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Spomienkový, publikovaný článok duchovného menom Ferencz Inczinger o situácii
v Stropkove (Zemplínska župa) v čase ústupu rakúsko-uhorskej armády v septembri 1914
86. [str. 136]
Prípis uhorského ministra poľnohospodárstva z 22. júla 1916 o vyslaní nového vládneho
zmocnenca a jeho zástupcu do regiónov vojnou zničených a poškodených obcí s cieľom
riešenia problematiky ich intravilánov
87. [str. 136]
Žiadosť príslušníka rakúsko-uhorskej armády, predtým učiteľa v šarišskej obci Ortuťová,
o náhradu škôd spôsobených ruským vpádom z 23. júla 1916
88. [str. 137]
Úvodná pasáž štvrťročného hlásenia podžupana Šarišskej župy o stave verejnej správy
publikovaného 26. júla 1916
89. [str. 139]
Zobrazenie vpádu ruskej armády do Šariša v dobovej maďarskej propagandistickej brožúre Sáros földje 1914 – 1915, ktorej autorom bol Viktor (Győző) Dvortsák (úryvok)
90. [str. 143]
Regionálny nábor civilných pracovníkov na exhumačné práce v zázemí v júni 1917
III. [str. 144]
Zo súkromnej korešpondencie a poznámok Slovákov – príslušníkov rakúsko-uhorskej
armády
91. [str. 144]
Fotografická pohľadnica Jána Hrivnáka, pešiaka 13. poľnej stotiny trenčianskeho pešieho
pluku 71, ktorú odosielateľ napísal 12. augusta 1914
92. [str. 144]
List zmobilizovaného domobranca Jána Bottu manželke Elene z 31. augusta 1914
93. [str. 145]
List poľnej pošty šikovateľa v zálohe bratislavského pešieho pluku 72 Petra Kompiša
Ivanovi Thurzovi zo dňa 4. novembra 1914
94. [str. 146]
Pohľadnica Janka Jesenského Fedorovi Jesenskému zo dňa 2. januára 1915, v ktorej
menovaný informuje o svojom zaradení do pochodovej jednotky
95. [str. 146]
List príslušníka 13. vlastibraneckého pešieho pluku Jozefa Krištofiča z frontu adresovaný
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príbuzným 11. januára 1915
96. [str. 148]
List poľnej pošty zmobilizovaného domobranca – výtvarníka Jaroslava Augustu Hane
Gregorovej z 24. januára 1915
97. [str. 148]
List poľnej pošty slobodníka 4. čaty, II. stotiny banskobystrického 16. vlastribraneckého
pešieho pluku menom Ján Filipča Oľge Vranej z 28. februára 1915
98. [str. 149]
List poľnej pošty slobodníka 16. vlastibraneckého pešieho pluku Jána Filipču Márii
Dianiškovej z 9. marca 1915
99. [str. 149]
Kadet pešieho pluku 25 Vladimír Daxner v liste poľnej pošty zo 14. septembra 1915
informuje otca Samuela Daxnera o tom, že padol do ruského zajatia
100. [str. 149]
List príslušníka rakúsko-uhorskej armády Juraja Šimka manželke Anne z 11. apríla 1915
pred odchodom na front napísaný maďarským pravopisom
101. [str. 151]
List poľnej pošty poľného kuráta Ignáca Grebáča z 4. augusta 1915 adresovaný
T. Kovács[ovej] do obce Kysáč na Dolnej zemi
102. [str. 151]
Pohľadnica príslušníka rakúsko-uhorskej armády Jozefa Skoteka zamestnancovi
Páričkovej tlačiarne v Ružomberku Dušanovi Šulcovi z 9. septembra 1915
103. [str. 152]
List Dušana Kardossa z 3. decembra 1915 adresovaný advokátovi a národovcovi
Andrejovi Hanzlíkovi s informáciami o priebehu vojenskej služby pri pešom pluku 25
104. [str. 153]
Z frontového denníka Dušana Kardossa – príslušníka pešieho pluku 25
105. [str. 154]
Posledný list rakúsko-uhorského vojnového zajatca menom Štefan Kozel manželke
bývajúcej v obci Svätoplukovo datovaný 25. februára 1916
106. [str. 154]
List vojnového zajatca Jozefa Gregora – Tajovského manželke z 3. apríla 1916, napísaný
na vytlačenom korešpondenčnom lístku pre zajatcov v tábore Darnica
107. [str. 155]
List príslušníka náhradnej stotiny prešovského 32. práporu poľných strelcov   menom
Michal Juráš adresovaný rodičom do Žiaru datovaný 6. mája 1916
108. [str. 156]
Z denníka poddôstojníka pešieho pluku 71 Ondreja Porubského (záznamy z roku 1916
a júna 1918 – Kragujevac)
109. [str. 159]
Fotografická pohľadnica čatára c. a k. pechotnej muničnej kolóny 1/8 menom Ľudevít
Rigan napísaná na talianskom fronte 18. marca 1917 a adresovaná matke do Bratislavy
110. [str. 159]
Pohľadnica práporčíka 29. práporu poľných strelcov menom Vojtech Horácsek (poľná
pošta 412) napísaná 25. apríla 1917 a reflektujúca relatívny „pokoj“ na ruskom fronte
111. [str. 160]
List práporčíka Dušana Porubského – veliteľa pracovnej stotiny vojnových zajatcov č.
