpísané
kontingenty neplnia. Plánovaná dodávka bravčového mäsa
bola v Máste splnená na necelých 10%. Navyše sa v lete
1950 stupňoval zápas s pásavkou zemiakovou, ktorý mal
aj ideologický podtón, keďže jej rozšírenie sa pripisovalo
americkým imperialistom. Za hlavného komisára pre
boj so zemiakovým škodcom s územnou pôsobnosťou
pre Stupavu a Mást ONV Bratislava-okolie vymenoval
Ondreja Sabola. V júli 1950 na zasadaní MNV v Máste
Sabol vyhlásil, že denne sa z každého domu musí aspoň
Režim netajil, že zákon o dodávkovej povinnosti mal zlikvidovať
jedna osoba zúčastniť hľadania nebezpečného chrobáka.
majetnejších roľníkov.
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ich zapečatili 22, najmä u bohatších gazdov. Ako bolo
v dôvernom prípise poznamenané, šrotovníky mali byť
po zapečatení nútene vykúpené pre potreby jednotných
roľníckych družstiev, pravda, za minimálnu hodnotu. A tak
sa so svojimi šrotovníkmi museli navždy rozlúčiť František Lachkovič, Albert Maroš, Pavel Hrica, Ján Lachkovič,
Anton Moza, Ján Zárecký, Ján Brezovský, Anton Pír,
Tomáš Vicena, Matej Slezák, Jozef Benca, Štefan Klas,
Ján Brezovský a ďalší.
Požadované kvóty výkupu sa neustále zvyšovali.
V októbri 1951 žiadali okresné orgány, aby stupavskí
roľníci dodali 34 kusov ošípaných o minimálnej 100 kilovej
hmotnosti. Národný výbor vypracoval zoznam dedinských
boháčov, ktorých potom bedlivo kontroloval. V zozname
boli súkromní roľníci, niekdajší obchodníci aj remeselníci
ako kováč Štefan Grosschmied či kolár Koloman Suchý.

Správa o žatve v roku 1953. Stupavský cementár, 1953, č. 7.
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Národný výbor však v nejednom prípade podal trestné
oznámenie na tých gazdov, ktorí sa previnili či už v plnení
dodávok, alebo iným spôsobom. V roku 1953 podala rada
MNV trestné oznámenie na Antóniu Belošičovú a Pavla
Bencu za to, že neobrobili svoje pozemky. Vo februári 1953
sa rada stupavského MNV uzniesla, že si budú predvolávať
najprv malých a stredných roľníkov na pohovory, kde
ich chceli presviedčať, aby vstúpili do družstva. Mali sa
dostaviť jednotlivo, aby ľahšie podľahli nátlaku. Už len
pamätníci vedia, akým spôsobom ich presviedčali. Popri
tom boli používané aj rafinovanejšie metódy. Roľníci si
nesmeli pokosiť trávu na svojich pozemkoch v zakázanom,
t. j. hraničnom pásme. Na MNV sa domnievali, že keď
roľníci uvidia, že ich dobytok hladuje, vstúpia do JRD. Ak
práce na družstve zaostávali, MNV vyhlásilo na nedeľu
národnú zmenu jarných poľnohospodárskych prác. Pravda,
ešte predtým museli funkcionári
uprosiť kňaza, aby slúžil omšu
skoro ráno a neskoro večer, inak
by ľudia dali prednosť kostolu pred
povinnou brigádou. Takáto akcia sa
konala 14. júna 1953, lebo kukurica
a zemiaky neboli ešte okopané.
Pre vtedajšiu dobu bolo príznačné,
že aj súkromným roľníkom MNV
pohrozil trestným oznámením,
ak si do 15. júna riadne neokopú
zemiaky a kukuricu. Po Stalinovej
a Gottwaldovej smrti nastal určitý
odmäk, keď prezident Zápotocký
vyhlásil, že nikoho nebudú nútiť,
aby vstúpil do družstva, prípadne
aby tam proti svojej vôli zotrval.
Následne sa mnoho družstiev,
najmä na východnom a strednom
Slovensku, rozpadlo, ľudia si pobrali svoj dobytok i kone a začali
opäť hospodáriť na svojom.
Na sklonku jari 1953 však prišla
pohroma na všetkých bez rozdielu.
Večer v sobotu 30. mája, keď už
boli obchody zavreté, rozhlas
oznámil, že od 1. júna sa zavádza
nová československá koruna. Jej
pomer bol určený pomerom 5:1,
teda za 5 starých korún vymenili
jednu novú. To sa však týkalo len
hotovosti do 300 korún, vyššia
hotovosť sa menila už v pomere
50:1. Vklady občanov, ktorí nikoho
nezamestnávali, sa prepočítavali
v počiatočnom kurze iba do výšky
5 000 korún, potom sa pomer
progresívne zvyšoval a vklady nad
50 tisíc sa menili v pomere 30:1.
Štát skonfiškoval administratívne
zablokované
viazané
vklady
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a anuloval cenné papiere, vrátane štátnych dlhopisov
jedného zástupcu. Všeobecné voľby sa konali v máji
vydaných po vojne. Predseda vlády Viliam Široký ohlásil,
1954. Z 3 312 zaregistrovaných voličov sa len zlomok
že odteraz je naša mena naviazaná na sovietsky rubeľ,
nedostavil k urnám a iba siedmi sa odvážili škrtnúť
najpevnejšiu menu na svete. Výmena peňazí prebiehala
mená všetkých kandidátov, no aj tak tieto volebné
od pondelka 1. júna na určených miestach, v podnikoch,
lístky, vyjadrujúce nesúhlas, boli uznané za platné,
pobočkách sporiteľní, na poštách, za maximálnej
a tak sa mohol naplniť očakávaný výsledok: 99,9 %
pohotovosti bezpečnostných síl. Potvrdenie o nadobudnutí
voličov dalo svoj hlas kandidátom Národného frontu
novej meny sa každému zaznamenalo do občianskeho
a tým vyjadrili súhlas s politikou komunistov.23
preukazu, takže bolo vylúčené vymeniť si vyššiu hotovosť
Po opadnutí vášní a všeobecnej nespokojnosti
ako 300 korún v priaznivom kurze. Kompenzáciou malo byť
z výmeny peňazí sa od začiatku roku 1955 tlak na
zrušenie lístkového systému, ktorý v ľudovodemokratickom
roľníkov opäť zvyšoval. V prvých mesiacoch sa vykonal
Československu dožíval ešte 8 rokov po vojne, najdlhšie
súpis domácich zvierat. Sčítací komisári, spoľahliví
zo všetkých európskych štátov. Ceny tovarov, služieb
a ľudovodemokratickému zriadeniu oddaní ľudia, prezreli
aj štátnych pôžičiek sa mali prepočítať v kurze 5:1.
každú maštaľ i chliev a spolu narátali 1 690 ošípaných
Ale tu štát občanov opäť dobehol a pri prepočte sa bral
a 760 kusov hovädzieho dobytka, z toho 234 kráv. Vo
zreteľ aj na ceny na čiernom trhu,
ktoré boli viacnásobne vyššie.
A tak cena za kilogram masla
neklesla z 80 korún na 16, ale na 44,
za kilogram hovädziny zo 48
na 25, za kilogram cukru zo 16
na 12 korún. Výmena peňazí
spôsobila, že občania prišli
o úspory a navyše si ešte viac
museli utiahnuť opasky. Nekalou
výmenou peňazí sa ožobráčila
väčšina obyvateľstva. Ľudia zostali
na mizine, úplne závislí od štátu.
Podlomila sa aj dôvera k režimu,
keďže krátko pred výmenou
prezident Zápotocký vyhlasoval,
že koruna je pevná a štát ohľadom
meny nič nechystá. V obavách,
aby nespokojnosť nevyústila do
revolty, štátne a stranícke orgány prejavovali väčší záujem
o zásobovanie obyvateľstva. V roku
1954 sa konali voľby do všetkých
stupňov
národných
výborov,
poslancov Slovenskej národnej
rady a Národného zhromaždenia.
Predchádzala im horúčkovitá
agitácia, konali sa rôzne predvolebné schôdze s kandidátmi, na
ktorých sa predstavoval volebný
program, a budúcnosť sa maľovala
ružovými farbami. Stretnutia
s voličmi prebehli hladko, nik
sa neodvážil vyjadriť hlasnejší
protest, ale z hlásení stupavského
MNV je vidieť, že ak boli na
schôdzi prítomní roľníci, diskusia
sa viedla len o kontingentoch
a oprávnenosti ich výšky. Hoci
roľníci tvorili viac ako polovicu
obyvateľstva, v štyridsaťčlennom Mášťan František Mader vložil svoj odkaz do sklenenej fľaše, ktorú ukryl pod podlahou
zbore pléna MNV mali len vo svojom dome. Objavený bol po takmer šesťdesiatich rokoch.
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zdôvodnilo potrebou pomôcť
rodičom na ich hospodárstvach,
aby mohli plniť kontingenty. Pri
týchto
júnových
pohovoroch
ako prvý šiel na výsluch Albert
Stankovský, ktorý mal 3 ha pôdy.
Stankovskému uhynul dobytok
a už viac ho nechcel chovať napriek
tomu, že mu to plán predpisoval.
Predseda Jánoš po pohovore
navrhol, aby syna prepustili z práce
a aby šiel robiť na otcove polia.
Podobne dopadol Albert Daráš
i Genovéva Horváthová, ktorej
dcéra tiež roľníčila, a tak už
postaršiu vdovu nemohli touto
formou vydierať. Na MNV však
prichádzali aj podnety od iných
osôb, aby boli deti rodičov, ktorí sa
údajne nestotožnili so zriadením,
Generálmajor Saburov dostal pri príležitosti návštevy Stupavy v roku 1955 ako prejav "úcty a lásky"
zbavené
pracovného
miesta.
šachový stolík s figúrkami.
Predsedníčka Zväzu žien v Stupave
februári stupavský národný výbor predvolával neplničov
Haršániová žiadala, aby dcéra Rudolfa Požgaja bola
kontingentov na pohovory. Počas nich sa najmä majetnejším
okamžite prepustená z miesta vedúcej pošty v Záhorskej
vyhrážali. Matejovi Slezákovi predseda Jánoš pripomenul,
Bystrici, lebo Požgaj si neplní dodávkové povinnosti, jeho
že plán je zákonom a jeho neplnenie je trestné. Slezák
manželka sa vysmieva ľudovodemokratickému zriadeniu
sa bránil, že kontingent má predpísaný z 15 hektárov, no
a syn utiekol do zahraničia. „Ak bude Požgajova dcéra
v skutočnosti vlastní sotva 12. Na otázku, prečo neplní
z pošty prepustená, budú mať naše ženy viac chuti do
dodávky mlieka, odpovedal, že od telnej kravy sa mlieko
práce,“ dodala súdružka Haršániová.25
nevydojí. Napriek tomu mu predseda pohrozil trestným
Neplnenie kontingentov sa kvalifikovalo ako úpadkové
oznámením v prípade neplnenia dodávok. Keď na jeseň
hospodárenie, čo dovolilo zhabať roľníkom majetok
Slezák nesplnil kontingent cukrovej repy, národný výbor
v prospech JRD. Takéto opatrenie bolo zavedené
na neho podal trestné oznámenie. Ďalší z predvolaných
v roku 1955 a postihlo najmä vdovy, ktoré po smrti muža
neplničov Leopold Slezák neprišiel na pohovor osobne,
nestačili svojimi silami na celé gazdovstvo. V júni 1955
ale poslal manželku. Tá uviedla, že vajcia jej sotva stačia
navrhla rada MNV vyhlásiť za úpadkové hospodárstva
pre vlastné deti a nebudú predsa hladovať.24 Aby vrchnosť
Františky Bílej, Anny Kovačovskej a Antónie Belošičovej.
donútila roľníkov na vstup do družstva, využívala okrem
Rovnako mali byť postihnutí aj Anton Draškovič
hrozieb aj ďalšie formy nátlaku. V júni 1955 na výbor
a Alexander Gabriel. Roľníka Karola Veselého zachránilo
predvolali ďalších neplničov kontingentov a oznámili im,
od konfiškácie len vyhlásenie, ktoré podpísal aj jeho syn, že
že ich deti budú prepustené z práce bez ohľadu na to, či
si všetky kontingenty splnia. MNV im v decembri 1955 dal
pracujú v úradoch alebo továrňach. Prepustenie sa oficiálne
skúšobnú lehotu do konca roka 1956. Ján Piaček bol stíhaný za nedodržanie plánovaného
stavu hospodárskych zvierat. Na
rade MNV ho upozornili, že ak si
do novembra všetko nesplní, bude
na neho podané trestné oznámenie
a syn bude preradený z priemyslu
do poľnohospodárstva, aby otcovi
pomáhal plniť kontingenty. Na
sklonku roka 1955 rada MNV
žiadala zamestnávateľov, u ktorých
pracovali syn a dcéra súkromného
roľníka
Ferdinanda
Štefeka,
dcéra Štefana Maroša, dve dcéry
Štefana Javora a syn Štefana
Kuboviča, aby menovaných preNové päťdesiatkorunáčky platili len tri roky.
pustili zo zamestnania. Dôvodom
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bolo nesplnenie dodávky cukrovej repy ich rodičmi. Vydieranie
prostredníctvom detí pokračovalo
po celý rok 1955, keďže MNV dával
odporúčanie k žiadosti o prijatie
do zamestnania. Viktor Pollák ani
Emil Belzár odporúčanie nedostali,
keďže MNV usúdil, že sú potrební
pre poľnohospodárstvo. Súčasne sa
organizoval nábor do baní. Na štvrtý
štvrťrok 1955 mala Stupava dodať
minimálne troch ľudí. Osobitný
nábor sa organizoval pre uránové
bane v Jáchymove, kde pracovali aj Od 1. januára 1953 platili naši občania bankovkami, ktoré ešte v predchádzajúcom roku tajne
tisícky politických väzňov. Keďže vytlačili v Sovietskom zväze.
nebol veľký predpoklad na dodanie
dostatku odsúdených na rozširujúcu sa ťažbu uránu, robil sa
peňazí nebolo, napriek tomu ich naďalej evidovali ako
nábor aj v civilnom sektore. Viacerí, čo nedostali od MNV
dodávateľov bravčového mäsa, a tak sa im podlžnosti
povolenie opustiť poľnohospodársky sektor a nastúpiť
nahromadili. Na druhej strane MNV robil rôzne obštrukcie
do práce v niektorom z bratislavských priemyselných
pri vydávaní povolenia na zakáľačku. Aj obyčajný zakáľací
list sa stal formou nátlaku na roľníka. Roku 1956 Štefan
podnikov, kde boli oveľa vyššie platy, podpísali náborovú
prihlášku a odišli pracovať do baní. To už stupavský
Ivák nedostal zakáľací list, lebo jeho syn si neplnil
národný výbor nemohol prekaziť.
kontingenty. Vo februári 1957 ho pre zmenu nevydali
Destalinizácia ohlásená sovietskym komunistickým
Ferdinandovi Horeckému, keďže jeho otec dlhuje 104 kg
vodcom Nikitom Chruščovom vo februári 1956, nepokoje
bravčového mäsa do výkupu. V priebehu ďalších mesiacov
roku 1957 sa na každom zasadaní rady alebo pléna MNV
v Poľsku a protikomunistická revolta v Maďarsku
riešili otázky poľnohospodárskej výroby, čo sa nám
v októbri 1956 našich komunistov zneistili. Až roku 1957
z dnešného hľadiska môže zdať absurdné, ale taká to bola
sa opäť začal vyvíjať nátlak na súkromne hospodáriacich
doba. Zo záverov a nariadení je evidentný dvojkoľajný
roľníkov, keďže prípravy na vznik Jednotného roľníckeho
prístup: družstvu pomáhať, roľníkov podrážať. Keď na
družstva boli v plnom prúde. Vo februári sa na zasadanie rady
JRD práce zaostávali, MNV vypomohlo brigádnymi silaMNV dostavil vedúci odboru pre výkup z ONV Bratislava
mi. Rada stupavského národného výboru sa na zasadaní
a vyhlásil, že plnenie dodávok v Stupave je kritické. Radu
18. júna 1957 rozhodla na nedeľu povolať brigádnikov
požiadal, aby vyhotovila zoznam roľníkov, ktorí povinnosti
podľa voličských zoznamov na okopávanie repy. Zároveň
neplnia, a proti nim bude zavedené súdne pokračovanie.26
s uspokojením konštatovala, že kosbu lúk JRD ukončí do
V marci 1957 sa na zasadaní MNV konštatovalo, že
v Stupave je ešte 322 domácností,
ktoré doposiaľ neodovzdali do
výkupu ani jedno vajce. Nakoľko
obec mala za celý rok dodať takmer
300 tisíc vajec, tento stav sa zdal
byť katastrofálny. Podobná situácia
bola aj vo výkupe bravčového
mäsa. Roľníkov si predvolávali na
pohovory po skupinách, najprv na
národný výbor, potom aj na okresný
výbor Komunistickej strany. V prvom slede boli predvolaní neplniči
kontingentov.
Mnohí roľníci prestali chovať
ošípané, lebo sa to vôbec nevyplácalo, keďže z prasaťa museli
odovzdať kožu, masť i mäso na
povinný výkup za minimálnu
finančnú náhradu. Štát ich ale nútil
nakupovať od štátnych chovných
staníc odstavčatá. Viacerí si
malé prasiatka nekúpili, lebo Ženy z rastlinnej výroby JRD v Stupave v roku 1962
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súkromníci. V hovädzom mäse splnilo kontingent na
58%, kým súkromníci na 85%, podobná situácia bola
aj v dodávkach bravčového mäsa a vajec. Napriek tomu
voči JRD nezaznela podstatnejšia kritika, zato však voči
tzv. notorickým neplničom spomedzi súkromníkov sa
postupovalo mimoriadne tvrdo. Na Jána Belzára a Matúša
Kovačiča malo byť podané trestné oznámenie. Františka
Belzára, Rudolfa Bieloviča a Jána Sokola funkcionári
MNV označili za roľníkov bez snahy splniť dodávky. Ak
sa rýchlo nedostaví náprava, ich hospodárstva mali byť
vyhlásené za úpadkové a skonfiškuje ich štát.27
Na zasadaní rady MNV 2. júla 1957 bolo v rámci bodu
„socializácia dediny“ prijaté uznesenie, že „nábor“ do JRD
sa zintenzívni. Vzápätí vystúpil predseda Mader a prečítal
zoznam neplničov, ktorí však majú deti v zamestnaní.
Navrhol, aby roľníci boli predvolaní na MNV, kde bude
s nimi hovoriť o vstupe do JRD. V priebehu niekoľkých
dní boli vykonané „pohovory“ s Jánom Veselým, Jánom
Piačkom, Valentom Kovačovským, Ferdinandom Štefekom, Jánom Sokolom, Štefanom Palkovičom,
Matúšom
Kovačičom,
Františkom
Brezovským,
Jozefom Puškáčom, Tomášom Pollákom, Štefanom
Marošom, Agnešou Mózovou, Jánom Belzárom,
Františkom Fusekom a Lenhardom Horeckým. MNV
navrhlo zamestnávateľom detí týchto roľníkov, aby
v prípade ich ďalšieho odmietania vstupu do družstva boli
Roľníci neplniaci kontingenty sa stávali terčom pamfletov
prepustené zo zamestnania. Nešlo sa na to tak príkro, veď
a šikanovania.
v ľudovodemokratickej spoločnosti mal každý zaistenú
prácu, a tak deti mali najprv rodičov presviedčať, aby
troch dní, ale súkromne hospodáriaci roľníci kosenie ani
vstúpili do družstva, no keď to nepomáhalo, zamestnávateľ
nezačali. Iba medzi riadkami sa dozvieme, že hlavnou
ich musel prepustiť. Najprv boli na muške neplniči, no
príčinou ich zaostávania bolo obmedzenie vstupu do
v rámci debaty na rade MNV bolo povedané, že potom treba
pohraničného pásma. MNV ešte „nestihlo“ vypracovať
do družstva dostať aj tých, čo si kontingenty vzorne plnia,
zoznam ľudí, ktorí tu vlastnili lúky, aby im pohraničná
nakoľko sú to vzorní hospodári s veľkými skúsenosťami
stráž umožnila vstup. Na druhej strane funkcionári MNV
a sú pre JRD potrební. MNV takisto prijalo opatrenie, aby
museli priznať, že družstvo si horšie plní dodávky ako
bola všetkým roľníkom s povozom
vymeraná daň za furmanku.
Po sérii nátlaku a vyhrážania
pristúpilo MNV 12. novembra
k ráznym krokom. Na úrad boli
predvolaní notorickí neplniči. Ako
prvý mal prísť Matúš Kovačič,
ktorý mal najväčšie dodávkové
kontingenty. Mal dodať 1 128
kilogramov bravčového mäsa,
699 kg hovädzieho mäsa, 3 200
litrov mlieka, vyše 3 tisíc vajec,
26 metrákov obilia a 7,3 metráka
kukurice. Osobne neprišiel, poslal
manželku, ktorá vyhlásila, že
dodávky predpísané na rok 1957
nesplnia. Rada MNV sa uzniesla,
aby bol u Kovačiča vykonaný
nútený výkup produktov, v podstate
konfiškácia toho, čo dorobil
a dochoval za slabú peňažnú
Jedna z početných pracovných schôdzí. Zamestnanci stupavskej dielne podniku Kožatex.
náhradu. Pre neplnenie povinností
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bolo na neho podané trestné
oznámenie a zároveň MNV
požiadal Štátne lesy, ktoré
zamestnávali jeho dvoch synov,
aby ich prepustili z práce. Aj v roku
1958 národný výbor v záležitostiach
neplnenia dodávok súkromnými
roľníkmi postupoval bezohľadne.
Trestné oznámenia boli podané
na Alojza Murányiho, Agnešu
Mózovú, Rudolfa Fatiku, Alžbetu
Pokornú a niekoľkých ďalších.
Stačilo, že títo sa nedostavili na
zasadanie národného výboru, kde
sa prejednávali dôvody neplnenia
kontingentov. Podobne dopadli
aj roľníci Jozef Puškáč, František
Klas, Michal Kovačovský a Anna
Trepková. Čakal ich nútený
výkup a trestné oznámenie. Nútený výkup postihol aj Alberta Smútočná tryzna za zosnulým Josifom Vissarionovičom Stalinom pred hostincom na dnešnom
Lachkoviča a jeho pôdu národný Námestí sv. Trojice v Stupave
výbor na základe zákona pridelil
synovi Jozefovi Lachkovičovi, ktorý už rezignoval
pôda pridelená Ernestovi Drahošovi, Jozefovi Belešovi,
a prisľúbil vstúpiť do JRD. Napokon na vstup dal
Eduardovi Puškáčovi, Rudolfovi Požgayovi, Jozefovi
súhlas aj otec s tým, že syn nemusí nastúpiť ako
Darášovi a Matejovi Nemcovi.31 O to, či im stačia sily
zamestnanec JRD. Stupavský národný výbor to ale
a prostriedky na obrobenie núteného prídelu, sa už
zamietol, lebo Jozef Lachkovič bol vraj ako mladý
nik nestaral. Zato družstvu národný výbor vypomáhal
a výkonný pre družstvo potrebný.28 Podobne dopadol
organizovaním nedeľných brigád. Na nedeľu 20. októbra
aj Ondrej Belošič, ktorý žiadal stupavský národný
1958 vyhlásil MNV obecným rozhlasom povinnú
výbor o povolenie, aby jeho syn Ernest mohol nastúpiť
brigádu. Z každého domu sa musel zúčastniť aspoň jeden
do učenia. Dňa 29. apríla 1958 rada stupavského
brigádnik, ak neprišiel nik, domácnosť dostala pomerne
MNV zamietla jeho žiadosť s odôvodnením, že je
vysokú pokutu 50 korún.32
nanajvýš potrebné, aby v poľnohospodárstve pracovali
Tí, ktorí boli takýmto spôsobom prinútení vstúpiť
najmä mladí ľudia.29 Keď Jozef II. roku 1785 zrušil
do JRD, stratili pracovnú motiváciu a často chorľaveli.
u nás nevoľníctvo, garantoval vo svojom patente
Stupavský národný výbor v prítomnosti predsedu ONV
poddaným, že bez povolenia vrchnosti môžu dať svoje
Šindelára rokoval v lete 1958 o situácii na JRD. Tu
deti študovať alebo vyučiť akémukoľvek remeslu. Za
sa konštatovalo, že viacerí družstevníci majú lekárske
ľudovej demokracie však panovali iné pomery aké
potvrdenia o neschopnosti vykonávať ťažké práce, no na
v dobách habsburskej monarchie.
svojich záhumienkoch pracujú aj ťažko. Na zasadanie bol
Niektorí roľníci sa radšej zbavovali pôdy, aby nemuseli
prizvaný aj lekár dr. Dinda a každého práceneschopného
plniť veľké kontingenty, ponechali si menšiu výmeru
osobitne prerokovali. Navyše sa hovorilo aj o tom, že mnohí
a privyrábali si povozníctvom. To však bolo v rozpore
družstevníci pestujú zeleninu, ktorú potom predávajú
so straníckymi smernicami. V októbri 1958 bol na
načierno, a nie sú motivovaní chodiť robiť na družstvo.
MNV predvolaný Albert Buchta, ktorý mal len 1,8 ha
Prítomný zástupca Verejnej bezpečnosti prisľúbil vykonať
pôdy, ale mal dva kone a s nimi vykonával rôzne poľné
prísne opatrenia, aby sa zabránilo predaju a priekupníctvu
a povoznícke práce. MNV mu nariadilo kone do mesiaca
aj pomocou trestného pokračovania.33
predať, inak mu pridelí toľko pôdy, koľko mal pôvodne.
Vedenie stupavského národného výboru malo v období
Podobné opatrenie bolo podniknuté aj proti Ernestovi
ľudovodemokratického režimu aj kompetenciu kádrového
Drahošovi, keďže s jedným koňom furmančil i oral.
pracoviska. Na požiadanie vydávalo kádrové posudky na
V prípade, že by koňa neodpredal, mal dostať do núteného
občanov a tie, prirodzene, v mnohých prípadoch neboli
nájmu 5 hektárov a navyše jeho manželke hrozilo
pozitívne. V roku 1958 Strojnícka fakulta Vysokej školy
dodatočné vyrúbenie daní.30 Roľníci, ktorí napriek
technickej žiadala vyjadrenie o majetkových pomeroch
nátlaku odolávali až do konca roka 1958 a nevstúpili
rodičov inžiniera Jozefa Belzára z Mástu. MNV uviedol, že
do družstva, mali byť zlomení núteným prídelom ďalšej
otec menovaného Štefan Belzár má veľký dom, kolársku
pôdy a z toho vyplývajúcich zvýšených dodávok. Na
dielňu, hospodárstvo a do družstva vstúpil len po veľkom
základe uznesenia rady MNV z 28. októbra 1958 bola
nátlaku. Ďalej vyjadril počudovanie, ako vraj môže taký
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človek ako ing. Belzár vyučovať na vysokej škole, keď
neprejavuje žiadny vzťah k ľudovodemokratickému
zriadeniu. Vo februári 1960 Československý rozhlas
požiadal MNV Stupava o kádrový posudok na súdruha
Jána Mozu, narodeného v roku 1868, ktorý mal v tej dobe
už 92 rokov, a na jeho o dve desiatky rokov mladšieho
syna.
Cirkevné pomery
Komunistická strana sa od uchvátenia moci usilovala
dostať cirkvi, najmä však katolícku, pod kontrolu.
Tam, kde narazila čo i len na náznak odporu, použila
brutálne prostriedky. Komunisti si však uvedomovali, že
náboženstvo je v ľude, na ktorý sa tak často odvolávali,
príliš hlboko zakorenené. Preto sa na priamy útok proti
jeho náboženskému cíteniu neodhodlali, ale snažili sa
o pretrhanie zväzkov medzi katolíckou cirkvou a Vatikánom. Na vyvolanie zmätkov a rozkolu vnútri katolíckej
cirkvi a na dezorientáciu veriacich malo poslúžiť aj
hnutie Katolíckej akcie pokrokových kňazov, v tajnosti
pripravované komunistami už od roku 1948. Na Vianoce
roku 1948 vznikol Úrad pre veci cirkevné, ktorý si vytvoril
sieť spolupracovníkov na úrovni krajov a okresov a podchytil spoľahlivé kádre v jednotlivých farnostiach. Dôverníci
mali za úlohu špicľovať a hlásiť, čo sa deje v kostole
a medzi veriacimi. V máji 1949 vydala konferencia biskupov
v Trnave pastiersky list, v ktorom zaujala stanovisko voči
vládou chystanému hnutiu pokrokových kňazov. Národná
a Štátna bezpečnosť vyzvala kňazov, aby pastierky list

Vdp. Štefan Nipča, stupavský farár v rokoch 1948 – 1951.
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v kostoloch nečítali. Napriek vyhrážaniu mladý, iba
33-ročný stupavský kňaz Štefan Nipča list po omši prečítal.
Rovnako urobila väčšina kňazov na Slovensku, s výnimkou
niekoľkých „pokrokových“. Na Štefana Nipču si Štátna
bezpečnosť vyžiadala od okresných orgánov posudok,
azda ho plánovala v najbližšej dobe zatknúť. Podľa
kádrových materiálov vypracovaných ONV Bratislavaokolie bol skrytým nepriateľom ľudovodemokratického
zriadenia a organizátorom demonštrácií. V minulosti
ale nebol politicky organizovaný. Štefan Nipča pôsobil
v Stupave len krátko, od roku 1948, po odchode Karola
Kožu do Veľkých Chyndíc. U veriacich si získal obľubu aj
vďaka svojmu nebojácnemu vystupovaniu. V tom čase bol
už zohorský farár Anton Zemaník zaistený a podobný osud
hrozil aj Štefanovi Nipčovi, no vrchnosť sa proti nemu
zatiaľ neodvážila zakročiť. A tak ešte nejaký čas zotrval so
svojimi ovečkami. V lete 1949 spolu s kňazom v susednej
Marianke Ivákom organizoval návštevu veriacich z oboch
farností na vysviacke troch nových biskupov v Trnave.
Vybrali sa na cestu rýchlikom z Bratislavy, ale vlak zastavil
až v Leopoldove. Keď veriaci presadli na spiatočný
smer, vlak v Trnave opäť nezastal a doviezol pútnikov
do Bratislavy. Vysviacku tak všetci zmeškali. Aj takýmto
spôsobom režim dal veriacim pocítiť, kto je v štáte pánom.
S veriacimi zo stupavskej farnosti sa na vysviacku vybral aj
poslanec Slovenskej národnej rady za Stranu slobody Pavel
Pollák z Mástu. Nahlas dával najavo svoju nespokojnosť
s takýmito praktikami. Na okres prišlo na neho udanie aj
s poznámkou, že ako poslanec sa predovšetkým angažuje
v prospech tých, čo im bol zoštátnený majetok. V lete 1950
dostali farské úrady prípis s oznamom, že na vyučovanie
náboženstva na všetkých typoch škôl musí mať farár
štátny súhlas, bez neho nemá prístup do školy. Súhlas
na vyučovanie náboženstva udeľoval Krajský národný
výbor. Štát začal zasahovať aj do organizovania veľkých
cirkevných sviatkov. V roku 1950 sa mala tradičná procesia
Božieho tela konať až v nasledujúcu nedeľu, a nie v deň
8. júna. Aj sviatok Všetkých svätých bol vyhlásený za
pracovný deň a kňaz tomu musel prispôsobiť konanie
bohoslužieb.
Vo februári 1951 mal byť Nipča preložený do okresu
Nové Zámky. Nezložil sľub vernosti republike a bol
tŕňom v oku štátnym orgánom aj za svoju predchádzajúcu
činnosť. Úrad pre veci cirkevné zariadil jeho odsun.
Farníci sa usilovali, aby v Stupave zotrval. Do Bratislavy
sa dokonca vybrala 9-členná deputácia na čele s poslancom
Pollákom, ale neuspeli. V marci 1951 cirkevný tajomník na
okrese Bratislava-okolie definitívne rozhodol o Nipčovom
preložení. Ako miesto ďalšieho pôsobiska navrhoval
vzdialenejšiu obec bez železničného spojenia, aby stratil
kontakt s ľuďmi v Stupave, ktorí sú proti republike a jej
zriadeniu. Odporúčanie sa napokon dôsledne nerealizovalo,
Nipča zakotvil v prevažne maďarskom Jatove, neďaleko
Šale, kde železničná stanica predsa len bola. Pred Veľkou
nocou ho nahradil Ján Guga, predtým správca fary
v Jatove, čiže so Štefanom Nipčom si vymenili stanice.
Bol to tzv. vlastenecký kňaz a hneď jeho prvá kázeň sa
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niesla v tomto duchu. Veriacim rozprával, že Kristus zrušil
poddanstvo a otrokárstvo a prikazoval ctiť chudobu, ako to
robí aj Komunistická strana. Mnohí veriaci dávali najavo
svoju nespokojnosť hlasným kašľaním a farár musel kázeň
prerušiť.
Potom väčšina z veriacich pokrokového kňaza
ignorovala. Na procesiu do Marianky sa 8. apríla vybralo
50 obyvateľov Stupavy a 150 z Mástu a išli radšej sami,
poľnými cestami, bez svojho dušpastiera. Ján Guga
sa procesie do Marianky nezúčastnil, ale mierovej
manifestácie na Devíne v apríli áno. Pred kostolom držal
reč k účastníkom manifestácie a zdôraznil, že vojnu chcú
len západní imperialisti, ale my katolíci musíme bojovať za
mier. Guga bol pre komunistickú vrchnosť síce vhodným
kňazom, ale cirkevnému tajomníkovi sa nepáčila jeho
prílišná aktivita. V júni 1951 hlásil, že za farára Nipču
sa v Máste konali bohoslužby len raz za mesiac, no
Guga ich slúži každú nedeľu. V pracovných dňoch slúžil
v Stupave omše ráno i večer a stále sa vraj len zvonilo
k omši. Založil aj spolok miništrantov a na faru chodievalo
aj 15 chlapcov, ktorým farár kupoval rôzne drobnosti.
Popri tom vyučoval náboženstvo aj 40 hodín do mesiaca,
čo sa zdalo cirkevnému odboru veľa. Na druhej strane
chodil na schôdze MNV a porady o založení družstva.
Podobným vlasteneckým dušpastierom bol rehoľník Rybár
z Marianky, pôsobiaci občas aj v Stupave. Podľa vyjadrenia
riaditeľa školy pri vyučovaní náboženstva učil deti zdraviť
„Práci česť“. To isté odporúčal deťom aj pri spovedi.
Z kazateľnice vyhlásil, že je nutné, aby roľníci podpisovali
dodávkové zmluvy. Cirkevný tajomník mu na odporučenie

stupavského agenta navrhol „výkonnostnú“ odmenu
vo výške 500 korún.34 Ján Guga nepobudol v Stupave
dlho; ani nie po ročnom účinkovaní ho nahradil Ignác
Havran, rodák z Rybníka nad Hronom, predtým pôsobiaci
v Banskej Štiavnici. V tom čase režim už naplno bojoval
proti „reakčným kňazom a vlastizradnej zapredanej
hierarchii.“ Po procese s biskupmi v januári 1951 sa
všade konali zhromaždenia obyvateľov, na ktorých boli
oboznámení s protištátnou činnosťou slovenských biskupov
a intrigami Vatikánu. Na pokyn štátnych úradov sa upravilo
konanie pobožností počas Veľkonočného týždňa a to tak,
aby nenarušovali pracovný proces. Museli byť odbavené
buď pred, alebo po skončení pracovnej doby. Obvyklú
procesiu na sviatok Vzkriesenia bolo potrebné nahlásiť
týždeň vopred. Zakrátko sa zakázalo konanie všetkých
procesií na verejných miestach a priestranstvách. Cirkevné
slávnosti sa mali odbaviť v kostole, nanajvýš mohli veriaci
prejsť okolo kostola, ale iba tam, kde to bolo možné. Štát
obmedzil konanie bohoslužieb aj počas žatevných prác.
Mohli sa odbaviť len večer o siedmej hodine, a to v období
od 28. júna do 5. septembra. Aj vyučovanie náboženstva
na školách sa komplikovalo rôznymi nariadeniami a bolo
preložené do popoludňajších, ba pri prevádzke škôl na
dve zmeny do neskorých večerných hodín. Štátna moc
zrušila diecézne semináre, obmedzila vydávanie väčšiny
cirkevných periodík a spustila sa masívna ateistická
propaganda zameraná najmä na mladú generáciu. Organizovali sa tzv. odpútavacie akcie. Obvykle v nedeľu dopoludnia sa konali filmové predstavenia a rôzne iné podujatia
s cieľom, aby mládež nešla na tradičnú nedeľnú omšu.
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PÚTE DO MARIANKY

SPOMIENKY Z ROKOV 1941‒ 1945
Milan Kubíček

Každoročné púte do Marianky (Marietál) tvorili neodmysliteľnú súčasť života mnohých Stupavčanov a Mášťanov. Na ich
priebeh a podobu v rokoch 1941 – 1945 si spomínajú pani Mária Maderová z Mástu a pani Rozália Iváková zo Stupavy. Tento
príspevok je prerozprávaním ich spomienok, tak ako som ich zachytil v roku 2008. Prerozprávanie zachováva jednoduchý štýl
rozprávania spomínajúcich žien, no jeho pôvodný jazyk – stupavské nárečie sa odzrkadľuje len na niekoľkých špecifických
pomenovaniach uvedených kurzívou.

Spomína pani Mária Maderová,
rod. Polláková (1928)
Prvá púť v roku sa konala v prvú nedeľu po Veľkej
noci. Išlo sa zo Stupavy od kostola po hlavnej ceste až
do Marietálu. Procesia sa zoradila pred stupavským
kostolom. Celkom vpredu niesol chlapec drevený kríž,
potom nasledovala stupavská mládež, za ňou miništranti
a pán farár s kostolníkom. Za nimi krojovaný mladík niesol
koruhvu na žrdi zasadenej do otvoru v koženom opasku,
pretože bola ťažká; zboku ju podopierali štyrmi bočnými
žrďami. Za ňou dievčatá v krojoch niesli na nosidlách
Svätú Trojicu ozdobenú girlandami, potom nasledovali
chlapci v krojoch, ktorí niesli na nosidlách Pannu Máriu.
Božské srdce nosili vždy najmladšie dievčatá oblečené
v kroji. Za nimi išli speváci, potom chlapi a nakoniec zvlášť
ženy. Keď procesia mala muzikantov, za nimi išli speváci.