1359   – Ľudovítovi Izákovi (pedagógovi v Budapešti) z 24. augusta 1917

11

PrameneIVI.indd 11

11/14/16 10:02 PM

112. [str. 162]
Pohľadnica príslušníka 1. batérie 51. vlastibraneckého ťažkého delostreleckého pluku
z 3. septembra 1917 adresovaná obyvateľke Dubnice nad Váhom napísaná maďarským
pravopisom
113. [str. 162]
Pohľadnica poddôstojníka delostrelectva menom Martin Plačko zaslaná strýkovi
Alexandrovi Kardossovi z 1. februára 1918
114. [str. 162]
List príslušníka I. práporu 32. vlastibraneckého pešieho pluku Jozefa Žiaka Andrejovi
Hlinkovi z 23. mája 1918
IV. [str. 164]
Frontová služba a bojová činnosť jednotiek rakúsko-uhorskej armády doplňovaných
z územia dnešného Slovenska a ich reflexie
115. [str. 164]
Rozkaz číslo 1 veliteľstva 4. rakúsko-uhorskej armády zo dňa 11. augusta 1914
116. [str. 165]
Zobrazenie úvodných dní a hodín bojovej činnosti košického pešieho pluku 34
spoločnej armády na ruskom fronte v auguste 1914 v publikácii o jeho dejinách vydanej
v medzivojnovom období v Maďarsku
117. [str. 166]
Zo spomienok a záznamov o frontovej službe v lučeneckom 16. delostreleckom pluku
spoločnej rakúsko-uhorskej armády (úryvok popisujúci deň 30. august 1914)
118. [str. 168]
Záznam vo vojnovom denníku lučeneckého pešieho pluku 25 spoločnej armády
o udalostiach zo dňa 1. septembra 1914
119. [str. 169]
Viedenský denník Reichspost prináša 6. septembra 1914 pochvalný článok o bojových
výkonoch Slovákov na ruskom fronte
120. [str. 169]
Potvrdenie o smrti plukovníka Franza Hilla (veliteľa banskobystrického 16.
vlastibraneckého pešieho pluku) datované 28. októbra 1914
121. [str. 170]
Článok Uhorskí Slováci vo vojne publikovaný v novinách Alkotmány 10. apríla 1915,
tematicky vychádzajúci z už publikovaného príspevku v novinách Reichspost
122. [str. 171]
Úryvok z maďarskej publikácie o dejinách 85. pešieho pluku spoločnej rakúsko-uhorskej
armády zachytávajúci obdobie od 9. mája do 15. mája 1915, teda počas gorlickej
ofenzívy
123. [str. 174]
Hlásenie veliteľa košickej 39. vlastibraneckej pešej divízie z 27. augusta 1915 o obsadení
pevnosti Brest
124. [str. 175]
Overený opis prehľadu významných bojových skutkov trenčianskeho 15. vlastibraneckého pešieho pluku (poľného pluku) v rokoch 1914 – 1916, datovaný 23. apríla 1917
125. [str. 178]
Z podkladov k vojnovému denníku trenčianskeho pešieho pluku 71 spoločnej armády II
(pasáže o bojoch na talianskom fronte v rokoch 1917 – 1918)
12
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126. [str. 180]
Charakteristika operačnej činnosti bratislavskej ženijnej stotiny 5/2 počas ofenzívy
rakúsko-uhorskej armády na Piave v publikácii o dejinách tejto jednotky vydanej v roku
1928
127. [str. 184]
Úryvok z práce o dejinách nitrianskeho 14. vlastibraneckého pešieho pluku charakterizujúci presun poľnej jednotky na západný front a činnosť v jeho tyle v roku 1918
128. [str. 187]
Záverečné dni a hodiny bojovej činnosti poľnej jednotky košického 5. vlastibraneckého
husárskeho pluku na talianskom fronte v tlačou vydanej publikácii o dejinách útvaru
129. [str. 189]
Z vojnového denníka II. práporu trenčianskeho 15. vlastibraneckého pešieho pluku
(pasáže z posledných záznamov v novembri 1918)
V. [str. 194]
Rakúsko-uhorská armáda v zázemí na území dnešného Slovenska ako subjekt a objekt
aktivít (1914 – 1918)
130. [str. 194]
Žiadosť hlavného policajného kapitána mesta Bratislava o poskytnutie vojenskej
asistencie pre miestnu továreň na náboje („patrónku“) – firmu Georg Roth
131. [str. 195]
Žiadosť riaditeľstva uhorských pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaná c. a k.