Muzikanti z Mástu: bol to Belzar, Sabo, otec pani
Pollákovej Jozef Pollák hral na basu, Štefan Gašparovič
na trúbku, na trúbku hral aj Turanský. Keď procesia
išla po hradskej cez Mást, pridávali sa Mášťania.
Spievali nábožné pesničky z mariánskych spevníkov.
Procesia dorazila ku kostolu, kde bola o 10. hodine
omša. Viacerí pútnici sa vyspovedali. Ostatní si po
omši zajedli, čo si doniesli alebo kúpili v stánkoch
– pečienky, párky. A kupovali si aj suveníry z púte:
ružové a žlté marcipánové pátričky, sväté obrázky
a sošky, keramické džbánky. Speváci vyberali od
pútnikov peniaze na zakúpenie kostolných sviec
a obetných darov.
Pri veľkých pútnických sviatkoch, keď bolo
veľa pútnikov, omša sa slúžila vonku pri Lurdskej
Panne Márii. Okolo 14. hodiny bol nešpor, išlo sa
na krížovú cestu pomodliť sa.
Koruhva a sochy boli zložené
pri kostole. Okolo štvrtej sa išlo
pod vinohradmi, pod Vrchnou
horou naspäť. Mášťania si krátili
cestu cez humná. Cestou naspäť
sa zastavili pri soche sv. Anny,
kde sa pomodlili. Sprievod sa
postupne zmenšoval – Mášťania
išli od "Hurbánka" do Mástu, len
tí, čo niesli sochy svätých, museli
kráčať až do Stupavy.
Ďalšia veľká púť zo Stupavy
a Mástu sa konala 15. septembra
do Šaštína na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Išlo sa
peši na Kamenný mlyn, potom
do Zohoru na vlak do Kútov,
kde sa prestupovalo na Šaštín.
V Šaštíne sa aj spalo.
Toto sa udialo, keď som mala asi
Procesia Stupavčanov do Marianky so stupavským farárom Emilom Pribylom
15 rokov, v rokoch 1943 – 1945.
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Spomína pani Rozália Iváková,
rod. Štefková (1926 – 2011)
Zo Stupavy sa púť do Marietálu
konala v prvú nedeľu po Veľkej
noci. Bola to prvá lastovička; potom
nasledovali ostatné okolité obce
s púťami do Marietálu: Bystričané,
Lozorňané, Zóhrané, Hoštetňané,
Lábjané...
Pútnici odchádzali zoradení
peši spred stupavského kostola
Marianskou cestou pod vinohradmi. Po hlavnej hradskej sa
už nesmelo ísť. Písal sa rok 1941.
Procesia sa vydala na púť za
vyzváňania kostolných zvonov.
Vyzváňali, kým pútnici neopustili
pod vinohradmi Stupavu. Potom
sa pútnici nahlas modlili. Vpredu
procesie kráčal miništrant s krížom, potom miništranti, za nimi
farár s kostolníkom, speváci, Procesia Stupavčanov schádza ku kostolu v Marianke
za nimi chlapi a nakoniec ženy.
Na nosidlách sa nieslo zelenými girlandami ozdobené
a telesne postihnutých, ktorí žobrali alebo si prišli
Božské srdce. Girlandy boli uvité z barvínka, ktorý rástol
vyprosiť milosť a uzdravenie.
v parku pri vodopáde, kde ho pán gróf Károlyi dovolil
Pútnici tiež pristúpili k svätej spovedi v kostole alebo
natrhať. Božské srdce niesli krojované dievčatá alebo
v prenosných spovedniciach vonku. Pri Svätej studni
chlapci a na ňom uviazané biele a ružové "mašle" niesli
si nabrali svätenú vodu domov, slepí si ňou pretierali
malé dievčatká. Božské srdce bolo zaradené hneď za
oči, verili v jej zázračnú schopnosť uzdravovať.
chlapmi. Potom nasledovala socha Panny Márie s bielymi
V potoku pretekajúcom cez Mariánske údolie si umývali
a belasými stužkami. Za nimi niesli mladí chlapci, ktorí
nohy.
ešte neboli odvedení na vojnu, tzv. regrútske koruhvy
Pod krížom ukrižovaného Krista, blízko Svätej
a tí po vojne stárkové koruhvy. Boli to cechové zástavy,
studne, predával pátričky a modlil sa "slepý Jožko".
ktoré mali jednotlivé cechy v stupavskom kostole. Biela
Bol to Stupavčan, vlastným menom Jozef Brezovský,
koruhva s Pannou Máriou bola mlynárska, rúženská bola
ktorý pochádzal z Novej ulice. Hoci bol slepý, vyrábal
koruhva, pod ktorou sa ženy modlili ruženec. Koruhvu
z plodov pichľavého agáta, ktorý rástol na stupavskom
niesol učeň v kroji a na nej uviazané stužky niesli
cintoríne, pátričky. Tie potom predával na púťach
krojované dievčatá. V tom čase bol v Stupave farárom
v Marietáli. Bol vysokého vzrastu, už prešedivený,
Karol Koža, kostolníkom Ladislav Németh, ktorý bol
ostrihaný dohola. Bolo to jeho miesto a patril do
zároveň aj stupavským poštárom.
koloritu mariánskej púte. Na svadbách v Stupave hrával
Keď sa prišlo do Marietálu, koruhvy sa opreli
na harmonike a súčasne si sám aj bubnoval.
o kostolný múr, sochy položili na zem pred kostol a išlo
Mášťania chodili na púť aj samostatne na sviatok
sa na omšu. Po omši sa obedovalo. Väčšinou v stánkoch
Nanebovstúpenia Pána vymodliť si dážď. Sviatok sa
i mimo stánkov si pokúpili cigánske pečienky, párky
svätí štyridsať dní po Veľkej noci v máji. Stupavčania si
a pivo, sladkosti. Marietálčanky predávali polievky
spomínajú takto: „Máščané idú do Marietálu vymodlit
– kozí polévku, v lete kvašáky, neskôr ovocie.
si déšč, Stupavčané sadzá puantu”.
V drevených búdkach sa predávali marcipánové
Najväčšia púť do Marietálu bola 8. septembra na
a sklenené pátričky, lacné sväté obrázky a sošky,
sviatok Narodenia Panny Márie, keď sa slúžila omša
krížiky, balené cukríky. Kostkovci z Marietálu
pri Lurdskej jaskyni. Mariánskym údolím sa niesol
predávali keramické džbánky na svätenú vodu zo Svätej
mohutný chorál nádhernej mariánskej piesne na oslavu
studne a tiež ako pamiatku na púť, sviečky, kočky
Panny Márie – „Celá krásna si, Mária, v Tebe škvrny
v mjechu pre deti... Bolo tu množstvo žobrákov, kalík
nijakej niet...” Ešte dnes ju počujem znieť.
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MAJÁK NAD STUPAVOU

A JEHO SLOVENSKÍ SUSEDIA PO DRUHÝ RAZ

Štefan Horský

V minulom čísle ročenky Stupava sme vám priblížili
unikátne dielo československých technikov dvadsiateho
storočia: sústavu leteckých otočných majákov slúžiacich
pilotom na trase Praha – Bratislava a nazad pri lietaní
v noci. Nás zaujímali tri majáky na slovenskej časti tejto
trasy, maják číslo 17 nad Stupavou, na vrchu Kozlisko,
vtedy tvoriaci siluetu s hradom Pajštún, maják číslo 16
v Malackách a maják číslo 15 v Moravskom Svätom
Jáne, na mieste zvanom Šibenica. Osudy majáka
nad Stupavou sa podarilo objasniť, práve tak aj zánik
majáka v Moravskom Svätom Jáne, no čo sa stalo
s majákom v Malackách sme nezistili. Nazdával som
sa, že bude stačiť vyhľadať najstarších Malačanov
a raz dva nájdeme svedka, lenže aj to bola cesta
neschodná. "Maják na rarbockej ceste? Do Rohožníka?"
Voľačo sa ľudom marilo, lež nič konkrétne. Ponúkol
som teda článok Ingrid Sochorovej, redaktorke regionálneho týždenníka pre Záhorie MY, s výzvou: ak
sa na maják pamätáte, ozvite sa. A predstavte si, ozval
sa odborník naslovovzatý, Dipl. Ing. Vojtech Szijjártó,
bývalý vysokoškolský letecký pedagóg v Košiciach,
ktorý sa s manželkou, Malačankou, ocitol na dôchodku v
Malackách, v utešenom prostredí záhorských borín. Tam
sa dozvedel čosi, čomu nechcel veriť. On ako učiteľ, ktorý prednášal budúcim pilotom aj o leteckej pozemnej
vizuálnej navigácii, žije na dohodenie kameňom od

Mapa Malaciek s vyznačeným miestom umiestnenia majáka
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miesta, kde stál 16. maják na trase nočných letov
Praha – Bratislava. Hra osudu. V Moravskom Svätom
Jáne bolo čosi podobné. Firma, ktorá postavila maják
číslo 15 opatrila ho tabuľkou jej majiteľa: Fr. Chvála,
Praha a predstavte si, maják stál na parcele Chválovcov
z Moravského Svätého Jána.
Nečudo teda, že sa pán Szijjártó začal zaujímať
o všetko to, čo s majákom súviselo, a hľadal svedkov,
susedov, okolo ich nového domu a v desiatkach iných
nových domov, čo v tejto časti Malaciek vyrástli. Našiel
očitého svedka, pamätníka starých čias v tomto kúte,
pána Augustína Kuklovského. Maják stál neďaleko
cesty do Rohožníka, je to štvrť Hrádek, na konci ulice
Písniky. Celý ten kút, to boli voľakedy jamy na piesok,
pod pieskom hlina a kde je dobrá hlina, tam boli aj
Habáni, mali aj Habánsky dom, bola tu aj džbankáreň,
remeselníci; a kdekoľvek tu začnete kopať, zaiste
nájdete zlomky keramiky. Len jedno vŕtalo ľuďom
vždy v hlave, prečo sa tu hovorilo lesu "Americká
borina"! No a na akomsi vŕšku, dnes neďaleko diaľnice,
v päte možno sto metrov do kruhu, vyššom o dva metre
ako dnes, ako hovorí pán Kuklovský, a poukazoval nám
to, bol spomínaný maják na železnej veži. Bol to kút ich
detských hier. V lete skákali do sypkého piesku, keď
dobre zapršalo, stála v okolitých jamách voda, plahočili
sa v nej, a v zime sa od majáka spúšťali na saniach
či lyžiach. Veď široko ďaleko
nebol nijaký vŕštek. Lenže to
hlavné bol stožiar majáka, ktorý
pribudol začiatkom tridsiatych
rokov. K jeho rebríku si pristavili
rebríček, čo si doniesli, a hor´ sa.
Na vrchu majáka bola plošina,
vyštverali sa do výšky 25 metrov
a ten rozhľad! Ako na dlani mali
nielen Záhorie, ale krásne videli
aj rakúske Alpy vápencové, no
zážitkom po zotmení bola žiara
nad vysvieteným hlavným mestom
Rakúska Viedňou. Pán Kuklovský
vežu aj s majákom nakreslil
a veľmi sa nemýlil. Na vrchole
veže bola plošina s majákom,
dve zrkadlá s priemerom 60 cm
a žiarovky v ohnisku zrkadla.
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Slovenské Záhorie, 1930, č. 7.

Slovenské Záhorie, 1930, č. 10.

Správy o výstavbe svetelného leteckého majáka v časopise
Slovenské Záhorie

Maják v Malackách ako si ho takmer po osemdesiatich rokoch
zapamätal Augustín Kuklovský.

Elektromotor otáčal bubon majáka rýchlosťou 6 otáčok
plota, ešte dnes tam trčí zo zeme kus starého stĺpa,
za minútu. Dolu na zemi bola búdka, strojovňa s rozvovojenský priestor bol vtedy ohradený. Na celom
dovou doskou a spínacími hodinami na automatické
vŕšku je dnes vari pätnásť rokov starý borovicový
zažíhanie a zhasínanie majáka, podľa času preletov
les, ibaže z kopca chýbajú dáke dva výškové metre
leteckých liniek. A fungovalo to.
pieskovej čiapky. Tam som mojich spolubesedníkov
Žiaľ, údaje o osude tohto majáka sú len veľmi
vyfotografoval. Konštatovali sme, že majákový stožiar
strohé. Až do ťažkého roku 1938 bol maják spoľahlivý,
stál ešte v začiatkoch šesťdesiatych rokov a na príčine
no v roku 1939 aktívna činnosť majákov na celej
jeho zániku bola aj rýchlo postupujúca výstavba
trase definitívne ustala. Veža ako svetelný otočný
v tejto časti okresného mesta Malacky. A aj tu, ako aj
maják nemala komu slúžiť, tak ako ostatné na trase
v Moravskom Svätom Jáne, je neďaleko miesta
do Prahy. Lenže malacký stožiar využívali aj potom.
majákovej veže iná štíhla konštrukcia, päťdesiatmetroPodľa očitých svedkov ako orientačný bod, ba svietil
vá veža dákeho vykrývača pre mobilné siete. Okruh
aj po nociach, pretože sa do centra pozornosti dostal
otázok okolo majákov na trase nočného lietania z Prahy
vo vojnových rokoch, keď slúžil nemeckej brannej
a do Prahy, na slovenskom území, sa uzavrel. Svedectvo
moci na vojenskom letisku v neďalekej Kuchyni.
o konci malackého majáka si zrejme očití svedkovia
Pamätníci spomínajú aj obdobie po skončení vojny,
zobrali do hrobu. Na Kozlisku nad pajštúnskym hradom
keď zasa slúžil celkom inak. Koncom štyridsiatych
zostal aspoň kamenný základ, tu na Písnikoch neostal
a začiatkom päťdesiatych rokov, v období vrcholného
kameň na kameni.
leta, v žatvách, zriaďovali Miestne národné výbory protipožiarne
hliadky. Muži museli v noci,
z moci úradnej, nastúpiť do zmeny
ako pochôdzkari po dedinách
a ako pozorovatelia na výškových
bodoch, odkiaľ bolo vidieť celú
obec. Takto sa malo znížiť riziko
požiarov a stratám na úrode. No
a takým pozorovacím bodom
bola aj niekdajšia veža otočného
majáka v Malackách na Písnikoch.
V dlhom rozhovore sme prišli
na to, že majáky sa nielen na seba
podobali ako vajce vajcu, až na
to, že mali rôznu výšku, ale stihli
ich aj podobné osudy v približne
rovnakom čase. Malacký maják
stál pár krokov od nekonečného Vojenské letisko medzi Malackami a Kuchyňou na dobovej pohľadnici
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TECHNICKÝ ROZVOJ V STUPAVSKEJ
CEMENTÁRNI 1953 – 1963
Ing. Vladimír Holásek
Pre Stupavskú cementáreň v rokoch 1953 – 1963 bola
charakteristická zmena palivovej základne na výrobu
slinku v rotačných peciach. Prevádzka pecí bola výrobcami
plánovaná na spaľovanie čierneho uhlia. Po objavení
ložiska zemného plynu na západnom Slovensku sa kládol
dôraz na to, aby plyn spaľovali nielen drobní spotrebitelia,
ale aj veľkospotrebitelia. Pokusy so spaľovaním plynu
v cementárni roku 1952 boli neúspešné a k ďalšiemu
riešeniu tohoto problému sa prikročilo až v roku 1957.
Po niekoľkých rokoch plynovej prevádzky si ekonomické problémy s dovozom ropy vynútili zmenu paliva na
mazut. V dôsledku výrobnej situácie v roku 1963 v Slovnafte
bolo treba zabezpečiť veľkospotrebu nízkooktánového
benzínu. Preto boli do prevádzky uvedené cementárske
rotačné pece na nízkooktánový benzín, čo bola z pohľadu
technológie i ekonómie výnimočné. Tieto podstatné zmeny
vo výrobe si vyžiadali vybudovanie nových objektov
a nové technologické postupy. Na zabezpečenie výkonov
ostatných prevádzok bol potrebný technický rozvoj
zamerať na vylepšenie ich súčasnej prevádzkyschopnosti
a výrobnej kapacity.
Vápenec z kameňolomu Propadlé sa dopravoval
nákladnou lanovkou. Bolo nevyhnutné zabezpečiť jej stály
požadovaný výkon ako aj požadované množstvo hlinového

Poľná skládka vápenca pred cementárňou
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ílu, ktorý sa ťažil a rozplavoval na kal v hlinisku. Pri nákladnej
lanovke bolo potrebné dodržať stav 203 – 204 vozíkov
s rezervou niekoľkých vozíkov na staniciach lanovky.
Súčasný technický stav to nedovoľoval. Technický dozor
nákladnej lanovky od začiatku jej výstavby vykonávalo
zastúpenie firmy POHLIG v Bratislave, ktorá sa v tom
období zmenila iba na poskytovateľa dodávateľských
služieb. Zabezpečovala dodávky náhradných dielov; iba
dodávky spínacích aparátov vozíkov sa zabezpečovali
z materského podniku firmy POHLIG z Viedne za valuty.
Vzhľadom na túto situáciu a požiadavky prevádzky sa
pristúpilo k nasledujúcim opatreniam: 		
– Zlomené skrutkové hriadele spínacích aparátov
sa opravovali v spolupráci s Výskumným ústavom
zváračským v Bratislave. Po rozbore materiálu hriadeľa
sa stanovilo zvarenie v pevnom prípravku s protikusom
s novým trapézovým závitom.
– Opotrebované kladky štvorkolia vozíkov sa opravovali
ručným navarovaním s výkonom zvárača 8 ks za zmenu.
Na tento účel bolo zabezpečené naváranie poloautomatom
pod tavidlom v polohovadle s výkonom cca 25 – 30 kladiek
za zmenu. 			
– Na zvýšenie výkonu cementových mlynov a zvýšenie
efektu mletia boli do cementových mlynov namontované
tzv. skočné dosky. 		
– Puzdrá na umiestnenie spínacieho aparátu v závesnej klieštine
vozíka lanovky z farebných kovov
boli nahradené silonovými.
– Každý rok sa konala lanárska
konferencia v Bohumíne u výrobcu lán, ktorej sa zúčastňovali
zástupcovia prevádzkovateľov nákladných i osobných lanových
dráh aj zástupcov Transporty
a Tramontáže Chrudim. Na základe
získaných poznatkov došlo k výmene nosných lán plnej strany
o priemere 34 mm otvorenej
konštrukcie
za
konštrukciu
zatvorenú. Podľa informácií sa
životnosť týchto lán odhadovala
na prenos výkonu až 1 milión ton
dopraveného materiálu.
– Spojky nosných lán uzavretej
konštrukcie (priemer 34 mm),
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Zváranie skrutky spínacieho aparátu lanovky

Pásový dopravník pre dopravu hlineného ílu z hliniska

ktoré mali na povrchu lana profilové Z drôty a ploché
drôty, boli spájané zalievaním v spojke zalievacím kovom
podľa firmy Pohlig. Na rozvoz lanových kotúčov na
trať lanovky sa používali upravené podvozky z dopravy
káblových bubnov.
– Na zabezpečenie vápenca pre výrobu v prípade
poruchy na nákladnej lanovke, prípadne v lome, bola pred
vykladacou stanicou zriadená poľná skládka vápenca.
Ako vyklápacie zariadenie na plnej strane lanovky bolo
odskúšané zariadenie firmy POHLIG, pozostávajúce
z priehradovej konštrukcie. Toto zariadenie nevyhovovalo
podmienkam a havarovalo. Bola zvolená jednoduchá
trubková konštrukcia vyklápacieho zariadenia firmy
Transporta, ktorá po drobných úpravách splnila účel.
Na dobré vyklápanie vozíkov bolo potrebné excentrické
uloženie vápenca v korbe vozíka, čo bola požiadavka na
plnenie vozíkov zo zásobníka vápenca v lome.
– Podľa platných predpisov o prevádzkovaní nákladnej
lanovky dodala firma POHLIG revízny vozík, ktorý bol
opatrený dvoma spínacími aparátmi a dimenzovaný pre
dve osoby.
– Na lepšie vysýpanie vápenca z korieb vozíkov
lanovky vo vykladacej stanici do násypiek kladivových
drvičov dodala firma POHLIG vynášacie reťaze.
– V snahe zabezpečovať výrobu dielov vo vlastných
dielňach, prípadne u ďalších výrobcov, najmä náhradné
dielce na lanovkové vozíky, bola spracovaná ich
výkresová dokumentácia podľa ČSN.
– Veľkým haváriám mala zamedziť možnosť obsluhy
zastaviť pohon celého úseku trate lanovky pomocou
telefónneho spojenia z každej uhlovej stanice.
– V roku 1957 sa podnik I. BZKG Brno (První brnenská
strojírna závodů Klementa Gottwalda) podujal na úlohu
vyrobiť vyhovujúce horáky na spaľovanie zemného
plynu v rotačných peciach v Stupavskej cementárni.

V konštrukčnom oddelení I. BZKG bola pod vedením
Ing. Šilhana spracovaná výrobná dokumentácia na horáky
pre rotačnú pec I. a II., ktorá zohľadňovala špecifiká
technológie výroby slinku v týchto peciach: krátke rotačné
pece, samostatné kalcinátory, krátky a tvrdý plameň
horákov. Naklápacie horáky mali dosávanie horúceho
vzduchu v ohňovej hlave pece. Po úspešnej pokusnej
prevádzke pokračovala normálna prevádzka. Výkon pecí
sa napriek niektorým negatívnym názorom zvýšil.
– Na zabezpečenie výrobných úloh vedenie podniku
na čele s riaditeľom J. Haršánim rozhodlo o vytvorení
samostatnej skupiny technického rozvoja, ktorú tvoril
vedúci, traja technici a štyria zámočníci. Skupina mala

Kontrola stavu vozíkov a lán – údržbár František Martinkovič
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Montáž zariadenia poľnej skládky vápenca pred vykladacou stanicou
lanovky

Pomocný náhon lanovky úseku I. pre prípad námrazy na nosných
lanách

samostatnú dielňu. Okrem iného riešila takéto problémy:
– Začatie rannej prevádzky lanovky na úseku I. pod
hradom Pajštún (prechodová stanica), kde sa tvorila
na nosných lanách námraza, umožnilo nainštalovanie
pomocného pohonu na hnaný lanáč ťažného lana. 		
– Pri plnení autocisterien voľne loženým cementom
z veľkých síl bolo možné pri plných silách využiť
vlastnosti prevzdušneného cementu. Na otvore v stene
veľkého sila bol umiestnené dva vypúšťacie ventily
a obsluha autocisterny si sama napustila voľne ložený
cement do vozidla. 		
– Surovinový kal dopravovali od rozplavovača do síl
pred rotačnými pecami a kalcinátormi čerpadlá. Ovládala
ich samostatná obsluha. Podľa navrhnutého riešenia
čerpadlá ovládala na diaľku obsluha zo surovinových
síl.
– Íl vyťažený v hlinisku korečkovým rýpadlom
(lyžicovým bagrom) sa pôvodne dopravoval do
rozplavovača hliny úzkorozchodnou traťou. Na základe
overenej situácie v Hornej Bříze, kde sa vyťažený
kaolín dopravoval pásovými dopravníkmi, sa aj íl
z hliniska začal dopravovať do rozplavovača pásovými
dopravníkmi. Pásové dopravníky boli posadené na
konštrukcie s možnosťou posunu k ťažobnej stene a podľa
poveternostných podmienok sa používali približne deväť
mesiacov v roku.
– V kameňolome sa dodatočne odstreľovali väčšie i menšie
balvany kameňa (batáre), ktoré vznikli po clonových alebo
komorových odstreloch. Na základe informácií z časopisu
Zement – Kalk – Gips sa na rozbíjanie menších i stredných
batárov vyskúšal vyradený podvozok elektrického bagra
s výložníkom a liatinovou hruškou. Vzhľadom na problémy
s manipuláciou zariadenia je takéto riešenie potrebné
posudzovať ako pokus o mechanizáciu týchto prác.
–

Dokumentačne bola pripravená výmena pohonu kalcinátora II. rotačnej pece v niekoľkých variantoch mechanického riešenia pohonu. Ako výhodné bolo prijaté nové riešenie
pohonu hydraulicky HYDRANOU s tým, že príslušenstvo
hydraulického pohonu bolo umiestnené na prízemí, čím sa
odľahčilo podlažie s umiestneným hydraulickým motorom
a kalcinátorom.
– V pláne technicko-organizačných opatrení sa uvádzalo
aj riešenie namáhavej práce na staniciach lanovky pri
zastavení prevádzky, keď naložený vozík zostane stáť
tesne pred stanicou. Pri začatí prevádzky bolo pre obsluhu
namáhavé pretlačiť vozík cez vypínadlo ťažného lana.
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Skočná platňa montovaná do cementových mlynov

Naváranie kladiek lanovky v polohovadle

Podľa údajov Transporty páka spínacieho aparátu pri jeho
otváraní prenáša zaťaženie až 5 ton, keď sa má vozík
dostať na koľajnicový prejazd stanice. Existovalo riešenie
prejazdu vozíkov odpojených od ťažného lana samostatným
vidlicovým uchytením vozíkov, ktoré sa využívalo napríklad
pri Rožňave na Sirku. Podľa riešenia do vypínadla uhlovej
stanice sa umiestnila vynášacia reťaz so sklopným unášačom
typu POHLIG, ktorá mala pretiahnuť vozík cez vypínadlo
na koľajnicový vyspádovaný prejazd stanicou. Toto riešenie
by bolo vyhovujúce pre všetky uhlové stanice aj pre
prechodovú stanicu pod hradom Pajštún a vykladaciu stanicu
v cementárni. Jeho podmienkou bol dobrý stav pojazdu
vozíkov, dobre vyspádované koľajnicové pojazdy, prípadne

doplnené brzdami. Pre vynútené organizačné zmeny, ako je
uvedené v závere, sa v navrhovanom riešení nepokračovalo
a táto úloha sa nedokončila.
Vedenie podniku s riaditeľom Jozefom Talačom
v roku 1963 vymenovalo do funkcie vedúceho technického
rozvoja Ing. Karola Belicu, ktorý do cementárne prišiel
z ústavu v Jáchymove. Jeho kariéra po politickom
rehabilitovaní závratne stúpala, takže pri jeho menovaní
nebola prekážkou ani iná uzavretá pracovná zmluva
s podnikom, čo sa konštatovalo aj na zasadaní ZV ROH.
Technický rozvoj bol takýmito opatreniami obmedzený
a zastavený. Potvrdili to ďalšie postupy vedenia podniku.
Záverom sa natíska otázka, kto bude tieto organizačné javy v celkovo úspešnej histórii existencie
Stupavskej cementárne schopný spoločnosti zdôvodniť?
Skupina technického rozvoja zabezpečovala propagáciu realizovaných riešení a ich prínos. Tabule
s fotomontážou úspešných riešení boli výzvami na
spoluprácu na zabezpečení výrobných úloh. Za ich plnenie
v daných podmienkach patrí všetkým spolupracovníkom,
i tým, čo už nie sú medzi nami, veľké uznanie.
Riešenie technologických postupov súvisiacich so
zmenou palivovej základne pri výrobe slinku v rotačných peciach prinieslo Stupavskej cementárni výsadné
postavenie.

Plnenie autocisterien zo síl pomocou vypúšťacích ventilov
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Zaniknutá sklárska dedina
Rovina - Huty nad JablonoVÝM
Mária Zacharová

Počiatky sklárstva na Slovensku siahajú až do 14. storočia. Sklári k nám prichádzali predovšetkým z Nemecka
a Čiech. Predstavovali priekopníkov nielen nového remesla,
ale stali sa aj zakladateľmi nových osád a dedín, keďže sa
usádzali na dosiaľ neosídlených miestach. Sklárske huty na
Slovensku vznikali hlavne okolo Lovinobane, severne od
Zlatých Moraviec a v okolí Bardejova.1
Jedna sklárska huta pracovala v 17. stor. aj nad obcou
Jablonové v lokalite pod Tureckým vrchom, v súčasnosti
vo vojenskom obvode Záhorie, na pomerne rovnom úseku
pohoria Malých Karpát pri Stupavskom potoku. Až dodnes
sa tu zachovali zreteľné stopy po sklárskej činnosti. Našli
sa tu zvyšky výrobných a obytných objektov, odpadových
háld, sčasti sa zachovala i samotná huta a nad ňou sa
dochovali základy 2 – 3 objektov. V Stupavskom potoku
sa našli artefakty keramiky, kachlíc i skleného odpadu.
Podarilo sa identifikovať časti taviacich mís z keramiky
s povlakom nataveného skla. Podľa črepového materiálu
by mohla sklárska osada existovať už koncom 16. storočia.2
Odľahlá lokalita v Malých Karpatoch nebola pre sklársku výrobu vybraná náhodne. Drevo potrebné najmä na
kúrenie, ktoré je jedným z hlavných predpokladov sklárskej výroby, sa tu nachádzalo v dostatočnom množstve.
K jestvovaniu sklárne bola potrebná hlina na stavbu

Poloha lokality Hute (Hutje) na mape z roku 1910
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taviacich pecí a výrobu nádob na tavenie skla, dostatok
vody a piesok, ktorý obsahuje oxid kremičitý.3
Sklársku hutu nad Jablonovým založili pravdepodobne
zemepáni Plaveckého panstva Pálfiovci. Nepodarilo sa
zistiť, kto a kedy presne skláreň zriadil. Jednoznačne však
sklárska dielňa pracovala nad obcou Jablonové už v prvej
polovici 17. storočia. Vôbec prvá zmienka o jej existencii
pochádza z roku 1652 z matriky r. kat. farnosti v Perneku,
kde sa pri sobáši Jána Kropu, pôvodom z Moravy, uvádza,
že v tom čase žil v sklárskej hute (tunc temporis degens
in officina vitrearia). Aj podľa pôvodu spomínaného
Jána Kropu môžeme súdiť, že sklári zo sklárskej huty
nepochádzali z blízkych obcí, ale ich na svoje panstvo
povolali Pálfiovci.4 To potvrdzujú aj písomné pramene
odvolávajúce sa na 2. polovicu 17. stor., v ktorých sa
spomína, že obyvatelia novej obce pri sklárskej hute boli
príslušníkmi evanjelického vierovyznania. Vzhľadom na
vierovyznanie zemepánov Plaveckého panstva Pálfiovcov,
ktorí boli katolíkmi, možno usúdiť, že obyvateľmi Roviny
boli pôvodne prisťahovalci z území mimo ich panstiev na
Záhorí a za Malými Karpatmi. Podľa Dejín ev. a. v. obce
Limbach, spísaných miestnym evanjelickým kňazom
okolo roku 1840, sa uvádza, že v roku 1656 k evanjelickej
obci v Limbachu spadala aj osada pri sklárskej hute
označovaná ako Neudörfel bei
der Glass-hütte, kde malo byť 30
obyvateľov.5 Predpokladáme však,
že sa rátali len osoby evanjelického
vierovyznania. Samotný názov
Neudörfel potvrdzuje, že sídlo bolo
len nedávno založené, bolo nové.
Obyvatelia Roviny evanjelického
vierovyznania navštevovali najbližšiu možnú evanjelickú obec
v Limbachu. Obyvateľstvo usadené pri sklárskej hute bolo
v 17. stor. dvojakého náboženstva,
resp. zmienky o nich sa nachádzajú
tak v katolíckych matrikách, ako aj
v dejinách evanjelickej cirkevnej
obce.
Na rozdiel od ostatných remeselníkov sklárski majstri nemohli
vykonávať svoje remeslo u seba
doma, preto sa od počiatkov
sklárska výroba sústredila v hutách.
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Sklári používali pri výrobe sklených výrobkov po stáročia
rovnaké výrobné postupy. Najprv sa pripravila zmes,
z ktorej tavením pri vysokých teplotách vznikla utavená
sklovina. Túto potom sklári spracovali fúkaním, čo si od
nich vyžadovalo značnú námahu, zručnosť a dokonalé
zvládnutie pracovného postupu. Po ochladení hotového
sklárskeho výrobku sa pristupovalo k jeho opracovaniu za
studena a k zdobeniu.6 O remeselných kvalitách miestnych
sklárov a o zamestnancoch sklárne sa dozvedáme len
útržkovito. V roku 1661 žil pri sklárskej hute sklársky
majster Ján (magistri ad fornacem vitriariam). O úrovni
sklárskej huty dosvedčuje aj špecializácia miestnych
sklárov. V roku 1662 tu pracoval Ján Kiralter, maliar na sklo
(pictor vitriarias).7 Zo začiatku 18. stor. sa zachovali mená
ďalších osôb pracujúcich v sklárni v Hutiach (officiana
vitraria in Huty): Krištof († 1701 ako 70-ročný), druh
v sklárni (socius in officiana Vitraria); Ján Vitek (†1703),
učeň sklárskeho umenia (artis vitrariae discipulus), a Jakub
Snir († 1713) zo sklárskej dielne (ex officina Vitraria).8
Pri sklárskej hute vznikla a postupne sa rozvíjala dedina,
kde bývali pracovníci sklárne. V druhej polovici 17. stor. sa
stretávame s pomenovaniami tejto osady, odzrkadľujúcimi
novosť osídlenia, ako spomínaný Neudörfel bei der
Glass-hütte (1656), Novus pagum (1661), Nova villa
(1661), Nova dedina (1667), resp. Vyfalu (1663), niekedy
aj so spresnením, že ide o obec pri sklárskej peci, hute
(ad fornacem vitrariam). Od roku 1659 sa stretávame
s označovaním Huty, Hutia (1666), ktoré poukazuje na tu
existujúcu sklársku hutu. Rovnako sa používal aj názov
Rowni (1654), Rownina (1671), ktorý skôr odráža prírodné
pomery – rovnosť terénu, na ktorom dedina i sklárska
huta vznikli. Jednoznačnú príslušnosť obce k Plaveckému
panstvu potvrdzuje súpis spísaný v októbri roku 1704, kde
sa popri iných obciach na Záhorí uvádza aj obec Rovnina,
ležiaca pri obciach Jablonové a Pernek.9
Rovnako aj z cirkevného hľadiska patrila Rovina
(Rovnina) k Záhoriu. V roku 1673 sa spomína spolu
s Jablonovým ako filiálka farnosti Pernek. Na nepatrný
počet jej obyvateľov upozorňuje aj fakt, že bola zapísaná
ako pagellus – dedinka. V tom čase v nej nestál žiaden kostol
a len krátko pred rokom 1673 bola ako filiálka pripojená
k perneckej farnosti. Jeden obyvateľ novovzniknutej obce
bol heretik (persona heretica).10
Je otázne, do akej miery ovplyvnili život obyvateľov
Roviny pohnuté roky na začiatku 18. storočia. Počas
povstania Františka II. Rákociho bolo Jablonové až
dvakrát vypálené, na základe čoho žiadala obec úľavy pri
vydržiavaní vojska. Upozorňovali na to, že dedinu treba
opätovne vystaviť, a ak budú miestni obyvatelia ďalej
zaťažovaní, hrozili, že z obce utečú. Predstavitelia obce
vypracovali v roku 1704 súpis spustošených a opustených
domov. Podľa neho prvé domy boli v Jablonovom vypálené
dňa 19. 12. 1703, pričom 27 rodín prišlo o strechu nad
hlavou, 12 domov bolo vypálených, ale neskôr boli opäť
obývané. Zničené boli štyri domy želiarov pri záhradách
a rovnako domy celkovo 16 želiarov, ktorí nemali
príslušnosti, živili sa len ručnou prácou a ich domy ostali

Vyobrazenie sklárskej pece v diele De re metallica
od Juraja Agricolu z roku 1556

už mesiac opustené. Ďalší útok zažila obec pred Turícami
v roku 1704, keď bolo zničených celkovo 11 domov. Desať
z nich už bolo vypálených po druhýkrát. Miestny kňaz
prvý polrok roku 1704 ani neviedol matriku, len pripísal
poznámku, že začala sa Rákociovská vojna (Bellum incepit
Rakoczianum).11 Aj tieto okolnosti mohli viesť k presunu
obyvateľov mimo Jablonové; nie je vylúčené, že ich
útočiskom sa mohla na nejaký čas stať aj Rovina.
Na začiatku 18. stor. sa obec Jablonové stala samostatnou farnosťou, ktorej filiálkou boli aj Huty. Už v roku
1701 sa spomína pochovávanie na hutianskom cintoríne
(in cemeterio Hutensi). Cintoríny sa zväčša budovali pri
kostoloch a kaplnkách, preto môžeme predpokladať, že
už začiatkom 18. stor. stál v Hutiach kostolík. Ale jeho
jestvovanie potvrdzuje až zápisnica kanonickej vizitácie
z roku 1714. Príčinou výstavby kostola bol narastajúci
počet obyvateľov v obci Huty, resp. Huťa (pagus Hutya),
ktorý v roku 1714 dosiahol 270 ľudí; 20 z nich boli luteráni.
Pre porovnanie so susednými obcami – v Jablonovom žilo
v roku 1714 700 a v Perneku 1 012 obyvateľov. Prítomnosť
miestneho kostolíka a taktiež kňaza boli podstatné aj kvôli
obráteniu spomínaných luteránov na katolícku vieru.
To potvrdzuje aj záznam v matrikách, kde sa v katalógu
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Daňový súpis obce Rovina z roku 1738. Štátny archív v Bratislave.

obrátených (cathalogus neo-conversorum), ktorý viedol
miestny farár Matej Valovič (Valowich), uvádza prestup
Mateja, syna Mateja Svardu, obyvateľa Huty (Hutensis),
na katolícku vieru na Kvetnú nedeľu (25. 3.) v roku 1714.
V roku 1731 ostal v obci už iba jeden luterán.12
Kostol v Hutiach, vystavaný pred rokom 1714, bol
zasvätený sv. Lukášovi Evanjelistovi. Výber zasvätenia
kostola jednoznačne ukazuje na sklárov, resp. maliarov skla,
predajcov skla, ktorým bol sv. Lukáš patrónom. Kostolík
sv. Lukáša bol vybudovaný z hrubo spojeného dreva
a vnútri bol celý vybielený. Podlaha kostola bola vyhotovená
z trámov, strecha bola pokrytá šindľami. Nenachádzala sa
v ňom sakristia. V interiéri kostola bol oltárik so
svätostánkom a ďalší oltárik venovaný Nepoškvrnenej
Panne Márii. V rámci výzdoby tu bol veľký obraz sv. Lukáša.
Je pravdepodobné, že práve tento obraz sa stal dominantou
hlavného oltára zhotoveného medzi rokmi 1714 – 1731;
na oltári bol umiestnený medzi sochami apoštolov sv.
Petra a Pavla. Podobne bol vymenený aj oltárik venovaný
Nepoškvrnenej Panne Márii. Namiesto neho tu bol pred
rokom 1731 umiestnený oltár zasvätený blahoslavenej
Panne Márii, Matke bolestnej (B.M.V. Dolorosae),
na ktorom bola krstiteľnica. Malá drevená, načierno
namaľovaná kazateľnica v kostole bola bez koruny. Výbava
kostola bola jednoduchá: tvorili ju svietniky, plachty
a pozlátený strieborný kalich s paténou. Do roku 1731 sa
rozšírila o jednu medenú pozlátenú monštranciu, pozlátené
strieborné cibórium (nádoba na uchovávanie hostií), dva
kríže na oltári, dva kríže na procesie, jeden kríž určený
na pohreby, dve zástavy, štyri maľované obrázky, ornáty
pre kňaza a iné. Zaujímavá je zmienka o tom, že v kostole
sa nachádzala omšová kniha (misál), rituál (sakramentár)
a evanjelium v slovenskom jazyku (Evangelia Slavonica),
čo jednoznačne potvrdzuje, že miestni obyvatelia ovládali
slovenčinu. Okolo Kostola sv. Lukáša bol riadny cintorín
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ohradený dreveným plotom. V 30.
rokoch 18. stor. však už nebol
v uspokojivom stave. Neďaleko
od kostola bola postavená drevená
zvonička s jedným zvonom,
neskôr k nemu pribudol ešte jeden
zvon. Omše tu kňaz, prichádzajúci
z Jablonového, slúžil každú tretiu
nedeľu alebo sviatok, pričom
spolu s rechtorom mali nárok aj na
raňajky. Kňazovi sa v roku 1714 od
každého domu platilo 30 denárov
a jeden žajdlík (približne 0,4 l)
masla. V hotovosti mal kňaz pripravených od obce 10 zlatých. Od
sviatku sv. Michala až do Vianoc
obyvatelia obce pripravovali pre
kňaza aj drevo.13
Správy o obci sa v prvej
polovici 18. stor. zachovali nielen
v cirkevných, ale aj v svetských
prameňoch. Napríklad v súpisoch
utečených poddaných Bratislavskej stolice, na základe
ktorých môžeme mapovať, ako sa menilo obyvateľstvo
Roviny. Tieto súpisy vyhotovil slúžny Štefan Pexa
v období 1728 – 1732 a 1732 – 1737. V súpise z prvého
obdobia figuruje ako utečený poddaný z obce Rovina
(ex Rovinna) Mikuláš Trválik, ktorý sa usadil v Bystrici
(Besztricze), pravdepodobne ide o Záhorskú Bystricu.
Z Bystrice sa, naopak, do obce Rovina (ad pagnum
Rovinna vocata) presťahovali Ján a Pavol Cibula.
V období medzi rokmi 1732 – 1737 sa z Roviny do Stupavy
vysťahovali Pavol Sikora a Štefan Dudaš (Dudas).14
Podrobný popis obce Rovina a jej obyvateľov sa
zachoval v daňovom súpise z roku 1738. Richtárom
obce bol v roku 1738 želiar Matej Svarda. Celkovo
bolo v daňovom súpise zapísaných spolu s richtárom
47 hláv rodín. Z tohto počtu 14 bolo zaradených medzi
majetnejších obyvateľov – sedliakov, pričom každý z nich
vlastnil 1/16 usadlosti, čo predstavovalo 1,5 bratislavskej
merice pôdy (asi 32 árov) a 1,5 kosca lúky (asi 55 árov).
Medzi nich boli v daňovom súpise radení: Michal Rilčák
(Rilcsák), Pavol Lacko (Laczkó), Ignác Barič (Barics),
vdova po Andrejovi Nemcovi (Nyemecz), Martin Slávik
(Szlávik), Ján Cibula (Czibula), Tomáš Plánka, Ján
Odehnan, Juraj Povalač (Povalács), Ján Odehnan; Michal
Krajčír (Kraicsir), Juraj Kubovič (Kubovics), Martin
Rilčák (Rilcsák) a Michal Lacko (Laczkó). V obci boli aj
opustené 4/16 usadlosti. Ich príslušnosti, teda polia boli
premenené na lúky a užívalo ich panstvo. K obci patrilo
21 bratislavských meríc pôdy, teda približne 450 árov,
a lúk na 21 koscov, pričom jeden kosec predstavoval
priemerne 37 árov. V obci žili dve želiarske rodiny, ktoré
vlastnili aj lúky. Ostatných 30 želiarov vlastnilo len
dom a hospodárske budovy. K želiarom patrili Ľudovít
Blaško (Blaskó), Jakub Fiala, Martin Skočdopola
(Szkocsdopola), Karol Veselý (Veszeli), Václav Oheň
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(Ohenij), Ferdinand Nicinger
(Niczinger), Matúš Poják (Polyák),
Juraj Dudášek (Dudásek), Mariana
Krišková (Kriskova), Martin
Rilčák (Rilcsák), Martin Kresák,
Jakub Planka, vdova Janocká
(Jánocska), Anna Kastalanka
(Kasztalanka),
Juraj
Cibula
(Czibula),
vdova
Michnova,
vdova Rosina (Roszina), Mikuláš
Kostelán
(Kosztelán),
Jozef
Hanošek (Hanosek), Matej Lacko
(Laczkó), Andrej Skočdopola
(Skocsdopola), Tomáš Povaláč
(Povalács), Matej Solka (Szolka),
Jakub Sitko (Szittkó), vdova Sopka
(Szopka), Martin Klaus (Klausz),
Ján Kincl (Kinczl), Pavol Poduvčik
(Poduvcsik), Juraj, Martin, Peter
a Ján Czimmermonovci. Peter
Czimmermon ako jediný v obci Sklené fragmenty nájdené povrchovým zberom na mieste bývalej sklárne Rovina–Huty.
vlastnil dva kone. Okrem nich sa Foto: Roman Lehotský, 2013.
v obci choval aj iný dobytok: 15
volov, 22 kráv, 4 jalovice a 12 oviec.
Príčiny zániku sklárskej huty mohli byť viaceré.
Dedina mala jednu obecnú lúku v rozlohe troch
Sklári neboli, na rozdiel od ostatných poddaných, viazaní
koscov (asi 111 árov). Farár prichádzajúci z Jablonového
na pôdu, preto sa mohli v podstate bez akejkoľvek ujmy
mal od obce Rovina prisľúbených 50 zlatých. Obec
presťahovať.16 To, že tento jav bol bežnou skutočnosťou,
bola obklopená panskými lesmi, drevo na pálenie mali
potvrdzuje dokument z roku 1707, keď mali byť takto
obyvatelia Roviny zadarmo, drevo na výstavbu podliehalo
presťahovaní sklárski majstri vyrábajúci jemné sklo
panskému zmocneniu. Potrebné nástroje, náradie
v Stupave, resp. v jej okolí. Títo mali byť presunutí
najrôznejšieho druhu, rovnako aj drevené pochodne,
s celými rodinami do lokalít v Mukačeve, Kurime a Matre.
krúžky, ale aj koly si obyvatelia Roviny taktiež dorábali.
Možnosť, že by išlo o sklárskych majstrov z Roviny,
však s istotou potvrdiť nevieme.17 Vplyv na zánik, resp.
Všetky župné a panské dane platili. V obci fungovala
premiestnenie sklárskej výroby mohol mať aj nedostatok
štvrťročná krčma s výnosom asi 15 zlatých. Alkoholické
dreva. Sklárska huta ho spotrebovala mimoriadne veľa
nápoje sa zvykli čapovať len v čase mimo sezónnych
a dovážanie z väčšej diaľky by pre hutu nebolo perspektívprác, teda od sv. Michala do Vianoc. Obec Rovina nebola
ne a efektívne. Posledným údajom potvrdzujúcim fungopovinná vydržiavať vojsko. Mali aj výsek mäsa, ale kvôli
vanie huty v Rovine je už spomenutý matričný záznam
malému počtu obyvateľov obce tvrdili, že neplatia ani
z roku 1713. Je teda pravdepodobné, že sklárska huta
panského mäsiara, ani obecného mäsiara. V obci mali aj
zanikala medzi rokmi 1713 – 1738 a sklárski majstri si
niekoľko ovocných záhrad, ale úroda z nich nepresahovala
našli svoje pôsobisko inde. Zo sklárskych robotníkov
ich vlastnú spotrebu. Obyvatelia tohto miesta sa živili
usadených v Rovine a kedysi pracujúcich v sklárni sa stali
prácou v lese (ak to mali dovolené) a obrábaním cudzích
želiari, prípadne lesní robotníci.18
vinohradov. K obci Rovina nepatrili žiadne vinohrady.
Aj napriek zániku sklárskej huty v obci Rovina
Na chlieb si zarábali aj ručnou prácou a zúrodňovaním
naďalej pracoval jednokolesový mlyn, ktorý v rokoch
svojich polí, ktoré však neboli príliš úrodné. Iba
1745/6 vlastnil Ján Juraj Czimrmon. V taxálnych súpisoch
s námahou vykonávali jarnú sejbu. Navyše úrodu znižovali
z rokov 1745/6 a 1746/7, v ktorých je tento mlyn zapísaný,
klimatické pomery, divá zver a rovnako aj skutočnosť, že
sa uvádza Rovina ako dedinka a mlyn ako mlyn Rovnina
tunajšia pôda medzi horami nebola ešte usadená. V súpise
(in pagello Rovinna mola; mola Rovnina). Označenie
sa ako remeselníci uvádzajú tkáč Martin Skočdopola
dedinka poukazuje na znižujúci sa počet obyvateľov. Už
a Jakub Fiala, ktorý bol pravdepodobne cinárom. Okrem
za rok 1745/6 vykazovala Rovina (Rovijna) nedoplatky
týchto remeselníkov boli v obci aj mlynár, resp. mlynári.
dane (restantia taxale pro Anno Militarii) viac ako 615
Jednokolesový mlyn spoločne vlastnili Ján, Peter a Juraj
zlatých. Dlhy obce sa neprestajne zvyšovali. Podľa súpisu
Czimmermonovci. V dedine sa nespomínajú žiadni sklári,
z roku 1749 dlhy obce za roky 1746/7 predstavovali až
takže môžeme predpokladať, že v roku 1738 sklárska huta
775 zlatých. Je zaujímavé, že v tomto období niektorí
už nepracovala. Obec ale nezanikla a aj napriek zložitej
obyvatelia platili ešte aj daň z fajčenia tabaku (taxale
situácii, keď bolo zabezpečenie prežitia náročnejšie ako
fumigantium tabaccam). V zdaňovacom období 1745/6 to
v čase fungovania huty, sa aj naďalej snažila prežiť.15
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bolo až 8 ľudí, v roku 1746 sa počet fajčiarov (numerus
fumigantium) v Rovine (Rovnina) počítal len na štyroch.
Každý fajčiar platil za svoj zvyk 25 denárov.19
Úpadok obce potvrdzujú aj cirkevné písomnosti.
V roku 1756 sa už filiálka v Hutiach pod farnosťou
Jablonové nespomína. Výbava kostolíka (monštrancia,
cibórium, kalich, paténa), ktorá patrila pôvodne filiálke
v Hutiach (quae ad Filialem Huttam spectabant), bola
pred rokom 1756 prenesená do kostola v Jablonovom.
To by potvrdzovalo i skutočnosť, že sa vo výbave kostola
v Jablonovom nachádzal omšový kalich s nápisom
CALIX PAGI ROV..., čo jednoznačne poukazuje na
pôvodnú výbavu kostolíka v Rovine.20 V časti o výnosoch
farára vizitátor uviedol, že pre pozdvihnutie farnosti
bolo predložené, že ak by odpadla filiálka Hutya, jej
obyvatelia, ktorí obrábali farské polia a lúku, by sa museli
zúčastňovať na bohoslužbách v iných susedných obciach.
Preto aj naďalej bolo kňazovi v Jablonovom zverené
vysluhovanie bohoslužieb v Hutiach každú tretiu nedeľu.21
Nie je možné zistiť, ako sa to realizovalo, jednoznačne
však na Hutiach prestal kňaz vysluhovať obrady. V marci

1746 bol v Hutiach vyslúžený posledný pohreb dieťaťa
Kataríny, dcéry Jakuba a Márie Koledovcov (Koleda),
s poznámkou od iného pisateľa in Hutis ultimum funus.
O rok neskôr v apríli 1747 sa tu uskutočnil posledný krst
(NB Ultimus Baptismus in Huttyis).22
Posledné písomné údaje o obci pochádzajú z rokov
1758 a 1762, keď nastali spory medzi obyvateľmi
Jablonového a Roviny o pasienky a lúky.23 Dedina sa
postupne stráca. Počas nasledujúcich rokov zaniká
úplne. Nie je zakreslená ani na I. vojenskom mapovaní
z 80. rokov 18. stor., kde možno vidieť len cestnú sieť a na
jej priesečníku postavený drevený kríž, pravdepodobne
ako spomienka na zaniknutú obec, prípadne kostolík
s cintorínom. Priezviská ako Rilčák, Lacko a Cimernon
sa v matrikách farnosti Jablonové objavujú aj po roku
1762, preto je pravdepodobné, že časť obyvateľstva
pôvodnej obce Rovina sa usadila v Jablonovom, resp.
v okolitých obciach. Spomienku na sklársku hutu a obec
pri nej pod Tureckým vrchom pripomínal ešte v 30.
rokoch 19. stor. drevený krížik, neskôr už len chotárny
názov Huty – Die Hutyen.24
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CHOLEROVÉ CINTORÍNY A KRÍŽE
V STUPAVE
Milan Greguš

V predchádzajúcom príspevku sme čitateľom priblížili priebeh cholerových epidémií, ktoré sužovali obyvateľov nášho mesta
v 19. storočí. V Stupave sú jedinými pamätníkmi tých čias len cholerové cintoríny. Na týchto dnes opustených miestach ležia
ostatky stoviek našich predkov. Je preto našou povinnosťou venovať im patričnú pozornosť a ochranu. Rovnakú pozornosť si
zaslúžia aj kamenné a drevené kríže zhotovené a osadené na pamiatku cholerových epidémií.

Počas epidémií v Uhorsku v 19. storočí boli vrchnostenskými úradmi vydané viaceré nariadenia a obežníky.
Uvádzali sa v nich nielen príznaky ochorenia, preventívne
opatrenia a odporúčaná liečba, ale aj inštrukcie ohľadom
pochovávania mŕtvych v dôsledku cholery. V nariadení pre
Záhorský okres Bratislavskej stolice vydanom v auguste
1831 sa píše, že v každej obci mali podľa počtu jej obyvateľov
najať 4 – 6 ošetrovateľov chorých a 2 – 3 hrobárov.1 Smrť
mal po obhliadke potvrdiť lekár a telo sa malo previezť do
márnice zriadenej na cintoríne. Postihnutým v poslednom
štádiu ochorenia chladli končatiny, prejavoval sa celkový
úbytok životných prejavov a upadali do agónie. Pochovávať
zomrelých preto mali až po dôkladnom uistení, že sú skutočne
mŕtvi – po 48 hodinách. Malo sa tým predchádzať možnosti
pochovania tela s príznakmi života. Dátum pohrebu začali
stupavskí kňazi uvádzať do matriky až v roku 1853. Zápisy
v matrikách toto nariadenie potvrdzujú, pohreby sa konali
na druhý deň po úmrtí. Na nákazu zomieralo priemerne 40%

infikovaných, ale v niektorých lokalitách dosahoval podiel
úmrtnosti 50 – 60%. V krátkom období bolo teda potrebné
pochovať desiatky, prípadne stovky mŕtvych – v závislosti od
veľkosti obce či mesta. Pri tomto počte mŕtvych by sa bežné
cintoríny rýchlo preplnili a pri neskorších pohreboch hrozilo
odkrývanie pozostatkov infikovaných tiel. Preto bola každá
obec povinná zriadiť osobitný cintorín obohnaný širokými
priekopami mimo zastavanej časti, kde mali pochovávať
výlučne len obete cholerovej nákazy. Zosnulých často
pochovávali do spoločných jám; pred zakopaním bolo
povinnosťou telá zasypať nehaseným vápnom.
Pri zriaďovaní nových cintorínov platili už od poslednej
štvrtiny 18. storočia hygienické nariadenia vydané Jozefom II. Okrem spomínaného odstupu od zastavaného sídla
mali byť dostupné pre povoz a odporúčalo sa, aby boli
situované na mierne vyvýšených miestach. Tu, podľa súdobých názorov, mohol vietor lepšie odvetrávať "nebezpečné
hnilobné výpary".

Cholerový cintorín v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2013.
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Cholerový cintorín v Stupave
Cholerový cintorín bol v Stupave zriadený už počas prvej
epidémie v roku 1831, prvý pohreb sa v ňom uskutočnil 13.
októbra.2 Na mape druhého vojenského mapovania, ktoré
sa uskutočnilo na západnom Slovensku koncom tridsiatych
rokov 19. storočia3, sú v Stupave zreteľne vyznačené len dva
cintoríny – bežný kresťanský cintorín a židovský cintorín.
Na katastrálnej mape Stupavy z roku 1870 je cholerový

Kríž z roku 2004 na cholerovom cintoríne v Stupave.
Foto: Milan Greguš, 2008.
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cintorín zreteľne ohraničený a označený symbolom kríža. Na ďalšej
katastrálnej mape Stupavy z roku
1896 už tento tradičný symbol
chýba.
V súčasnosti známy cholerový
cintorín v Stupave bol zriadený
mimo obce, v tesnej blízkosti
východného okraja bežného kresťanského cintorína. Oba cintoríny
sú od seba vzdialené približne 40
metrov a delí ich Karpatská ulica.
Na základe doterajších poznatkov
nie je možné presne určiť, kedy
bol tento cintorín zriadený. Je však
pravdepodobné, že táto voľná plocha
blízko riadneho cintorína slúžila
na pochovávanie obetí cholery už
v roku 1831. Cholerový cintorín
zaberal pôvodne väčšiu plochu. Na
vojenskom leteckom snímkovaní
z tridsiatych rokov 20. storočia
vidno, že cintorín bol neobrábanou pôdou bez stromov,
s jasne vyznačenými hranicami. V súčasnosti sa ocitol na
okraji zástavby, ktorá sčasti pohltila aj jeho plochu.
Cholerový cintorín v Stupave bol aj obrazovým
námetom dnes už zberateľsky cennej pohľadnice,
ktorú vydal malacký vydavateľ Alfred Wiesner.
Spolu s vydavateľom je na nej uvedené aj meno
stupavského poštmajstra Kázméra Wetschla. S určitosťou
bol predajcom pohľadnice a pravdepodobne aj jej
spoluvydavateľom. Kázmér Wetschl sa narodil v roku
1848 v haličskom meste Tarnopol. Svoju kariéru začínal
ako vojak4, začiatkom osemdesiatych rokov 19. storočia sa
usadil v Stupave, kde pôsobil ako poštmajster a fotograf.5
Zomrel v roku 1923 v Stupave, kde bol aj pochovaný.
Textová časť popisuje obrázok ako "Stupavský cholerový
cintorín z roku 1856 a obec Mást" (Stomfai kolera
temető 1856 évből Maászt kozséggel). Na pohľadnici
vidno v popredí schátraný, nahnutý drevený kríž
s poškodeným korpusom Ukrižovaného. V pozadí vidno
kostol v Máste. Pod krížom sedí na zemi muž oblečený
v uniforme s podopretou bradou. Rovnošata a typ čiapky
na hlave pripomínajú uniformu poštových úradníkov. Je
pravdepodobné, že na pohľadnici sa nechal zvečniť sám
poštmajster Wetschl, ktorý v aktívnej vojenskej službe
zažil cholerovú epidémiu v roku 1856. Pohľadnica neprešla
poštou, a tak z tohto exempláru nie je možné určiť ani jej
približné datovanie. Predpokladáme však, že bola vydaná
pri jubilejnom 50. výročí epidémie, teda v roku 1906.
Zaniknutý cholerový cintorín dnes označuje starý,
značne zvetraný drevený kríž s nachýleným priečnym
brvnom. V päte kríža je malé návršie z kameňa
s prázdnym odtlačkom po niekdajšom osadení textovej
tabule. Schátraný stav kríža a úprava bývalého cintorína
bola v deväťdesiatych rokoch 20. storočia predmetom
diskusií v mestskom zastupiteľstve, ale tie pre nedostatok
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peňazí nepriniesli žiadny konkrétny
výsledok. Iniciatívy sa napokon
ujala rodina Štefana Tureka zo
Stupavy, ktorá financovala zhotovenie nového dreveného kríža.
Osadený bol v septembri 2004,
jeho autorom je umelecký rezbár
Andrej Irša z Kátova. Na jeho
vytvorenie bolo použité dubové
drevo. Zaujímavosťou je zvolený
netradičný technologický postup
pri jeho zhotovení. Namiesto
obvyklých troch častí sa kríž skladá
len z dvoch častí. Prvú tvorí kolmé
brvno s Ukrižovaným vyhotovené
z jedného kusa. Druhou časťou je
priečne brvno. Pätu kríža tvoria,
zhodne s jej staršou podobou,
vápencové
kamene
spájané
betónom. Do kamenného podstavca
bola vsadená mramorová tabuľka Cholerový cintorín v Máste. Foto: Milan Kubíček, 2007.
s textom: Ku cti a sláve Božej / na
mieste cholerského cintorína zomrelým roku Pána 1866 /
projektu zhotovenia nového pamätníka, ktorý tvoril kríž
venovala rodina Turek / A. D. 2004/. Po bokoch zvislej časti
osadený v podstavci s pamätnou tabuľou na upravenej
kríža sú vytesané dva nápisy, prvý je autorskou značkou
dláždenej ploche. Autorom návrhu pamätníka je stupavský
Irša 2004, druhý uvádza meno donátora AEDIFICAVID
rodák, akad. maliar Milan Kubíček.
FAMILIA TUREK (postavila rodina Turek).6
Všetky práce súvisiace s úpravou pozemku a výstavbou
pamätníka sa uskutočnili sponzorsky, bez nároku na
Cholerový cintorín v Máste
Cholerový cintorín v Máste je vďaka svojej polohe
zreteľne vyznačený v historických mapách. Leží blízko
hlavnej cesty za južným okrajom obce, poniže dnes
už nejestvujúceho rybníka. V teréne tvoril rybník
spoľahlivý orientačný bod, preto ho spolu s ďalším
nápadným miestom pri hlavnej ceste – cintorínom –
zakreslili do máp. Zatiaľ najstaršou známou mapou,
na ktorej je tento cintorín zakreslený, je komasačná
mapa Mástu vyhotovená panským inžinierom Karolom
Csádekom (Carl Csádek) v roku 1859.7 Je teda isté, že
tento cintorín už existoval minimálne v roku 1855, keď
v ňom pochovali 17 obetí cholerovej nákazy. Pravdepodobné však je, že bol zriadený už pri prvej cholerovej
epidémii v roku 1831.
Mástsky cholerový cintorín mal podľa zakreslenia
v mape z roku 1859 pravidelný obdĺžnikový pôdorys.
Potvrdzujú to aj staršie letecké a družicové snímky. Plocha
cintorína bola v minulosti udržiavaná, nevyužívala sa na
poľnohospodárske účely. V posledných desaťročiach
cintorín postupne zarástol agátmi a náletovými krovinami,
čím sa opticky jeho hranice zotreli a čiastočne splynuli
s okolitou neudržiavanou zeleňou.
Zanedbané pietne miesto nenechalo však ľahostajným
Ing. Ferdinanda Javorského z Mástu, ktorý v roku 1989
začal s čistením a údržbou cintorína. Starý kríž, zachovaný
už len v torzovitom stave, nahradil novým. Mal však
menšie rozmery a netvoril cintorínu potrebnú vizuálnu
Cholerový cintorín v Stupave na pohľadnici vydanej Kázmérom
dominantu. Postupne sa jeho pôvodný zámer rozšíril do
Wetschlom a Alfredom Wiesnerom
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honorár. Plochu vyčistil od náletových drevín a krovín
Marián Turanský zo Záhorskej Bystrice a splaníroval ju
Mestský podnik technických služieb Stupava. Prepravcom
lomového kameňa na vybudovanie základového podložia
bola firma Štorch Slovensko. Mramorovú tabuľu
poskytla bratislavská firma MRAMOR, text vysekal
a vyzlátil lístkovým zlatom kamenár Ondrej Turanský
zo Záhorskej Bystrice. Sponzorsky prispeli aj Farský
a Mestský úrad v Stupave. Na zakúpenie potrebného
materiálu bola vyhlásená aj verejná zbierka, ktorú
organizovala Mária Turanská z Mástu; vyzbieralo sa 18
389 Sk. Pamätník tvorí plocha obdĺžnikového pôdorysu
vydláždená zámkovou dlažbou. V sivom podklade je
farebne odlíšenými dlaždicami vyložený Kristov symbol
vytvorený prvou a poslednou hláskou gréckej abecedy.
Červenou farbou je zvýraznený symbol alfa (A), čiernou
omega (Ω). Na kratšej strane pôdorysu, orientovanej na
východ, je umiestnený kríž s Ukrižovaným osadený
v betónovom podstavci lichobežníkového tvaru. Podstavec
nesie nápisovú platňu z tmavého mramoru s vysekaným
šesťriadkovým textom. Historik Ivan Mrva po odborných
konzultáciách pôvodný návrh textu prepracoval a rozšíril
aj o obete morových epidémií z rokov 1508, 1644
a 1713. Podľa jeho názoru sa neďaleké chotárne časti
s názvom Tábor a Pri Tábori pravdepodobne vzťahujú na
táborenie vojsk pri Máste počas vojenských konfliktov.
Práve vojenské tábory boli častým ohniskom infekčných
nákaz, ktoré do okolia šírili presuny vojsk. Z historických
prameňov sa dozvedáme, že v roku 1508 vypukol mor vo
vojenskom tábore v blízkosti Stupavy, ktorý sa rozšíril do
okolia a zdecimoval aj obyvateľov Stupavy a Mástu.8
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V prvom riadku textovej tabule je opäť znázornený
Kristov symbol z prvého a posledného písmena gréckej abecedy. V druhom riadku text pokračuje: NA
PAMIATKU OBETÍ / EPIDÉMIÍ MORU A CHOLERY, /
KTORÉ POSTIHLI OBEC MÁST V 16. – 19. STOROČÍ
/ RENOVATUM ANNO MCMXCIX. Posledné dva
riadky oddeľuje prerušená nepravidelná čiara, ktorá
symbolizuje prerušenie života, smrť. Inšpiráciou a predlohou tohto symbolu bola pre výtvarníka Milana
Kubíčka náhodne objavená prasklina na asfaltovom
chodníku v Máste. Prekopírovaním preniesol jej tvar
na mramorovú tabuľu. Kríž z dubového dreva zhotovil
Jozef Bilačič zo Záhorskej Bystrice, plastiku Krista
vymodeloval akad. mal. Milan Kubíček. Následnú formu
a odliatie z epoxydu zhotovil akad. sochár Juraj Gavula.
Na dosiahnutie potrebnej farebnosti a patinácie bol do
epoxydu vmiešaný mosadzný prášok. Z rovnakého materiálu je nad hlavou Krista osadený tradičný nápis I N R I,
predstavujúci počiatočné písmená slov Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum (Ježiš Nazaretský, kráľ židovský).
Pamätník s krížom bol slávnostne posvätený 17.
júla 1999 pri príležitosti 685. výročia prvej písomnej
správy o obci Mást. Slávnostnú posviacku vykonal
miestny farár Mons. Félix Mikula za účasti primátora
Ing. Antona Daráša, poslancov mestského zastupiteľstva
a verejnosti. Primátor Anton Daráš v slávnostnom
prejave zhodnotil spoločenský význam tejto pamiatky
a historik Ivan Mrva zhrnul historické súvislosti. Slávnosť
pokračovala občerstvením v mástskom hostinci Pentagon.

Kríž na cholerovom cintoríne v Máste. Foto: Milan Kubíček, 1999.
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Žiaľ, rok 1999 bol aj posledným
rokom záujmu zástupcov mesta
a verejnosti o tento cintorín. Autor
pamätníka, akad. maliar Milan
Kubíček, sa sem sporadicky
vracia robiť drobnú údržbu
a zapaľovať sviečku na pamiatku tu
pochovaným obyvateľom Mástu.
V auguste roku 2007 spolu s akad.
sochárom Jurajom Gavulom na
vlastné náklady obnovil zlátenie
písma na mramorovej tabuli.
Smutným faktom dnešnej doby
je minimálny záujem samosprávy
a širšej verejnosti o cholerový
cintorín v Máste. Jeho plocha
síce patrí do majetku mesta, ale
v dôsledku novodobých vlastníckych zmien v jeho okolí stratil Cholerový kríž z roku 1836 pred starou hasičskou zbrojnicou na Marcheggskej ulici v Stupave
cintorín potrebnú prístupovú cestu.
Mesto Stupava, ako vlastník cintorína, by preto malo čo
pamätného kríža. Na južnom Záhorí sa zachoval celý
najskôr vyvinúť úsilie na nápravu tohto stavu.
súbor typologicky zhodných krížov z prvej polovice 19.
storočia. Výrazne podobná forma ich stvárnenia poukazuje
Kríž obetiam cholery z roku 1836
na zatiaľ neidentifikovanú kamenársku dielňu realizujúcu
Príčiny a dôsledky cholerových epidémií zasiahli
objednávky veriacich na južnom Záhorí.9 Viaceré z týchto
aj náboženské cítenie ľudí. V časoch epidémií, ale aj
krížov boli venované pamiatke cholerových epidémií.
po ich prekonaní, spisovali testamenty a plnili svoje
Identifikovanými autentickými sakrálnymi pamiatsľuby. Jedným z verejných prejavov vďaky za prežitie,
kami na cholerové epidémie v Stupave sú dva kamenné
uzdravenie alebo spomienky na obete bolo postavenie
kríže. Prvý z nich pochádza z roku 1836 a je umiestnený na
nepôvodnom mieste pred vstupom do starého stupavského
cintorína. Poškodená textová časť neumožňuje určiť
jeho donátora ani okolnosti jeho zhotovenia a osadenia.
Z fragmentov zachovaných písmen vidno, že textová časť
bola štvorriadková. Z čitateľného dvojčísla 36 na konci
posledného riadku sa dá usudzovať, že kríž je pamiatkou
na cholerovú epidémiu z roku 1836. Pôvodný sekaný text
bol neskôr prekrytý novým nápisom vytvoreným farebným
náterom. Oba sú dnes už takmer nečitateľné. Tento
kamenný kríž pôvodne stál na voľnej ploche v priesečníku
Marcheggskej ulice s cestou, ktorá obchádzala Stupavu
zo západu. Pre úplnosť však treba uviesť, že opisovaný
kríž mal na tomto mieste svojho staršieho predchodcu
už koncom 18. storočia; dôkazom je mapa prvého
vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784. Novší kríž
z roku 1836 je ako dôležitý orientačný bod vyznačený aj
na vojenských a katastrálnych mapách Stupavy vydaných
v priebehu 19. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol
tento kríž inšpiráciou pri neskoršom pomenovaní cesty
v tomto úseku – Krížna ulica. Kríž plnil pravdepodobne
aj úlohu ochrany sídla, stál pred západným vstupom do
mestečka, na ceste vedúcej do rakúskej obci Marchegg.
Pravdepodobne v rokoch 1908 – 1910 postavili na
križovatke Marcheggskej a Krížnej ulice novú budovu
hasičskej zbrojnice. Na zachovaných historických
fotografiách vidno aj spomínaný kríž stojaci pred jej
čelnou – východnou stenou. Na svojom pôvodnom
Cholerový kríž z roku 1836 premiestnený pred bránu starého
mieste stál do roku 1933, keď bola požiarna zbrojnica
cintorína v Stupave. Foto: Ivan Klas, 2013.
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Kríž Jakuba Lachkoviča z roku 1836 na Devínskej ceste v Máste.
Foto: Milan Greguš, 2012.

na východnej strane rozšírená o novú prístavbu. Z tohto
dôvodu kríž o niekoľko metrov posunuli a ocitol sa
pred novou prístavbou. Bývalá požiarna zbrojnica a kríž
pred ňou tu stáli až do začiatku sedemdesiatych rokov

20. storočia. Schátranú budovu zbrojnice zbúrali a kríž
opäť presunuli, tentoraz až pred bránu starého cintorína
v Stupave.
Na novom mieste vysadili v tesnej blízkosti kríža
okrasné kríky. V súčasnosti rozrastená zeleň kríž sčasti
zakrýva a vytvára pre jeho kamennú hmotu nepriaznivé
vlhké a tienisté prostredie. Priestor po bývalej hasičskej
zbrojnici na Marcheggskej ulici je stále voľnou,
zatrávnenou plochou s vysadenými nízkymi okrasnými
drevinami a piatimi solitérnymi stromami. Bolo by
vhodné, aby bol kríž vrátený na svoje pôvodné miesto.
Osadením lavičiek a údržbou zelene v jeho okolí by
vzniklo príjemné a dôstojné miesto pre túto cennú
stupavskú pamätihodnosť.
Druhý pamätný kríž sa nachádza na Devínskej ceste
v Máste. Zo zachovaného trojriadkového textu sa
dozvedáme, že bol postavený na pamiatku miestnemu
obyvateľovi Jakubovi Lachkovičovi: Poloźeni / Jakub
Lachkowić / 1836.10 Matričné záznamy tento údaj
potvrdzujú a dopĺňajú, že mástsky roľník Jakub Lachkovič
senior zomrel na choleru 11. augusta 1836 vo veku 65
rokov.11 Pamätný kríž mu dala postaviť zrejme pozostalá
rodina, pravdepodobne na jeho želanie. V intraviláne
a extraviláne Stupavy sa nachádzajú aj ďalšie kríže, ktoré
môžemetypologickyzaradiťdoprvejpolovice19.storočia.12
Nečitateľnosť nápisov, prípadne ich nevhodné renovácie
však znemožňujú objasniť zámer ich postavenia.
Pripomenutie osudov našich predkov počas cholerových epidémii a poukázanie na svedkov týchto
neľahkých čias snáď pomôže zvýšiť informovanosť
a záujem o pietne miesta a pamiatky na cholerové
epidémie v 19. storočí.
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OBNOVA KAPLNKY SV. URBANA
Milan Greguš
Vinohradnícka Kaplnka sv. Urbana je najstaršou kaplnkou v extraviláne Stupavy. Postaviť ju dal v roku 1705 vlastným
nákladom stupavský farár Žigmund Uzeroczy. Stojí pod bývalými vinohradmi pri pútnickej ceste smerujúcej do Marianky.1
Pomerne dobrý stav tristoročnej kaplnky svedčí o tom,
začali úpravou svahovitého terénu v jarných mesiacoch
že v minulosti ju farníci riadne udržiavali. Do známych
roku 2012. Steny svahu okolo kaplnky boli spevnené voľne
najstarších opráv kaplnky patrí oprava krovu v roku 1951,
uloženými kameňmi, práce pokračovali v máji obitím
ktorú vykonal tesár Valent Bubnič z Marianky. Potvrdzuje
narušenej vonkajšej omietky. Pri obnažení obvodového
to aj nápis ceruzkou na strešnom tráme, objavený pri
muriva sa objavili sekundárne zamurované vstupné otvory
výmene strešnej krytiny v roku 2012: V. Bubnič 1951
na severnej a južnej strane. Nové skutočnosti si vyžiadali
Marianka. Okolo roku 1957 bola zhotovená nová zváraná
konzultácie a odborné metodické pokyny na obnovu
železná vstupná mreža, ktorá nahradila predchádzajúcu
kaplnky. Prizvaný odborník, historik umenia Jozef Lenhart,
drevenú bránku. V rokoch 1967 – 1968 bola otlčená
odporučil odstrániť tehlové výplne z otvorov a navrhol
vonkajšia fasáda a nahradená novou, s prímesou cementu.
technologické postupy na obnovu kaplnky do pôvodného
Pravdepodobne v tomto období urobili aj cementový poter
stavu. Podľa jeho slov ide o nezvyčajný typ kaplnky,
v podlahe kaplnky.2
zriedkavo sa vyskytujúci na Slovensku. Podobné typy
Po roku 1989 sa kaplnka opakovane stávala terčom
kaplniek sa vyskytujú v susednom Rakúsku. Analógie bude
vandalov. Vstupné mreže boli viackrát poškodené,
potrebné hľadať vo vinohradníckych oblastiach Dolného
ukradnutá bola aj moderná, z pamiatkového hľadiska
Rakúska.
bezcenná drevená plastika sv. Urbana. V posledných
V kaplnke sa konali bohoslužby 25. mája, na sviatok
rokoch pribúdali poškodenia omietok sprejovými farbami
sv. Urbana. Pre vínnu révu a vinohradníkov bolo obdobie
a kameňmi porozbíjané škridly. Hrozba zatekania krovu
koncom mája mimoriadne dôležité. Končila sa hrozba
a následné narušenie stropnej klenby si vynútili obnovu
nebezpečných jarných mrazov a začínali sa práce vo
strešnej krytiny. Financovaná bola z rozpočtu mesta
vinohrade. Dobrá úroda zaručovala vinohradníkom
Stupava a uskutočnila sa začiatkom augusta 2012 pri
zisk a prosperitu. Bohoslužieb v poľných kaplnkách sa
príležitosti posvätenia neďaleko stojacej kópie sochy
zúčastňovalo veľa ľudí. Procesia veriacich sa zhromaždila
sv. Anny. Súčasne bolo vyčistené
aj okolie kaplnky od náletových
krovín.
Kaplnka si však vyžadovala
dôslednejšiu obnovu, vybudovanie
drenážneho systému na odvod
dažďovej vody z jej blízkosti
a celkovú úpravu okolia. Na túto
náročnú a potrebnú prácu sa podujali
členovia občianskeho združenia
Mástsky
potravinový
spolok
v Stupave (Imrich Horínek, Jozef
Fabian, Svetozár Prokeš, Roman
Gašpárek, Anton Gama, Vladimír
Roman, Tibor Požgay, Vladimír
Lachkovič,
Peter
Lachkovič,
Anton Gorbár, Peter Krajčír, Jozef
Veselovský, Miroslav Kalivoda,
Ján Bobák, Robert Daráš, Šebestian
Ščasný, Peter Semanco a čestný
člen Ján Suchý), založeného v roku
2012. Práce na obnove kaplnky sa Kaplnka sv. Urbana po obnove. Foto: Milan Greguš, 2013.
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Jednoduchá vinohradnícka Kaplnka sv. Urbana bola
v minulosti bez mreží, a tak bola voľne prístupná
vinohradníkom a pocestným. Vyhotovenie a osadenie
kovaných mreží by vyžadovalo nemalé finančné prostriedky a pri jednoduchých vidieckych kaplnkách bolo aj
zbytočné. Dnes je situácia v spoločnosti iná, obavy pred
vandalizmom prinútili realizátorov obnovy osadiť do
vstupných otvorov kaplnky mreže. Na západnej vstupnej
strane sú otváracie dvojkrídlové mreže, bočné mreže sú
osadené fixne. Konečnou úpravou bol vápenný náter fasády
a vyplnenie okolia kaplnky jemným štrkom. Nevykonalo
sa zatiaľ osadenie kovaného kríža na vrchole strechy
kaplnky. Pôvodný kríž sa nezachoval, pravdepodobne bol
odstránený pri obnove krovu v roku 1951. Zavŕšenie strechy
kresťanských sakrálnych objektov krížom je však ustálenou
ikonografickou symbolikou.
Obnovu Kaplnky sv. Urbana uskutočnil Mástsky
potravinový spolok v Stupave. Jeho členovia okrem
dobrovoľníckych brigád prispeli aj finančným darom.
Formou verejnej zbierky prispeli na obnovu kaplnky
obyvatelia Mástu: Albína Fúsková, Mária Maderová
,Ján Kohútek, pani Demetrová, Karol Kostka, Helena
Belošičová, Miroslav Kalivoda, Jozef Pír, Miroslav a Andrej
Kováč, Alojz Štefek, Fero Slezák, Klára Tomkovičová,
Ferdinand Kovács, Leopold Slezák, Vlado Lachkovič,
Ján Polák, Svetozár Prokeš, Peter Semanco, Štefan Polák,
Eva Lachkovičová, Roman Gašpárek, Fero Mader,
Leonka Vaneková, Jozef Kubovič, Jarka Banovičová,
Mária Turanská, Marta Draškovičová, Bohuš Mračko,
Eva Gašparovičová, Tonka Slezáková, Helena Bobáková,
Eva Buchtová, Fero Stríbrnský, Marta Horínková, Viera
Kalivodová, Marta Bubničová - Puškáčová, Jozef Granec,
Mária Kostková, Ernest a Anežka Belošič, Ľubomír Miščík,
Peter Muškát, Mário Janík, Ľubomír Dobrovodský, za
spoločenstvo sv. Ruženca – pani Horínková, pani Kohútková a jeden neznámy darca. Okrem nich sponzorsky prispeli
aj firmy a organizácie: Rímskokatolícka farnosť Stupava,
Mesto Stupava, MKIC Stupava, Agroservis Stupava s. r. o.,
ProfiRent, s. r. o. Stupava, Anton Stankovský – Spojovací
materiál, Autodoprava – Tibor Požgay, Róbert Daráš – Roty,
Bohuslav Blecha – BOBO a Farské spoločenstvo Stupava.
Obnovená kaplnka bola slávnostne posvätená pri príležitosti mástskych hodov 17. augusta 2012. Okrem stupavského farára Mons. Félixa Mikulu sa jej zúčastnil primátor
mesta Stupava Pavel Slezák, členovia Mástskeho potravinového spolku a široká verejnosť. Oslava pokračovala
hodovou zábavou vo dvore Mestskej knižnice Ruda Morica
v Stupave.3 Členovia Mástskeho potravinového spolku svojím obetavým úsilím dokázali vzácnej kaplnke predĺžiť
životnosť a vrátiť jej dôstojný a reprezentatívny vzhľad.

Sekundárne domurovaná výplň južného otvoru kaplnky.
Foto: Milan Kubíček, 2013.

okolo kaplnky, kde mali vďaka bočným otvorom lepší
výhľad na celebrujúceho kňaza, a tým aj hlbšiu účasť na
bohoslužbe.
Práce na vybudovaní drenáže a odstránení murovaných výplní boli vykonané 8. júna 2012. Brigádu
zorganizoval Mástsky potravinový spolok v Stupave;
zúčastnila sa na nej opäť väčšina členov spolku aj jeho
sympatizanti. Okolo kaplnky bola v hĺbke základu
uložená perforovaná drenážna rúra zasypaná štrkom.
Zvod prechádza popod poľnú cestu a vyúsťuje vo svahu
pod cestou. Postupne boli odstránené aj tehlové výplne
otvorov v severnej a južnej stene a otvorenie dutiny pod
oltárnou menzou symbolizujúcou Boží hrob. Kaplnka
týmto zásahom získala pôvodný vzhľad, ktorý vyniká
ľahkosťou a vzdušnosťou.
Práce na obnove kaplnky pokračovali v letných
mesiacoch. Nasledovala oprava nedávneho nevhodne
riešeného prestrešenia, oplechovania štítu a osadenia
dažďových rín so zvodmi. V čelnom štíte bola obnovená
pôvodná podlomenica a oplechovanie štítu a dažďové
ríny boli pre ich nevhodnosť na barokovej kaplnke
odstránené. V júli bola realizovaná v celej ploche nová
vonkajšia fasáda, vo vnútri sa pristúpilo len k lokálnym
opravám omietky. Použitá bola tradičná omietka zo
zmesi haseného vápna a piesku. Napokon bol odstránený
novodobý cementový poter na podlahe kaplnky a nahradený bol pôvodnými, nasucho kladenými plochými
kameňmi, ktoré sa zachovali pod cementovým poterom.
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Za informácie ďakujem p. Jánovi Suchému z Mástu.
Mástske hody – šeci spívali aj tancovali. In: Podpajštúnske zvesti,
r. 15., 2013, č. 9, s. 5.
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Reštaurovanie kríža
S MáriOU MagdalénOU
Peter Sojka

Kamenný kríž s Máriou Magdalénou modliacou sa pod krížom na stupavskom Námestí sv. Trojice je klasicistickou pamiatkou
zo začiatku 19. storočia. Poveternostné vplyvy a neodborné zásahy zapríčinili degradáciu vzácnej pamiatky. Z tohto dôvodu
sa v roku 2008 pristúpilo k jej odbornému reštaurovaniu.

Mária Magdaléna patrí do galérie najpopulárnejších
svätíc. Jej biblický príbeh sa stal námetom a inšpiráciou
pre mnohých umelcov, maliarov a sochárov. Spolu
s inými ženami bola svedkom kľúčových udalostí v živote
Ježiša Krista – jeho ukrižovania a ukladania do hrobu. Po
sobote išla dodatočne pomazať jeho telo a ako sa hovorí
v Evanjeliu podľa Jána, na Veľkonočnú nedeľu ráno ako
prvá uvidela vzkrieseného Ježiša.
Mária Magdaléna je však niekedy stotožňovaná aj
s inou postavou – sestrou Marty z Betánie. Legenda ju spája
aj s hriešnicou, ktorá v dome farizeja Šimona pomazala

Ježišovi nohy vonnou masťou. Príbehy biblickej Márie
Magdalény boli obohacované udalosťami zo života týchto
žien a doplňované aj údajmi z apokryfných textov. Takto
vznikla o jej živote kompilovaná legenda. Napriek tomu,
že je vzdialená od pôvodného biblického príbehu, stala sa
najrozšírenejšou a vžitou. Podľa nej bola Mária Magdaléna
neviestkou, ktorá sa obrátila a v kajúcnej pokore sa stala
Kristovou nasledovníčkou. Tento rámec sa napokon
stal aj vzorom pre jej zobrazovanie v umení. Často býva
zobrazovaná s rozpustenými vlasmi (symbol neviestky),
pri nohách máva svoj typický atribút – nádobku s masťou.

Kríž s Máriou Magdalénou, stav pred reštaurovaním.
Foto: Katarína Škandíková, 2008.

Kríž s Máriou Magdalénou, stav po reštaurovaní.
Foto: Peter Sojka, 2008.
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Prítomný býva aj kríž, kniha alebo lebka. Mária sa narodila
a bývala v meste Magdala, ležiaceho na západnom brehu
Genezaretského jazera. Kedže v Novom zákone sa objavuje
viacero postáv s menom Mária, bolo jej meno upresnené
prídomkom "z Magdaly". Transformovaním vzniklo jej
rozšírené ľudové pomenovanie Mária Magdaléna.
Stupavská plastika z roku 1811 zobrazuje
Máriu Magdalénu ležiacu na kameňoch pod krížom
s nepokrytými dlhými vlasmi. Sochár ju stvárnil
v adorujúcej, pololežiacej polohe so zopätými rukami.
Z kríža na ňu hľadí ukrižovaný Kristus, ich pohľady sa
stretávajú. Tento kamenný kríž stál pôvodne na inom
mieste, pred stupavskou Kaplnkou sv. Vendelína. Koncom
päťdesiatych rokov 20. storočia bol premiestnený na
Námestie sv. Trojice a osadený pri severnej strane Kostola
sv. Štefana, kde stojí až dodnes. Podľa zachovaného
údaja vysekaného na zadnej strane podstavca bol kríž
zhotovený v roku 1811 a v roku 1864 sa uskutočnila
jeho renovácia (RENOWIRT 1864). Na čelnej strane sa
na podstavci nachádza text: CrVX / saLVatorI / DoMIno /
IesV ChrIsto / pIo Voto / reXVreXIt / I.P. T.B. / V preklade:
Kríž Spasiteľa Ježiša Krista v zbožnej úcte postavili: I. P.
a T. B. Chronostikon v nápise potvrdzuje vročenie kríža do
roku 1811 a iniciály za textom pravdepodobne označujú
mená donátorov, ktoré sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Dôvodom na reštaurovanie kríža bol jeho technický
stav. Mal poškodenú statiku a negatívne stopy na ňom
zanechali aj poveternostné podmienky, ktoré spôsobili

zvetranie a degradáciu častí kamennej hmoty, a neodborné
zásahy ľudí, napríklad nevhodné farebné nátery použité
pri jeho renovácii.
Aby sa zamedzilo ďalšej skaze kríža a aby kríž čo
najvernejšie odrážal pôvodnú podobu, bolo ho potrebné
zreštaurovať. Samotnému reštaurovaniu však predchádzal
umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum. Na základe
jeho výsledkov a s prihliadnutím na stanovenú metodiku
práce bol vypracovaný návrh na optimálny výtvarnoreštaurátorský a technologický postup. Súčasťou tohto
návrhu bola grafická a fotografická dokumentácia
pamiatky, zachytávajúca jej stav pred reštaurovaním
i priebeh sondážneho prieskumu. Ďalšími súčasťami
návrhu boli dokumentácia fyzikálno-chemického rozboru
odobratých vzoriek polychrómie a následné skúmanie
vzoriek pod mikroskopom. Ukázalo sa, že zvyšky farby
na kríži sú sekundárne. Znamenalo to, že kríž bol pôvodne
zhotovený z kameňa bez farebnej povrchovej úpravy.
Petrografický rozbor vzoriek hornín potvrdil, že materiál,
z ktorého je kríž vysekaný, je pieskovec a detritický
vápenec. Prieskum určil príčiny poškodenia, čo bol hlavný
predpoklad na stanovenie spôsobu sanácie, konzervácie
a celého reštaurovania kríža v exteriéri.
Po dôkladnom zvážení všetkých poznatkov
a schválení navrhovaného riešenia, predloženého
v textovej i grafickej podobe, nasledovalo reštaurovanie
pamiatky. Predovšetkým bolo treba vyrovnať narušenú
statiku kríža, a to aj za pomoci šikovných Stupavčanov

Podstavec kríža s Máriou Magdalénou, stav pred reštaurovaním.
Foto: Peter Sojka, 2008.

Podstavec kríža s Máriou Magdalénou, stav po reštaurovaní.
Foto: Peter Sojka, 2008.

102

pamiatky

Plastika Márie Magdalény pod krížom, stav pred reštaurovaním.
Foto: Peter Sojka, 2008.

Plastika Márie Magdalény pod krížom, stav po reštaurovaní.
Foto: Peter Sojka, 2008.

a ťažkých mechanizmov. Potom nasledovalo očistenie
povrchu od uhlíkového depozitu, farebných premalieb,
usadenín prachu a mikroflóry pomocou chelatónovej AV
pasty a náležitých roztokov a lokálna fixáž uvoľnených
častí kamennej hmoty. Stupeň zasolenia a charakter soli
stopových kyselín z ovzdušia určili analýzy vzoriek
odobratých pred realizáciou. Dôležité bolo odsolenie kríža
destilovanou vodou a zábalmi z buničitej vaty. Nato sa
pristúpilo k doplneniu, výtvarnému zjednoteniu a sceleniu
chýbajúcich častí a rušivých detailov vopred odskúšaným
tmelom z umelého kameňa, ktorý mal pevnosť, farebnosť

a štruktúru zhodnú s pôvodným kameňom. Scelovalo sa
na základe zachovaných fragmentov, ikonografického
rozboru a staršej fotografickej dokumentácie pomocou
analogického materiálu. Chýbajúce ruky Márie Magdalény pod krížom som vytvoril z umelého kameňa tak, že
som ich domodeloval z hliny podľa získaných analógií.
Nasledovalo vyhotovenie silikónovej formy, do ktorej
sa natlačila pieskovcová hmota. Takto vyrobené ruky
sa osadili a prilepili na nerezový tŕň. Posledná úprava
spočívala v napustení kríža spevňujúcim hydrofóbnym
organokremičitanom. Všetky dôležité detaily pri reštaurovaní kríža sú písomne i fotograficky zaznamenané.
Reštaurovaním, ktoré som vykonal v máji až júli 2008
(rok obnovy bol vysekaný na zadnej strane podstavca), sa
táto pamiatka zachránila a predĺžila sa jej životnosť. Kríž
s Máriou Magdalénou nadobudol dôstojnú podobu, čím
sa podčiarkla aj jeho kultúrna hodnota.
Na záver by som chcel poďakovať pánovi farárovi
Mons. Félixovi Mikulovi za ochotu a ústretovosť pri
práci a Milanovi Gregušovi za poskytnutie písomných materiálov na doplnenie chýbajúceho textu
v spodnej časti kríža.

Datovanie zhotovenia a obnovy kríža s Máriou Magdalénou.
Foto: Milan Greguš, 2008.