miestnemu veliteľstvu úseku zo dňa 6. augusta 1914 o zaslanie vojenskej asistencie do
budovy pošty v bratislavskom Starom meste
132. [str. 195]
Telegram domobraneckého práporu v Leviciach, ktorý sa týka vyslania vojenskej
asistencie (strážnej jednotky) do mincovne v Kremnici zo dňa 8. augusta 1914
133. [str. 196]
Viacjazyčná tlačená vyhláška číslo 15 000 Eln. 18. 1914 o odvodoch do domobrany
(népfelkelés, landsturm) zo septembra 1914, v ktorej je publikovaný aj jej slovenský
variant
134. [str. 197]
Stotník vlastibrany Alfréd Somossy podáva 3. septembra 1914 z vlastnej iniciatívy
hlásenie o dôvodoch, prečo v bratislavskom Starom meste šíril neoverené správy o
víťazstve rakúsko-uhorskej armády na ruskom (severnom) fronte
135. [str. 199]
Prípis Vojenského veliteľstva v Bratislave administrovaný v nemeckom a maďarskom
jazyku adresovaný bratislavskému hlavnému županovi z 13. septembra 1914, v ktorom
toto veliteľstvo informuje o presune náhradných jednotiek rakúsko-uhorského X.
armádneho zboru na teritórium župy
136. [str. 200]
Cisársko-kráľovské Vojenské veliteľstvo v Bratislave ad hoc informuje 18. septembra 1914
o počtoch zranených a chorých na svojom území v uvedenom mesiaci (september 1914)
a zároveň navrhuje, ako ďalej v konkrétnej oblasti zvyšovať kapacity na ich umiestnenie
137. [str. 201]
Nariadenie uhorského ministra vlastibrany ohľadom doplnenia využiteľných telefónnych
staníc pre prípad ďalšej mobilizácie, ktorý sa týka aj prehľadov v bratislavskej a košickej
vlastibraneckej oblasti
13
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138. [str. 202]
Hlásenie náhradného práporu trenčianskeho domobraneckého (népfölkelő) pešieho
pluku 15 o aktivitách vlastných odvelených jednotiek v zázemí
139. [str. 203]
Adresár gážistov c. a k. pionierskeho práporu 5 v Bratislave vydaný 16. novembra 1914
140. [str. 205]
Príloha I (Inštrukcie ohľadom umiestňovania, zaopatrenia, starostlivosti atď. o zranených
a chorých vojakov na území krajín koruny uhorskej) obsiahleho nariadenia uhorského
ministra vlastibrany č. 16637 z 18. októbra 1914, v ktorej sú informácie o konštituovaní
pozorovacích (epidemiologických) staníc
141. [str. 208]
Zoznam náhradných záložníkov – vysvätených kňazov patriacich do evidencie
vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva v Trenčíne datovaný 30. októbra 1914
142. [str. 212]
Dvojjazyčná (nemecko-maďarská) žiadosť Vojenského veliteľstva v Bratislave ohľadom
preloženia jednej náhradnej stotiny pešieho pluku 72 z Bratislavy do Trnavy zo 4.
novembra 1914
143. [str. 213]
Úvodná pasáž odborného článku Skúsenosti z vojnovej nemocnice, ktorú napísal vedúci
II. chirurgického oddelenia cisársko-kráľovskej záložnej nemocnice v Banskej Bystrici Dr.
Kamill Kollár
144. [str. 216]
Cyklostylovaný prepis a preklad nariadenia 9. oddelenia viedenského Ministerstva vojny
č. 15567 o zaopatrení vojnových vdov a sirôt
145. [str. 217]
Opis hlásenia o odmietnutí zložiť vojenskú prísahu v maďarskom jazyku slovenskými
brancami v Liptovskom Mikuláši, ku ktorému došlo 17. marca 1915
146. [str. 220]
Nariadenie Ministerstva vojny určené Vojenskému veliteľstvu v Bratislave ohľadom
starostlivosti o vojnových invalidov, datované 12. júla 1915
147. [str. 221]
Nariadenie ohľadom konštituovania domobraneckého pracovného oddielu v dynamitovej továrni Nobel v Bratislave zo dňa 14. júla 1915
148. [str. 225]
Správa veliteľa vlastibraneckej posádky v Banskej Bystrici plk. Jankovicha z 29.