103

pamiatky

SZYLLABOV KRÍŽ
Milan Greguš
Obmedzovanie práva loviť zver poddaným sa začalo už v 11. storočí a odvtedy možno datovať aj porušovanie týchto zákazov,
teda pytliactvo. Vychýrená pálffyovská a neskôr károlyiovská zvernica v Stupave bola lákavým miestom nielen pre jej
majiteľa a pozývaných hostí, ale aj pre domácich pytliakov.
Pytliactvo bolo v lesoch Malých Karpát pomerne
rozšírené a toto „remeslo“ po otcoch nezriedka prevzali aj
ich synovia. Pytliaci pochádzali prevažne z chudobnejších
rodín. Nedovoleným chytaním a zabíjaním zveri si
zabezpečovali zdroj mäsa, prípadne financie za jeho
pokútny predaj. Popri odvahe pytliaci vynikali dobrou
znalosťou terénu a šikovnosťou pri love zveri. Za krádež im
hrozili finančné pokuty, prípadne aj väzenie. Usvedčenie
z pytliactva bolo však veľmi obtiažne. Ideálne bolo chytiť
vinníka priamo pri čine, čo bolo jednou z úloh hájnikov,
lesníkov a revírnikov. Napriek príbuznej vášni k lovu
stáli títo ľudia na dvoch stranách barikád. Ich vzájomné
nepriateľstvo sa často končievalo zraneniami, no nezriedka
dokonca aj smrťou. Pamiatkami na ne zostali viaceré kríže
osadené v chotároch Stupavy a Lozorna.

Szyllabov kríž, stav po obnove v roku 2006.
Foto: Milan Greguš, 2012.
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Jedno z najtragickejších stretnutí medzi revírnikom
a pytliakom sa odohralo v stupavskom revíri 12. októbra
1880 na ceste medzi poľovníckou chatou Červený
domček a Lozornom.1 Svedčí o tom nápis na pamätnom
kríži, ktorý dal na mieste nešťastia osadiť vtedajší majiteľ
stupavského veľkostatku gróf Alojz (Alajos) Károlyi.
Obeťou sa stal 48-ročný panský revírnik Leopold
Szyllaba.
Pálffyovci a Károlyiovci vlastnili na západnom Slovensku rozsiahle lesné plochy a poľovné revíry, ktoré
boli zdrojom ich finančných príjmov a prostriedkom na
udržiavanie spoločenskej prestíže. Veľké lesné a poľovné
hospodárstva si však vyžadovali primeranú ochranu
a odbornú starostlivosť, preto na svojich panstvách a veľkostatkoch zamestnávali viacerých odborníkov. Hospodárenie v stupavskom revíri zabezpečovala panská lesná
správa a im podriadení zamestnanci, revírnici a hájnici,
bývajúci v horárňach a hájovniach. Pre nedostatok
domáceho odborného personálu si majitelia veľkostatkov
často pozývali odborníkov zo vzdialenejších miest,
najčastejšie z Moravy, Čiech, prípadne z Rakúska. Takto
sa začiatkom 19. storočia dostala do Stupavy aj rodina
Syllabovcov (Szillaba, Szyllaba, Sillaba)2, ktorá má svoje
korene v Čechách. Ako prví sa na Károlyiho stupavskom
veľkostatku usadili lesníci (pravdepodobne bratia) Karol
a Tadeáš Leopold Szyllabovci v prvej tretine 19. storočia.
Z cirkevných matrík sa dozvedáme, že Karol s manželkou
býval vo Vysokej pri Morave, Borinke a nakoniec
v Stupave. Povolanie a bydlisko otca zapísal kňaz do
matriky pri príležitosti krstu ich detí.3
V zápise o sobáši Tadeáša Leopolda Szyllabu sa
dozvedáme viac. Kňaz zapísal do cirkevnej matriky, že
pochádzal zo stredočeskej obce Smilkov (okr. Beroun).
Zatiaľ nevedno, kedy prišiel do Stupavy prvýkrát, no 19.
októbra 1831 si ako 26-ročný zobral v stupavskom kostole
za manželku Annu, dcéru stupavského stolárskeho majstra
Ambróza Neffa. O spoločenskom statuse sobášených
a ich rodín svedčia aj mená svadobných svedkov. Boli nimi
panský účtovník (rationista) František Gottwald a panský
hospodársky správca (frumentarius) Ján Litsauer.4 Mladý
pár býval v usadlosti západne od Stupavy s názvom Malý
Háj (Erdőcske), kde sa im v roku 1833 narodil prvý syn
Ernest Anton Tadeáš.5 Potom sa rodina presťahovala na
majer Leopoldshof, ktorý sa v tom čase nachádzal neďaleko
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Zápis v stupavskej matrike zomrelých o tragickom úmrtí lesníka Leopolda Szyllabu

Záhorskej Bystrice (dnes v zástavbe). Tu sa v roku 1836 narodil syn Leopold, neskorší lesník a hlavná postava tohto príbehu.6 O dva roky neskôr pribudla manželom dcéra Anna.7
Leopold Szyllaba išiel v dráhe svojho otca – tiež
sa stal lesníkom a zamestnanie našiel na stupavskom
veľkostatku grófa Károlyiho. Bližšie údaje o jeho sobáši
sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Z matriky krstených vieme,
že s manželkou Františkou, rod. Švabovou (Schvab,
Schwab), sa im narodili štyri deti. Všetky boli pokrstené
v stupavskom kostole. Prvý syn Ľudovít Anton Leopold
sa narodil v roku 18728, o rok neskôr sa narodil ďalší syn
Viktor Anton Ernest9 a v roku 1875 dcéra Františka Anna10.
V roku 1876 im pribudol syn Emil Anton11, neskorší kňaz
Spoločnosti Ježišovej. Patril medzi kľúčové postavy
výstavby secesného Kostola sv. Alžbety v Bratislave
(Modrý kostol), kde aj neskôr ako kňaz pôsobil. Bol
spoluzakladateľom Ústrednej charity na Slovensku,
pôsobil ako gymnaziálny profesor a superior Kongregácie
sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.12 Napísal aj viacero kníh
z oblasti teológie a histórie.
K tragédii v rodine došlo 12. októbra 1880, keď
45-ročného lesníka Leopolda Szyllabu zastrelil v lese
pytliak Martin Dujnič (s prezývkou Míček). Nezvyčajné
je, že správu o tejto nevšednej udalosti nepriniesli
vtedajšie hlavné lokálne denníky Preßburger Zeitung,
Westungarischer Grenzbote ani Pozsonyvidéki Lapok.
Informáciu sa podarilo nájsť v slovenskom časopise Obzor,
ktorý v Skalici vydával Daniel Lichard. Pre autentickosť
uvádzame uverejnený príspevok v doslovnom prepise:
Obrázok z lesníckeho života. Na prešporskom Záhorí,
v lesoch slovenskej dediny Lozorna, grófovi Károlyimu zo
Stupavy náležitých, udala sa tyto dni nasledujúca smutná
príhoda: Menovaný veľmož poloval sám na jeleňov
a jednoho z nich podstrelil; že ale polovníckeho psa nemal
pri sebe, ranený jelen ztratil sa v húšti a strelec vrátil sa
do kaštiela v Stupave, Leop. Syllaba, s paňským jágrom
Košackým a jeho synkom do lesov lozorňanských, aby
hľadali podstreleného jelena. Sotva že polhodinku kráčali
v lese, Košackýho synčok zbadal pod jedným zvaleným
bukom ohník, pri ňom chlapa s puškou, o peň stromu
opretou. Všetci traja zastali, a Syllaba poznal hneď v tom
chlapovi krádežného strelca, jakéhosi Míšeka, ktorý tam
piekol si zemiaky v pahrabe. Syllaba privolá mu zďaleka:
"Poddaj sa!" miesto odpovedi Míšek vstane, pochytí pušku

a vypalí. V tom okamihu Syllaba klesnul zastrelený na
zem; zločincova gulka vrazila mu práve ces oko do hlavy.
Košacký vidiac padlého v krvi ležať, priloží pušku a vypálí,
tak že na túto ranu i zločinec, v kolene strelený padnul.
Všetko to stalo sa v dakoľkých okamihoch. Košacký a syn
spechali bez odkladu do Lozorna o pomoc, a keď vrátili sa
s vozom a húfom všakovak ozbrojených obyvateľov, našli
už Míšeka na okraji lesa s nohou poviazanou; keď ale videl
toľké ľudstvo, poddal sa bez odporu. - Nešťastný Syllaba
bol u prítomnosti grófskej rodiny a početného ľudstva
v Stupave pohrobený, Míšek ale, Stupavčan, kr. trestnému
súdu v Prešporku dodaný. Gróf Károlyi úbohej vdovici
prisľúbil, že o ňu a jej siroty pečovať bude.
Tento smutný príbeh opisuje vo svojej spomienkovej
knihe stupavský lesný hospodár a vášnivý poľovník gróf

Brigáda Turistického oddielu Lozorno na obnove Szyllabovho kríža.
Foto: Alojz Dvoran, 2008.
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uviedol farár v matrike, že rodina
bývala v lokalite Sady (Sadi).18
Lokalita Sady sa nachádzala
v stupavskom parku – približne na
ploche od tenisového areálu s hotelom, pokračujúc penziónom Intenzíva až po cestu smerujúcu do Borinky.
Na mieste tragédie dal gróf
Alojz Károlyi postaviť kríž.
V jeho spodnej časti je dvojjazyčný
desaťriadkový text. Prepis nemeckého textu: An dieser Stell / wurde
mein lieber Schweißjüger / Leopold
SZÝLLABA / in treuer und muthiger
/ Pflichterfüllung / am 12. Oktob.
1880 / vom Raubschützen / Martin
Dujnič miček / erschossen. Prepis
slovenského textu: Na tomto mieste
/ bol moj milý myslivec / Leopold
SZÝLLABA / pri konání svojej
vernej / a neohroženej služby / 12.
Členovia Turistického oddielu Lozorno, účastníci obnovy Szyllabovho kríža.
Foto: Alojz Dvoran, 2008.
rijna 1880 od zákerníka / Martina
Dujnič míčka / zastrelen. Pod
textovými tabuľami je v spodnej časti uvedené meno
Ľudovít Károlyi.14 V čase tragédie mal len osem rokov,
donátora kríža: GRAF ALOIS KAROLYI.
pamätal sa na ňu však z rozprávania lesníka Antona
Pamätný kríž rokmi chátral, v roku 2006 ho obnovil
Hoffmanna.15 Knihu zostavoval na sklonku života, a tak
Turistický oddiel z Lozorna pod vedením Alojza Dvorana.
zrejme časový odstup a sprostredkovanie informácie boli
Po obnove ho 7. októbra 2006 posvätil lozorniansky farár
dôsledkom mierne odlišnej, a zrejme nie celkom vernej
vdp. Ján Mozoľa. Kríž však už nestojí na svojom pôvodnom
interpretácie udalosti.
mieste. V rámci jeho obnovy bol premiestnený o nieStrata muža a živiteľa rodiny dostávala matku
s malými deťmi do veľkých existenčných problémov.
koľko desiatok metrov bližšie k turistickému chodníku.19
Gróf Alojz Károlyi podľa správy v časopise Obzor sľúbil
Leopold Szyllaba, žiaľ, nebol poslednou obeťou
vdove pomôcť so zabezpečením sirôt. Najstaršie zo
nevraživosti medzi lesníkmi a pytliakmi. O polstoročie
štyroch detí malo len osem rokov. Trápenie vdovy sa však
neskôr, opäť medzi Lozornom a Stupavou, sa zopakovala
smrťou manžela neskončilo. Rok po jeho smrti zomrel na
podobná tragédia. Tentoraz zastrelil lesník pytliaka,
tuberkulózu len osemročný syn Viktor16 a v roku 1883 sa
v lese pribudol nový kríž a svetu ďalšia mladá vdova
jej narodila nemanželská dcéra Hermína.17 V roku 1880
a dieťa bez otca.
Poznámky
1
2
3

4
5
6
7
8

Od poľovníckej chaty Červený domček vedie ku Szyllabovmu krížu
turistický chodník značený žltou farbou. Vzdialenosť od chaty je
približne 0,5 hod. chôdze.
Rodina Syllabovcov usadená v Stupave používala verziu svojho
priezviska v maďarskej ortografii – Szyllaba.
Karol si zobral za manželku Annu, rod. Schimekovú (Schimegg,
Schümegg), 4. 1. 1823 bol vo Vysokej pri Morave pokrstený ich syn
Ignác Peter a 22. 9. 1833 dcéra Antónia Terézia; 2. 3. 1828
v Borinke syn Jozef; 2. 2. 1831 v Stupave syn František a 6. 1. 1836
syn Ernest. V roku 1831 je uvedený ako lesník v Borinke (Pajštúne),
v roku 1833 ako lesník vo Vysokej pri Morave a v roku 1836 ako
lesník v Stupave. Štátny archív v Bratislave (ďalej len ŠABA),
Zbierka cirkevných matrík (ďalej len ZCK), matriky krstených
v Stupave a vo Vysokej pri Morave.
ŠABA, ZCK, matrika č. 2165, s. 384.
Pokrstený 30. 1. 1833. ŠABA, ZCK, matrika č. 2162, s. 47.
Pokrstený 7. 7. 1836 v Záhorskej Bystrici. ŠABA, ZCK, matrika
č. 599, s. 135.
Pokrstená 7. 5. 1838 v Záhorskej Bystrici. ŠABA, ZCK, matrika
č. 599, s. 152.
Narodený 15. 8. 1872. ŠABA, ZCK, matrika č. 2163, s. 194.
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9 Narodený 18. 12. 1873. ŠABA, ZCK, matrika č. 2163, s. 227.
10 Pokrstená 30. 3. 1875. ŠABA, ZCK, matrika č. 2163, s. 257.
11 Dr. Emil Szyllaba, narodený 12. 11. 1876. ŠABA, ZCK, matrika
č. 2164, s. 21.
12 HAĽKO, Jozef: Modrý kostol. Dejiny kostola sv. Alžbety
v Bratislave. Bratislava: Lúč 2006, s. 50.
HULJAKOVÁ, Adriana: Dejiny Kongregácie sestier Najsvätejšieho
spasiteľa na Slovensku 1896 – 1949. UKB RCBF, diplomová práca
1999.
13 Obrázok z lesníckeho života. In: Obzor, r. 17., č. 33, 25. 11. 1880, s.
260.
14 KÁROLYI, Ľudovít: Život zasvätený poľovníctvu. Bratislava:
PaRPRESS 1994, s. 24.
15 Anton Hoffmann de Kamitz (1838 – 1918), rodák z Vysokej pri
Morave, hlavný lesný správca stupavského panstva.
16 Zomrel 13. 5. 1881. ŠABA, ZCK, matrika č. 2168, s. 154.
17 Hermína Mária Anna, narodená 11. 4. 1883. ŠABA, ZCK, matrika
č. 2168, s. 166.
18 ŠABA, ZCK, matrika č. 2168, s. 146.
19 DVORAN, Alojz: Informácie o aktivitách turistického oddielu.
In: Lozorno – spravodaj obce, č. 3, 2006, str. 7.
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KONZERVÁCIA NÁHROBNÍKA
Z ROKU 1706
Milan Greguš
V predchádzajúcom čísle ročenky sme čitateľom priblížili dva najstaršie a umelecky cenné náhrobníky na starom katolíckom
cintoríne v Stupave.1 Propagačná iniciatíva pokračovala fyzickou záchranou najstaršieho z nich – ranobarokového
náhrobníka z roku 1706. Akciu v roku 2013 realizovalo občianske združenie Pour Art s finančnou podporou Nadačného
fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Projekt a žiadosť o finančný príspevok v sume 1 500
eur sme adresovali do programu Zachráňme pamiatky
2013 v Nadačnom fonde Telekom. Cieľom záchrany
náhrobníka bola oprava poškodenia jeho základovej časti,
očistenie povrchu od nečistôt a celková konzervácia.
Projekt počítal s premiestnením náhrobníka do ateliéru
reštaurátora a po ukončení konzervačných prác s jeho
opätovným osadením na pôvodnom mieste. Projektu bola
pridelená len tretina požadovanej sumy a táto skutočnosť
ohrozovala jeho realizáciu. Vďaka zanieteniu pre záchranu
kultúrnej pamiatky a ústretovému gestu reštaurátora Mgr.
Art. Martina Šeniglu sme v marci podpísali zmluvu
o poskytnutí grantu.

vyzdvihnutie. Zdanlivo jednoduchú úlohu skomplikoval
nečakaný objav. Pri odkopávaní náhrobníka sme zistili,
že v zemi sa nachádza sekundárne zapustený hranolovitý
podstavec s cennou plastickou výzdobou. Výška
podstavca zapusteného v zemi bola 115 cm, na jeho
vyzdvihnutie sme využili stavebný bager.
Stĺpový podstavec štvorcového pôdorysu je sekaný
na štyri pohľadové strany. Od spodnej časti sa člení
kamenárskym spracovaním na tri plochy. Prvou je na
hrubo sekaný podzemný základ štvorcovej proporcie.
Nasleduje pätka štvorcovej proporcie s malou rímsou
nadväzujúcou na driek. V drieku s kvádrovou proporciou
sú sekané stredne hlboké reliéfy na každej pohľadovej
strane. Stĺpový podstavec ukončuje hlavica. Na čelnej
strane podstavca (orientovanej na juh) je reliéfne sekaný
symbol smrti a zániku – ľudská lebka s prekríženými
kosťami, cez ktoré sa prepletá had. Na strane orientovanej

Odkopanie a prevoz náhrobníka
So súhlasom vlastníka pamiatky (mesto Stupava)
sme 26. júna pristúpili k odkopaniu a prevezeniu náhrobníka do reštaurátorského
ateliéru. Náhrobník sa skladá
z dvoch kamenných kusov, stĺpového podstavca štvorcového
pôdorysu a oválnej kartuše s krížovým nadstavcom. Obidva kusy
boli spojené kovaným trnom
zaliatym olovenou plombou. Pri
snahe vandalov povaliť ho prišlo
k uvoľneniu trnu a k poodlamovaniu ríms v styku kamenných
častí. Najvážnejšie poškodenia sú
však na kamennej hmote, ktorá
sa drolí, a jemné reliéfy a text
v kartušiach strácajú na detailnosti
vypracovania. Odhadovaný objem
a hmotnosť poškodeného náhrobníka hrozil pri ďalšej manipulácii
novou deštrukciou. Z tohto dôvodu
bola oddelená vrchná časť od
stĺpového podstavca. Nasledovalo
odkopávanie základovej časti a jej Vyzdvihovanie stĺpového podstavca náhrobníka. Foto: Milan Greguš, 2013.
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Textová kartuša náhrobníka, stav po konzervácii. Foto: Milan Greguš, 2013.

na východ je ďalší reliéfny symbol, ktorý zatiaľ interpretujeme ako okrídlené presýpacie hodiny. Presnejšia
interpretácia si bude vyžadovať ďalší výskum. Rovnaký
symbol okrídlených presýpacích hodín sa vyskytuje aj na
renesančných náhrobníkoch na evanjelickom cintoríne vo

Stĺpový podstavec náhrobníka, stav po konzervácii.
Foto: Milan Greguš, 2013.
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Svätom Jure. Plastická výzdoba na
tretej pohľadovej strane podstavca
(orientovanej na sever) je zvetraná,
čo sťažuje jej čitateľnosť. V reliéfe je znázornená postava, držiaca v pravej ruke kosu, v ľavej
rýľ (?). Na štvrtej strane (orientovanej na západ) sa nachádza
reliéfna ozdobná ružica. Predpokladáme,
že
k
zapusteniu
podstavca do zeme prišlo
v pomerne nedávnej dobe, snáď
už pri premiestnení náhrobníka
na cintorín z pôvodného miesta.
Dôvodom mohla byť obava
z prípadnej nestability a úmyselného poškodzovania. Stĺpový
podstavec má výšku 112 cm, šírku
32 cm a hĺbku 32 cm. Kartuša
s krížovým nadstavcom má výšku
116 cm, šírku 71 cm a hĺbku 16 cm.

Priebeh konzervačných prác
Náhrobník je sekaný do jemnozrnného pieskovca,
zrejme z blízkych dostupných lomov – oblasť
juhozápadného Slovenska alebo Dolného Rakúska.
Reliéfy sú sekané, na kartušiach pomerne jemne,
s citom pre detail. Na stĺpovom podstavci je
sekaný stredne hlboký reliéf. Najprv sa pristúpilo
k čisteniu náhrobníka mechanickou cestou. Nasledovalo
čistenie chemickými prostriedkami, ktoré zbavilo povrch
cementových povlakov a biologických materiálov.
Proces sa opakoval počas dvoch týždňov napúšťaním
a vysúšaním kamennej hmoty. Čistenie sa zameralo na
odstránenie nečistôt a depozitu neinvazívnou cestou.
Počas čistenia boli zistené farebné úpravy povrchu
kamennej hmoty (čierna a červená). Zvyšky farebných
vrstiev sú aplikované bez podkladu priamo na povrch
hmoty. Celkové zachovanie má len symbolický charakter,
dôležitý však pri realizácii reštaurátorského výskumu.
Kvôli prípadnému neskoršiemu výskumu a zhodnoteniu
diela zostali ponechané vrstvy, ktoré sú pevne spojené
s kamennou hmotou. Z rovnakého dôvodu boli ponechané
aj všetky vrstvy, ktorých odstránenie by odoberalo
z hmoty kameňa.
Po očistení do požadovaného stavu sa prešlo ku
celoplošnej petrifikácii kamennej hmoty prípravkom
na spevnenie kameňa od firmy Remmers KSE 300.
Pri opakovanej aplikácii nanášanej štetcom v odstupe
niekoľkých dní bolo do kamennej hmoty nasiaknutých
9,3 litra spevňovacieho roztoku v pomere 5 – 2,9 – 1,4
litra. Nasledovalo vysúšanie kameňa prirodzenou cestou
po dobu troch týždňov. Pri skúšobnom vrte nasiakavosti
materiálu impregnácia dosiahla do hĺbky 3,5 – 5 cm. Po
vysušení kamennej hmoty dosiahla tvrdosť a odolnosť
kamennej hmoty diela požadovanú úroveň.
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Detail reliéfu symbolu smrti. Stav po konzervácii.
Foto: Milan Greguš, 2013.

Detail symbolu okrídlených presýpacích hodín. Stav po konzervácii.
Foto: Milan Greguš, 2013.

Očistenie a konzervácia diela prebehla podľa
očakávaní a bez komplikácií. Následne boli vykonané
armovania na najviac poškodených miestach (styk
kamenných častí a dosadanie kovového spojovacieho
trnu) s použitím epoxidového lepidla na kameň
a nerezovou armatúrou o hrúbke 0,5 cm v celkovej dĺžke
2,8 bm. Na spojenie častí je pripravený nerezový trn
štvorcovej základne s hranou 2 cm.
Ďalší osud náhrobníka
Predpokladáme, že v dohľadnom čase sa podarí
získať nové poznatky o umelecko-remeselnej hodnote

stupavského ranobarokového náhrobníka ako aj
o dôvode jeho zhotovenia, období premiestnenia
a zapustenia do zeme. Inšpirujúcim je objav typologicky
podobných náhrobníkov vo Svätom Jure: renesančný
náhrobník farára Jána Henricha Blendingera z roku
1646, dva renesančné náhrobníky z rokov 1648 a 1690
a barokový náhrobník z roku 1751.
Vzhľadom na nové zistenia, ktoré zvýšili umeleckú
hodnotu stupavského náhrobníka, sme ustúpili od
zámeru osadiť ho na pôvodné miesto. Vhodnejším a bezpečnejším sa javí uzavreté exteriérové
nádvorie stupavskej Kalvárie. Objekt je národnou

Detail postavy s kosou a rýľom. Stav po konzervácii.
Foto: Milan Greguš, 2013.

Detail reliéfu ružice. Stav po konzervácii.
Foto: Martin Šenigla, 2013.
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Uzavreté nádvorie stupavskej Kalvárie s empírovými náhrobníkmi. Foto: Milan Greguš, 2013.

kultúrnou pamiatkou, vlastník a Pamiatkový úrad
s umiestnením súhlasia. Osadenie zrenovovaného
náhrobníka z roku 1706 na Kalvárii sa uskutoční
v jarných mesiacoch v roku 2014. Ďalším
z cieľov záchrany stupavských pamiatok bude obnova
a konzervácia barokového náhrobníka z roku 1773, ktorý

sa nachádza na starom stupavskom cintoríne. Aj ten by
mal byť po obnove umiestnený na nádvorí Kalvárie.
V minulosti sem dal preniesť z cintorína dva empírové
náhrobníky stupavský farár Ignác Gond.2 Po dokončení
tohto projektu budú v areáli Kalvárie sústredené
najcennejšie pamiatky náhrobníkovej plastiky v Stupave.

Poznámky
1
2

Renesančný náhrobník zo Svätého Jura je typologicky zhodný
so stupavským náhrobníkom
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Ascher Matzel
- ZABUDNUTÝ STUPAVSKÝ VELIKÁN
Ľubica Hricová
Zo Stupavy pochádza nemálo mužov a žien, ktorí dokázali svojím spôsobom života, postojmi, slovami i činmi ovplyvniť
najbližšie okolie, mesto, krajinu. Jeden z nich získal začiatkom 19. storočia najvyššie ocenenia rakúskeho cisára i ruského
cára. Významne sa podieľal na pomoci chorým v období protitureckých bojov, viedol nemocnice, pomáhal v čase cholerovej
epidémie vo Viedni. Väčšinu svojho života pôsobil v metropole rakúskej monarchie. Dožil sa i splnenia svojej túžby, keď sa
jeden z jeho vnukov rozhodol študovať medicínu. Kto bol tento muž, aká bola jeho životná cesta a čo zanechal po sebe ďalším
generáciám? A aké písomné pramene nám o ňom toto všetko pripomenú?
Ascher Matzel
Základné dáta máme k dispozícii zo zdrojov encyklopedického charakteru, zväčša z 19. storočia v nemeckom jazyku. Z nich sa dozvedáme, že Ascher Matzel,
židovský humanista, ošetrovateľ či lekár, sa narodil
v roku 1763 v Stupave. Už ako sedemnásťročný
vstúpil do služieb židovskej nemocnice vo Viedni.
Tu preukázal svoju schopnosť bystrého úsudku,
horlivosť, užitočnosť a spoľahlivosť, a tak mu v roku
1799 zverili riadenie nemocnice, v ktorej predtým
dlhé roky pôsobil ako zástupca. Keď sa o tomto
pozoruhodnom mužovi dopočul cisár Jozef II. (bolo
to v období protitureckých bojov), vybral si ho do
vedenia nemocnice v pevnosti Leopoldstadt (t. č.
mestská časť Viedne) a neskôr za riaditeľa v Zemune
(v súčasnosti mestská časť Belehradu). Matzel sa
vyznačoval obchodníckym duchom, zručnosťou, obetavosťou, neúnavnosťou a toľkými cnosťami, že ho
panovník vyznamenal dekrétom a vzácnym briliantovým
prsteňom s vyrytým podpisom. Po skončení bojov Matzel
opäť prevzal vedenie viedenskej nemocnice. Nasledovalo
náročné obdobie skúšok, najmä v období francúzskej
invázie, ktoré výborne zvládol. Bol vzácnym vzorom
tolerancie, pretože aj v ľuďoch iného vierovyznania
a v nepriateľoch videl len človeka a brata. Cisár
František ho v roku 1813 vyznamenal zlatou medailou
a ruský cár Alexander mu udelil čestnú medailu za
zásluhy.1 O tomto druhom ocenení bude ešte reč nižšie,
keďže z ďalších dostupných zdrojov sa dozvedáme viac
zaujímavých detailov.
V roku 1814 bol Matzel zvolený za riaditeľa magazínu
vojenského spolku a za člena spolku pre vdovy a siroty
po padlých bojovníkoch. V roku 1830 postihla Európu
cholerová epidémia a postupne prenikala do jednotlivých
krajín a miest. Vo Viedni prepukla na jeseň v roku 1831, no
pramene uvádzajú, že Matzelovi bol už v roku 1830 zverený zdravotnícky komisariát v Rossau (mestská časť
Viedne). Nestačilo mu však venovať sa len vymedzenému

okruhu svojich povinností. Jeho živé nadšenie posúvalo
hranice jeho záujmov oveľa ďalej. Neobmedzoval sa
iba na vedenie inštitútu. Aktívne sa zapájal do liečby
každého prípadu a zároveň bol pre svojich podriadených
vzorom a učiteľom. Dokázal skĺbiť povolanie
a povinnosti, čo prinášalo bohaté ovocie. Až do staroby
sa tešil pevnému telesnému aj duševnému zdraviu.
Počas staroby mu boli potešením jeho vnúčatá. Jeden
z vnukov sa vybral na lekársku dráhu. Matzel zomrel
22. novembra 1842.2

Ascher Matzel (1763 – 1842)
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židovskej obci ako nemocnica či starobinec do roku 1972.3
Matzel bol v tejto nemocnici šesťdesiat rokov. V čase jeho
začiatkov tu pôsobil aj potomok a menovec zakladateľa,
doktor medicíny Samuel Oppenheimer. Bol to prvý
židovský lekár, ktorý získal 12. februára 1786 povolenie
na činnosť vo Viedni. Zomrel 20. novembra 1807 vo veku
72 rokov. Jeho nástupcom sa stal dr. Eliáš Hirschfeld
(zomrel 15. 4. 1815 ako 45-ročný)4, ktorého meno sa
viackrát uvádza v súvislosti s Ascherom Matzelom.
Meno stupavského rodáka sa po prvýkrát vyskytlo
v zozname správcu nemocnice Jakoba Beera v roku 1787,
a to ako „Uscher Copel, ošetrovateľ“. V ďalšom zozname
už figuruje v podobe Ascher Matzel. Po roku 1795 prevzal
Matzel spolu s vdovou po Beerovi Geduldingsovi službu
v nemocnici, najmä ošetrovanie chorých. Začiatkom 19.
storočia mu bolo zverené vedenie nemocnice.5

Podpisy pod prvými stanovami synagógy na Seitenstettengasse
vo Viedni.Vľavo dole podpis Aschera Matzela.

Spomenuté informácie svedčia o obrovskej dávke
ľudskosti a dobra, ktoré charakterizujú tohto velikána
a s ktorými sa stretávame aj v mnohých ďalších prameňoch.
Viaceré veľmi pozitívne vykresľujú jeho charakterové
vlastnosti, opakovane sa spomínajú jeho zásluhy a prístup
k chorým, trpiacim a chudobným. Z ďalších sa dozvedáme
o jeho obchodných aktivitách a postavení. Spoznávame
ho ako podporovateľa literárneho umenia i básnika, ako
muža, ktorý sa neuzatvoril len medzi múry nemocnice,
ale ktorému ležalo na srdci blaho jeho národa a v nemalej
miere prispel k tomu, že viedenskí židia dostali od cisára
výnimku na vlastnenie nehnuteľnosti, a tak mohla začať
v metropole monarchie, na Seitenstettengasse, fungovať
synagóga, ktorá sa stala centrom náboženského života.
V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať už
spomínaným dôležitým kapitolám zo života Matzela. Tá
istá udalosť bola totiž často opísaná v rôznych publikáciách,
novinových článkoch či krátkych správach. Pozrime sa
teda na ne bližšie.
Židovská nemocnica vo Viedni – Rossau
Ako už vieme, Ascher Matzel pôsobil v židovskej
viedenskej nemocnici. Šlo o nemocnicu (špitál), ktorú
založil dvorný bankár Samuel Oppenheimer v roku 1698
na Seegasse 9 pri starom židovskom cintoríne zo 16.
storočia. Nemocnica mala pôvodne kapacitu 40 až 50
lôžok, v roku 1793 prešla prestavbou a bola zväčšená. Ako
svedčí pamätná tabuľa v štyroch jazykoch, budova slúžila
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Vyznamenaný ruským cárom Alexandrom
V roku 1814 vyšiel v novinách rozsiahly článok
o fungovaní židovskej nemocnice. Okrem iného sa tu tiež
spomína, že počas francúzskej invázie boli v rokoch 1805
– 1809 zranení a chorí vojnoví bojovníci umiestnení vo
všetkých priestoroch verejných budov, teda aj v židovskej
nemocnici. Tam ich však ošetrovali vlastní vojenskí lekári
a ošetrovatelia. Vrchný ošetrovateľ Ascher Matzel za to
získal už spomínané vysoké vyznamenie.6 Ďalší zdroj sa
zmieňuje o tom, že Matzelovi rakúsky cisár udelil dňom
8. júna 1815 povolenie nosiť túto zlatú čestnú medailu,
ktorú mu za zásluhy udelil ruský cár Alexander.7 Autor
ďalšej novinovej správy konkretizoval, že spomínaným
vysokým ocenením bol Rád Alexandra Nevského a tiež
vyjadril presvedčenie, že azda ešte na studenom severe
Ruska či na pustých stepiach Sibíri žijú bojovníci, ktorí
budú Matzelovi po celý život vďační.8
Fond pomoci
Spolu s Dr. Hirschfeldom založil Ascher Matzel
1. januára 1815 Fond pomoci pre chudobných, aby
počas rekonvalescencie po prepustení z nemocnice
netrpeli núdzu.9 Dokumentujú to tiež písomné zápisky
z pozostalosti lekára, spisovateľa a novinára Ľudovíta
Augusta Frankla z čias jeho medicínskych štúdií. Keďže
po smrti otca trel veľkú biedu, podpísalo sa to aj na
jeho zdraví. Ako uvádza vo svojich zápiskoch, keď bol
napokon prepustený z nemocnice, od jej správcu Aschera
Matzela dostal z tzv. fondu pre rekonvalescentov dve
zlatky, čo síce Frankl nerád, no vďačne prijal.10
Škola a modlitebňa v centre Viedne
– Seitenstettengasse
Dňa 17. februára 1810 usporiadal správca nemocnice
Ascher Matzel na počesť lekára židovskej nemocnice
doktora Eliáša Hirschfelda slávnostnú hostinu, na
ktorej boli prítomní predstavitelia obce, poľný superior
Hartman a vládny radca La Roze. Doktor Hirschfeld
na počesť posledne menovaného predniesol prípitok,
v rámci ktorého vyjadril želanie, aby dostali čiastočnú
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podporu aj židovskí chorí, ktorým nemocnica nemôže
poskytnúť opateru. La Roze odpovedal, že túto vec zo
všetkých síl podporí. Okamžite usporiadal na tento účel
zbierku. Poľný superior potvrdil 50 zlatých. Do 10. mája
1810 sa zozbieralo 52 272 zlatých. Vtedajší predstavitelia,
Michal Lazar Biedermann a Izák Low Hofman navrhli,
aby bola táto zozbieraná suma určená nielen pre chorých,
ale tiež pre školu a modlitebňu a aby sa za týmto
účelom kúpil dom. Aj úrady im vyšli v ústrety. Dvorná
kancelária podala cisárovi 18. októbra 1810 správu,
v ktorej zdôraznila, že vyučovanie židovskej mládeže
nie je v dobrom stave, a odporučila urobiť výnimku,
ako to bolo aj v prípade nemocnice, hoci vlastníctvo
nehnuteľností bolo v tom čase pre židov zakázané,
a aby tak mohol slúžiť zakúpený dom na vyučovanie
mládeže. Cisár túto prosbu schválil a predstavenstvo
obce zakúpilo Dempfingerhof (pôvodne Pempflingerhof)
na Katzensteigu (v súčasnosti na Seitenstettengasse vo
Viedni).11
Zriadenie novej modlitebne malo v tom čase aj
obrovský politický význam, pretože židovská komunita
ako celok získala prvýkrát do vlastníctva pozemok.
Synagóga sa stala centrom židovského spoločenstva.12
Pri príležitosti stého výročia prvých štatútov
modlitebne v centre mesta vydalo predstavenstvo
židovskej obce vo Viedni v roku 1926 publikáciu so štatútmi a podpismi zástupcov a reprezentantov židovského obyvateľstva vo Viedni;
nechýbal medzi nimi ani Ascher Matzel. V spomínanej
publikácii sa jeho osobe venuje značný priestor.
Práve tento text je bohatým zdrojom informácii aj
v tomto článku.
Obchodník
Ďalší zdroj uvádza, že Matzel bol pôvodne
obchodníkom a že nemocničnej službe sa venoval
z vlastného podnetu.13 Faktom je, že za svoje zásluhy
získal 18. júla 1811 povolenie na obchodovanie; táto
práca mu isto pri správe spoločenstva neškodila,
pretože keď povolenie získal, mohol sa postaviť na
vlastné nohy. Rovnako nepotreboval v súvislosti
so svojou službou žiadať o právo na pobyt vo
Viedni. Podľa ročných súpisov „jednotlivcov
v službách židovského spoločenstva“ sa síce jeho
meno spomína, ale bez údajov o jeho rodine a s poznámkou, že „je tolerovaný, a tak si sám vedie zoznam
rodiny“. Striedavo je klenotníkom, obchodníkom, pod
jeho ochranou je niekoľko osôb, a svoju humanitnú
činnosť môže vykonávať ako slobodný človek, tak ako
to bolo zvykom u židov za starých čias.14 V ročenke
z roku 1835 sa vyskytuje jeho meno vo firme "A. Matzel
a syn", ktorú vedie syn Karol ako spoločník, v obchode
s plátnom, na Judengasse č. 512, bytom na
Wipplingerstr. č. 393, na 1. poschodí.15
Prístup k remeslu v rakúskej monarchii v tom čase
židom značne sťažovali, nezriedka aj znemožňovali.
Povolenie vyučiť sa remeslu vo Viedni a možnosť

Synagóga na Seitenstettengasse vo Viedni. O jej zriadenie
sa zaslúžil stupavský rodák Ascher Matzel.

pracovať ako tovariš u kresťanského majstra dostali len
tí, ktorí mali povolenie na pobyt vo Viedni (tolerovaní).
Avšak aj tým často kládli prekážky. Mnoho prekážok
musel prekonávať aj Ascher Matzel.16
Človek, filantrop, básnik
Ascher Matzel vo svojom povolaní humorom
a vrodenou dobrotou nahrádzal všetkým trpiacim vlastný
domov tým, ako ich vedel rozptýliť v ich utrpení. Vojnové
boje počas prvých desaťročí 19. storočia boli preňho
príležitosťou, aby ukázal svoju ochotu pomôcť a aby
rozvinul svoj organizačný talent.17 Matzel bol zároveň
predplatiteľom nových literárnych diel. Nemožno
z toho vyvodzovať, že by sa zvlášť zaujímal o literatúru,
alebo že by bol jej mecenášom. No faktom ostáva, že
si predplatil 10 kusov Ben-Jakira od Herza Homberga.
Existuje dokonca báseň aj list, ktoré Matzel adresoval
Montefioremu ohľadne tzv. Damašskej aféry18, a tiež
odpoveď na ne.19
Ascher Matzel a Stupava
V štúdii o štatútoch prvej modlitebne v centre Viedne
sa pri zmienke o Matzelovom mene spomína aj jeho
vzťah k rodnej obci. V Stupave sa tešil veľkej obľube.
Prameň pritom cituje dielo posledného stupavského
rabína Herzoga z r. 1918 o histórii tunajšej židovskej
obce. Táto informácia je veľmi cenná, nakoľko
uvedené dielo je dostupné len v hebrejčine. Ako teda
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Izák Noah Mannheimer (1793 – 1865), rabín a kazateľ, autor
pohrebnej reči za Ascherom Matzelom.

uvádza rabín Herzog, Matzelov podpis sa nachádzal
aj na menovacom dekréte Židovskej náboženskej obce
v Stupave pre rabína Leviho Pollaka z nedele 29.
kislewu 559 (2. decembra 1798).20 Za pôsobenia tohto
rabína bola v Stupave v roku 1803 postavená synagóga.
Publikovaná pohrebná reč chýrneho rečníka
Mannheimera
Ascher Matzel zomrel 22. novembra 1842. Pohrebnú
reč predniesol 24. novembra 1842 významný rečník Izák
Noah Mannheimer. Vyšla aj tlačou a výťažok z predaja
bol určený na palivo pre chudobných21, ktorým zosnulý
venoval a obetoval celý svoj život.
Keďže som mala tú vzácnu príležitosť získať text
spomínaného príhovoru, predkladám vám tu z neho veľkú
časť, aby sme sa tak aj my mohli aspoň v mysli ocitnúť
medzi zhromaždeným zástupom pozorných poslucháčov,
ktorí prišli Ascherovi Matzelovi, rodákovi zo Stupavy,
prejaviť úctu na jeho poslednej ceste. Jazyk prejavu nesie
známky svojej doby. Mannheimer začína svoj prejav
týmito slovami: „Tento týždeň môžeme pri modlitbe čítať
o Jozefovi: ´Bol to šťastný muž! Čokoľvek urobil či
podnikol, tomu dal Boh zdaru.´ Len málokto sa môže
pochváliť tým, a len zriedka stojíme pri hrobe niekoho,
o kom môžeme povedať, že by sa mu splnila len polovica
z toho, čo si želá. Náš zosnulý sa tým môže pochváliť.
Môžeme ho označiť za šťastlivca na zemi. To, čo si niekto
len želá, to sa jemu aj podarilo dosiahnuť.		
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Práve zosnulý je príkladom toho, že nie postavenie robí
česť mužovi, ale naopak. On preukázal svojmu povolaniu
česť a uznanie sveta prinieslo zas jemu úspech. Že to nebolo preňho ľahké, je známe. Nemal ľahký osud. Už ako
mladík a muž trávil čas v domoch ľudskej biedy a celú svoju
starosť zameral na to, ako pomôcť ľudskému utrpeniu. Ako
možno zmierniť netrpezlivosť, ustráchanosť, zúfalstvo
a ako chorého utešiť či osviežiť. Lekár má náročné,
záslužné povolanie a je požehnaním. No ako to zvládať
zakaždým, starať sa o chorého a nepristupovať k nemu
bezcitne ako nádenník či posluhovač, ale s vernou
starostlivosťou, láskavým srdcom a bratskou láskou
a účasťou. Ten, kto to raz zažil, a ten, kto strávil aspoň
jednu noc pri lôžku chorého, ten vie oceniť, čo to značí žiť
takto celý život, a vie oceniť dobré skutky, ktoré v sebe
zahŕňa takýto život, ktorý je venovaný ,dielam lásky', čo
sa nezúročí na tomto svete, ale až vo večnosti. On bol
vo svojom povolaní šťastný. On sa v ňom našiel. Jeho
zmysel pre vynaliezavosť, neúnavná aktivita, dlhoročné
skúsenosti, prehľad, jeho bystrý zrak a rýchla rozhodnosť,
jeho srdečnosť, ľudskosť, jeho nezničiteľný humor
a veselosť, neprestajné žartovanie a už len jeho objavenie
sa pri lôžku bolo pre chorých a trpiacich dobrým skutkom.
Chorí po ňom prahli ako po zachraňujúcom pomocníkovi
a utešiteľovi. To sú čnosti a zásluhy, ktoré možno oceniť
len vzhľadom na jeho povolanie, no ktoré majú tiež
nevypočítateľný úspech a vplyv tam, kde treba zmierniť
ľudskú núdzu.
Svet uznáva len to, čo má ohlas v širokých kruhoch
a čo má zvuk a získava si uznanie. A aj v tom bol šťastným.
Že v čase svojej mladosti s nezvyčajnou námahou
a obetavosťou, čo by azda len málokto zvládol, šíril svoju
prácu, dával jej vyšší význam, je faktom, na ktorý si
všetci spomínajú, a čo dosvedčujú vyznamenania, ktoré
zdobia jeho hruď a na ktoré hľadel s takým potešením
a uspokojením, lebo si bol vedomý toho, čo v čase
vojen a núdze zvládol obetavosťou, námahou, odvahou
a vytrvalosťou, ktorá je daná len málokomu. Jeho jemnou
starostlivosťou sa chválili priatelia aj nepriatelia v týchto
osudných časoch a v ďalekých nevľúdnych krajinách, na
odľahlom východe, na samom kraji sveta, žijú isto ľudia,
ktorí naň s láskou spomínajú a spolu s nami si ctia jeho
spomienku. Naša obec, pripravená na akúkoľvek obeť, sa
s ním delila o jeho zásluhy. No to neoslabovalo či neuberalo
na tom, čo preukázal osobnou službou, neúnavnou
aktivitou, nočným bdením pri chorých a starostlivosťou,
neprekonateľnou trpezlivosťou a vytrvalosťou. A kladieme si otázku, či by sme chceli prežívať takéto obdobie
služby a skúšky za cenu, ktorú získal, a za uznanie, ktoré
mu prejavili dve kniežatá a ktoré bolo ozdobou jeho
života. To, že sa neuzavrel len pre svoju prácu, je známe.
Bol horlivo aktívny vo všetkých záujmoch Izraela, najmä
v podporovaní remesla, a to tak, že najskôr sa postaral
o to, aby boli odstránené prekážky, ktoré nám boli kladené.
O to bol viac šťastnejší, že v čase svojej staroby
mohol oddychovať a oslavovať a že sa v pokoji mohol
tešiť zo zásluh a požehnania za svoje námahy. Nech je
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blažený ten, kto po ťažkej mladosti prežíva pokojnú
a radostnú starobu, a ten, kto po putovaní svetom môže
nájsť priateľský azyl pri domácom krbe.
A ten našiel. To bola žiarivá stránka obrazu jeho
života, nerušené domáce šťastie, ktoré nezakalili
roztržky, starosti či choroby, ktoré sú teraz také časté. Mal
statočnú ženu, s ktorou žil vyše 50 rokov, bola mu oporou
a pomocníčkou v jeho práci a aktivitách, uľahčovala
mu jeho náročné povolanie, ctila si ho a ustavičnou
dobročinnosťou mu bola vždy naporúdzi a bola mu
svetlom a radosťou v časoch mladosti i v starobe, keď
ho zahŕňala ustavičnou starostlivosťou a dobrotou.
V jeho jedinom synovi boli naplnené jeho priania a nádeje. Videl deti svojho dieťaťa a tešil sa z toho, ako
rástli a ako sa im darilo. A akoby Boh vo svojej milosti
mu nechcel nechať nevyplnené žiadne želanie a uprieť
žiadnu radosť, dovolil ten, ktorý ráta dni človeka
a v ktorého knihe sú všetky spočítané, že ani jeden
nechýba – ten, ktorý má vo svojich rukách dych života
a ktorý ho odmeriava deň po dni a hodinu po hodine,
tak že mu žiadna neunikne, nechal ho žiť tak dlho,
že videl svojho vnuka vstupovať do sály vied, ktoré
si nadovšetko ctil a vážil. Bolo to jeho posledným
želaním na zemi a aj to Boh vyplnil. Jeho posledný
pohľad v živote bol priateľský a jasný, a tak sa jeho oči
navždy zavreli, aby sa znova otvorili vo vyšších sférach

nazerania a pôsobenia a aby sa tešil z Pánovej nádhery.
Amen".22
Okrem už citovanej pohrebnej reči sa v dobovej tlači
objavilo viac správ o úmrtí tohto významného muža.
Jedna spomína, že na jeho pohrebe bol taký obrovský
dav ľudí, ktorí sprevádzali telesné pozostatky zosnulého
pešo či na vozoch, aký sa tu už dlho nevidel.23
Vnuk dr. Albert Matzel
Ako už spomínali viaceré pramene, jeden z vnukov
Aschera Matzela sa stal lekárom. Bol ním Albert Matzel,
syn Karola, jediného syna Aschera Matzela. Pochovaný
je vo Viedni. Zomrel v roku 1902.
Z dobovej tlače a z publikácií sa dozvedáme, že tento
lekár stál aj pri budovaní tzv. Rotschildovej nemocnice vo
Viedni, ktorá začala fungovať od roku 1873. Pri jej plánovaní
sa mali zohľadniť najnovšie poznatky a potreby doby,
preto boli vybra-ní dvaja lekári, Albert Matzel a Bernhard
Wölfler, ktorí absolvovali 40-dňovú cestu po rôznych
európskych nemocniciach. Navštívili ich celkom 61,
a to vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Paríži a v Londýne,
a na základe svojich skúseností odporučili vybudovať
tzv. „pavilónový systém“.24 Vypracovaním plánu stavby
bol poverený viedenský architekt Wilhelm Stiassny.
Tomuto architektovi neskôr zverili aj stavbu malackej
synagógy.
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Stupavskí rabíni v 19. storočí
Ľubica Hricová
Pri spracovaní tejto témy som sa rozhodla rozsah
článku zúžiť. Dôvodom sú dve existujúce publikácie.
Prvá z nich – Židovské náboženské obce na Slovensku od
autorov Barkányho a Dojča zo 60. rokov minulého storočia
je v tomto smere často citovanou literatúrou. Nedávno tiež
vyšla tretia časť Encyklopédie židovských náboženských
obcí na Slovensku; jedno z hesiel je venované Stupave,
informuje o jej všeobecných dejinách, fungovaní židovskej
obce a o niektorých dôležitých udalostiach z jej života.
Hoci obe publikácie uvádzajú stupavských rabínov,
informácie o nich sú dosť strohé, v prípade druhej
publikácie sa dokonca vyskytujú nepresnosti. Na základe
iných encyklopedických zdrojov a tiež dobovej tlače
preto tieto dáta dopĺňam. Okrem toho, že nahliadneme do
života stupavských rabínov, zoznámime sa tiež so životom
niektorých významných osobností, ktoré pochádzali zo
Stupavy. Cez novinové správy a menšie články sa nám
zas priblíži život v tunajšej obci, a to najmä pri príležitosti
rozličných významných udalostí či výročí. A na záver ešte
upresním, že práve v prvej polovici 19. storočia zažívala
židovská Stupava svoj najväčší rozmach, a práve toto

obdobie je možné zdokumentovať a oživiť na základe
dobových prameňov.
Rakúska národná encyklopédia z roku 1833 uvádza, že v Stupave žilo 3 650 obyvateľov, z toho 800
židov, čo predstavovalo takmer 22% z celkového počtu
obyvateľstva. Z druhej polovice 19. storočia sa zachovala
kratučká správa o pomeroch v tunajšej židovskej obci.
Autor ju charakterizuje ako "celkom významnú a bohatú
náboženskú obec, avšak čoraz menšiu, kde žije asi 150
rodín. V obci je pekná synagóga postavená v starom štýle,
nachádza sa tu organizovaná trojtriedna škola s vlastnou
budovou.”1
Teraz sa pozrieme bližšie na rabínov, ktorí tu účinkovali
v 19. storočí. Za menom rabína sú uvedené roky, keď
pôsobil v Stupave, a potom nasledujú životopisné
informácie, prípadne doplnené aj novinovými správami.
Levi Pollak, 1798 – 1806
Bol synom Davida Pollaka z Mattersburgu
(Mattersdorf), talmud študoval na pražskej ješive, najmä
u E. Landaua a Jozefa Liebermanna. Oženil sa so Sarlou
z Třeště na Morave, kde okolo roku 1790 pôsobil ako rabín
a viedol tamojšiu ješivu. V roku 1798 bol povolaný, aby
zaujal miesto rabína v Stupave. Zomrel 19. októbra 1806
v Stupave.2
Práve na menovacom dekréte tohto rabína sa
vyskytovalo aj meno chýrneho stupavského rodáka
Aschera Matzela, ktorý získal už za svojho života vysoké
vyznamenania za zásluhy od rakúskeho cisára Františka I.
a ruského cára Alexandra.3
Za pôsobenia Pollaka bola v Stupave podľa poľského
vzoru postavená synagóga. Tá bola koncom 19. storočia
kompletne zrenovovaná a v dobovej tlači sa zachovali
viaceré správy týkajúce sa veľkolepých osláv 100. výročia
jej posviacky. K udalostiam obnovy synagógy sa ešte
vrátim. Rabína Pollaka vo svojom diele o histórii židovskej
obce spomína aj posledný stupavský rabín Herzog.
Jehuda Lev Tauber, 1807
Narodil sa okolo roku 1752 v Radeníne, v okrese
Tábor v Česku, zomrel 17. novembra 1829 v Galante.
Bol synom Chajima z Telesa, žiakom Seracha Eidlitza
v Prahe. Za manželku si zobral dcéru svojho brata Salomona
žijúceho na Morave. V roku 1807 krátko pôsobil ako rabín
v Stupave, neskôr v Galante.4

Interiér stupavskej synagógy, stav po obnove v roku 1891.

116

Jozef Kuttenplan, 1808 – 1813
Narodil sa v roku 1763 v Holešove na Morave, zomrel
3. júla 1813 v Stupave. Bol synom Mayera z Chodovej
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Planej (nem. Kuttenplan) v Čechách, odtiaľ je odvodené
jeho meno. Ako rabín pôsobil v roku 1793 v Kyjove, v roku
1794 v Uherskom Brode na Morave, v roku 1802 (príp.
1804) v Novom Meste nad Váhom a potom v Holíči. Od
roku 1808 bol stupavským rabínom. Zomrel náhle vo veku
50 rokov. Jeho kázne knižne vydal jeho syn vo Viedni
v roku 1815.5
Mordechaj (Markus) Benet, 1813 – 1849
Iné písomné podoby jeho mena sú Banet, Binet či
Benedikt. V encyklopédiách natrafíme na dve biografie
človeka toho istého mena. Jeho starší, slávnejší príbuzný,
v niektorých prameňoch uvádzaný ako strýko, v iných ako
bratanec, bol veľkým učencom, talmudistom, vrchným
rabínom v Mikulove a v rokoch 1790 – 1829 moravským
zemským rabínom.
“Stupavský” Mordechaj ben Jakov Benet sa narodil
v Óbude (t. č. súčasť Budapešti) v roku 1772.6 Iné zdroje
uvádzajú, že to bolo 24. júna 1775.7 Vzdelanie získal
v ješive v Mikulove u svojho príbuzného. Jeho manželkou
bola Mirel Sternová, dcéra rabína Geršona ha-Kohen
Sterna z Bátorových Kosíh (v tom čase Bátorkeszi, obec na
Slovensku, okres Komárno). Ako rabín pôsobil v Uhorsku
najskôr v obci Szécsény, potom v Balassagyarmate.
V roku 1815 sa vrátil do Óbudy a po otcovi zaujal post dajana8
na obdobie dvoch rokov. Potom až do svojej smrti zastával
úrad rabína v Stupave. Zbierka jeho diela bola publikovaná
po jeho smrti pod názvom “Seref Mordechaj”.9 Niektoré
state z jeho málo známych diel komentuje vo svojom diele aj
rabín Herzog.10 Ďalšiu zaujímavú informáciu máme z tlače
z roku 1866. Uvádza sa v nej, že “na rabína si spomínali
nielen ako na nepochybného talmudistu, ale tiež výborného
speváka. Stalo sa, že počas sviatkov Nového roka11 povedal
predsedajúcemu, že spievať bude on. Kantora to síce veľmi
nahnevalo, avšak na svoju úlohu mohol zabudnúť”.12
Podľa záznamu v matrike zomrelých, ktorú viedla
Židovská náboženská obec v Stupave, zomrel rabín 19.
novembra 1849.13 Jeho hrob sa nachádza na stupavskom
židovskom cintoríne a podľa slov jeho správcu patrí medzi
často navštevované.
Do Stupavy v roku 1821 zavítal aj moravský zemský
rabín Mordechaj Benet.14
Mladší brat stupavského rabína, Ezechiel, pôsobil
v rokoch 1836 – 1854 ako vrchný rabín v Nitre, kde založil
ješivu. Tá sa preslávila v celej monarchii, dobré meno mala
aj v zahraničí. Hrob nitrianskeho rabína, ktorý sa nachádza
na cintoríne v Párovciach, sa stal pútnickým miestom.15
Jeden zo synov rabína Mordechaja – Lev (Leopold,
Lipót) žil aj so svojou rodinou v Stupave. Zomrel 28.
septembra 1890. Pochovaný je na tunajšom židovskom
cintoríne.16
Eleazar Winter, 1852 – 1893
Rabín bol synom Jozefa Wintera z Holíča a žiakom
Chatama Sofera. U neho pôsobil 10 rokov a patril k jeho
prvým, najbystrejším a najusilovnejším žiakom, čím si už

vtedy získal pozornosť súčasníkov. Bol zaťom známeho
vrchného rabína Eleazara Strassera v Novom Meste nad
Váhom, ktorému ho odporučil Chatam Sofer. Winterov
sobáš s Rozáliou (Sally) sa konal 1. novembra 1838
v Novom Meste nad Váhom.17 Tam sa im narodil syn Jakub.
Jeho prvým rabínskym miestom bol Rajec.18 V Rajci prišli na
svet aj deti Móric, Johanna a Leonora. Po dvanástich rokoch
bol Eleazar povolaný za rabína do Stupavy. Zo zápisov
sobášnych matrík v Stupave sa môžeme domnievať, že
úsudok stupavského rabína si jeho svokor vážil, keďže sa
v tunajšej obci konali svadby jeho ďalších dvoch dcér. Už
niekoľko rokov po príchode Winterovcov do Stupavy to bol
sobáš Johanny Strasserovej a stupavského kupca Mórica
Geiringera. O desať rokov neskôr, v roku 1867, zosobášil
Winter v Devínskej Novej Vsi, ktorá tiež patrila do
stupavského rabinátu, svoju švagrinú Amáliu Strasserovú
a Michala Weinera z Bratislavy.
Autor článku o živote novomestského rabína Strassera
na záver dodáva, že sa predpokladá, že literárnu pozostalosť
po ňom si rozdelili jeho syn – sarvašský obvodný rabín,
a zať, ktorý pôsobil ako vrchný rabín v Stupave.19
Ďalší zdroj označuje Wintera za ozdobu tunajšej
obce, za muža nielen hlbokých poznatkov z talmudu, ale
tiež výborného rečníka; počas bohoslužieb sa prihováral
prítomným v peknej čistej nemčine. Ďalej sa dozvedáme,
že bol ľudský, tolerantný a skromný. Vedel si získať srdcia
ľudí a každý, kto sa s ním bližšie zoznámil a koho prijal,
považoval toto stretnutie za nezabudnuteľné.20

Náhrobník rabína Mordechaja Beneta na židovskom cintoríne
v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2013.
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Požiar vo viedenskom Ringtheatri

V Stupave pribudli do rodiny rabína ďalšie deti, Jeanette
a Max. Jeanette sa narodila 13. septembra 1858. Vydala
sa 15. augusta 1881 za Wilhelma Neumanna žijúceho vo
Viedni. Zomrela 13. októbra 193921 a pochovaná je na
centrálnom cintoríne vo Viedni. Krátko po jej sobáši však
rodinu rabína Wintera zasiahla obrovská tragédia.
Požiar vo viedenskom Ringtheatri
Dňa 8. decembra 1881, krátko pred 19.00 hod., keď
malo byť uvedené predstavenie "Hoffmanove poviedky",
vypukol vo viedenskom divadle Ringtheater ničivý požiar,
ktorý si vyžiadal 386 mŕtvych. Hoci prvá správa o požiari
prekvapila, ostal okolitý svet šokovaný, keď sa zistilo,
že divadlo plné ľudí sa nepodarilo včas vyprázdniť. Ako
sa neskôr zistilo, došlo k obrovským pochybeniam na
viacerých stranách. Tragédiou bolo i to, že herci a obslužný
personál z divadla ušli a zmätení diváci v hľadisku netušili,
čo robiť, a keď sa chceli napokon zachrániť útekom,
komplikovalo situáciu aj to, že núdzové osvetlenie
nefungovalo a oni sa ocitli v neprehľadnej tme. Samotné
divadlo bolo postavené na neveľkom pozemku, preto bola
stavba riešená do výšky.
V osudný večer si lístky na predstavenie zabezpečili aj
dvaja rabínovi synovia – Jozef a Max. Hoci mali pôvodne
v úmysle kúpiť si ich na tretiu galériu, tam už bola voľná
len jedna vstupenka, a tú si zobral starší Jozef. Ten sa stihol
ešte zachrániť, zatiaľ čo Max našiel smrť v plameňoch.
Ostali po ňom len jeho zlaté hodinky a kľúč od pokladne.
Bol obchodníkom, mal 28 rokov a bol slobodný.22
Na rozdiel od tzv. ekumenického pohrebu zo 17. marca
1848, keď bola vo Viedni spoločná rozlúčka so zosnulými
bez ohľadu na vierovyznanie, v tomto prípade sa pohrebné
obrady židov konali oddelene od kresťanskej rozlúčky.23
V Ringtheatri zahynulo vyše 60 židov. V nedeľu 12.
decembra bola pochovaná väčšina z nich. Viaceré
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denníky podrobne opísali túto
poslednú rozlúčku, plnú emócií,
bolesti, sĺz. Osobitne sú citované
rabína
Schmidla
príhovory24
k pozostalým po 17-ročnom
mladom chlapcovi, Leopoldovi
Duschinskom, či rabína Jellinka
k pozostalým po mladých manželoch Groagovcoch. Pri rozlúčke
s ďalšími zomrelými spieval zbor,
zazneli krátke príhovory a boli
prednesené slová útechy: “Boh
dal, Boh vzal. Nech je oslávené
Jeho meno”.25 Na bohoslužbách,
ktoré sa konali v centre a v časti
Leopoldov, sa zúčastnilo veľké
množstvo ľudí. Synagóga na
Seitettengasse bola taká plná, že sa
mnohí vracali späť. Ženy celkom
zaplnili galérie určené pre ne. Dr.
Jelínek, ktorý predniesol smútočnú
reč, spomenul, že Viedeň si obete
tejto tragédie bude pripomínať nielen v tento deň, ale
každoročne 8. decembra.26 Neue Freie Presse okrem iného
pripomína, s akou starostlivosťou sa svojej úlohy zhostil
pri poslednej rozlúčke kantor Goldstein, pričom aj jeho brat
s manželkou boli na zozname nezvestných a jeho neter sa
liečila z rozsiahlych popálenín.27
Požiare v divadlách neboli zriedkavé, no rozmery
a príčiny tejto nezmyselnej tragédie vyrazili dych celej
Európe. Po nej nasledoval rad rozličných bezpečnostných
opatrení, napr. povinné vybavenie divadla železnou oponou, ktorá by zamedzila rozšíreniu prípadného požiaru
medzi pódiom a hľadiskom. Vo Viedni vznikol profesionálny hasičský zbor.
Aj samotná Bratislava rýchlo zareagovala. Na jeseň
roku 1884 zbúrali staré prešporské divadlo a už v roku
1886 bola hotová nová budova podľa projektu viedenských
architektov F. Fellnera a H. Helmera. Postavili ju z pevného
ohňovzdorného materiálu a napojili ju na vodovod z práve
vybudovanej vodárne.28
Vráťme sa však k rodine rabína Wintera. Syn Jozef,
ktorý unikol smrti počas ničivého požiaru, sa dva roky nato
oženil s Fanny Hassovou.29 Jozef Winter zomrel 29. marca
1925 a spolu s manželkou sú pochovaní na centrálnom
cintoríne vo Viedni.
Privítanie Ignáca Gonda
Dňa 1. októbra 1885 bol do úradu nového katolíckeho
duchovného v Stupave uvedený farár Ignác Gond. Keďže
bol známy ako dobrý kňaz, priateľ a ochranca judaizmu,
na fakľovom sprievode, ktorý sa konal pri tejto príležitosti,
sa zúčastnila aj židovská obec. Rabín Winter sa mu
prihovoril a na záver udelil farárovi Gondovi požehnanie.
Ten na to odvetil slovami: „Naozaj si vážim takéto vzácne
vyznamenanie, ktorého sa mi dostalo. Duchovný pastier
starého a váženého judaizmu, ktorý má veľa zásluh
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a vyzná sa v Mojžišovej náuke, pozdravuje mňa, oveľa
mladšieho a na zásluhy a vzdelanie oveľa chudobnejšieho
kňaza. Toto vyznamenanie ma bude posilňovať v mojich ďalších zámeroch a láska a viera budú hviezdami, ktoré ma budú
viesť životom, a ja budem šťastný, ak sa mi podarí prispieť
k znovuupevneniu puta medzi našimi náboženstvami".30
Pohreb
Rabín Winter zomrel 8. februára 1893. V Stupave
pôsobil dlhých 42 rokov.31 V jednej z novinových správ sa
tiež píše, že tragická smrť syna ho veľmi zasiahla. Napriek
tomu si však svoje povinnosti plnil až do poslednej chvíle.
Na pohrebe, ktorý sa konal 9. februára, sa zúčastnilo mnoho
ľudí, medziiným katolícki kňazi, starosta, predstavitelia
mesta, úradníci, učiteľský zbor židovskej aj kresťanskej
školy, mnohí rabíni a predstavitelia okolitých náboženských
obcí či vrchný kantor Lazarus z Budapešti, pôvodom
Stupavčan. Smútočné prejavy predniesol malacký starší
rabín dr. Pisko, tunajší zástupca rabína Samuel Gestettner,
prešporský zástupca rabína Donath, pán Jakub Soss,
Friedmann senior a junior, Brezova, Marienstein a Móric
Arnstein. Vrchný kantor Adolf Lazarus recitoval smútočnú
modlitbu.32
Je na mieste upozorniť na nepresnú informáciu, ktorú
v tretej časti Encyklopédiie židovských náboženských
obcí na Slovensku (2012) nachádzame ohľadne pôsobenia
rabína Wintera v Stupave. V encyklopédii sa uvádza, že
stál na čele rabinátu v rokoch 1883 – 1893, čomu odporujú
nielen informácie z dobovej tlače, ale tiež už skôr vydaná
publikácia Barkányho a Dojča. Ďalej Encyklopédia
informuje, že po Winterovi bol rabínom v Stupave až do
roku 1942 Herzog. Avšak už vyššie spomenutá publikácia
z minulého storočia informovala o rabináte Samuela
Wesela.33 Čo nám teda prezradia ďalšie dostupné pramene
o tomto rabínovi?
Samuel Wesel, 1893 – 1898
Dňa 14. novembra 1893 nastúpil na uprázdnené miesto
rabína Samuel Wesel, ktorý pochádzal z rumunskej Turdy.
Dovtedy pôsobil ako rabín v Déve (v Sedmohradsku,
v súčasnosti Rumunsko). Bol to veľmi vzdelaný a učený
muž. V Stupave ho prijali s láskou a úctou a pripravili
mu veľkolepé privítanie. Predstavitelia židovskej obce
Max Geiringer, Simon Hendls, Heinrich Taglicht, vážení
členovia predstavenstva a členovia uvádzacieho výboru
mu vyšli v ústrety až do Galanty, zatiaľ čo členovia
predstavenstva Max Schröfl a Max Löbl ho očakávali
v Bratislave, kde ho vyzdvihli vo vyzdobenom kočiari. Pri
prvej slávobráne ho privítal predseda obce Leopold Kugler,
ďalej miestne predstavenstvo, židovská školská mládež,
deputácia malackej židovskej obce a tunajší dobrovoľný
hasičský zbor. Keď sa rabín objavil v sprievode svojho
brata, brašovského rabína (nem. Kronstadt, Sedmohradsko,
v súčasnosti Rumunsko), začali ho ľudia hlasno vítať.
Veľkolepý sprievod len pomaly smeroval za zvukov
hudby a radostného jasotu k druhej slávobráne, kde čakali

katolícki kňazi, a po maďarsky sa mu prihovorila žiačka
Gizela Taglichtová, ktorá ho pozdravila v mene školákov.
Rabín kráčal pod baldachýnom do chrámového nádvoria,
kde ho privítal učiteľ a spisovateľ Móric Pollacsek. Za
sprievodu žalmov vstúpil do synagógy. Večer sa pri
príležitosti príchodu nového rabína konal fakľový sprievod.
Tam sa mu prihovoril Emanuel Just. Nasledovala hostina.34
Rabínovi Weselovi a jeho manželke Eve Guzelovej sa 17.
marca 1895 narodila v Stupave dcéra Šarlota.
Moritz Samuel Herzog, 1898 – 1942
Posledný stupavský rabín bol rodákom z Trnavy
a do Stupavy prišiel rovnako ako jeho predchodca zo
sedmohradskej Dévy. V Stupave pôsobil až do svojej smrti
v roku 1942. Zomrel v okamihu, keď ho prišli odviesť
gardisti. Bližšie informácie o jeho živote a pôsobení
v Stupave vyšli v ročenke Stupava v roku 2011, preto sa
tejto postave stupavských dejín nebudem ďalej venovať.
Stupavskí rodáci:
Adolf Lazarus
Narodil sa 20. februára 1855 v Stupave a zomrel 13.
apríla 1924 v Budapešti. Navštevoval bratislavskú ješivu,
potom pokračoval v štúdiu hudby v Nemecku. Pôsobil
v Hannoveri ako vrchný kantor, od roku 1891 pôsobil 35
rokov v budapeštianskej náboženskej obci. Bol profesorom
na rabínskom seminári v Budapešti, komponoval chrámové

Stupavská synagóga a židovský chudobinec na kresbe Eugena
Barkányho
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Leopold Spitzer
Dňa 27. januára 1895 sa v Stupave konal pohreb
Leopolda Spitzera, ktorý zomrel 25. januára vo veku 81
rokov. Šlo o bývalého delegáta stupavského a malackého
okresu na židovskom kongrese, ktorý bol až do svojej
smrti v rámci obcí kongresu predsedom bratislavského
a wieselburgského kraja. Zosnulý bol veľmi známy aj za
hranicou svojej domovskej stolice. Na pohrebe sa zúčastnili tisíce smútiacich zo Stupavy, Malaciek a okolia. Medzi
nimi boli: vrchný stoličný radca Nagy z Malaciek s početným sprievodom z úradu, tunajší miestny farár Ignác
Gond, miestne predstavenstvo, poslanec ríšskeho snemu
Šándor Nagy z Budapešti ako aj hasičský zbor zo Stupavy
a Malaciek. Pohrebnú reč predniesol tunajší rabín Samuel
Wesel ako aj malacký rabín dr. Pisko. Na pohrebe sa okrem
iného zúčastnili: David Spitzer z Kuchyne, Karol Spitzer
z Plaveckého Podhradia, v odborných oblastiach činný,
všeobecne známy Móric Spitzer zo Sološnice, Žigmund
Spitzer z Viedne, Ignác Spitzer z Moravského Sv. Jána,
rytier Ignác von Lederer z Rohožníka, vysoký ekonóm
z Budapešti Žigmund Gross, Rozália Edle von Kufner
z Ottakringu, Helene Deutschová z Bratislavy a Henriette
Schnabelová.36 Zosnulý Leopold Spitzer zanechal tunajšej
a malackej židovskej obci 1 000 zlatých na dobročinné
ciele.37

Šimon Spitzer
Ten, kto sa bližšie zoznámil s históriou prekrásnej
malackej synagógy postavenej v maurskom štýle, ktorá
sa v súčasnosti využíva na vzdelávacie, umelecké
a kultúrne aktivity, možno si spomenie nielen na
významného architekta Stiassneho z Viedne, ktorý
stavbu navrhol, no i na meno mecenáša, člena malackej
židovskej komunity. Bol ním Šimon Spitzer a jeho
manželka Cecília. Z dobovej tlače sa zachovali obsiahle
správy o slávnosti posviacky synagógy na jeseň v roku
1887, ale tiež o ničivom požiari, následkom ktorého
bolo potrebné vybudovať ju celkom odznova. Aj na
túto prácu sa podujal architekt Stiassný a znova práce
finančne zastrešil nám už známy Šimon Spitzer. Boli
to obrovské investície poskytnuté v krátkom čase.
Židovská náboženská obec v Malackách fungovala
samostatne len od polovice 19. storočia. Predtým patrila
do stupavského rabinátu.
Jeden z článkov informujúcich o posviacke malackej
synagógy v roku 1887 nám približuje aj osobu samotného
Šimona Spitzera. Prekvapujúca je informácia, že
nebol rodákom z Malaciek, ale zo Stupavy. Šimon,
hebrejsky Šemaja Spitzer, syn rev Jozefa a vnuk rev
Davida Spitzera, bol potomok nábožnej rodiny. Jeho
otec ako aj starý otec neboli len zbožnými židmi, ale
tiež veľkými a nadšenými priateľmi štúdia tóry.38
Hoci boli obaja obchodníkmi, vlastnili veľké pálenice
a mali vplyv na hospodárstvo, podporovali študujúcich pri
skúmaní Božieho slova a aj svojich synov viedli k štúdiu

Nárobník stupavského učiteľa Mórica Pollacseka na židovskom
cintoríne v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2013.

Móric Spitzer (1849 – 1924), majiteľ veľkostatku v Sološnici,
amatérsky archeológ a zberateľ starožitností.

spevy a vydal tradičné židovské spevy vo vlastnom
spracovaní. Ako už bolo spomenuté, zúčastnil sa i na pohrebe rabína Wintera.35
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tóry, najmä rev Jozef. Šemaja Spitzera, ako najstaršieho
z chlapcov, viedol k štúdiu aj jeho strýko, veľký cadik,39
ktorého meno sa ešte dlho spomínalo v Stupave a jej
okolí s veľkou úctou. Lippeov Bibliografický lexikon
uvádza istého D. M. Spitzera zo Stupavy ako znalca
a priateľa hebrejskej literatúry.40
V čase svojej mladosti navštevoval Šemaja niekoľko
rokov miestnu ješivu. V Stupave v tom čase pôsobil
ako rabín synovec moravského krajského rabína
a jeho menovec Markus Benedikt (Mordechaj Benet).
Potom navštevoval Spitzer bratislavskú ješivu, kde
v tom čase vyučoval chýrny Chatam Sofer, odtiaľ šiel
do Eisenstadtu. Po návrate do svojho rodného mesta sa
oženil s dievčaťom zo zbožnej rodiny, ktoré mu bolo po
celé roky vernou a šľachetnou manželkou. Presťahoval
sa do Malaciek, kde hneď zriadil pálenicu. Samozrejme,
že sa už nemohol venovať štúdiu tóry. No na duchovnom
živote obce sa naďalej podieľal.
Práve na jeho podnet došlo k oddeleniu Malaciek,
kde dovtedy pôsobil len dajan, od stupavského rabinátu.
V Malackách sa vytvoril vlastný rabinát. Ako rabína
povolali z Prahy dr. Piska. V druhej polovici 60. rokov
19. storočia sa rev Šemaja presťahoval do Viedne, lebo
sa rozhodol celkom sa zriecť obchodovania, odpočívať
a venovať sa duchovným veciam. Jeho žena si však
nevedela zvyknúť na život v meste, a tak sa obaja
vrátili dožiť do Malaciek. Vo vysokom veku sa rozhodli
založiť nadáciu na podporu duchového života a postaviť
v Malackách synagógu.41 Šimon Spitzer zomrel v januári
1897 a jeho manželka Cecília o rok neskôr. Pochovaní boli
v Malackách.

Úmrtné oznámenie Žigmunda Geiringera, mecenáša obnovy
stupavskej synagógy, v dobovej tlači.

okolnostiam stavby venujú dostatočne, priestor v tomto
článku venujem udalosti z konca 19. storočia.
Pán Žigmund Geiringer z Viedne nechal ako
spomienku na svojich zosnulých rodičov, ktorí
pochádzali zo Stupavy, kompletne zrenovovať

Jubileum učiteľa Polacska
Dňa 5. augusta 1894 oslávil tunajší učiteľ miestnej
židovskej školy pán Móric Pollacsek 25. výročie svojho
učiteľského pôsobenia. Slávnosť pozostávala z celého
radu čestných prejavov. Miestny školský radca mu
vyjadril vďaku a uznanie. Školský inšpektor prešporskej
stolice, kráľovský radca pán Jozef von Roth mu poslal
čestný prípis. Takmer všetci miestni obyvatelia bez
rozdielu vierovyznania, národnosti či postavenia, medzi
nimi predstavenstvo obce Stupava, školy a židovskej
obce, farár Ignác Gond či veľactený pán Kopčány, ďalej
mnoho priateľov a známych, predovšetkým z Viedne
a Prešporka, prišli, aby oslávencovi zablahoželali. Až
takmer do zotmenia sa tancovalo, čím sa ukončila táto
pekná slávnosť.42
Renovácia synagógy
K významným udalostiam v živote židovskej obce
patrila isto stavba synagógy, ktorú môžeme obdivovať aj
dnes. Bola postavená v roku 1803 podľa poľského vzoru
ľvovskej Vorstandtsynagoge (predmestská synagóga).
V súčasnosti je jedinou svojho druhu, keďže nestojí už
ani synagóga v Ľvove ani ďalšie, ktoré boli postavené
v podobnom štýle na území Slovenska. Vzhľadom na
to, že dostupné publikácie, ktoré vyšli na Slovensku, sa

Náhrobník predsedu stupavskej židovskej náboženskej obce Leopolda
Kuglera na židovskom cintoríne v Stupave. Foto: Milan Greguš, 2013.
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tunajšiu synagógu. Vďaka jeho ušľachtilej štedrosti
sa vytvorilo pôsobivé dielo, ktoré možno zaradiť
k tunajším pamätihodnostiam. Dňa 7. júna 1891 sa
konala slávnosť posviacky synagógy. Zúčastnili sa jej
tak predstavitelia obecného úradu, ako aj kresťania
a takto vyjadrili ozajstný prejav tolerancie, čo bolo
v tých časoch žiarivým svedectvom bratského,
svorného spolunažívania rozličných vierovyznaní na
miestnej úrovni. Na slávnosti posviacky obnovenej
synagógy sa zúčastnili predstavitelia židovskej obce,
miestny katolícky farár Ignác Gond, zástupcovia
prešporskej stolice, Károlyiho panstva, katolíckeho
školstva ako aj obce Stupava. Žigmunda Geiringera
a jeho manželku Reginu privítali. Potom za slávnostného
spevu žalmov pred bránu chrámu priniesli sviatočne
vyzdobené zvitky tóry. Predseda židovskej obce
Leopold Kugler sa Geiringerovi poďakoval za jeho čas
a námahu a potom mu bol odovzdaný na zlatom vyšívanej
poduške pozlátený kľúč od brány zrenovovanej

synagógy. Samotná slávnosť posviacky bola veľkolepá.
Žalmy zazneli v podaní zboru a prítomným sa v kázni
prihovoril rabín Eleazar Winter. Po skončení bohoslužby
nasledovali prejavy vďaky. Množstvo prítomných sa
tiež zapísalo do pamätnej knihy vo vestibule synagógy:
ako prvý miestny farár, po ňom stoličný sudca a ďalší
vysokopostavení prítomní. Bezprostredne nato sa konal
v obnovenom chráme sobáš. V správe o tejto pamätnej
udalosti sa ďalej spomínajú mená remeselníkov, ktorí sa
podieľali na obnove synagógy. Boli to maliar Komnik,
zlatník Golla, natierač Petri, kamenár Teigler z Prešporka
a tesár Karol Binder zo Stupavy. Nádherný, zlatom
bohato pretkávaný záves z bordovočerveného zamatu
pre bohostánok ako aj rovnaký plášť pre zvitky tóry
zafinancoval Žigmund Geiringer. Za zmienku tiež stojí
skutočnosť, že keď sa zastavil pri miestnom farárovi
Gondovi, aby mu poďakoval za účasť na slávnosti, ten
mu odpovedal takto: “Netreba mi ďakovať, moje miesto
je vždy tam, kde sa vzýva Božie meno”.43
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Ignác Hirschler
Marián Naster
Ignác Hirschler sa narodil 3. marca 1823 v bratislavskom
židovskom gete v rodine židovského obchodníka Markusa
Hirschlera. Jeho predkovia pochádzali zo Stupavy. Matka
sa volala Rozália. Jeho otec kládol dôraz na pracovitosť,
šetrnosť a vzdelanie. Tieto životné princípy si Ignác od
malička osvojoval. Už v chlapčenských rokoch sa začala
u neho prejavovať významná osobnostná črta, a to tolerancia
a liberálne zmýšľanie voči prichádzajúcim osvietenským
ideám. Rodina sa v 30-tych rokoch 19. storočia presťahovala
do Pešti. Pešť bola vtedy progresívne rozvíjajúcim sa
mestom a táto modernizácia zasiahla aj do života židov
a mala nezanedbateľný vplyv aj na samotného Hirschlera.
Dôkazom tejto modernizácie bola Veľká synagóga
dobudovaná v roku 1859 s dvoma vežami, v rozpore
s predošlými zvykmi. Pult na čítanie Tóry (po hebrejsky
bima) bol umiestnený pred svätostánok (po hebrejsky aron
ha-kodeš), nie v strede synagógy ako predtým. Ženská
galéria nebola oddelená mrežou. Počas bohoslužieb sa začal
používať organ a náboženské piesne spieval zbor. Neskôr
dokonca zmenili jazyk kázne z hebrejčiny, ako jediného
záväzného jazyka ortodoxných, na maďarčinu alebo

MUDr. Ignác Hirschler (1823 – 1891)

nemčinu. Rabíni boli oblečení v obradnom šate podobne
ako protestantskí pastori.
V Pešti študoval Hirschler na prestížnom Piaristickom
gymnáziu, kde sa po prvýkrát stretol s prejavmi
antisemitizmu vo vtedajšej spoločnosti. Sám o tom napísal
vo svojej autobiografii: „Sediac v ,židovskej lavici‘ v zadnej
časti triedy, pociťoval som otrávené žihadlo poníženia,
čo má na dušu a rozpoloženie človeka oveľa väčší vplyv,
než sa všeobecne predpokladá.“ Od roku 1840 študoval
oftalmológiu vo Viedni, kde sa konkrétne zaoberal
patologickou anatómiou a fyziologickou optikou ako
asistent významného profesora Rosasa. Tu v roku 1846
získal aj univerzitný diplom. Po ukončení štúdia cestoval
po Európe, navštívil rad významných miest vo vtedajšom
Taliansku a Nemecku. Neskôr, v rokoch 1847 – 1848 odišiel
do Paríža, kde sa stal asistentom vo svete presláveného
očného chirurga profesora Louisa Desmarresa. Svoj záujem
upriamil tiež na mikroskopické metódy v tkanivovom
laboratóriu svojho kolegu, maďarského žida Dávida
Grubyho. Hirschler sa vrátil do Uhorska na konci roku 1849
po potlačení revolúcie, ktorá prebehla v rokoch 1848 – 49.
V roku 1851 požiadal o lektorský post na univerzite v Pešti,
ale neskôr odmietol konvertovať na kresťanstvo, preto
bola jeho žiadosť zamietnutá. Nepoznáme dátum, kedy sa
Ignác Hirschler oženil so Žanetou (Jeanette) Rosslerovou,
ale vieme, že sa mu v roku 1857 narodila dcéra Tereza.
Oženil sa aj po druhýkrát, zrejme po smrti prvej ženy si za
manželku zobral Betti Iritzerovú. Od roku 1859 pracoval
ako primár na oftalmológii v Nemocnici pre chudobné deti
v Pešti. Potom bol vymenovaný za primára očného oddelenia
budapeštianskej Nemocnice sv. Rócha. V roku 1868 sa
stal členom Národného výboru pre verejné zdravie, ktorý
bol zodpovedný za organizáciu školení lekárov v Uhorsku
a pripravoval aj zákony v oblasti zdravotníctva.
Ignác Hirschler a kongres uhorského židovstva
Hirschler si dal za cieľ udržať reformného ducha
potlačenej revolúcie. Počas 50-tych rokov 19. storočia,
desaťročia rakúskej represie voči Uhorsku, patril do kruhu
liberálne zmýšľajúcich maďarských lekárov. Pracoval aj
na dosiahnutí politickej a kultúrnej emancipácie židov.
Od roku 1861 do roku 1863 bol predsedom Židovskej
náboženskej obce v Pešti, poprednej maďarskej neologickej
komunity. Zmodernizoval jej administratívu a židovská
komunita začala vydávať svoju výročnú správu o rozpočte
a aktivitách svojich útvarov.
Veľmi dôležitým rokom v živote židov, ale aj pre
samotného Hirschlera, bol rok 1867 a s ním spojené
rakúsko-uhorské vyrovnanie, ktorým Habsburgovci uznali
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Nemocnica sv. Rócha v Pešti, pôsobisko MUDr. Ignáca Hirschlera

nezávislosť uhorského štátu. Pre židov celého Uhorska
to malo ďalekosiahly význam, lebo aj židovské veci sa
dostali pod kuratelu uhorských samosprávnych orgánov.
Už roku 1868 sa zišiel v Pešti na výzvu ministra kultúry
a vzdelávania baróna Józsefa Eötvösa kongres židov
z celého Uhorska. Hlavným cieľom kongresu bolo
usporiadanie vecí náboženských obcí a problémov
židovského školstva. Rozpory medzi ortodoxnými
a reformistickými židmi sa prejavili aj na kongrese.
Kongres slávnostne otvoril minister kultúry a školstva
József Eötvös 14. decembra 1868 týmito slovami:
„Štát Vám ponúka možnosť rozhodovať samostatne
o všetkých svojich náboženských záležitostiach. Stanovuje
Vám rozhodnúť sa, ako chcete organizovať a riadiť
svoje komunity podľa svojich vlastných princípov, ktoré
svojim spoluveriacim neponúkla žiadna iná krajina.
Prechovávam veľkú nádej, že sloboda čoskoro prinesie
svoje ovocie Vašim spoločenstvám, pretože priaznivo
ovplyvňuje všetky vznešené ľudské ambície, a Vaše
organizácie, rovnako ako aj Váš duchovný a intelektuálny
život, sa budú istotne rýchlo rozvíjať. Vzhľadom na to, je
požehnaná sloboda ešte milšia pre ľudí, ktorí boli utláčaní
dvetisíc rokov, som presvedčený, že práve táto sloboda,
ktorá je garantovaná ústavou Uhorska, bude záväzná pre
izraelitských občanov našej vlasti za každých okolností“.
Úradujúcim predsedom kongresu sa takmer jednohlasne
stal Ignác Hirschler. Kongresu však predchádzala prudká
a občas násilná volebná kampaň. Vo voľbách, ktoré sa
uskutočnili 18. novembra 1868, neologickí voliči, ktorí
boli dominantní v husto obývaných mestských centrách,
získali asi polovicu, 132 z 220 delegátov, zatiaľ čo
ortodoxní získali iba 88 delegátov (40%). Ortodoxní
židia protestovali, že neologické okresy dostali neúmerný
počet delegátov; napriek týmto sporom sa cítili zaviazaní
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vláde, preto sa chceli kongresu
zúčastniť. Ani jeden tábor nebol
jednotný. Neológov viedol Ignác
Hirschler, jeho krídlo malo okolo
30 až 40 zástupcov. Ortodoxní
boli rozdelení. Umiernených
viedol rabín z Eisenstadtu Izrael
Hildesheimer, okolo ktorého sa
zhromaždila väčšina ortodoxných
predstaviteľov. O niečo menšie
bolo militantné krídlo, ktoré viedol
rabín Jeremiáš (Jermijahu) Löw.
Rabín Samson Rafael Hirsch
z Frankfurtu hral tiež kľúčovú rolu
v nekompromisnom postoji, ktorý
uprednostňoval rozkol. Oba tábory
sedeli tvárou v tvár, oproti sebe.
Hlavné témy kongresu boli
organizácia náboženských obcí,
vzdelanie,
výučba
rabínov
a organizácia rabinátov, sociálne
a kultúrne veci. Boli tam snahy
preklenúť rozpory medzi oboma tábormi – príkladom bol
konsenzus v otázke zákazu konania trhov na šabat. Na
kongrese padol aj návrh na zriadenie vysokej školy, ktorá
by vychovávala rabínov – teológov podľa nemeckého
vzoru. Aktívnym podporovateľom tohto návrhu bol aj
samotný Hirschler. V Nemecku totiž boli na niektorých
univerzitách zriadené aj fakulty na výchovu rabínov.
Ich absolventi sa po dosiahnutí teologického doktorátu
stali rabínmi dôležitých neologických obcí. Ortodoxní
nástojili na tom, aby ješiva (vyššia židovská škola)
zostala aj naďalej jediným rabínskym učilišťom. Svetské
vzdelanie odmietli. Tak sa rozpory stále zväčšovali,
nakoniec vyvrcholili demisiou a odchodom 48 delegátov
(vrátane piatich z frakcie rabína Hildesheimera). Boli to
ortodoxní židia najmä z oblasti východného Slovenska,
Haliče, Podkarpatskej Rusi a časti dnešného Rumunska.
Zvyšok ortodoxných viedol rabín Hildesheimer; snažil sa
vyjednať také riešenie, ktoré by spĺňalo ich požiadavky.
Napriek odchodu niektorých delegátov kongres
pokračoval v práci a rozhodol o vytvorení samostatnej
siete židovských škôl a rabínskeho seminára. Kongres
sa skončil 24. februára 1869, minister Eötvös schválil
všetky jeho uznesenia a vyhlásil ich za záväzné pre
všetky náboženské obce. Proti tomu sa ostro postavili
ortodoxní a vyhlásili vedeniu kongresu boj, ktorého
výsledkom bolo, že vláda dala roku 1870 súhlas
k rozluke. Uhorské židovstvo sa rozštiepilo na dva
prúdy: reformný-neologický a ortodoxný. Po tom, čo
boli oba prúdy uznané zákonom, neologický v roku 1869
a ortodoxný v roku 1871, vznikli so súhlasom vrchnosti
dve organizačné centrá židovských náboženských obcí.
Existovali však aj náboženské obce, ktoré sa nepridali
na žiadnu stranu, nazývali sa status quo ante. Ich
celokrajinskú organizáciu uznala vláda až neskoršie.
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Ignác Hirschler a jeho život po kongrese a v posledných
rokoch života
Po skončení kongresu v roku 1869 sa stal I. Hirschler
korešpondentom Uhorskej akadémie vied. V tom čase
vydával prílohu časopisu Lekársky týždenník (Orvosi
Hetilap) s názvom Oftalmológia (Szemészet), ktorá
vychádzala od roku 1864 až do roku 1880. Prispieval aj
do odborných časopisov Časopis o prírode a medicíne
(Zeitschrift für Natur und Heilkunde) a Archív oftalmológie
(Archiv für Ophtalmologie). Medzi rokmi 1874 až 1881
bol prezidentom Uhorskej lekárskej asociácie. Stal sa aj
predsedom oftalmologického kongresu, ktorý sa konal vo
Viedni v roku 1880. Bol dlhoročným členom Krajinskej
zdravotníckej rady. V roku 1878 bol za svoju prácu ako
jediný oftalmológ v Uhorsku vyznamenaný Radom železnej
koruny III. stupňa. Osobne sa dôverne poznal s mnohými
uhorskými verejnými činiteľmi, ako boli básnik János
Arany, štátnici Ferenc Deák a József Eötvös. Diskutoval
s nimi o rôznych, aj židovských otázkach, napríklad aj
o zriadení rabínskeho seminára v Pešti. Hirschler publikoval
rad vedeckých článkov v uhorských a nemeckých
lekárskych časopisoch o inovatívnych oftalmologických
metódach. Spomenieme napríklad vedecký príspevok
v nemčine Moje skúsenosti so zneužívaním alkoholických
nápojov a tabaku ako príčiny otupenia zraku (Meine
Erfahrungen mit alkoholischen Getränken, ebenso mit
dem Missbrauch des Nikotins und von der Ursache des
Abstumpfens der Sehschärfe, 1870). Medzi jeho dôležité
práce, ktoré vyšli tlačou, patrili: Poznámky k poznaniu
pigmentov uložených v rohovke (Angaben zur Kenntnis
der in der Substanz der Hornhaut abgelagerten Farbstoffe,
1872), Kazuistika anestézie a hyperestézie sietnice (Zur
Casuistik der Anaesthesie und Hyperaesthesie der Netzhaut,
1874), Údaje o chorobách sietnice (Adatok a látóhártya
maradvány kórodai ismertetéséhez, 1874).
Veľmi dôležitým dielom pre poznanie života Ignáca
Hirschlera je útla knižočka Autobiografický fragment
(Autobiographisches Fragment) v nemčine, ktorá vyšla
až po smrti autora v roku 1891. Dôležitým prameňom
pre poznanie života a názorov I. Hirschlera je aj jeho
korešpondencia s Leopoldom Löwom, so synovcom
Aurelom Steinom, slávnym archeológom a členom
Uhorskej akadémie vied, či s básnikom Jánosom Aranyom.
V roku 1881 odišiel do dôchodku. Ešte v roku 1885
aktívne zasiahol aj do politického života Rakúsko-