septembra 1915, ktorá sa zaoberá dezerciami ruských vojnových zajatcov na území III.
vlastibraneckej oblasti
149. [str. 226]
Inštrukcie pre vojenskú stráž na dunajskom Moste Františka Jozefa v Bratislave
z novembra 1915
150. [str. 231]
Oznámenie dôstojníka 127. domobraneckej pešej brigády menom Sándor Sille
o príchode do kúpeľov Korytnica za účelom liečenia sa zo dňa 11. februára 1917
151. [str. 232]
Informácia expozitúry oblastného vlastibraneckého stavebného oddelenia v Košiciach
o niektorých stavebných úpravách v barakoch pre rekonvalescentov v Tatranskej Lomnici
v novembri 1917
152. [str. 233]
Príloha k rozkazu veliteľstva zajateckého tábora v Šamoríne zo dňa 15. apríla 1918
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obsahujúca rozvrh dňa a plán zamestnaní pre ruských a talianskych zajatcov na letné
obdobie 1918
153. [str. 234]
Pomocný materiál (prednáška) uhorského kráľovského ministra vlastibrany z roku 1918
obsahujúci inštrukcie, ako mužstvu vysvetľovať skutočné príčiny vojny
154. [str. 239]
Hlásenie veliteľa náhradného práporu 14. vlastibraneckého pešieho pluku v Nitre
plukovníka K. Deislera o náladách navrátilcov z vojnového zajatia zo dňa 10. mája 1918
155. [str. 240]
Hlásenie Vojenského veliteľstva v Bratislave z 27. mája 1918 o počtoch dezertérov zadržaných pri raziách
156. [str. 240]
Hlásenie náhradného práporu pešieho pluku 72 zo dňa 31. mája 1918 o priebehu razie
konanej v priestore Bratislava – Záhorská Bystrica – Marianka dva dni predtým – 29.
mája 1918
157. [str. 242]
Opis hlásenia vlastibraneckého posádkového veliteľstva v Trenčíne z 30. júna 1918,
ktoré sa týka nálad vojakov, navrátilcov zo zajatia a taktiež civilných osôb v obvode
spomenutého veliteľstva
158. [str. 243]
Hlásenie o razii na vojenských zbehov v Malackách a Gajaroch realizovanej 25. augusta
1918
159. [str. 245]
Hlásenie riaditeľa Liečebného rekonvalescenčného ústavu v Bratislave týkajúce sa
problémov ohľadom superarbitrácií vojnových invalidov pri miestnej vlastibraneckej
superarbitračnej komisii z 18. septembra 1918
160. [str. 247]
Periodické hlásenie vlastibraneckého posádkového veliteľstva v Leviciach   zo dňa 29.
septembra 1918
161. [str. 248]
Nariadenie uhorského ministerstva vlastibrany zo dňa 5. októbra 1918 o premiestnení
pešieho kanónového kurzu vo Zvolene do pásma v blízkosti frontu, prevelení jeho
príslušníkov a predisponovaní zostávajúceho materiálu
VI. [str. 251]
Vojnový konflikt – armáda – spoločnosť (K problematike interakcie v období prvej
svetovej vojny)
162. [str. 251]
Prípis uhorského ministra poľnohospodárstva adresovaný všetkým županom z 5.