Knižné spomienky s názvom Autobiographisches Fragment
autora Ignáca Hirschlera

Uhorska, pretože sa stal členom Hornej komory Uhorského
parlamentu. V posledných rokoch v dôsledku takmer úplnej
slepoty odišiel z verejného života. Táto rana osudu mala
negatívny vplyv na jeho zdravie, ktoré sa postupne stále
zhoršovalo. Ignác Hirschler zomrel v Budapešti v roku
1891 vo veku 68 rokov.
Ignác Hirschler patril k významným židovským
osobnostiam druhej polovice 19. storočia. Bol jediným
oftalmológom vo vtedajšom Uhorsku a angažoval sa aj
v politickom živote štátu. Jeho inteligencia a nadšenie boli
významným impulzom pre intelektuálny rozvoj židov
v Uhorsku, ale trpké konflikty, ktoré rozdelili židovstvo,
ho nakoniec prinútili rezignovať a odísť do dôchodku.
Jeho odchodom stratila vtedajšia spoločnosť dôležitého
a vznešeného človeka na poli židovskej politickej a kultúrnej emancipácie.
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STUPAVSKÝ RICHTÁR ĽUDOVÍT NAGY
Milan Greguš
V dejinách nášho mesta úspešne pôsobili aj viaceré osobnosti, ktoré neboli rodenými Stupavčanmi. Prichádzali sem za
prácou, obchodom, prípadne rodinou. Svoj prechodný či dlhodobý pobyt v Stupave vyplnili prospešnou prácou. Ich mená
a životné osudy súčasníci už nepoznajú, svedkami zostávajú nanajvýš opustené hroby na cintoríne. Jednou z takých osobností
bol aj dlhoročný stupavský richtár Ľudovít Nagy.

Ľudovít (Lajos, Ludwig) Nagy sa narodil 18. augusta
1830 v rodine trnavského mešťana Ignáca Nagya a Agneše,
rod. Korpássi.1 Vyučil sa kníhviazačskému remeslu.
Okolnosti jeho príchodu do Stupavy nie sú známe. Je
pravdepodobné, že v obci pôsobil počas učňovských rokov
a po vyučení v nej zostal natrvalo. Sobášom v kostole
v Marianke sa 23. februára 1857 priženil do kníhviazačskej rodiny. Za manželku si zobral Jozefu, dcéru Ignáca
Čermáka, pisára, kníhviazača a nájomcu mýtnej stanice
v Stupave.2 V čase sobáša bola už vdovou po stupavskom
kníhviazačovi Jánovi Otočkovi.3 Medzi manželmi bol
značný vekový rozdiel, ženích mal 27 rokov, manželka –
vdova 45 rokov. Vyženil aj osemnásťročnú dcéru Máriu,4
päťnásťročného syna Jána5 a desaťročnú dcéru Teréziu.6

Ľudovít Nagy s manželkou Máriou
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Manželstvo im však vydržalo celých 23 rokov
a ukončila ho až smrť Jozefy v roku 1880.7 Ľudovít Nagy
sa dva roky po smrti manželky znovu oženil. Tentoraz si
zobral Máriu Seifertovú, dcéru stupavského panského
záhradníka Jakuba Seiferta (Szeifert, Sajfert). Aj v tomto
manželstve bol značný vekový rozdiel, nevesta bola o 19
rokov mladšia, svadba sa konala v stupavskom kostole 24.
januára 1882.8
Obidve manželstvá boli pre Ľudovíta Nagya významné
a určite mu pomohli usadiť sa v novom prostredí.
V prvom manželstve s najväčšou pravdepodobnosťou
zdedil zavedenú kníhviazačskú dielňu a upevnil si
svoje majetkové a spoločenské postavenie. V druhom
okrem mladej ženy získal prostredníctvom svokra aj
vzťah k pestovaniu kvetín, ovocia a zeleniny. Majstri
kníhviazačského remesla boli špecialistami, ovládali
viacero remeselných postupov pri spracovaní papiera,
kože a dreva. Obnova starých kníh a viazanie nových
kníh, novín a časopisov im poskytovali zdroj informácií.
Ich zákazníkmi boli ľudia zo zámožnejších a vzdelanejších
vrstiev. V spoločnosti požívali kníhviazači všeobecnú
vážnosť. O tom, že aj Ľudovít Nagy patril medzi nich,
svedčia aj jeho svadobní svedkovia. Pri prvom sobáši to
bol stupavský richtár Ján Schürtz a stupavský notár Pavol
Karenovics. Pri druhom to bol panský správca Károlyiho
veľkostatku František Bathó a panský účtovník Ľudovít
Mácsay.
V druhej polovici svojho života Ľudovít Nagy už
kníhviazačské remeslo nevykonával. Bol pomerne dobre
zabezpečený, vlastnil aj viacero pozemkov a záhrad.
Začal sa angažovať v spoločenskom a politickom živote
Stupavy. V roku 1880 bol jedným so spoluzakladateľov
a podporovateľov miestneho Dobrovoľného hasičského
spolku. Spočiatku mal v zbore funkciu podpredsedu
a pokladníka, v rokoch 1896 – 1903 bol jeho predsedom.9
Dlhodobo zastával aj najvyššiu správnu funkciu vo vedení
obce. Z novinových správ a z nekrológu sa dozvedáme,
že ako stupavský richtár pôsobil nepretržite štrnásť
rokov.10 Toto dlhé obdobie svedčí o jeho schopnostiach
a zároveň ho aj radí medzi najdlhšie pôsobiacich richtárov
v dejinách Stupavy. Uznanie si získal najmä v období
volieb do Uhorského parlamentu, ktoré sa vyznačovali
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rôznymi manipuláciami, neprávosťami a násilnosťami.
Do Stupavy, sídla volebného okresu, prichádzali v tom
čase stovky voličov a žandárov. Počas jeho richtárskeho
pôsobenia (1887 – 1907) sa voľby v Stupave konali šesťkrát.
Podľa dobových svedectiev zvládal tieto zložité situácie
s predvídavosťou a mužnou rozvahou. Vyzdvihovali jeho
inteligenciu, nekonfliktnosť a ochotu pomáhať.11 V roku
1895 viedol 45-člennú deputáciu Stupavského volebného
okresu do Budapešti. Prijal ich štátny tajomník. Okrem
kňazov, advokátov a iných významných osobností okresu
bola v deputácii aj väčšina tunajších obecných richtárov.12
Zaslúžil sa o skutočné pozdvihnutie obce. Pokračovaním
jeho snahy bolo vysadenie gaštanovej aleje na Hlavnej
ulici.13
V súkromí bol vášnivým záhradníkom a tomuto
koníčku venoval všetok svoj voľný čas. Jeho špecialitou
bolo pestovanie ruží. Venoval sa aj pestovaniu ovocia
a zeleniny, najmä zemiakov. V Stupave usporiadal nevšednú
výstavu viac ako deväťdesiatich sort zemiakov, ktorá sa
stretla s veľkým záujmom návštevníkov zo širokého okolia.
Povzbudený úspechom poslal svoje záhradkárske produkty
na Poľnohospodársku výstavu usporiadanú v roku 1888
v Bratislave. Za kolekciu zemiakov na nej získal diplom
I. triedy. Obstál tak v konkurencii veľkostatkárov zvučných
mien, napríklad grófa Juraja Apponyiho z Malinova,
Štefana Pálffyho z Červeného Kameňa či Alojza Károlyiho
zo Stupavy. Okrem toho získal aj diplom I. triedy za
rozličné sorty ovocia.14

Ľudovít Nagy (1830 – 1908) v hasičskej uniforme

Ľudovít Nagy bol aktívny až do vysokého veku;
24. januára 1908 dostal náhlu srdcovú porážku. O šesť
dní vo veku 78 rokov zomrel15, presne v deň 26. výročia
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Náhrobník Ľudovíta Nagya na cintoríne v Stupave.
Foto: Milan Greguš, 2013.

sobáša, ktorý chcel s manželkou spoločne osláviť. Podľa
novinových správ a súkromných listov zachovaných
v súkromnej zbierke16 jeho milujúca manželka ťažko niesla
túto situáciu. V maďarskej a nemeckej tlači sa verejne

poďakovala všetkým za účasť na pohrebe a za prejavy
sústrasti, menovite: stupavskému farárovi Ignácovi
Gondovi, barónovi Maurerovi, stoličnému sudcovi
Pavlovi Bincsikovi, stupavským hasičom, učiteľskému
zboru a Katolíckemu kasínu.17 Veľký pohrebný sprievod
pozostávajúci z priateľov a známych z Bratislavy
a okolitých dedín dosvedčoval jeho mimoriadnu
obľúbenosť.18
Ľudovít Nagy je pochovaný na starom katolíckom
cintoríne v Stupave. Hrobové miesto vo forme krypty
prekrývajú tri masívne platne s manipulačnými
kruhovými úchytmi. Mramorový náhrobník je signovaný
kamenárom Stáblom z Hodonína (Stábla/Göding). Má
jednoduchý tvar zložený z troch častí. Širšia a nižšia
spodná časť tvorí podstavec s nemeckým nápisom:
Seine letzten worter / ich hab das so gern: / wenn du mir
herzerl sagst / ich werde sterben / (Jeho posledné slová:
Srdiečko, mám to tak rád, keď mi vravíš, že umriem.)
Stredná obdĺžniková časť mala v minulosti vo vrchnej
časti oválnu fotografiu zomrelého. Dnes jej existenciu
dokladá prázdne zahĺbenie v mramore, pod ním je
maďarský text: Itt nyugszik istenben / NAGY LAJOS
/ Stomfa kőzseg 14 éven át bírája. / Született 1830.
augusztus 18. / Meghalt 1908. január 30 / ALDÁS ÉS
HÁLA HAMVAIRA. (Tu v Bohu odpočíva Ľudovít Nagy,
14 rokov stupavský richtár. Narodený 18. augusta 1830,
zomrel 30. januára 1908. Požehnanie a vďaka prachu
jeho.) Náhrobník vo vrchnej časti ukončuje kríž.
Príspevok z ďaleka nie je vyčerpávajúcim materiálom. Predpokladáme, že ďalší bádatelia prinesú viac
poznania o živote a pôsobení Ľudovíta Nagya vo funkcii
stupavského richtára.

Poznámky
1

Štátny archív v Bratislave – pobočka v Trnave, zbierka cirkevných
matrík (ďalej len ZCK), Matrika č. 2424, s. 243. V stupavskej matrike
sobášených je matka uvedená ako Josepha Kutsy. Štátny archív
v Bratislave (ďalej len ŠABA), ZCK, matrika č. 2166, s. 27.
2 ŠABA, ZCK, matrika č. 2167, s. 403; matrika č. 2168, s. 436.
3 ŠABA, ZCK, matrika č. 2166, s. 27, s. 436; Ján Otočka zomrel
12. decembra 1850. ŠABA, ZCK, matrika č. 2167, s. 579. Je
pravdepodobné, že sa vyučil u Jána Otočku a po jeho smrti sa oženil
s vdovou po ňom.
4 Narodená 24. 12. 1839. ŠABA, ZCK, matrika č. 2162, s. 164.
5 Pokrstený 29. 12. 1842. ŠABA, ZCK, matrika č. 2162, s. 222.
6 Pokrstená 10. 1. 1847. ŠABA, ZCK, matrika č. 2162, s. 300.
7 Zomrela 8. mája 1880. ŠABA, ZCK, matrika č. 2168, s. 140. Tu
uvedené jej rodné priezvisko Kucsi.
8 ŠABA, ZCK, matrika č. 2166, s. 115.
9 Die Fahnenweihe der freiw. Feuerwehr in Stampfen. Westungarischer
Grenzbote, 1. 10. 1895, s. 4.
10 Bürgermeisterwahl in Stampfen. Westungarischer Grenzbote,
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12
13
14
15
16
17
18

28. 4. 1897, s. 3; Richtarwahl in Stampfen. Westungarischer Grenzbote,
1. 5. 1900, s. 3; Todesfall in Stomfa. Preßburger Zaitung, 2. 2. 1908, s. 4
Zur Stampfener Wahl. Westungarischer Grenzbote, 28. 11. 1895,
s. 4; Eingesendet. Westungarischer Grenzbote, 30. 11. 1895, s. 5;
Leichenbegängnis in Stomfa. Westungarischer Grenzbote, 6. 2. 1908,
s. 2.
Der Stampfener Wahl. Westungarischer Grenzbote, 23. 11. 1895, s. 4.
Kommunales aus Stomfa. Preßburger Zeitung, 11. 3. 1908, s. 3.
Westungarischer Grenzbote, 4. 10. 1888; 7. 10. 1888.
Matrika zomrelých v Stupave 1906 – 1935, s. 17. Farský úrad
Stupava.
List Jozefa Horvátha, datovaný v Bratislave 4. 2. 1908, a list Gabriely
Rotterovej, datovaný vo Viedni 31. 1. 1908. Za ich poskytnutie
ďakujem Františkovi Královi zo Stupavy.
Nyugatmagyarországi Hiradó, 4. 2. 1908, s. 7; Preßburger Zeitung,
4. 2. 1908, s. 5.
Leichenbegängnitz in Stomfa. Preßburger Zeitung, 4. 2. 1908, s. 4;
Westungarischer Grenzbote, 4. 2. 1908.
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Margita Česányiová
Jaroslav Blaho
Ako vysokoškolák a operný recenzent denníka
Smena som prvé profesionálne riadky o sólistke Opery
Slovenského národného divadla Margite Česányiovej
napísal niekedy na jar roka 1965, keď som recenzoval
Kriškovu premiérovú inscenáciu Suchoňovej Krútňavy,
v ktorej pani Česányiová vytvárala postavu Katreny. Od tých
čias som za skoro polstoročie publikoval o tejto výnimočnej
umelkyni vari jeden a pol tucta väčších či menších portétov
v printových médiách, ale aj v rozhlase, obsiahlejšiu štúdiu
v revue SAV Slovenské divadlo a napísal som aj scenár
k televíznemu dokumentu, ktorý na prelome šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov natočil pre Hudobné vysielanie
ČsTV režisér Silvio Macudzinski. A tak neviem, či som
schopný k profilu veľkej sopranistky ešte dodať čosi
nové, podstatné, doposiaľ nekonštatované, prekvapujúce.
Azda predsa: blíži sa storočnica nášho profesionálneho
operného divadla a pre mňa je v tomto časovom rozpätí
Margita Česányiová (28. 11. 1911 – 25. 10. 2007) prvou
dámou slovenského operného javiska! Niekto môže hneď
namietať – a čo Poppová, Gruberová, Beňačková, ktoré
dobyli svetové metropole? Nuž o to práve ide – Edita
strávila na našom (banskobystrickom) javisku len čosi
vyše dvoch sezón, Gabika sa natrvalo (s výnimkou necelej
bratislavskej sezóny začiatkom sedemdesiatych rokov)
upísala pražskej Zlatej kapličke a Lucia sa po jedinom
vystúpení v historickej budove SND, ktoré jej nevynieslo
vytúžený angažmán, okamžite porúčala a na prospech svoj
(i slovenskej opery) navždy zakotvila v zahraničí. Zato
s menom Margity Česányiovej ako protagonistky a ozdoby
súboru spájajú sa minimálne tri dekády Opery SND, a to
ešte nehovoríme o jej viacsezónnom operetnom prológu!
Ako jediná konkurentka na poste prvej dámy prichádza do
úvahy jej staršia – „slovakizovaná“ moravsko-maďarská
„štimkolegyňa“ Helena Blaho-Bartošová, ašpirujúca tiež
(s istou rezervou) na titul jedinej našej „absolútnej
primadony“. Tento historický pojem talianskej opernej
terminológie („primadonna assoluta“) nielen u nás, ale,
žiaľ, už aj v zahraničných reláciách je totálne zdevastovaný
laicizmom bulváru. Modelovou „assolutou“ bola Callas,
isto pre svoju spevácku a hereckú jedinečnosť, sotva pre
avantúry, škandály a výšku honorárov, ale predovšetkým
preto (a to je pre naplnenie pojmu assoluta podstatné), že
prakticky súbežne dokázala na najvyššej úrovni interpretovať
nežné protagonistky exponovaného koloratúrneho sopránu
(napr. Luciu z Lammermooru) a zároveň hektické, vypäté
dramatické postavy (napr. Toscu). Teda súbežne triumfovať
v úlohách s tak diametrálne odlišnými nárokmi na hlas.
Bartošovej sa to v istom krátkom období (prelom tridsiatych
a štyridsiatych rokov) darilo (Rosina, Despina – Santuzza,

Margita Česányiová (1911 – 2007). Foto: Archív SND.

Carmen). To Česányiová sa úlohám operných naiviek vyhla
a z ligotavých kostýmov operetných primadon prešla hneď
do odboru lyricko-mladodramatického sopránu. Nebola teda
„assolutou“ (a nie je ňou pri absencii vypätých verdiovských,
prípadne veristických partií ani Gruberová, vážení
kolegovia, čo hádžete pojmami, ktorým v ich prapodstate
nerozumiete) – čo, pravda, post Česányiovej ako prvej dámy
nespochybňuje. Lebo prvou dámou sú vždy interpretky
vypätých partií, tragických postáv, nie jednofarebných
dievčenských, ale zrelých, zložitých charakterov – tragédky,
heroíny. A tento typ rolí bol doposiaľ neprekonanou doménou
Margity Česányiovej. Tragédky, opernej heroíny.
O jej detstve neviem takmer nič, pamätám si však, že
keď sme boli spolu s televíznym štábom robiť dokrútky
k filmovému medailónu, ukazovala nám po ľavej strane
cesty, pred Studienkou, budovu horárne, kde sa narodila. Na
jeseň 1927, ani nie ako šestnásťročná, bola už poslucháčkou
bratislavskej Hudobnej školy pre Slovensko, ktorá o rok
získala pomenovanie Hudobná a dramatická akadémia.
Táto škola (za vojnového slovenského štátu premenovaná
na Štátne konzervatórium) sa stala „almou mater“ prvých
dvoch generácií slovenských hudobných a dramatických
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Katrena. E. Suchoň, Krútňava, 1949.
Foto: Gejza Podhorský, archív SND.

profesionálnych umelcov. Až do polovice tridsiatych
rokov učil na nej spev iba český pedagóg Josef Egem.
V roku, keď Česányiová prišla do Bratislavy, opúšťala
školu prvá Egemova absolventka Helena Bartošová,
v tom čase už platná umelecká sila súboru Oskara
Nedbala. A potom rok čo rok, najmä však od prelomu
desaťročí, vychádzali z učilišťa ďalší schopní Egemovi
odchovanci, nastupujúci angažmán v SND, resp. iných
operných domoch medzivojnovej republiky: sopranistky
-- Věra Zachová-Strelcová, prvá slovenská koloratúrka
Nelly Bakošová, neskoršia medzinárodná operetná diva
a prvá Carmen slávneho režiséra Felsensteina v otváracom
predstavení berlínskej Komickej opery Jarmila Kšírová,
slávna Talichova pražská Rusalka Žofia Napravilová, Terka
Proschingerová, ktorej talent priskoro pohltila komerčná
opereta, jedna z prvých slovenských speváčok v SND Zita
Frešová, Lida Pátková – manželka Vladimíra Clementisa
(oná povestná Hádička). Medzi absolventkami nájdeme
aj dva mezzosoprány, ktoré neskôr zakotvili v SND,
Janku Kamasovú-Gabčovú a Ditu Gabajovú. A u prof.
Egema istý čas súkromne študovali aj Anna Hrušovská
a Mária Kišonová-Hubová. Egemovi akoby sa viac darilo
so ženskými hlasmi. Z mužov sa výraznejšie do operného
života zapísal iba barytónista Imrich Gál a predovšetkým
tenorista Štefan Hoza. Pýtal som sa pani Česányiovej,
prečo u Egemovych žiačok nie je badať jednotný technický
rukopis učiteľa, čosi, čo má znaky vokálnej školy. „Veľa
závisí od daností a od talentu (čo nie je to isté), a potom
so mnou, Kšírovou a Napravilovou pracoval profesor
podstatne viac než s inými, nechodili sme na lekcie iba
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podľa rozvrhu hodín, ale stretávali sme sa prakticky
denne.“ – V dobovej tlači sa zachoval doklad, že Margita
Česányiová v júni 1932 vystúpila na koncerte Hudobnej
a dramatickej akadémie ako sopranistka Haydnovho oratória
Tobiášov návrat a v trojdejstvovej komickej opere Lekárnik
toho istého skladateľa vytvorila postavu Grilletty. Druhého
októbra 1932, v slávnostnom predstavení Carmen (pri
príležitosti štátneho sviatku Bulharska hosťoval ako Don
José renomovaný tenorista Petar Rajčev) objavila sa po prvý
raz na scéne SND v kostýme Frasquity.
Začiatkom divadelnej sezíony 1933/34 stala sa Margita
Česányiová členkou SND. Dátumom jej profesionálneho
debutu bol 21. október 1933, keď v premiére trojdejstvovej
komickej opery J. F. Halévyho Blesk vytvorila postavu
Darbel. O päť týždňov neskôr predstavila sa ako Zerlinka
v novom naštudovaní Dona Juana, ktorým Karel Nedbal
kompletizoval svoj cyklus piatich majstrovských
Mozartových opier. Dva operné debuty pôsobia dosť
paradoxne, pretože oficiálne bola angažovaná ako sólistka
operety. Opereta v širokom rozpätí žánru od klasickej
po modernú až módnu bola doménou podnikateľského
záujmu riaditeľa SND Antonína Drašara. Neskôr, najmä
v povojnovom období, nevyhol sa vlne kritiky, že na
reprezentačnej národnej scéne uprednostňoval divadelnú
zábavu – jedným dychom však treba povedať, že práve
príjmy z operety umožňovali mu v neľahkej ekonomickej
situácii a v priestore bez bohatšieho diváckeho zázemia
inscenovať náročné operné projekty (Wagnerove reformné
opery, československé premiéry Prokofieva, Šostakoviča,
Roccu). Keď po troch sezónach odišla z Bratislavy cez
Prahu do veľkého operetného sveta Jarmila Kšírová,
našiel na svoje šťastie Drašar adekvátnu náhradu v ďalšej
Egemovej žiačke: v novembri 1933 sa Česányiová ukázala
v kostýme excentrickej Belly Girretti v Lehárovom
Paganinim (šlo o prvú operetu v SND naštudovanú
v slovenčine), v januári vytvorila Carry vo Vilímovej
Žiare miliónov, potom doštudovala Lízu v Zemi úsmevov,
ktorú spievala až do poslednej predmníchovskej sezóny.
V prvých mesiacoch roka 1934 pribudla Odette
v Kálmánovej Bajadére, titulná hrdinka Frimlovej Ninon,
Heda v operete Na Svätom kopčeku od Vlastislava
Antonína Viplera. Do leta 1938, keď načas pre materstvo
prerušila kariéru, bolo tých – zväčša vypätých – hlavných
úloh skoro za tri tucty. Postavy súčasnej českej operety
(okrem iného Frimlova Rose Marie) aj postavy z arzenálu
klasiky žánru: Hedička z Bertého Domu u troch dievčatiek,
Laura z Millockerovho Žobravého študenta, Saffi a Leila
z vrcholných diel Johanna Straussa Cigánsky barón
a Tisíc a jedna noc, primadony lehárovské (Giuditta,
Frasquita, Ilona v Cigánskej láske) aj kálmánovské (Sylva
Varescu z Čardášovej princeznej, Fedora z Cirkusovej
princeznej, grófka Marica), Nedbalova Helena Zarembová
(Poľská krv). Galéria ako hrom! A nemožno zabudnúť
na účinkovanie vo dvoch pôvodných tituloch – v Móryho
La Valiére (Lujza) a v Dusíkovom debute Tisíc metrov
lásky (Heda Marion). Obe mali v SND premiéru v roku
1935. Najčastejšími partnermi mladej divy boli spolužiak
Štefan Hoza, v niektorých dielach František Krištof-Veselý.
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Pekná tmavovláska, pohybovo zdatná, temperamentná,
so sopránom, ktorého mladodramatický, expresívny
nádych dával už vtedy tušiť neskoršiu opernú dráhu
a efektne zvládal aj vypätejšie party, niektoré nie nepodobné
veristickej literatúre (Lehár). Tých operných príležitostí
pri vyťaženosti v „ľahkom“ žánri bolo zatiaľ pomenej –
drobné „výšľapy“ (napr. grófka Ceprano v Rigolettovi, Lolla
v Sedliackej cti), z väčších príležitostí Luciella v ansámblovo náročných Wolf-Ferrariho Štyroch grobianoch (1934)
a Izabella – protagonistka Rossiniho Talianky v Alžíri
(1935). Rola písaná pre koloratúrnu mezzo, vo Viedni tých
rokov upravená do sopránovej verzie!
Prichádza politicky hektická jeseň roka 1938
a Margita Česányiová, už Margita Česányiová-Danihelová
na jeden a pol sezóny opúšťa javisko. Ako stály hosť –
a potom v tomto úväzku ešte ďalšie tri sezóny – vracia
sa na jar 1940 v postave Soni z Lehárovho Cároviča.
Medzitým už dvojnásobná mamička sa s plnou umeleckou
vervou zapája do činnosti omladeného súboru. Vracia sa do
kostýmu primadon Poľskej krvi, Rose Marie, Cigánskeho
baróna, do svojej nezabudnuteľnej, temperamentnej
a krásnej Giuditty. Pribudne Fiametta zo Suppého
Boccaccia, Hana z Veselej vdovy, Angele z Heubergerovho
Plesu v opere. V predstaveniach Cigánskej lásky Helenu
nahrádza vášnivejšia Zorika. Pred náročnejšími úlohami
však stojí operný súbor. Dramaturg Štefan Hoza, podobne
ako Ferdinand Hoffmann v činohre, snaží sa v priebehu
niekoľkých sezón uviesť v slovenskom preklade celý rad
„základných“ klasických opier od Mozarta po Richarda
Straussa a veristov. Sólistický súbor však po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky opustilo viacero opôr
z radov českých umelcov. Tenorový odbor sa môže spoľahnúť
na „nezničiteľného“ Dr. Janka Blahu, zostali skvelí basisti
– „Moravania“ Arnold Flogl a Zdenko Ruth-Markov či
slovinská altistka Mariči Peršlová, vo zvýšenej miere sa
začínajú uplatňovať Egemovi žiaci, najmä žiačky, ktorí
do Mníchova nedostávali dostatok príležitostí. Pribúdajú
ruskí emigranti – mezzosopranistka Evertová a basista
Jevtušenko, dvaja lídri barytónového odboru – Čech Schutz
a Slovinec Hvastija. Sťa supernova zažiari Mária KišonováHubová, postupný jas naberá hviezda tenoristu Rudolfa
Petráka. Medzi sopranistkami kraľuje univerzálna Helena
Bartošová, ktorej v exponovaných úlohách vypomáhajú
protagonistka Šulcovej Kataríny Izmajlovovej a Fidelia
z tridsiatych rokov Milada Formanová a. h. a Ludvika
Dubovská-Svobodová, oscilujúca medzi dramatickým
sopránom a mezzosopránom. Ďalej je tu slovanský materiál
odchovankyne pražského konzervatória Marky Medveckej
a dva lyrické, stále ešte pohyblivé soprány Zity FrešovejHudcovej a Márie Kišonovej-Hubovej. V sopránovej
galérii však chýba hlas, dispozíciami sa nachádzajúci kdesi
uprostred – lyrický soprán s výrazným mladodramatickým
nádychom. A tak vedenie opery SND neváha a obsadzuje
Česányiovú najprv do premiéry Carmen ako sýtu Micaelu
(jar 1941), na jeseň potom do titulnej postavy Dvořákovej
Rusalky. Adolescentná slúžtička Nuri v D´Albertovej Nížine

Leonora. L. van Beethoven, Fidelio, 1951.
Foto: Gejza Podhorský, archív SND.

vyzerá skôr ako „obsadenie z núdze“, pretože hneď ďalšia
operná postava je vokálne i herecky obrovskou príležitosťou
– Massenetova Manon. Od sezóny 1943/44 nachádzame
Česányiovú už v plnom členstve medzi sólistami SND. Na
Silvestra 1943 ako Angele v premiére Lehárovho Grófa
Luxemburga lúči sa po desiatich rokoch s kariérou operetnej
primadony a začína novú kapitolu svojej umeleckej biografie:
cestu za opernou tragédkou, opernou heroínou. Pravda,
nie sú to hneď veľké dramatické hrdinky. V posledných
vojnových sezónach študuje dievčenskú Margarétu (Faust)
a Agatu (Čarostrelec), Mimi (Bohéma) a Desdemonu (Otello), ktorú pre blízkosť frontu spieva len v troch reprízach.
Vojna sa skončila. Víťazi účtovali s porazenými.
Tridsaťštyriročná zostala sama, s dvoma sotva
školopovinnými deťmi. Ak by ju ten osud stihol
o desať rokov neskoršie, zrejme by skončila niekde ako
upratovačka, v lepšom prípade ako predavačka. Našťastie
na čele Opery SND stál chorvátsky antifašista – dirigent
Krešimír Baranovič a aj rozhodujúca osobnosť v oblasti
povojnového divadelníctva Andrej Bagar si dokázal zrátať
„pre a proti“. A tak Česányiová nielenže zostáva v súbore,
ale postupne preberá úlohu prvého sopránu. Isto k tomu
prispieva aj fakt, že Helena Bartošová po dvoch desaťročiach
prebohatej činnosti mieri od hrdiniek k charakterom, že
z Bratislavy sa sťahuje počas vojny hosťujúca Milada
Formanová, že Kišonová-Hubová nemieni opustiť svoje
„dievčenské“ postavy a dokonca jednu sezónu strávi
v novozaloženej pražskej Opere 5. května. Navyše, v roku
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1946 sa vracia po viac ako dvoch desaťročiach na šéfovský
post do Bratislavy skvelý český dirigent Milan Zuna. A ten na
Česányiovej začína doslova stavať svoj repertoár. Slovanské
hrdinky Mařenka, Tatiana, Líza (Piková dáma) prerastajú
s verdiovskou Leonorou (Trubadúr) aAidou a s dramatickými,
vypätými partiami, ktoré pre potrebu vášnivej hlasovej
farebnosti zverujú občas aj mezzosopránom – Marínou (Boris
Godunov) a Giuliettou (Hoffmannove poviedky). Začiatkom
roka 1948 vytvára Česányiová titulnú postavu v opere žiaka
Vítězslava Nováka, srbského skladateľa Petara Konjoviča.
Cigánske dievča Koštana bola jej osobným triumfom
a hoci sa inscenácia dožila iba deviatich repríz, oslovila
nielen obecenstvo, ale aj partnerov. V pozostalosti Arnolda
Flogla, ktorý v opere stvárnil postavu Hadžiho, našla sa
Česányiovej fotografia z tejto inscenácie s poetickým –
osobným, citovým (?) vyznaním starnúceho muža, ktorý
si udržal zmysel pre krásu, ženský pôvab a temperament.
Historická rola mala však ešte iba prísť. V decembri
1949 mala v SND premiéru Suchoňova nesmrteľná
a neprekonateľná Krútňava a v nej bola Margita Česányiová
prvou Katrenou. Premiéru 10. decembra dramaticky
ohrozila vážna zdravotná indispozícia umelkyne.
Napokon všetko šťastne dopadlo. Ku Katrene sa vrátila
ešte aj v polovici šesťdesiatych rokov. Túto Katrenu mám
v živej pamäti, pričom si myslím, že napriek zrelosti (po
päťdesiatke) vytvárala ju v podobnej koncepcii ako v prvej
Jernekovej inscenácii. Bola to Katrena od začiatku príbehu
poznamenaná svojimi vzťahmi. S ťarchou svedomia,
že ona bola príčinou zločinu, s takmer stopercentným
presvedčením, že Janovým vrahom je Ondrej, za ktorého
sa vydala. Zadumaná, s trpko stiahnutými kútikmi úst na
vlastnej svadbe počas čepčenia, iba v bujarom tanečnom
finále obrazu akoby na chvíľu tá stará, ohnivá dievčina. Aj po
narodení dieťaťa (štvrtý obraz) bez štipky radosti, gniavená
minulosťou, nielen zmenou v Ondrejovom správaní, ale aj
vedomím spoluviny, ťarchou utajovaného zločinu. Dusiaca
v sebe „žiale a bôle“. A potom, keď pravda nie je už
tajomstvom, keď sa Ondrej prizná, v árii, pridanej do verzie
v roku 1952, konečne dávajúca priechod – ventil svojej
bolesti. Žiadna iná z predstaviteliek Katreny, ktoré prišli po
nej, nevymodelovala postavu tak jednoznačne tragicky ako
ona.
Ak Krútňava predsa len bola predovšetkým triumfom
skladateľa, nasledujúce sezóny sú stĺporadím osobných
triumfov umelkyne. Postavy, ktorým vdychuje javiskový
život nielen svojím fyzičnom, hereckou plastickosťou, ale
najmä obsažnou, charakterotvornou kvalitou svojho sýteho,
nosného, farebne bohatého sopránu, patria do panteónu
slovenskej opernej interpretácie. Hlas mladodramatického,
až dramatického odboru v ideálnom veku štyridsiatničky
je stále bohatší a mnohotvárnejší, čo badať aj na úlohách,
ktoré sú vlastne návratom k starším naštudovaniam
z predchádzajúcich rokov. Prichádza Fidelio (1951), vracia
sa k Tatiane v inscenácii moskovského hosťujúceho režiséra
N. S. Dombrovského (1952). Neskôr sa o tomto projekte
(zrejme aj z nedostatočnej znalosti skutočnosti) hovorí ako
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o typickom produkte javiskového „socialistického
realizmu“. Nie je to pravda. Dombrovského Onegin, vo
výklade sa dôsledne držiac Puškina, bola remeselne skvelá
práca, kde všetko bolo logické, vzťahy, situácie presvedčivé,
všetko prepracované, tu i tam azda s nadmernou ilustráciou
– nielen tak, ako žiadala dobová estetická direktíva, ale aj
v duchu divadla K. S. Stanislavského. A predsa aj do tejto
inscenácie vniesla Česányiová – za podstatné považujem,
že všetko vychádzalo z jej vtedy už dramatickejšieho
speváckeho naturelu – kus svojej osobnosti a osobitosti. Jej
Tatiana nebola pätnásťročná tínedžerka, ale predčasne zrelá,
hĺbavá, vážna dievčina, v ktorej cit výrazne prevládal nad
rojčivým postpubertálnym poblúznením. Aj preto mohla v
posledných dvoch obrazoch príbehu, ktoré sa dohrávajú po
rokoch, vystupovať ako sebavedomá, stále citovo bohatá, ale
zodpovedná žena.
Medzitým sa odvíjali najkrutejšie roky našej povojnovej
histórie. Na prahu sedemdesiatky lúčil sa s postom
umeleckého šéfa Opery SND Milan Zuna. Pretože dovŕšenie
tohto veku nie je v dirigentskej profesii ničím výnimočným
a obmedzujúcim, ťažko dnes posúdiť, nakoľko sa na
Zunovom odchode podpísal jeho zdravotný stav a nakoľko
potreba postaviť aj na čelo operného telesa politicky
vyprofilovanejšiu, či aspoň „formovateľnejšiu“ osobnosť.
Už ako hosť rozlúčil sa Zuna s Bratislavou naštudovaním
Beethovenovho Fidelia, diela, ktoré je apoteózou občianskej
slobody, a pamätníci si vtedy ešte dobre pamätali politicky
údernú – protifašistickú inscenáciu Viktora Šulca z roku

Aida. G. Verdi, Aida, 1959, s Dr. Gustávom Pappom.
Foto: Gejza Podhorský, archív SND.
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1936. Leonorou Zunovho naštudovania bola Margita
Česányiová. Enormne náročný part na dramatickú
údernosť výrazu aj vokálnu virtuozitu zvládla mimoriadne
presvedčivo. Bola skutočnou dramatickou hrdinkou,
ženou – osloboditeľkou. Vo vokálnom ataku, zdravom
pátose prejavu aj v temnej povahe hlasového materiálu.
Skutočný protiklad k naivnej, manipulovateľnej Marcelíne
(Hubová). Aj na veľkých scénach je vzácnosťou, ak sa
dve ženské predstaviteľky Fidelia (Leonora a Marcelína)
povahou a obsahom hlasového materiálu tak kontrastne
odlišujú. V bratislavských naštudovaniach sa to potom
už nikdy nepodarilo, čo osobitne platí o „vychýrenom“
Košlerovom obsadení zo začiatku sedemdesiatych rokov.
Napriek kádrovému profilu umelkyne, napriek bujnejúcemu
pragocentrizmu aj v kultúrnych reláciách udelili Česányiovej
za kreáciu Fidelia – Leonory štátnu cenu. Dlhé roky bola
s týmto ocenením jediná zo slovenských operných spevákov.
Leonoru si neskôr zopakovala ešte dvakrát, vždy po desaťročí
– v rokoch 1960 a 1970.
Po jednosezónnom provizóriu vo funkcii umeleckého
vedúceho súboru (režisér Jiří Fiedler) prevzal na jeseň
1952 šéfovskú taktovku vynikajúci moravský dirigent
Zdeněk Chalabala. Aj keď v Bratislave pobudol jedinú
sezónu, tri jeho skvelé naštudovania zostali na repertoári
hlboko do rokov šesťdesiatych. Vo všetkých (samozrejme,
v alternáciách) vytvárala hlavnú ženskú postavu Margita
Česányiová: Katrenu v druhej, „triedne vylepšenej“ verzii
Krútňavy, Rusalku a Mařenku v Predanej neveste. V oboch

Amelia. G. Verdi, Maškarný bál, 1964.
Foto: Jozef Vavro, archív SND.

partiách českej klasickej opery niesla sa Česányiovej
interpretácia v intenciách bohatej tradície, ktorá vyžadovala
sýty mladodramatický materiál. Až neskôr – v skutočnosti
na neprospech veci – sa začalo pristupovať pri obsadzovaní
týchto úloh k fyzickej typológii. A tak sa na českých
i slovenských javiskách objavovali mladistvé, ale hlasovo
naivné Mařenky. Ešte väčšmi na toto zohľadňovanie
fyzickej autenticity doplatila Rusalka: od začiatku do konca
vykresľovaná hlasovo ako éterická víla. Ibaže Rusalka
(a o to išlo Dvořákovi aj libretistovi Kvapilovi) v priebehu
príbehu dospieva od rozprávkovej chiméry k ženskej bytosti,
v ktorej je rozprávkové potlačené hlbokým tragickým
prežitím ľudského osudu. Taká bola Česányiovej Rusalka.
Obe postavy – Mařenka i Rusalka – patria práve v podaní
Česányiovej k tomu najlepšiemu, čo sme v interpretácii
českej klasickej opery na našom javisku zaznamenali.
V druhej polovici päťdesiatych rokov a potom
v prvej polovici nasledujúcej dekády ide Česányiová
z úlohy do úlohy. Možnože na niektoré partie bola už
doba príliš pozdná, možnože v niektorých postavách
v ich komplexnom javiskovom obraze chýbalo tak trochu
peľu dievčenstva a prevládalo v nich zrelé ženstvo, tu
a tam nebola ideálna ľahkosť vokálneho kolorovania
koloratúrnych pasáží (Mozartova Donna Anna). Bez
známok hlasovej opotrebovanosti, naopak, so stále sa
stupňujúcim potenciálom „drámy v hlase“, stvárňuje však
hrdinky, ktorých heroickosť sa jednoducho nedá vykresliť
bez adekvátnej hlasovej kresby. Taká bola jej Senta
v Blúdiacom Holanďanovi (1957), taká bola jej temná,
hlboko tragická, hrdinská a zároveň nesmierne ženská
Milada v Daliborovi (1957), v tých rokoch nepochybne
bezkonkurenčná a v partnerstve s Dr. Gustávom Pappom
predstavujúca ideálnu dvojicu protagonistov tejto
Smetanovej opery. Temperamentná Zuza v premiére
Cikkerovho Jura Jánošíka nenašla už potom nikdy
adekvátnejšiu predstaviteľku. Zuzino kvílenie za zradeným
a zomierajúcim milencom v samom finále opery, nesúce sa
nad burácaním zboru a orchestra, zostáva nezabudnuteľné!
Politické uvoľnenie v druhej polovici päťdesiatych
rokov prejavuje sa na opernom plagáte istým repertoárovým
odideologizovaním a zvýšením zástoja populárnej
talianskej opernej tvorby. V priebehu štyroch rokov
vytvára Česányiová tri veľké verdiovské postavy – Alžbetu
v skvelej Wasserbauerovej inscenácii Dona Carlosa (1956),
Desdemonu v Otellovi (1958) a Aidu (1959). Jednofarebná
a prilyrická Desdemona nedáva Česányiovej plný priestor
na uplatnenie vokálno-výrazových domén, zato ostatné
dve úlohy patria k jej profilovým! Široké kantilény smutnej
španielskej kráľovnej, bôľ skrývaný za masku dôstojnosti
majestátu, potláčané emócie, ktoré naplno prepukli len
v zúfalej spovedi pred náhrobkom mŕtveho Karola V.
– „Kráľu, tys dobre znal márnosť života nášho.“ Keď
sa v sprievode pážat v scéne autodafé objavila na scéne
s ťažkou, niekoľkometrovou vlečkou – to prišiel „Niekto“.
Nemusela ani otvoriť ústa a očarúvať nostalgickým
tónom. Aida – historická kreácia slovenského vokálno-
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Recha. J. F. Halévy, Židovka, 1965. Foto: Jozef Vavro, archív SND.

dramatického kumštu. Princezná – otrokyňa, vášnivo
a nezakryto bojujúca o svoju lásku s dcérou faraóna
(veľká scéna 3. obrazu), soprán s obrovskou „špičkou“,
víťazne sa nesúci nad veľkým ensemblom prvého finále
(triumfálna scéna). A potom rozsiahly „nílsky“ obraz plný
situačných zmien: spomienka na stratenú vlasť – smutná
reflexia (občas sa tie piana vo vysokej polohe zakolísali,
lenže obsah výpovede prevládol nad kritériami vokálneho
perfekcionalizmu), stretnutie s otcom – zajatcom,
v ktorom sa úporne bráni žiadať od milenca zradu vlasti,
až po stupňujúcu sa hektickú scénu s Radamesom v závere
obrazu. Spoločná smrť s milým v hrobke – už len dôvažok,
dojímajúci smutnou farebnosťou materiálu.
Myslím, že všetci, ktorí „pričuchnú“ k opere, musia
milovať Pucciniho Bohému. Mladé lásky. Stretnutia,
rozlúčenia a opäť stretnutia, neraz aj s tragickou bodkou.
Ako gymnazisti sme nevynechali skoro žiadnu reprízu,
najmä ak dvojicu parížskych grizetiek – pojašenú
Mussettu a introvertnejšiu Mimi stvárňovali v jeden večer
Mária Hubová s Margitou Česányiovou. A opäť dôkaz,
že rozdielne charaktery musia byť stvárnené aj rôznymi
hlasovými prostriedkami – rozdielnou farbou a rozdielnym
vokálnym temperamentom. Dôkaz o pôsobivosti kontrastu
v umení. Vedľa zaliečavo sladkého sopránu Hubovej
s hysterickou vysokou polohou – temný, zamatový,
„smutný“ hlas chorľavej Mimi (Česányiová), ktorá už od
prvého vstupu na javisko v podkroví parížskej Latinskej
štvrte akoby mala zrak zatienený závojom číhajúcej smrti.
Dvojica práve v tejto dramaticky nesmierne pôsobivej
kontrastnosti takisto na našom javisku už nezopakovaná
a azda aj nezopakovateľná! – Priznám sa, že si dosť dobre
neviem vysvetliť, prečo sa Česányiová bránila postavám
operného verizmu. Mala na to spevácky aj výrazovo-herecký
potenciál. V tých rokoch odmietla Toscu a o tri-štyri sezóny
neskôr aj Santuzzu (Sedliacka česť). Zato sa v decembri
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1958 objavila, prekvapujúco, v úlohe
Pucciniho Manon Lescautovej. Nuž
šestnásťročná Manon to nebola, ale
ani Pucciniho Manon nie je pastelom
a parfumom, ale hektickou drámou
citov a vášní!
Napriek tomu, že televízia
v týchto rokoch ešte nepredstavovala
skutočnú konkurenciu a divadlo
bolo jednou z mála možností
spoločenských stretnutí a úniku
zo štyroch stien domova, napriek
smiešne nízkym cenám vstupeniek,
napriek
pestrej
repertoárovej
ponuke zaznamenáva Opera SND
dlhodobý problém návštevnosti.
Neboli výnimkou aj predstavenia
klasických titulov, keď na druhom
balkóne a dnes už neexistujúcej
galérii sa počet návštevníkov dal
zrátať na prstoch dvoch rúk. Jedno
z možných vysvetlení spočíva v prudkej sociologickej
zmene štruktúry diváckeho potenciálu po roku 1948.
Paradoxne: začiatkom šesťdesiatych rokov má Opera SND
najvýkonnejší sólistický súbor v celoštátnom kontexte,
najmä pokiaľ ide o interpretáciu romantickej opery, teda tej
najžiadanejšej repertoárovej zložky. A Margita Česányiová
patrí k jeho najvýraznejším ozdobám. Na javisku sa stále
stretávame s jej hrdinkami, ktorých kostým oblieka už
roky, ale pribúdajú aj nové príležitosti. V svetovej premiére
Suchoňovho Svätopluka je prvou Milenou (1960), z jej úst
znie v SND po prvý raz v podaní slovenskej sopranistky
slávne Libušino proroctvo v češtine (1961)! Sviežosť jej
umeleckých dispozícií udivuje. V Bohéme je partnerkou
Andreja Kucharského, ktorý prišiel na svet v roku jej
javiskového debutu, a keď v prvom obraze Eugena Onegina
šantí ako Tatiana so svojou mladšou sestrou Oľgou, možno
si ani neuvedomuje, že Ľuba Baricová je rovesníčkou jej
detí. Je vo veku, keď niektoré kolegyne javisko už dávno
opustili, iné žijú na ňom len vďaka zvuku svojho mena
a ďalšie sa už venujú pedagogike či spomínajú na javiskové
úspechy v izolácii súkromia. Vtedy prichádzajú dve ďalšie
profilové úlohy – Leonora v Trubadúrovi (1963) a Amelia
v Maškarnom bále (1964).
Nie je tu priestor na podrobnejší popis dvoch mimoriadne
inšpiratívnych Gyermekovych inscenácií, pracujúcich
s minimálnym scénickým náznakom a s dramatickou
funkciou javiskového svietenia. Prívlastok „inšpiratívnosti“
som nezvolil náhodne – režisér totiž vytvoril skvelý
a jedinečný priestor pre hereckú, a najmä obsahovo-vokálnu
výpoveď, bez barličiek dekorácie a rekvizít. A v oboch
naštudovaniach (dirigent Viktor Málek) to plejáda vtedajších
sólistov Opery SND naplno využila. Z Česányiovej kreácií
by som uprednostnil Ameliu pred Leonorou. Aj keď
strhávala hlasovou „temnotou“ v Miserere, predsa len part
Leonory vo svojej ozdobnej pohyblivosti predstavoval
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pre hlas v danom štádiu vývoja tu
a tam drobné úskalia. V Amelii však
žiarila od prvého do posledného
taktu. Strach, obava, zúfalstvo nad
zničujúcou vášňou premietli sa do
zadržiavanej drámy v tercete s Ulrikou a Riccardom, naplno však
prepukli vo veľkej scéne pod
polnočnou šibenicou (ária, dvojspev
s Riccardom, tercet Amelia –
Riccardo – Renato). A koľko drámy
a vokálneho napätia vyčarila v scéne
losovania vraha (záver 4. obrazu),
aby sa v katarzii a zmierení finále
opery niesol jej soprán nad celým
hudobným aparátom! Pamätám sa
na jedno predstavenie Maškarného
bálu počas veľkonočných sviatkov
1964. V parteri sedela početná skuMargita Česányiová je pochovaná v rodinnej hrobke svojej matky na stupavskom cintoríne.
pina rakúskych turistov a tí pripravili Foto: Milan Greguš, 2012.
našim sólistom u nás vtedy až nezvyklo hlučné ovácie! Vo veľkej miere patrili práve pani Margite!
nedožije. Inscenácia Macbetha vzniká v atmosfére Pražskej
Ale najväčším osobným triumfom Česányiovej bola
jari. Potom prichádza šok, spoločenská trauma, plazivo sa blíži
pravdepodobne titulná postava v Halévyho „Veľkej opere“
tzv. normalizácia. Skvelý sólistický súbor sa rozpadá. Niektorí
Židovka (1965), ktorá sa v medzivojnovom období na
odchádzajú do iných divadiel, viacero opôr do emigrácie, na
našej scéne objavovala často – po vojne to však bolo jediné
jar 1969 zomiera predčasne Česányiovej partner veľkých
naštudovanie s necelými dvoma desiatkami repríz. Enormne
verdiovských večerov – tenorista Imrich Jakubek. A ďalších
náročný part Rachel (v bratislavskom predstavení sa podľa
neúprosne prikvačia roky. Historická budova SND vstupuje
nemecko-českej tradície volala Recha) bol jednoducho
do viac ako trojročnej rekonštrukcie, hráva sa v náhradných
koncertom najvyššieho kalibru. Búrlivé prijatie na premiére,
priestoroch, spočiatku kde-kade, neskôr na javisku činohry
keď sa po predstavení pred spustenou oponou musela klaňať
v Divadle P. O. Hviezdoslava. Repertoár sa aj vzhľadom na
sama, s úsmevom, radosťou a trocha aj s rozpakmi z toľkého
technické parametre tohto javiska okliešťuje. Česányiová
oslavovania!
spieva za tejto situácie už veľmi zriedkavo. Na jar 1970,
Ak plynúci čas odkrajuje zo života jedinca – je to
v predvečer polstoročnice Slovenského národného divadla,
zákonité a logické. Ak z prítomnosti do minulosti spomienok
objavuje sa vo svojej už tretej premiére Fidelia. Je to ono
posúva umeleckú výpoveď – napĺňa to akýmsi smútkom.
legendárne predstavenie, v ktorom namiesto naivnej dobovej
Česányiová má už bližšie k šesťdesiatke než k päťdesiatke,
prózy prednáša Viera Strnisková ako alter ego hlavnej hrdinky
ale stále je v SND nepostrádateľná. Do súboru prichádza
Tatarkove reflexie. Posledný výkrik žánru tak zdanlivo
z Novej scény Elena Kittnarová s veľkým materiálom
apolitického proti tomu, čo potom frustrovalo spoločnosť
a vzácnou hereckou dispozíciou, ale ten obsah a náboj
takmer dve desaťročia!
v hlase, aký mala Česányiová, nenahradí ani ona, ani tie,
Ako bolo pre totalitný režim typické, SND vstupuje do
čo prichádzajú po nej. Česányiová sa na domácej pôde cíti
zmodernizovanej, vynovenej budovy „potemkinovsky“ –
v postave Primadonny zAriadny na Naxe (1966). Postava skrzv deň štátneho sviatku 9. mája 1972. Potom sa brány divadla
naskrz a programovo od Straussa a Hofmannsthala tragická
opäť na takmer štyri mesiace zatvoria a riadna prevádzka sa
– pravá antická tragédka. Jediné Česányiovej stretnutie s tvorzačína až v septembri. Nové vedenie opery má nové, mladé
bou Richarda Straussa, ktorého ešte ako poslucháčka akadémie
hviezdy a akékoľvek pripomínanie veľkej minulosti mu
videla v SND dirigovať vlastné opery. Prichádza Irena vo
nevonia. Tak je to ostatne vždy, keď sa mení žezlo. „Dejiny,
Wagnerovom Rienzim (1967) a opäť dve veľké verdiovské
tie pravé a kvalitné začínajú sa písať až dátumom nášho
úlohy – Abigaille vo východonemecko-gyermekovskej
príchodu.“ Česányiová sa na javisko dostáva náhodne, dovŕvariante Nabucca (1966) a potom na jar 1968 Lady Macbeth.
ši šesťdesiatku, zachráni premiéru obnoveného Trubadúra
Obe zo skladateľovho obdobia, keď ústredné ženské party písal
(1974), do ktorého už nebola obsadená. Napokon –
pre „soprano d´agilitá“ – dramatické hlasy s koloratúrou. Tej
v roku 1976 – odchádza. Neviem, či jej ponúkli rozlúčkové
je v Macbethovi menej ako v Nabuccovi, a tak aj Česányiovej
predstavenie, či ho odmietla – alebo sa takpovediac vytratila
lady je bližšia interpretačnému ideálu než staroveká femme
„zadným vchodom“. Dáma, ktorá výrazne písala dejiny
fatale. Takisto shakespearovská postava je výrazovo bohatšia
Opery SND a slovenskej vokálnej interpretácie odišla do
než výtvor libretistu Soleru. Žiaľ, Macbeth sa veľa repríz
dejín.
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Artézske podzemné vody
v okolí Stupavy
Peter Malík
Typ tzv. artézskej studne bol pomenovaný podľa niekdajšej provincie Artois vo Francúzsku. Počas hĺbenia studní v tomto
kraji po prekopaní určitého málopriepustného horizontu často dochádzalo k náhlemu zaplneniu studne podzemnou vodou,
ba dokonca až k jej prelievaniu do predtým suchého okolia. Prvý známy opis takýchto artézskych studní z roku 1126 pochádza
od miestnych kartuziánskych mníchov, ktorí v tomto regióne úspešne vyhĺbili množstvo takýchto zdrojov podzemnej vody.1

Klasické ponímanie artézskych studní, resp. „artézskych
horizontov“ (správnejšie „artézskych zvodnencov“)
obmedzuje prítomnosť tlakovej vody len na kolektory
podzemnej vody uzavreté medzi dvoma izolujúcimi
vrstvami. Kolektor – geologická vrstva tvorená pórovitým
a priepustným materiálom (ako je napríklad piesok, štrk,
pieskovec alebo skrasovatený vápenec), je napájaný
vodou z presakujúcich zrážok alebo z povrchových tokov
v miestach, kde môže byť v bezprostrednom kontakte
s týmito zdrojmi napájania. Tieto v dnešnom ponímaní
už zjednodušujúce predstavy najlepšie ilustrujú historické
predstavy o spôsobe obehu podzemnej vody v artézskych
štruktúrach, ktoré sú znázorňované v učebniciach geológie
už od 19. storočia. Podľa týchto predstáv upadal artézsky
kolektor v závislosti od geologickej stavby oblasti do
hlbších častí v tesnom zovretí (zhora a zdola) dvoma
nepriepustnými vrstvami. Ako nepriepustné vrstvy

najčastejšie vystupujú íly, ílovce alebo bridlice. Uloženie
vrstiev mohlo byť misovité (synklinálne), čiže daná vrstva
sa mohla objaviť na povrchu na oboch okrajoch údolia,
alebo jednoducho šikmé (monoklinálne) s postupným
upadaním vrstvy z vyvýšeného miesta pod všetky miesta
údolia aj na jeho opačnom okraji. Podzemná voda
obsiahnutá v kolektore si zachováva hydrostatický tlak,
odpovedajúci výške miesta jej vstupu do kolektora, ktorým
pôsobí na svoj nadložný strop. Po prekopaní alebo prevŕtaní
nadložného nepriepustného stropu potom podzemná voda
vystúpi do úrovne odpovedajúcej tomuto tlaku, teda môže
ostať pod úrovňou povrchu zeme (tzv. negatívna artézska
hladina), alebo sa môže začať vylievať na zemský povrch,
ak je jej tlaková úroveň vyššia ako tento povrch (tzv.
pozitívna artézska hladina). Ak by sme v prípade pozitívnej
tlakovej hladiny uzavreli vrt do veľmi vysokej pažnice
(rúry, ktorou je vrt zabezpečený proti zasypaniu), vystúpila
by v nej podzemná voda do
úrovne odpovedajúcej jej tlakovej
výške – v prípade neprúdiacej
podzemnej vody teda do úrovne jej
hydrostatického napájania.
Súčasné definície artézskych vôd,
respektíve vôd s napätou hladinou
už musia zohľadňovať viacero
faktorov. Väčšina podzemných
vôd totiž prúdi (i keď veľmi
pomaly), pričom sa ich vnútorná
energia vyjadrená tlakovou výškou
spotrebováva na prekonávanie
hydraulických odporov vnútri
kolektorov. Z tohto dôvodu môžu
potom relatívne blízko seba
v jednom kolektore existovať dve
miesta s nerovnakou úrovňou
artézskej hladiny. Rozdiel medzi
hladinami môže byť spôsobený
aj rozdielmi v hustote vody (jej
Historické predstavy o spôsobe obehu podzemnej vody v artézskych štruktúrach – misovité
prehriatím alebo schladením,
(synklinálne) uloženie zvodnenca a izolujúcich vrstiev
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rozdielnym obsahom rozpustených
plynov alebo tuhých látok). Preto
aj vody vytekajúce z termálnych
prameňov a vrtov sú artézskymi
vodami, a to v dôsledku zmenšenia
mernej tiaže – odľahčenia vodného
stĺpca – v dôsledku prehriatia
alebo
prítomnosti
bubliniek
uvoľňovaného plynu. Aj pri hĺbení
plytkých studní sa však často
stretávame s náhlym vystúpením
hladiny o niekoľko centimetrov
alebo aj o niekoľko desiatok
centimetrov, čo sa v odbornej
literatúre opisuje ako prítomnosť
mierne napätej hladiny podzemnej
vody. V tomto prípade bývajú
rozdiely úrovne podzemnej vody
medzi jednotlivými miestami
studne spôsobené rozdielnou
spotrebou energie vody pri jej Historické predstavy o spôsobe obehu podzemnej vody v artézskych štruktúrach – šikmé
prúdení cez horniny s rozdielnou (monoklinálne) uloženie zvodnenca a izolujúcich vrstiev
priepustnosťou. Voda, ktorá sa musí
pretláčať cez ílovité piesky, má nižšiu „výtlačnú úroveň“
vrt HGS-7 východne od Mástu a tretím nepomenovaný vrt
ako podzemná voda ľahšie prechádzajúca cez hrubozrnnú
pri ceste do Lozorna cca 3 km severne od Stupavy.
štrkovú vrstvu.
„Klasické“ artézske vody, t. j. studené podzemné
Artézsky vrt MKZ-1 vo Vápennom jarku
vody prítomné vo zvodnencoch uzavretých medzi
Vrt MKZ-1 vo Vápennom jarku, vyhĺbený v roku
izolujúcimi vrstvami v hĺbkach cca do 300 m, sú
19923, nie je typickým predstaviteľom artézskych vrtov,
na Slovensku prítomné predovšetkým v piesčitých
ako ich poznáme z nížin a pahorkatín neogénu Podunajskej
uloženinách mladotreťohorného mora (sedimentoch
alebo Viedenskej panvy, pretože prostredím obehu
neogénu). Sú charakterizované veľmi dlhým obehom,
podzemnej vody sú pravdepodobne druhohorné sedimenty
miestami zvýšenou mineralizáciou a mierne zvýšenou
z obdobia jury. S celkovou hĺbkou 350,3 m bol odvŕtaný pri
teplotou. Z pohľadu ich dlhodobej izolovanosti od vplyvu
ľavom brehu Vápenného potoka vo výške terénu 269,11 m
ľudskej činnosti môžu byť považované za „bezpečné“ či
n. m. Vrt MKZ-1 bol hĺbený v rámci hydrogeologického
„strategické“2 zdroje pitných podzemných vôd. V tomto
výskumu Devínskych a Pezinských Karpát vedeného
im však často bráni vyšší obsah rozpusteného železa
pracovníkmi Geologického ústavu Dionýza Štúra s cieľom
a mangánu – ten však prirodzene pochádza z prostredia,
overiť kolektory podzemných vôd v hydrogeologicky
v ktorom tieto vody dlhodobo obiehajú („geogénny
menej preskúmaných horninových celkoch. Geologický
pôvod“). Súčasné vodárenské technologické postupy
profil vrtu, dochovaný v archivovanej dokumentácii, nie
už ale v prípade potreby umožňujú relatívne jednoduché
je príliš podrobný: do hĺbky 16,0 m bola zistená kvartérna
odstránenie týchto (vo väčšom množstve) nežiaducich
hlinitokamenitá sutina; potom až do hĺbky 177,3 m
prvkov. Množstvo artézskych podzemných vôd prítomné
balvanovité štrky a zlepence s polohami pieskov zaradené
v neogénnych sedimentoch Slovenska, ktoré sme
do neogénu a pod nimi až do konečnej hĺbky 350,3 m
v súčasnosti schopní využívať, je však dané aj nie príliš
slienité bridlice s polohami jemnozrnných pieskovcov
veľkou kapacitou zvodnencov, ktorá neumožňuje ich
až siltovcov (stredná jura – lias). Geologický profil vrtu
využitie ako hlavného zdroja pitnej a úžitkovej vody.
je spolu s ďalšími znázornený aj na priloženom obrázku.
Napriek tomu sa najmä v oblasti Podunajskej nížiny
Počas hydrodynamickej skúšky sa z vrtu odčerpávalo
(podľa svojho geologického označenia Podunajskej
4,65 l∙s-1 pri znížení hladiny vody vo vrte až o 47,55 m.
Z vrtu bol však už predtým evidovaný preliv cca 0,5 l∙s-1,
panvy) artézske podzemné vody hojne využívajú nielen
úroveň, z ktorej tento preliv nastal, však nebola počas
ako alternatívne zdroje pitných a úžitkových vôd, ale aj ako
vŕtania zaznamenaná. Statická hladina podzemnej vody
vlastné zdroje menších sídelných celkov.
pred čerpaním bola 1,72 m, teda úroveň, do ktorej by
V okolí Stupavy je možné nájsť tri hydrogeologické
tu podzemná voda vystúpila, je 1,72 m nad terénom. Po
vrty – zdroje artézskych podzemných vôd, ktoré ich
odvŕtaní bol tento vrt do hĺbky 46,6 m zapažený pažnicami
v relatívne nedávnej minulosti priviedli na zemský povrch.
priemeru 216 mm, do hĺbky 112,0 m s priemerom 108
Prvým z nich je vrt MKZ-1 vo Vápennom jarku, druhým
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komponentov sú sumarizované
v priloženej tabuľke. Zaujímavý
tu bol ešte mierne vyšší obsah
kremičitanov a voľného CO2,
ktoré však nie sú ukazovateľmi
zhoršujúcimi kvalitu vody – v druhom prípade však obsah voľného
CO2 poukazuje na možné agresívne účinky vody na stavebné
konštrukcie. Mikrobiologická alebo rádiologická analýza podzemnej vody vytekajúcej z vrtu
MKZ-1 však neboli vykonané,
analyzovaný nebol ani obsah
organických látok. Relatívne
vysoká
teplota
vytekajúcej
podzemnej vody (14,6 °C)
svedčí o väčšej, cca 200 až 300 m
hĺbke jej obehu. Vzhľadom na
hĺbku obehu ako aj na ochrannú
Poloha hydrogeologického vrtu MKZ-1 s artézskym prelivom vo Vápennom jarku
funkciu
málopriepustného
nadložia možno očakávať, že
kvalita podzemnej vody vytekajúcej z vrtu MKZ-1
mm a do hĺbky 301,0 m s priemerom 89 mm. Otvorené
bude stabilnejšia než kvalita okolitých zdrojov. Pred
úseky (úseky s perforáciou, cez ktorú môže prúdiť voda)
jej použitím – vzhľadom na jej doteraz neoverované
boli ponechané pre intervaly 10,3 m až 36,7 m a 247,0 m
mikrobiologické charakteristiky – ju však odporúčame
až 301,0 m. Úsek od 301,0 do konečných 350,3 m bol
prevariť alebo iným spôsobom dezinfikovať.
ponechaný ako voľný, bez zapaženia (t. j. bez ochrany stien
vrtu). Podľa rozmiestnenia otvorených úsekov a vlastností
vytekajúcej podzemnej vody usudzujeme, že preliv z vrtu
nastal niekde pod hĺbkou 247 m, teda z úseku tvoreného
bridlicami s polohami pieskovcov pravdepodobne
jurského veku. Okrem získaných hydrogeologických
výsledkov prekvapil tento vrt aj geológov, a to značnou
hrúbkou kvartérnych sutín, ale i prítomnosťou cca 150 m
hrubého neogénneho súvrstvia v tejto oblasti. Autori
hydrogeologickej mapy4 toto súvrstvie bližšie nezaraďujú
a zobrazujú ho len v rámci kategórie neogénnych pieskov,
v geologickej mape Záhorskej nížiny5 sú štrky a zlepence
s polohami pieskov zaradené do devínskonovoveského
súvrstvia (stredný báden).
Chemická analýza vzorky vody, odobratej dňa 5. 12.
1992, preukázala celkovú mineralizáciu o veľkosti 499,33
mg∙l-1, vcelku obvyklý Ca-HCO3 hydrogeochemický typ
vody s obsahom prevládajúcich katiónov vápnika (Ca2+),
horčíka (Mg2+), sodíka (Na+) a draslíka (K+). Spomedzi
aniónov dominovali hydrogénuhličitany (HCO3-), menej
bolo síranov (SO42-), pričom obsah chloridov (Cl-)
a najmä dusičnanov (NO3-) – teda aniónov signalizujúcich
prítomnosť znečisťujúcich látok – možno hodnotiť ako
extrémne nízky. Aj obsah vo vode rozpusteného železa
(Fe2+) a mangánu (Mn) bol nízky, t. j. vyhovujúci štandardom
pre pitnú vodu na individuálne i hromadné zásobovanie
(v súčasnosti predstavuje tento štandard Nariadenie vlády
SR č. 354/2006).6 Tomuto štandardu vyhovoval i nízky
obsah ťažkých kovov, selénu a hliníka. Obsahy vyššie
Hydrogeologický vrt MKZ-1 s artézskym prelivom vo Vápennom
uvedených vo vode rozpustených látok ako aj ďalších
jarku. Foto: Milan Greguš, 2013.
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Artézsky vrt HGS-7
Stupava-Mást
Hydrogeologický vrt HGS-7
bol v osemdesiatych rokoch 19.
storočia spolu s troma ďalšími vrtmi
(HGS-6, HGS-8 a HGS-8a) hĺbený
v oblasti Stupavy v rámci snahy
o získanie nových, doplňujúcich
zdrojov podzemnej vody pre mesto
Stupava. Investorskou organizáciou
týchto aktivít boli Západoslovenské
vodárne a kanalizácie (ZSVaK),
vlastný hydrogeologický prieskum
realizoval podnik IGHP Bratislava.7
Vrt bol hĺbený v oblasti východne
od časti Mást na ľavom brehu
Mástskeho potoka do úrovne 142,0
m pod terén (nadmorská výška
terénu je tu 169,25 m). Geologický
profil vrtu bol nasledovný: 0,0 až
6,0 m ílovitá hlina (kvartér); 6,0 Poloha hydrogeologického vrtu HGS-7 s artézskym prelivom pri Máste
až 21,0 m neogénny piesčitý íl;
21,0 až 40,0 m polymiktné zlepence tvorené horninami
overené sedimenty do neogénu. Z vrtu nastal artézsky
kryštalinika – žulou, z kremitých tmelov (neogén); 40,0
preliv o veľkosti 0,82 l∙s-1, v študovaných materiáloch sa
až 45,0 m silne ílovitý piesok; 45,0 až 48,0 m piesčité
však nezachovala úroveň narazenej hladiny (resp. úroveň,
bituminózne íly; 48,0 až 142,0 m polymiktné zlepence s
z ktorej nastal preliv podzemnej vody). Vrt bol následne
lokálne zvetranými polohami. Autori zaradili všetky vrtom
po celom svojom profile (od 0,0 po 142,0 m) zabudovaný
pažnicami priemeru 324 mm. Výstroj vrtu perforovanými
úsekmi pažníc mal celkovú dĺžku 62,0 m v troch úsekoch:
50,0 – 82,0 m; 92,0 – 106,0 m a 112,0 – 128,0 m, všetky
umožňovali vstup vody do vrtu z najnižšej overenej vrstvy
polymiktných zlepencov. V dňoch 31. 5. až 12. 7. 1983
sa na vrte uskutočnila dlhodobá čerpacia skúška (43 dní),
pri ktorej sa z neho odoberalo 11,0 l∙s-1, pričom sa hladina
podzemnej vody postupne znižovala od 31,09 až do
41,38 m od ústia vrtu.
Vzorka vody na chemickú analýzu bola odobratá dňa
6. 7. 1983, niekoľko dní pred ukončením tejto dlhodobej
hydrodynamickej skúšky po viac ako 5 týždňoch
čerpania. Výsledky analýzy vody sú spolu s ostatnými
sumarizované v priloženej tabuľke. Vzorka mala celkovú
mineralizáciu o veľkosti 499,33 mg∙l-1, typ vody mohol
byť hydrogeochemicky charakterizovaný ako Ca-HCO3:
dominujúcim aniónom tu boli hydrogénuhličitany (HCO3-),
z katiónov vápnik (Ca2+) a horčík (Mg2+). Zastúpenie
sodíka (Na+) a draslíka (K+) bolo podstatne menšie, čo platí
aj pre sírany (SO42-) a chloridy (Cl-). V prípade dusíkatých
látok bol napriek lokalizácii vrtu v poľnohospodársky
intenzívne obrábanom území ich obsah nízky až enormne
nízky, čo svedčí o prirodzenom zamedzení povrchových
aktivít na kvalitu podzemných vôd v tejto oblasti. Aj
v tomto vrte bol zaznamenaný vyšší obsah kremičitanov
a voľného CO2. Zistená celková objemová aktivita alfa
(rádiologický ukazovateľ) 5 až 6-násobne prekračuje limit
Hydrogeologický vrt HGS-7 s artézskym prelivom pri Máste.
stanovený pre pramenitú vodu, ktorá by mala byť vhodná
Foto: Milan Greguš, 2013.
na prípravu stravy pre dojčatá, a cca 3 - krát viac ako sa
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MKZ-1

HGS-7
kvartérna hlinitokamenitá sutina (kvartér)
balvanovité štrky
a zlepence s polohami
pieskov zaradené
do neogénu (neogén)

Vrt medzi Stupavou a Lozornom
ílovitá hlina (kvartér)
piesčitý íl (neogén)
polymiktné zlepence tvorené
horninami kryštálnika – žulou s
kremitých tmelom
silne ílovitý piesok

kvartérna hlinitokamenitá
sutina (kvartér)
balvanovité štrky
a zlepence s polohami
pieskov zaradené
do neogénu (neogén)

polymiktné zlepence s lokálne
zvetranými polohami

silné bridlice
s polohami jemnozrnných
pieskovcov až siltovcov
(stredná jura – lias)

Znázornenie geologických profilov vrtov s artézskymi vodami v okolí Stupavy. Profil vrtu medzi Stupavou a Lozornom je len odhadovaný.

požaduje pre balené pitné a pramenité vody ako aj pre pitnú
vodu (Vyhláška 528/2007 Z. z.).8 Pre prírodnú minerálnu
vodu je však tento limit vyšší, takže môžeme konštatovať,
že príležitostnému užívateľovi žiadne enormné ohrozenie
z ožiarenia nehrozí. Obsah kovov, stopových prvkov,
organických látok a mikrobiologická analýza podzemnej
vody však v tom čase a ani neskôr neboli vykonané.
Celková mineralizácia vody mala hodnotu 603,89 mg∙l-1.
Teplota z vrtu vytekajúcej podzemnej vody (12,0 °C) je
o niečo nižšia ako v prípade vrtu MKZ-1 vo Vápennom
jarku a odpovedá o niečo plytšiemu obehu artézskej
podzemnej vody. Podľa základnej hydrogeologickej mapy
južnej časti Záhorskej nížiny9 môže byť tento artézsky
zvodnenec zaradený do miocénneho lanžhotského súvrstvia
(stratigrafický vek spodný až stredný báden), ktoré tu
vystupuje v pruhu nachádzajúcom sa približne medzi
Stupavou a úpätím Malých Karpát a v ktorom vystupujú
štrky, zlepence a brekcie neogénu. Neskôr vydaná
základná geologická mapa Záhorskej nížiny10 priraďuje
tieto horniny k jakubovskému súvrstviu (stredný báden;
vápnité piesky a pieskovce), avšak vrtom zistený charakter
hornín v hlbšom podloží skôr odpovedá brekciám a štrkom
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devínskonovoveského súvrstvia, ktoré je však toho istého
stratigrafického veku (stredný báden), a obeh podzemných
vôd v oboch súvrstviach je veľmi podobný. Svojím
charakterom sú tu teda zistené artézske vody klasickým
príkladom neogénnych artézskych vôd Slovenska.
Kvalita podzemnej vody vyvierajúcej artézskym
prelivom z vrtu HGS-7 je pravdepodobne o niečo nižšia
ako v prvom prípade (o niektorých jej zložkách nie sú
informácie) a aj tu platí, že pred jej použitím by ju bolo
potrebné prinajmenšom prevariť alebo dezinfikovať iným
spôsobom.
Artézsky vrt medzi Stupavou a Lozornom
Vrt sa nachádza na západnej strane cesty medzi Stupavou
a Lozornom, cca 3 km od severného okraja Stupavy. Na
priloženej mape je označený ako „vrt*“. Okolnosti jeho
vŕtania, jeho hĺbka ani geologický profil nie sú známe
napriek tomu, že podľa platnej geologickej legislatívy je
prinajmenšom už od šesťdesiatych rokov 20. storočia zákonnou povinnosťou zúčastnených osôb zaslať správu o hĺbení takýchto geologických vrtov do centrálneho archívu
geologických prác (Geofond Štátneho geologického ústavu

príroda

Poloha hydrogeologického vrtu s artézskym prelivom medzi Stupavou
a Lozornom

Dionýza Štúra). Vrt sa na lokalite nachádza už niekoľko
desaťročí, pričom bol už dávno upravený do dekoratívnej
formy pitnej vázy, fontánky či improvizovaného odberného
zariadenia pri parkovisku/odpočívadle a dlho je známy
svojím degradovaným vzhľadom. Za výzor okolia však
sčasti zodpovedá aj sama voda, ktorá tu pri samovoľnom
vytekaní pokrýva okolie hydroxidmi železa a mangánu
a spôsobuje podmáčanie okolia. Kvalitatívne vlastnosti
podzemnej vody, vytekajúcej z tohto vrtu, však zďaleka
neodpovedajú vizuálnemu vnemu, ktorý si návštevník
odnáša z lokality, a tie, ktoré boli analyzované, poskytujú
vzorku typických vlastností artézskych podzemných vôd
neogénnych sedimentov v iných oblastiach Slovenska.
Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
odobrali v júni 2010 vzorku podzemnej vody z artézskeho
prelivu. Chemická analýza preukázala celkovú mineralizáciu
o veľkosti 324 mg∙l-1. Voda bola hydrogeochemického typu
Ca-HCO3, výsledky analýzy sú uvedené v tabuľke. Podľa
Nariadenia vlády SR č. 354/200611 obsah celkového železa
a mangánu vo vode z tohto vrtu už presahuje limit súčasného
štandardu pre pitnú vodu na individuálne i hromadné
zásobovanie, hoci toto nariadenie uvádza, že v prípade železa
„prekročenie medznej hodnoty je prípustné, ak ide o železo
alebo mangán z geologického podložia a ak nedochádza
k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností
vody“. Obsahom rozpusteného železa a mangánu je voda
z tohto artézskeho vrtu veľmi podobná ďalším artézskym
vodám neogénnych sedimentov. Aj tu bol zaznamenaný
vyšší obsah kremičitanov a voľného CO2. Teplota vody

Výsledky chemických analýz artézskych vôd v okolí Stupavy. Pre
porovnanie sú uvedené aj príklady typického chemického zloženia
pitnej vody z bratislavského vodovodu (zo zdrojov na Devínskom
/ Sedlačkovom ostrove) a komerčne prístupnej minerálnej vody
(Slatina – zdroj z vrtu BB-2).
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Hydrogeologický vrt s artézskym prelivom medzi Stupavou a Lozornom.
Foto: Milan Greguš, 2013.

artézskeho prelivu (11,8 °C) je mierne vyššia ako priemerná
ročná teplota okolia, čo svedčí o hlbšom obehu. Voda
pravdepodobne obieha v hĺbke okolo 100 až 150 m,
v geologickom prostredí nevápnitých pieskov, štrkov
a brekcií devínskonovoveského súvrstvia, ktoré tu smerom
od svahov Malých Karpát postupne upadá pod mladšie
sedimenty Viedenskej panvy (Záhorskej/Borskej nížiny),
teda v priepustnejších sedimentoch neogénu.12 Ani v tomto
prípade nemáme k dispozícii výsledky mikrobiologickej
analýzy, rádiologickej analýzy a analýzy obsahu organických
látok v podzemnej vode artézskeho prelivu z vrtu medzi
Stupavou a Lozornom. Je teda vhodné ju pred jej použitím
prinajmenšom prevariť alebo inak dezinfikovať, pričom

už známy obsah železa a mangánu
vylučuje túto vodu z prípadného
použitia na hromadné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou.
Tri zdroje artézskych podzemných
vôd, ktoré sa nachádzajú v oblasti
Stupavy, predstavujú typický obraz
„klasických“ artézskych vôd, ako ich
poznáme z iných častí Slovenska. Sú
mierne teplejšie ako priemerná ročná
teplota vzduchu v okolí a nachádzajú
sa predovšetkým vo zvodnencoch
štrkovitých a piesčitých uloženín
neogénu, hydraulicky izolovaných
menej priepustnými súvrstviami, ale
aj v starších (jurských) súvrstviach
(vrt MKZ-1) s podobným charakterom obehu podzemných vôd.
Obeh podzemnej vody je tu dlhší
a vlastnosti (chemické zloženie, teplota) stabilnejšie, než
je tomu u iných zdrojov podzemných vôd. Táto stabilita
je odrazom izolovanosti týchto vôd od antropogénnych
vplyvov, a preto sú často považované za „železné rezervy“
vodných zdrojov v prípade havarijných stavov alebo
aj situácií živelných katastrof. Na dlhodobé využívanie
sú však zvyčajne nevhodné kvôli rozpustenému železu
a mangánu, ktoré znižujú ich senzorické vlastnosti (napr. vrt
medzi Stupavou a Lozornom), alebo mierne zvýšenej alfaaktivite (vrt HGS-7), a pri absencii ich mikrobiologických
ukazovateľov pre istotu odporúčame aj pri občasnom
využívaní túto artézsku vodu dezinfikovať, napríklad
prevarením.

Poznámky
1
2

3

4

5

Gies, F. & Gies, J.: Cathedral, Forge, and Waterwheel. Technology
and Invention in the Middle Ages. Harper Perennial, 1995, s. 112.
Michalko, J. – Bodiš, D. – Malík, P. – Kordík, J. –
Fajčíková, K. – Grolmusová, Z. & Veis, P.: Potenciálne
zdroje strategických množstiev podzemnej vody v BSK. In:
Mineralia Slovaca, 43 (2011), s. 449 – 462.
Hanzel, V. – Vrana, K. – Čimborová S.: Podzemné vody
západných svahov Devínskych a Pezinských Karpát, čiastková
záverečná správa. Názov projektu: Hydrogeologický výskum
vybraných regiónov Slovenska. Bratislava: Manuskript – archív
Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len
ŠGÚDŠ), 1993, arch. č. 78745.
Hanzel, V. – Vrana, K. – Švasta, J. – Kohút, M. –
Nagy, A. – Maglay, J. – Bujnovský, A. – Malík, P.:
Hydrogeologická a hydrogeochemická mapa Pezinských Karpát
v mierke 1 : 50 000. Bratislava: Manuskript – archív Geofondu
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 1999, arch. č. 84395/
II, list mapy; Hanzel, V. – Vrana, K. – Švasta, J.– Kohút,
M. – Nagy, A. – Maglay, J. – Bujnovský, A. – Malík,
P.: Vysvetlivky k hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape
Pezinských Karpát v mierke 1 : 50 000. Bratislava: Manuskript –
archív ŠGÚDŠ, 1999, arch. č. 84395/II, 179 s.
Fordinál, K. (ed.) – Maglay, J. – Elečko, M. – Nagy, A.
– Moravcová, M. – Vlačiky, M. – Kučera, M. – Polák,
M. – Plašienka, P. – Filo, I. – Olšavský, M. – Buček,
S. – Havrila, M.– Kohút, M.– Bezák, V. – Németh, Z.:

142

Geologická mapa Záhorskej nížiny v mierke 1 : 50 000. Bratislava:
archív ŠGÚDŠ, 2012, list mapy.
6 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Zbierka zákonov
č. 354/2006, Čiastka 124, s. 2524 – 2542.
7 Drábik, A. – Klaučo, S. – Fülle, D. – Čelár, S.: Stupava
– doplňujúci vodný zdroj, časť A, doplňujúci hydrogeologický
prieskum, cieľ: posúdiť možnosť získania doplňujúceho vodného
zdroja podzemnej vody. Bratislava: Manuskript – archív ŠGÚDŠ,
1984, arch. č. 67769.
8 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 528/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia. Zbierka zákonov č. 528/2007, Čiastka 222, s. 3782 – 3793.
9 Marcin, D. – Kullman, E. – Bodiš, D. – Kordík, J. &
Zakovič, M.: Hydrogeologická a hydrogeochemická mapa južnej
časti Záhorskej (Borskej) nížiny v mierke 1 : 50 000. Bratislava:
Manuskript – archív ŠGÚDŠ, 1995, arch. č. 83323, list mapy;
Marcin, D. – Kullman, E. – Bodiš, D. – Kordík, J. &
Zakovič, M.: Vysvetlivky k hydrogeologickej a hydrogeochemickej
mape južnej časti Záhorskej (Borskej) nížiny v mierke 1 : 50 000.
Bratislava: Manuskript – archív ŠGÚDŠ, 1995, arch. č. 83323.
10 Fordinál et al., ref. 5.
11 Nariadenie vlády, ref. 6.
12 Fordinál et al., ref. 5.

príroda

Smutný koniec stupavského
biokoridoru
Alica Košuthová
Biokoridor
Biokoridor je cudzie slovo, ktoré je tvorené z dvoch
slov: bios a koridor. Slovo bios znamená v gréčtine
život, koridor znamená v latinskom jazyku chodba. Za
biokoridor sa považuje priestorovo prepojený súbor
miest vhodných pre život živých organizmov a umožňuje
ich migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov medzi nimi. Ide tu o prepojenie napríklad
dvoch lesných porastov oddelených lúkou, kde biokoridor
slúži ako chodba, ktorou sa môžu živé organizmy dostať
k druhému porastu.
Znamená to, že územie nazývané biokoridorom
nemusí umožňovať organizmom trvalú dlhodobú
existenciu. Dôležitou funkciou biokoridoru je zabezpečiť
migráciu medzi oddelenými biocentrami, a tým vytvárať
sieť medzi nimi. Biokoridory tvoria spolu územný
systém ekologickej stability. Oddávna známe ako medze,
remízky, aleje, súvislé pásy krovín, živé ploty, ale
v ojedinelých prípadoch môže ísť o umelý prvok, ako
napríklad prechod pre zver ponad alebo popod cestu.
Biokoridory napomáhajú migrácii, a tým aj zachovaniu
biologickej diverzity a genetickej rozmanitosti v krajine.

mohutné, až 40 metrov vysoké stromy, ktoré boli od
nepamäti uctievané pre svoju veľkosť, dlhovekosť
a mnohostranný úžitok. Gréci zasvätili dub hromovládnemu Diovi, Slovania bohu hromu a blesku
Perúnovi. Žalude predstavovali dôležitú potravinovú
zložku nielen zveri, ale aj praobyvateľov Európy, a už
v staroveku sa kôra, listy a žalude používali na liečebné
účely. Dub letný je rozložitý strom so silne rozpukanou,
zbrázdenou, hnedo až čiernosivou kôrou. Má laločnaté,
tuhé a kožovité listy na krátkych stonkách. Plody,
známe žalude, sú veľké jednosemenné nažky uložené
spodnou časťou v zdrevnatených šupinovitých kalichoch
po niekoľkých dlhých stonkách. Vyskytuje sa takmer
v celej Európe s výnimkou najjužnejších a najsevernejších
oblastí. U nás je rozšírený od nížin do podhorí v pôvodných
dúbravách a zmiešaných porastoch, bežne sa vyskytuje
predovšetkým na kyslejších piesčitých pôdach, príznačných
pre Borskú nížinu.
Súčasná fauna a flóra mesta Stupava a jej okolia
sa vyznačuje určitou heterogenitou, podmienenou
antropogénnymi zmenami biocenóz. Tento po dlhé
stáročia trvajúci vplyv človeka viedol k premene pôvodných biotopov na druhotné a k vzniku špecifickej fauny
a flóry. Dnešný biokoridor lemujú hlavne záhrady
rodinných domov, keďže okolitá výstavba je v jeho tesnej
blízkosti. Staré majestátne duby zväčša vystriedal agát.

Je takýto aj biokoridor v Stupave?
Do konca minulého storočia bola Stupava pokojné
mestečko na úpätí Malých Karpát. Počet obyvateľov
sa začal zvyšovať prílivom
obyvateľov z hlavného mesta
Bratislava, ktorých túžba žiť
v tichom mestečku je stále väčšia
a väčšia. Na miestach, ktoré boli
v minulosti sadmi a vinicami, kde
á
tsk
miestni obyvatelia oberali jablká,
rpa
a
K
slivky, hrušky a hrozno, dnes
Pod Krem
enicou
vznikajú novostavby rodinných
domov. Skutočnosť, že sa v okolí
biokoridoru nachádzajú zabudnuté
Muštová
vinice, dokazujú kríčky vínnej
révy (Vitis vinifera), ktorej konáre
sú porastené lišajníkmi, čo
dokazuje, že kríčky majú vysoký
vek. Stupavský biokoridor bol
významným medzníkom medzi
týmito biocentrami. Nachádzali
sa tu majestátne duby, z ktorých
dominuje dub letný (Quercus
robur). Duby sú vo všeobecnosti Vyznačenie stupavského biokoridoru (červenou farbou) na ortofotomape Stupavy
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Vážka ploská (Libellula depressa).
Foto: Alica Košuthová, 2013.

Agát biely (Robinia pseudoacacia) a Tvrdoň deväťsilový
(Liparus glabrirostris). Foto: Alica Košuthová, 2013.

Agát biely (Robinia pseudoacacia) dorastá do výšky
20 až 25 metrov a má stredne rozkonárenú nepravidelnú
korunu. Voľne v prírode pravidelne a bohato nasadzuje
množstvo semien, ktoré sa ľahko ujímajú. Agát sa
rozmnožuje najmä zelenými a koreňovými odrezkami,
vďaka čomu sa rýchlo šíri, a má vysoký prírastok
drevnej hmoty v mladosti. Je odolný voči priemyselným
exhalátom a chorobám a má málo škodcov. Všetky časti
agáta, s výnimkou kvetov, sú značne jedovaté. Agát je
na Slovensku známy ako invázna drevina, ktorá svojou
agresivitou narúša prirodzený vývoj pionierskych
spoločenstiev. Využíva na to špeciálnu biologickú zbraň
zvanú alelopatia. Agát je v tomto prípade inhibítor
negatívne ovplyvňujúci iný organizmus svojimi chemickými látkami, ktoré vypúšťa do prostredia. Jeho
korene vylučujú jedovaté látky, ktoré pôsobia toxicky
na okolité rastliny. Takto spomalený alebo zamedzený
rast rastlín v okolí agáta znižuje biodiverzitu územia. Sú
tu však druhy bezstavovcov, ktorým prítomnosť agáta
neprekáža, naopak, vyhovuje im. Patrí medzi ne tvrdoň
deväťsilový (Liparus glabrirostris). Potravne je viazaný
na brehové porasty deväťsilov, lemujúce brehy potokov.
V tomto prípade sa však prispôsobil skutočnosti, že dno
biokoridoru vysýcha, a jeho potravou sa stal kvet agáta.
Keďže biokoridorom bol v minulosti akýsi kanál, ktorý
odvádzal vodu z okolitých pozemkov, nachádzajú sa tu aj
iné živočíchy, ako je napríklad vážka ploská (Libellula
depressa), ktorá ja na Slovensku hojná, bez ohrozenia.
Osídľuje rôzne typy vôd, od stojatých cez ramená riek

a kanály až po periodické vody, tiež človekom vytvorené
biotopy, ako sú záhradné jazierka. Je to pioniersky druh,
čo znamená, že sa vyskytuje na lokalitách bez silnej
konkurencie. Vážku ploskú poznáme podľa bruška, ktoré
dosahuje dĺžku 25,5 – 27 mm, dĺžka krídla je 36 – 37 mm.
Samec je modrý so žltými polmesiacmi na bokoch
bruška, samica je hnedo-žlto-čierna. Bazálne škvrny sú
na všetkých štyroch krídlach. Bruško je nápadne široké.
Larvy žijú na dne vôd. Liahnu sa na vegetácii, prípadne
aj na brehu. Vajíčka kladú do bahna na brehu a do vody.
Dospelé jedince, imága, lietajú aj dosť ďaleko od vody.
Prezimuje iba larva.
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Smutný koniec stupavského biokoridoru
Keďže sa stupavský biokoridor ocitol v centre
výstavby nových rodinných domov, jeho osud bol
spečatený. Spočiatku sa dodržiavali nariadenia pôvodného
územného plánu mesta Stupava a výstavba zachovávala
biokoridor v celej jeho kráse aj s jeho funkciami.
Dokonca vlastniť pozemok v blízkosti biokoridoru malo
byť akousi výhodou, preto sa tieto pozemky ponúkali ako
lukratívnejšie. Tiene stromov a spev vtákov boli lákadlom
pre ľudí investujúcich do kúpy pozemkov. Avšak len
čo sa prerušila kontinuita biokoridoru a jeho spodnú
časť ohraničila cestná komunikácia, začalo sa jeho
fragmentovanie. Keďže je možné časom meniť územný
plán, v niekoľkých prípadoch skončil priestor stupavského
biokoridoru za plotom záhrad nových obyvateľov mesta
Stupava, čím sa navždy stratila jeho funkcia a význam.
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KTO NÁM PIJE KRV?
Tomáš Derka

Po dvoch suchých rokoch prišla daždivá jar a s ňou
záplavy. Tie narobili starosti len niektorým, pre väčšinu
to bola veľká atrakcia. Avšak komária kalamita, čo prišla
po záplavách, znepríjemnila život všetkým. S komármi sa
vyrojilo množstvo názorov na to, ako s kalamitou bojovať.
Nad Bratislavou aj Záhorím lietali lietadlá rozstrekujúce
hektolitre pesticídov. Včelári plakali, uvedomelejší
obyvatelia nadávali, že im zamorujú prostredie, a väčšina
sa asi tešila z dobrého pocitu, že sa niekto stará. Lebo
komária kalamita je naozaj nepríjemná.
Komára pozná každý, aj keď ľudia za komára bežne
považujú ich neštípavých príbuzných – pakomáre (to sú
tie, čo ich máme plné oči, keď ideme v letný podvečer na
bicykli okolo rieky) či tipule (spomeniem neskôr).
Čo však o nich vieme okrem toho, že štípu a prenášajú
nejaké choroby?
Komáre patria spolu so svojimi príbuznými –
muchami, simúliami, pakomármi, ovadmi atď. – medzi
dvojkrídly hmyz. Rad dvojkrídlovce (Diptera) zahŕňa
odhadom 240 tisíc druhov. Asi polovica z tohto množstva
je známa, zvyšok čaká, kým ho vedci objavia. Názov
dvojkrídlovce vystihuje typický znak tejto skupiny
hmyzu – dve krídla (teda jeden pár). Tým sa líšia napr.
od motýľov, včiel či vážok, ktoré majú štyri krídla (dva
páry). Dvojkrídlovce kedysi mali druhý pár krídiel a ten ani
u dnešných zástupcov tohto radu úplne nezmizol. Zachoval

sa ako tzv. kyvadielka – drobné paličky s guľoučkou na
konci, ktoré uvidíte (keď sa jej dobre prizriete) na hrudi
každej muchy. Presnejšie, na poslednom z troch hrudných
článkov. Úplne najlepšie ich uvidíte na nejakej tipuli. To sú
tie obrovské, nohaté "komáre", ktoré môžete nájsť zimovať
v pivniciach. Netreba sa ich báť. Neštípu, sú to úplne
neškodní vegetariáni. A nie sú to komáre, ale ich príbuzní z
čeľade tipuľovitých.
Komáre patria do čeľade komárovitých (Culicidae).
Na svete je známych asi 3 500 druhov komárov, u nás je
to asi 50 druhov. Z nich je tzv. kalamitných, teda tých,
čo sa masovo roja po záplavách na Dunaji a Morave, iba
niekoľko. Najdôležitejší z nich je druh Aedes vexans,
ktorý predstavuje až 50% jedincov kalamitných komárov.
Ochlerotatus sticticus tvorí 30 – 40% a Aedes cinereus
okolo 10% jedincov. Posledný sa množí hlavne v mlákach
na lúkach, ktoré ostanú po ústupe záplavy.
Ako vzniká komária kalamita? Začnem trocha
zoširoka. Komáre patria medzi hmyz s úplnou premenou.
Majú štyri vývinové štádiá: vajíčko, larva, kukla, imágo.
Samičky väčšiny druhov komárov sa potrebujú napiť
krvi, pretože pre vývin vajíčok potrebujú bielkoviny,
ktoré získajú pri cicaní krvi. Mimochodom, krv cicajú
iba samičky, samčeky sú vegetariáni. Výnimkou je jeden
austrálsky druh, u ktorého krv cicajú aj samce. Existujú aj
komáre, napr. Culex molestus, u ktorých sa vajíčka vyvinú

Stojaté vodné plochy v nive Moravy sú liahnisko komárov. Foto: Milan Kekeňák, 2013.
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Komáre nás vedia potrápiť štípaním.
Foto: © Henrik Larsson/Fotky&Foto.

aj bez cicania krvi. Keď sa samička nacicia krvi, odpočíva
aj niekoľko dní a potom v priebehu 2 – 4 dní nakladie 50 až
500 vajíčok.
Podľa spôsobu a miesta kladenia vajíčok rozlišujeme
dve skupiny komárov. Do prvej skupiny patria komáre,
ktorých samičky kladú vajíčka na povrch vodnej hladiny.
Tie neznášajú vysychanie. Liahnu sa v mlákach, jazierkach
či sudoch na záhradách. Niektorým druhom stačí na vývin
vajíčok a lariev odhodená plechovka alebo pneumatika,
v ktorej sa drží voda. Niektoré komáre sa špecializujú
na dutiny v starých stromoch, v ktorých sa drží voda.
V jednej takejto dutine sa môžu vyliahnuť stovky jedincov.
To sú tie komáre, ktoré nás štípu počas vlhkých liet
v Karpatoch. U druhej skupiny, kam patria spomínané
kalamitné druhy, samička kladie vajíčka na povrch pôdy,
do malých priehlbín s vysokou vlhkosťou, ktorá ich
chráni pred úplným vyschnutím. Miesta kladenia vajíčok
sa nachádzajú v blízkosti riek. Nakladené vajíčka prežijú
aj niekoľko rokov, napríklad u Aedes vexans najmenej
šesť. Tu čakajú na svoju príležitosť. V suchých rokoch
ju dostanú máloktoré, štípu nás najmä komáre z prvej
skupiny. Až keď príde záplava, vajíčka sa dostanú do vody,
kde sa spustí embryonálny vývin, trvajúci podľa teploty
2 až 7 dní. Kalamita sa blíži. Z vajíčka sa liahnu larvy. Tie
sa živia mikroorganizmami, riasami, jednobunkovcami
a drobnými bezstavovcami, ktoré filtrujú z vody,
zberajú z vodnej hladiny alebo zoškrabujú z ponorených
predmetov. Nepohrdnú ani drobnými mŕtvolkami vodných
bezstavovcov alebo ich časťami. Larvy dýchajú vzdušný
kyslík. Preto ich nachádzame prichytené na povrchovej
blanke vodnej hladiny. Odtiaľ vystrkujú na vzduch
dýchaciu trubičku (sifo) alebo dva dýchacie otvory. Tieto
otvory majú na ôsmom článku bruška, takže môžeme
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smelo tvrdiť, že dýchajú zadkom. Keďže dýchajú
atmosférický kyslík, nezáleží im na jeho obsahu vo vode.
Preto môžu obývať aj vody s veľmi nízkym až nulovým
obsahom kyslíka, napríklad spomínané dutiny v stromoch
s množstvom hnijúceho lístia. Zvláštny spôsob dýchania
vyvinuli larvy druhu Coquilletidia richiardii, ktoré majú
sifo prispôsobené na napichovanie ponorených častí
vodných rastlín, aby z ich pletív získavali kyslík.
Dĺžka vývinu lariev veľmi závisí od teploty vody. Pri
vyšších teplotách trvá zvyčajne okolo týždňa. Ak je voda
chladná, vývin sa predlžuje. Larvy sa štyrikrát zvliekajú.
Po štvrtom zvliekaní vzniká kukla, ktorá sa pasívne vznáša
vo vode. Toto štádium trvá okolo dvoch dní, opäť záleží na
teplote vody. Z kukly sa na hladine liahnu dospelé komáre
(imága). Ukrývajú sa na vlhkých, tienistých miestach.
Komáre sa pária počas letu. Po párení sa v samičkách
prebudí krvilačnosť. Aby našli hostiteľa, dokážu samičky
spomínaných kalamitných druhov zaletieť aj viac ako
10 km od miesta liahnutia. U iných druhov zaletia „iba“
5 km. Samička cicia krv jednu až tri minúty. Ak ju pritom
vyrušíme, cicia znova na inom hostiteľovi. Samičky
zvyčajne cicajú niekoľkokrát, a to na rôznych živočíchoch,
od žiab cez vtáky až po cicavce. Mnohé druhy sú potravní
špecialisti, cicajú napríklad iba na vtákoch. Doba trávenia
krvi a vývinu vajíčok opäť závisí od teploty, zvyčajne sú
to dva až sedem dní. Po dozretí vajíčok samičky hľadajú
vhodné miesta na ich kladenie.
Keď si to zrátame, kalamitné komáre potrebujú na svoj
vývin minimálne 11 – 14 dní. Komáre sa však vyvíjajú
iba v stojatých vodách. Pri záplavách, keď sú miesta
s vajíčkami zaplavené prúdiacou vodou, je veľká časť
znášky odplavená. Preto je prvá kalamita zvyčajne
miernejšia. Až z vajíčok nakladených samičkami z prvej
kalamity prichádza tzv. veľká kalamita. Nemusí to tak
byť v prípade, ak vajíčka neboli vyplavené. Pri mierne
zdvihnutej hladine, keď sa vajíčka dostanú do vody (napr.
vďaka zvýšenej hladine podzemnej vody, ktorá sa dostane
na povrch), môže byť zlá už prvá kalamita. Komáre majú
buď jednu (hlavne vzácne jarné druhy), alebo viac generácií
potomstva ročne (kalamitné druhy). Prezimujú ako vajíčka
alebo dospelé samičky.
Komáre okrem toho, že vedia potrápiť štípaním,
prenášajú aj množstvo patogénov a parazitov, ako sú
vírusy, baktérie, prvoky a helmintózy, ktoré spôsobujú
mnohé ochorenia. Našťastie, smrteľne nebezpečné
choroby u nás neprenášajú. Zato z globálneho pohľadu
sú to najnebezpečnejšie živočíchy. Žiadne hady, pavúky
či veľké šelmy. Najviac ľudí zabijú komáre. V tropických
a subtropických oblastiach ohrozujú viac ako tri miliardy
ľudí. Z vírusových ochorení prenášajú pôvodcov žltej
zimnice, horúčky dengue alebo encefalitídy. U nás sa
pôvodcovia týchto chorôb nevyskytujú, môžeme sa však
nakaziť na dovolenkách v teplejších krajinách. Vírusy West
Nile, Čalovo alebo Ťahyňa (posledné dva boli objavené
a opísané na Slovensku) spôsobujú aj v Strednej Európe
ochorenia s podobnými príznakmi ako chrípka. Takže ak
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dostanete v lete z ničoho nič vysoké teploty, prípadne vás
k tomu bolí hlava a kĺby, je veľmi pravdepodobné, že za to
nemôže studené pivo, ktoré ste deň predtým hltavo vypili
v krčme, ale komár, ktorý vás pri tom poštípal.
V súvislosti s globálnym otepľovaním sa veľa hovorí
a píše o hrozbe rozšírenia nebezpečných tropických
chorôb prenášaných komármi na naše územie. Najväčším
favoritom médií je malária. Táto choroba zabije ročne asi
800 tisíc ľudí. Najviac obetí je v subsaharskej Afrike. Asi
75% z nich sú deti do päť rokov. Názov malária (v preklade
zlý vzduch) pochádza z kedysi všeobecne rozšírenej
viery, že maláriu spôsobuje vzduch obsahujúci jedovaté
výpary, vznášajúci sa nad močiarmi. U nás ju poznáme
aj pod menom bahenná zimnica. Kedysi sa ľudia chránili
kyticami voňavých kvetov alebo vpúšťaním čerstvého
vzduchu do domov cez otvorené okná. A cez ne prichádzali
aj komáre rodu Anopheles, ktoré, ako sa neskôr ukázalo,
sú prenášačmi pôvodcu ochorenia. Tým je parazitický
prvok (jednobunkový živočích). Presnejšie, štyri druhy
rodu Plasmodium. Ochorenie sa prejavuje cyklickými
záchvatmi horúčky sprevádzanými ďalšími príznakmi
ako bolesti kĺbov, zvracanie, anémia. Najnebezpečnejšiu
formu malárie vyvoláva Plasmodium falciparum.
Menej známy je fakt, že malária vôbec nie je tropickou
chorobou. Kedysi sa vyskytovala v celej Európe až po
Škandináviu. Na Slovensku sa vyskytovala až do polovice
20. storočia, najmä na juhovýchodnom a južnom Slovensku.
K eliminácii malárie došlo u nás až v roku 1960 a od roku
1963 sme oficiálne uznávanou nemalarickou krajinou.
Vyhubený bol však iba pôvodca choroby. Komáre rodu
Anopheles, schopné tohto pôvodcu prenášať, u nás stále
žijú.
Globálne otepľovanie však má, pravdepodobne,
vplyv na šírenie iného parazita prenášaného komármi –
vlasovcov rodu Dirofilaria. Sú to hlístovce (po starom
červy) spôsobujúce ochorenie dirofilarióza. Tá sa
vyskytuje najmä v tropických a subtropických krajinách.
V životnom cykle parazita sú mačky, psy a iné šelmy,
prenášačom sú komáre. Z druhov infikujúcich mačky
a psy sa u nás vyskytujú iba Dirofilaria repens a Dirofilaria
immitis. Posledný menovaný druh je nebezpečnejší.
Dorastá až do dĺžky 30 cm. Žije v pľúcnych artériách
a v pravej srdcovej komore a predsieni. Tam predstavuje
prekážku v krvnom obehu, ktorá sa prejavuje kašľom,
dýchavičnosťou a nakoniec zlyhaním srdca a obličiek.
Druh Dirofilaria repens je menej nebezpečný. Dorastá do
dĺžky 15 cm a vyskytuje sa v koži a podkoží. Príležitostne
sa oboma druhmi môže nakaziť aj človek, ale v našom
organizme sa tieto parazity nedokážu rozmnožovať.
Človek sa môže nakaziť očnou, podkožnou alebo
pľúcnou formou dirofilariózy. Podkožná forma spôsobená
druhom Dirofilaria repens je najčastejšia. Na Slovensku
boli u ľudí zaznamenané iba tri prípady tejto choroby,
z toho jeden na Záhorí. U psov je to však pomerne bežná
choroba. U nás bola prvýkrát zistená v roku 2005. Ak
žijete na Borskej nížine, je asi 30% pravdepodobnosť,

Chemický postrek insekticídmi.
Foto: © m.bonoto/Fotky&Foto.

že váš pes bol nakazený. Našťastie, takmer určite ide
o menej nebezpečnú podkožnú formu.
Všetci sa asi zhodneme na tom, že bez komárov by
bol svet príjemnejší a bezpečnejší. Komáre však do nášho
prostredia patria, vyhubiť ich jednoducho nejde. Máme na
výber: buď zachováme pekné a cenné prírodné prostredie,
kde sa v mokradiach množia aj komáre (napríklad v nive
Moravy), alebo toto prostredie úplne zničíme reguláciami
a melioráciami, čím zlikvidujeme väčšinu komárích
liahnisk. Spolu s nimi zničíme aj cenné biotopy pre
množstvo iných živočíchov a rastlín. Keď nebudú mokrade
s komármi, nebudú ani žaby, ryby, vodné vtáky... Po
príklady netreba chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť na nivu
Váhu na strednom Považí.
Keďže máme dnes v nive Moravy chránené územia
v rôznom stupni ochrany, likvidácia mokradí, našťastie,
nepripadá do úvahy. Ďalšou možnosťou sú postreky
insekticídmi, ktoré sa v hojnej miere použili aj toto leto.
Postrekuje sa látkou Kontakt, čo je obchodný názov
pre zmes cypermetrínu a piperonylbutoxidu. Prvý je
vysoko toxický pre ryby, včely a vodný hmyz, druhý sám
osebe nie je, ale v zmesi zvyšuje účinnosť prvého. Je to
neselektívny insekticíd, zabíja teda všetok hmyz, nielen
komáre. Neberie ohľad na to, či zabije komára alebo
užitočnú včelu či chráneného motýľa. Látka je povolená,
no veríte tomu, že niečo, čo zabíja ryby a hmyz, je pre vás
a pre vaše deti neškodné? Z nedávnej histórie máme mnoho
príkladov látok, vrátane liečiv, ktoré sa zdali neškodné
a až následne sa zistili ich nežiaduce účinky. Kedysi sa proti
komárom bojovalo masívnymi postrekmi DDT, ktorý bol
považovaný za zázračný prostriedok na hubenie škodcov.
V mnohých oblastiach aj tieto postreky nepochybne
prispeli k vyhubeniu pôvodcu malárie. Avšak ako sa neskôr
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Rieka Morava a jej každoročné záplavy. Foto: Milan Kekeňák, 2013.

zistilo, DDT má množstvo fatálnych dôsledkov na ľudský
organizmus aj na ekosystémy. Preto sa jeho používanie
vo väčšine krajín zakázalo. Nevýhodou postrekov
s insekticídmi je aj to, že vôbec nezasahujú larvy. Znamená
to, že ak by sa aj postrekom podarilo vyhubiť veľkú časť
dospelej populácie komárov, o pár dní ich nahradí nová
generácia, ktorá už čaká vo vode v štádiu lariev a kukiel.
Videli sme to tento rok, keď sa opakovane postrekovalo,
ale výsledok bol minimálny. Do vzduchu sa vystriekali
státisíce eur bez toho, aby niekto serióznym spôsobom
zhodnotil, s akým výsledkom. Hlavne že sa lokálni
a regionálni politici mohli tváriť, že sa starajú... S komármi
nakoniec aj tak skoncovalo suché počasie, ktoré nastúpilo
v júli, vďaka čomu vyschli komárie liahniská.
Čo teda robiť, ak chceme mokrade, ale nechceme
komáre ani postreky insekticídmi? Neexistuje jedno
jediné zázračné riešenie. Jednou z možností je namiesto
postrekov insekticídmi použiť biologický boj. Ide hlavne
o aplikáciu látky s baktériou Bacillus thuringiensis
israelensis (BTI), ktorá má špecifické účinky len na
larvy komárov a ich najbližších príbuzných. V zahraničí
je to bežne dostupný prostriedok, ktorý sa považuje
za šetrný k životnému prostrediu. Dokonca sa môže
aplikovať aj v nádržiach na pitnú vodu. BTI sa používa
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aj na rakúskej strane Moravy. Toto
leto ho tam rozprašovali v nive
Moravy z vrtuľníkov a pomocou
dobrovoľníkov zo Spolku pre
biologickú reguláciu komárov.
Tento spôsob je účinnejší aj
preto, že kalamite predchádza.
Komáre sa z vody ani nevyliahnu.
Samozrejme, úplne zabrániť namnoženiu komárov po záplave
nejde. Kalamita sa však dá výrazne
zmierniť.
Proti komárom sa treba chrániť
aj individuálne. Samozrejmosťou
by mali byť sieťky na oknách.
Rozhodne by som si dom
nezamoroval insekticídmi odparujúcimi sa z rôznych zariadení
v zásuvkách. V čase kalamity treba
rešpektovať komárie biorytmy
a vyvarovať sa pobytu vonku
v čase ich najvyššej aktivity.
Komáre neštípu počas dňa rovnako. Aktívne sú najmä pri
západe slnka, keď nastáva večerné maximum aktivity. Pri
nasledujúcom šere a zotmení nasleduje nočné minimum.
Komáre sa preberajú k aktivite pri rannom úsvite. Po
východe slnka nasleduje denné minimum. Doba aktivity
jednotlivých druhov sa však líši. Veľký vplyv majú aj
poveternostné podmienky. Komáre milujú teplo, vlhko
a bezvetrie. Naopak, chlad, vietor, sucho či páliace slnko
ich bezpečne držia v úkrytoch. Na to, že sa nemáme
opaľovať cez poludnie, sme si už dávno zvykli. Ak teda
rešpektujeme slnko, nemôžeme rešpektovať aj komáre?
Viem, v podvečer sa vonku sedí najlepšie... Niektoré druhy
však štípu aj cez deň, hlavne keď je dusno a pod mrakom.
A nie vždy sa dá vyhnúť pobytu vonku ráno či podvečer,
keď sú komáre najaktívnejšie. Vtedy sa treba primerane
obliecť. Zaradiť do šatníka tenké a voľné dlhé nohavice
a košele s dlhým rukávom. Voľné preto, lebo tenkú látku
komár ľahko prepichne, ale voľné oblečenie odstáva od
tela, takže komár svojím ciciakom na vás nedočiahne.
Mechanická ochrana je zaručene zdravotne nezávadná,
repelenty používam iba keď je už veľmi zle. Hoci to nie
je vždy jednoduché, často dokonca vyslovene otravné,
s komármi sa žiť dá. Potešenie z nádhery nivy Moravy
podľa mňa za tie štípance stojí.
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KTO SA BOJÍ, NECH NECHODÍ
DO LESA
Robert Škoda
Možno poznáte medvedíka Pú, medveďa Balú a Joggyho a vaše deti isto majú plyšových mackov. Viete si predstaviť ich
predlohu? Viete, že živú ste ju mohli stretnúť v lese pri Stupave? Asi by sme všetci boli dosť vystrašení. Dobrá mama medvedica
je pri ochrane mláďat nekompromisný postrach lesa. Ako sa môžete chrániť? Dobre je pripnúť si na bundu zvonček. Tým
pomôžete nielen sebe, ale aj kamarátom a nakoniec aj medveďom. Lebo ako hovorí vtip z poslednej ľudovej tvorby: "Ako
poznáte, že nablízku je medveď? Podľa veľkého lajna, v ktorom sú zvončeky..."

Pod Pajštúnom medveďa videli po mnohých rokoch
k páreniu dochádza v máji, mláďatá sa začínajú v tele
koncom augusta 2012. Najskôr vo vinohradoch pri
matky vyvíjať až koncom novembra po takzvanej
Svätom Jure, potom v Borinke pri Stupave. Začiatkom
"latentnej gravidite". Na svet prídu väčšinou jedno až štyri
septembra sa prechádzal pri Kuchyni, neskôr dokonca na
medvieďatá približne po dvoch mesiacoch v zime, v januári.
Morave pri Břeclavi. Stopa laby merala 30 cm, z čoho
S matkou zostávajú dva roky. Musí ich dôsledne chrániť,
lesníci odhadli jeho váhu na 250 kg. 22. septembra zrazil
lebo aj dospelý samec – ich vlastný otec sa môže pokúsiť
približne stokilové mláďa kamión na diaľnici D2 neďaleko
zabiť ich. Podľa výskumov má na to jednoduchý dôvod.
Moravského Svätého Jána. Zvyšky zvieraťa sa našli pod
Chcel by, aby bola medvedica skôr rujná. Na výzvedné
mostom smerom na Závod. V plánoch diaľnice je práve
výpravy sa vydávajú hlavne mladé samce. Pokiaľ nájdu
v tomto úseku naprojektovaný trávnatý nadchod pre zver,
miesto s dostatkom potravy, nasleduje ich aj ich partnerka
aby nemusela nebezpečne prebiehať cez frekventovanú
s mláďatami.
cestu. Realizácie sa, žiaľ, medvieďa nedožilo. Jeho zvyšky
Do lesa pár kilometrov od Bratislavy mohol medveď
prevzal správca lesa a zhoreli v kafilérii. No zdá sa, že tu
prísť z Bielych Karpát, Považia alebo Chočských vrchov.
boli najmenej dva medvede...
V čase vinobrania si zrejme pochutnal na sladkom hrozne.
Pohyb chlpáčov pri Bratislave je podľa poľovníkov prJe všežravec a len v prípade hladu môže napádať aj menšie
vým registrovaným výskytom od
roku 1600. Medvede sú podľa
nich na Slovensku premnožené.
V našej republike lesníci odhadujú
ich stav až na 2 000. V Malej
Fatre je podľa poľovníkov niekde
až 10 medveďov na oblasť 10 x
10 km. Keby to bola pravda, je to
dosť, lebo po 1. svetovej vojne
zostalo u nás údajne len okolo 20
jedincov. Slovenská vláda vtedy
nariadila ich ochranu. Ochrancovia
prírody odhadujú počet medveďov
približne na 800! Ťažko povedať,
ktorá skupina má pravdu, ale od
roku 1932, odkedy sú medvede zo
zákona prísne chránené, ich počet
a obývané teritórium narastá. Svoj
revír si značkujú trusom, driapaním
a hryzením kôry stromov.
Medvedica je dospelá po
dosiahnutí štyroch rokov. Hoci Odtlačok medvedej tlapky. Foto: Robert Škoda, 2013.
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hospodárske zvieratá (ovce, kozy) či rozbíjať úle... Na
výskumné výpravy dlhé desiatky kilometrov sa vydávajú
mladé medvede preto, že ich starší jedinci vytlačia na
okraj teritória. Zo sledovania populácie v Tatrách vieme,
že každý medveď potrebuje na život plochu minimálne
o rozlohe 10 km2.
Najstaršie medvede dosahujú vek okolo 45 rokov
a v lese neustúpia nikomu. Mladšie kusy sa niekedy vyhnú
kancovi alebo čriede diviakov a, samozrejme, staršiemu
macovi. Medvedia slušnosť, t. j. starší má prednosť v lese,
naozaj platí. Až 80% mláďat neprežije prvé dva roky.
Doteraz najvyšší potvrdený vek chlpatého dôchodcu je 47
rokov. No bežne sa medvede dožijú približne len 25 rokov.
Také kusy si možno pamätajú časy, keď bolo v lesoch dosť
malín, čučoriedok a hríbov. Odvtedy sa veľa zmenilo.
Okrem hrozna vo vinohradoch nenájdu v prírode takmer
nič. Nečudo, že sa naučili vykrádať kontajnery a častejšie
vyplašia aj turistov. Radi by si pochutnali na zásobách, ktoré
nesú na chrbte. Skrátenie života zvierat v mladom veku
zapríčiňujú niektoré mäsožravce ako vlk alebo líška, ale
najmä choroby. Bežne majú svalovce a niekedy aj besnotu.
Podobne ako pri besných psoch a líškach, veľký pozor si
treba dávať na omámené medvede, ktoré stratili plachosť.
Svalovec (trichinelóza) je ochorenie prenosné na človeka
v prípade konzumácie nedostatočne tepelne upraveného
mäsa so zapúzdrenými larvami v svalovine. Dospelé
svalovce žijú v čreve, preto je málo pravdepodobné, že by
ste ich prehltli s kontaminovanými čučoriedkami. Málokto
má možnosť pochutnať si na medveďom stejku, preto sa
svalovcom nakazíte skôr z bravčových špecialít údených
studeným dymom, prípadne z inej bežnejšej diviny.
Medveď, ktorý zožerie v lese všetky zdochliny, ktoré nájde,
sa často nakazí z tiel uhynutých chorých myší a pozostatkov
iných lesných obyvateľov. Celkovo sa ale teší pevnému
zdraviu a jeho pestrý jedálniček počas roka obsahuje najmä
rastlinnú potravu – huby, žalude, bukvice, maliny a semená
tráv. Väčšinou žije samotársky a na jednom mieste sa
môže sústrediť väčšia skupina medveďov len pri kŕmení.
Môže to byť napríklad na poliach pri okrajoch lesa. Chutí
mu napríklad ovos. Na jeseň uprednostňuje lesné plody
a ovocie. Málokedy strhne dospelý domáci dobytok.
Najviac medveďov hnedých (Ursus arctos) žije
v Rumunsku, údajne až 5 000 kusov. Táto šelma je
považovaná v Európe za najsilnejšiu. Môže dosiahnuť
hmotnosť až 400 kg a dĺžku 260 cm. Jeden borinský
starousadlík mi rozprával, prečo nie je po konflikte
s medveďom vhodné vrátiť sa po zabudnuté veci.
Vyľakaný medveď sa vraj takmer vždy vráti preskúmať
oblasť, kde bol vyrušený, aby zistil, čo ho vystrašilo. Ak sa
silou-mocou chcete vrátiť po zahodené veci, radšej choďte
viacerí. Medveď by mohol bojovať o svoj revír.
Čo spraviť v kritickej situácii, keď sa ocitnete oproti
medveďovi? V Kanade odháňajú medvede do vzdialenosti
10 m špeciálnym sprejom. U nás v Tatrách najčastejšie
delobuchmi. Tu je niekoľko rád, ktorými sa môžete riadiť,
ak nemáte nič z uvedených vecí:
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– sledujte, čo medveď robí, a pomaly ustupujte (ale
neutekajte)
– pozerajte sa bokom (priamy pohľad do očí môže chápať
ako výzvu na boj)
– keď zdvihnete ruky nad hlavu, môže vás považovať za
väčšieho medveďa a ustúpi (keď stojí na štyroch labách,
je skoro vždy menší :)
– ak vás prenasleduje, bežte šikmo dole kopcom
a odhoďte batoh (odpútate tým jeho pozornosť)
– ak vás dobehne, ľahnite si nehybne na brucho a chráňte
si hlavu a krk rukami (kým neodíde)
– na zemi čakajte nehybne niekoľko minút (môže sa vrátiť
skontrolovať, či ste naozaj "mŕtvy").
Neodporúča sa liezť na strom. Medveď lezie oveľa
lepšie ako mnohí z nás a stiahol by vás za nohy. Často
nepomôže ani utekať po rovine – na krátku vzdialenosť
dokáže medveď vyvinúť rýchlosť až 50 km za hodinu. Pre
krátke zadné nohy sa mu nebeží dobre z kopca. Vykračuje
naraz prednou aj zadnou labou na jednej strane a pri pohybe
sa typicky kýva. Preto budete mať väčšiu šancu, keď sa
rozbehnete šikmo dole, ale, ako sme už povedali, až vtedy,
keď po vás vyštartuje. Medveď nemá na tvári mimické
svaly, preto zistíte, že sa nahneval, až keď sa rozbehne. Mali
by ste byť dostatočne ďaleko, aby ste mu ušli. Medvede
sú väčšinou plaché zvieratá, a tak hlasný hovor a pach
človeka, ktorý dokáže zachytiť až na 5 kilometrov, spôsobí,
že sa vám sám vyhne. Rovnako môžete okolo chaty, kde
bývate, rozmiestniť ostrihané ľudské vlasy. Vyznačíte mu
tak oblasť, ktorá patrí vám. Na lokalitách, kde vás môže
stretnúť, je medveď aktívny väčšinou len veľmi skoro ráno
alebo za súmraku. Na miestach, kde turisti nechodievajú,
ho ale môžete stretnúť kedykoľvek. Najnepríjemnejšie
sú strety na jeseň, keď priberá zberom lesných plodov
a je najaktívnejší. Často ide o náhodné prípady v húštine.
Nikdy by ste sa nemali ocitnúť medzi matkou a mláďatami.
Nebezpečný je aj na jar, keď sa hladný zobudí, a ak natrafíte
na spiaceho chlpáča počas zimného spánku. Vyplašený
náhlym stretnutím s človekom nevidí inú možnosť, ako
v sebaobrane zaútočiť. To, že ste mu vliezli do spálne, si
ani nevšimnete. Zimnú noru si vyhrabáva hlboko, alebo sa
nasťahuje do jaskynných dier. Brloh môže meniť aj počas
zimy a pomerne často sa chodí poprechádzať. Skrýše počas
leta môžu byť veľmi nenápadné. Stačí mu vyvalený strom
alebo kopa konárov, pod ktorú vlezie pospiatky a prednými
labami zahladí stopy. Dokonale zamaskuje vchod. Je
fascinujúce, že aj dlhší čas dokáže nepozorovaný trpezlivo
sedieť pri značkovanom chodníku a sledovať, ako okolo
neho prúdia davy nič netušiacich turistov.
Pamätáte sa ešte na zviera, ktoré rozprúdilo na Záhorí
debatu o bezpečnosti v lese – na pumu senickú :)? Tak
oproti nej je medveď na Záhorí v úplne inej situácii. Do
prírody pod Pajštún patrí, lebo tu bol doma skôr ako my,
ľudia. Máme šťastie, že u nás v Karpatoch doteraz prežil.
Už v 19. storočí bol vyhubený v Nemecku, v Poľsku,
v Čechách aj na Morave. Preto rada: Kto sa bojí, nech
nechodí do lesa.

z dobovej tlače

Pressburger Zeitung, 7. 1. 1775

Neue Freie Presse, 9. 8. 1866

Westungarischer Grenzbote, 13. 7. 1869

Westungarischer Grenzbote, 5. 5. 1907

Pressburger Zeitung, 2. 12. 1910

Pressburger Zeitung, 4. 12. 1848
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Hasičské listy, 1929, č. 10

Okienko Záhoria, 1947, č. 1

Požiarnik, 5. 4. 1953
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Stupavan, 1984, č. 2

tiráž
Autori:
PhDr. Jaroslav Blaho (1942), teatrológ, od roku 1967
pracoval s prestávkami až do odchodu do dôchodku
v Divadelnom ústave. V rokoch 1991 – 1995 zastával post
riaditeľa tejto inštitúcie.
RNDr. Tomáš Derka, PhD. (1971), vedecký pracovník
a limnológ, pracuje ako vedúci Oddelenia hydrobiológie
a parazitológie na PF UK v Bratislave.
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. (1955), archeológ, pracuje
v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave.
Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (1973), historik,
pôsobí na Katedre archívnictva a pomocných vied
historických FiF UK v Bratislave.
Milan Greguš (1970), člen občianskeho združenia Pour Art.
Venuje sa dejinám Stupavy.
Ing. Vladimír Holásek (1928), pracoval ako vedúci oddelenia
technického rozvoja v stupavskej cementárni.
Mgr. Štefan Horský (1929), redaktor, dlhoročný pracovník
Československého rozhlasu, stupavský rodák.
Mgr. Ľubica Hricová (1973), vyštudovala históriu a nemecký
jazyk na UKF v Nitre, pracuje ako prekladateľka, venuje sa
dejinám Stupavy a okolia.
Ing. arch. Ivan Klas (1981), architekt, venuje sa výskumu
nehnuteľných pamiatok Stupavy.

Mgr. Alica Košuthová (1978), botanička, pracuje
v Botanickom ústave SAV.
Akad. mal. Milan Kubíček (1944), stupavský rodák, aktivista
v ochrane pamätihodností mesta Stupava.
Marie Langašková (1891 – 1977), rodáčka z Prahy,
začiatkom dvadsiatych rokoch 20. storočia sa s manželom
prisťahovala do Stupavy.
RNDr. Peter Malík, CSc. (1958), hydrogeológ, pracuje na
oddelení Hydrogeológie a geotermálnej energie Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (1952), historik, pôsobí na
Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Mgr. Marián Naster (1983), pracuje ako vedúci
Dokumentačného útvaru v SNM – Múzeu židovskej kultúry.
Mgr. art. Peter Sojka (1980), reštaurátor, autor obnovy
stupavských pamiatok a pamätihodností.
Mgr. Robert Škoda (1967), absolvent Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. (1972), historik,
pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre.
Mgr. Mária Zacharová (1983), historička, pracuje v Štátnom
archíve v Bratislave. Venuje sa dejinám južného Záhoria.
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