augusta 1914 týkajúci sa naliehavej potreby dokončenia poľnohospodárskych prác
163. [str. 252]
Dôverné hlásenie hlavného slúžneho okresu Giraltovce zo 6. augusta 1914 adresované
podžupanovi Šarišskej župy týkajúce sa údajnej štátnej nespoľahlivosti časti tamojšieho
civilného obyvateľstva
164. [str. 253]
Ponuka mešťanostu Bardejova na umiestnenie vo vojne zranených vojakov do priestorov
hotela Otthon v Bardejovských kúpeľoch adresovaná hlavnému županovi Šarišskej župy
7. augusta 1914
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165. [str. 254]
Zodpovedný redaktor periodika Budapesti Hirlap informuje 24. augusta 1914 rakúskouhorského ministra vojny o prianí maliara baróna menom Ladislaus Mednyánszky
dokumentovať aktivity rakúsko-uhorskej armády v poli
166. [str. 254]
Hlásenie o počiatočnej činnosti konštituovanej pobočky Spolku Červeného kríža vo
Zvolene zo dňa 27. augusta 1914
167. [str. 255]
Upozornenie vládneho komisára Košíc Viktora Molnára datované 30. augusta 1914
a adresované orgánom verejnej správy, v ktorom poukazuje na šírenie nepravdivých
informácií a fám v civilnom sektore podkopávajúcich vieru v rakúsko-uhorskú armádu
a jej veliteľov
168. [str. 256]
Správa mešťanostu Ružomberka o konaní „Dňa vojakov“ 18. augusta 1914 a o výsledkoch
s tým spojenej finančnej zbierky datovaná 1. septembra 1914
169. [str. 257]
Informácia o výsledkoch obdobnej akcie (vojenského dňa) konanej v Šarišskej župe 18.
augusta 1914, ktorá je datovaná 12. septembra 1914
170. [str. 258]
Vedenie Štátnych železiarní v Podbrezovej informuje 19. septembra 1914 zvolenského
župana, že nemôže splniť svoj predtým daný sľub ohľadom umiestnenia zranených
vojakov do vlastného nemocničného zariadenia
171. [str. 259]
Žiadosť zamestnaneckého Spotrebného družstva vo Vrútkach Košicko-bohumínskej
železnice o oslobodenie účtovníka spod vojenskej služby kvôli služobným povinnostiam
a množstvu práce súvisiacej s významom uvedeného železničného uzla zo dňa 24.
septembra 1914
172. [str. 260]
Opis žiadosti Košicko-bohumínskej železnice o povolenie na odstrel vápenca z lomu
v blízkosti Strečna pre strategicky dôležité železiarne Třinec z 29. septembra 1914
173. [str. 261]
Hlásenie ružomberského mešťanostu o výrobe a dodávkach zimných čiapok, respektíve
iných výstrojných textilných doplnkov pre rakúsko-uhorskú armádu zo dňa 19. októbra
1914
174. [str. 262]
Nariadenie oblastného vlastibraneckého veliteľstva v Bratislave ohľadom regulácie
využívania školských budov na nemocničné účely zo dňa 27. októbra 1914
175. [str. 263]
Prípis uhorského ministra vnútra z 3. novembra 1914 adresovaný hlavným županom
reagujúci na ruský manifest Výzva k Slovanom
176. [str. 264]
Slovenský týždenník vo svojom vydaní z 11. decembra 1914 informuje o tragickej smrti
národovca a vydavateľa Fedora Kállaya, ktorý ako záložný dôstojník rakúsko-uhorskej
armády padol na fronte v Haliči 18. novembra 1914
177. [str. 265]
Opis nariadenia uhorského ministra vnútra z 23. decembra 1914 týkajúceho sa zastavenia prezentácie ukoristených nepriateľských zbraní vo výkladoch rozličných obchodov
a ich predaja
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178. [str. 266]
Hlásenie riaditeľa meštianskej školy a zároveň správcu nemocnice Červeného kríža
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23. decembra 1914, v ktorom prosí hlavného župana
o účasť na vianočnom večierku pre zranených vojakov
179. [str. 267]
Veliteľ uhorského kráľovského etapného práporu 13/I informuje 9. januára 1915
hlavného župana Bratislavskej župy o neblahom vplyve vojnovej korešpondencie na
morálku vojakov nasadených na fronte
180. [str. 268]
Dvojjazyčná (nemecko-maďarská) výzva evakuovaného košického Vojenského veliteľstva
na zasielanie dobrovoľných darov pre poľné jednotky adresovaná podžupanským
úradom a ďalším orgánom verejnej správy dňa 12. februára 1915
181. [str. 269]
Opis príkazu uhorského ministra vnútra na pátranie po Slovákovi Jozefovi Páričkovi z obce
Košťany nad Turcom, ktorý vstúpil do ruskej armády (Českej družiny), distribuovaný
úradom prostredníctvom hlavného župana Šarišskej župy 20. marca 1915
182. [str. 270]
Správa vlastibraneckého rekonvalescenčného oddielu v Uhrovci o odhalení Pomníka
hrdinov a jeho odovzdaní obecnej vrchnosti zo dňa 3. decembra 1915
183. [str. 271]
IV. vlastibranecké oblastné veliteľstvo v Bratislave informuje 17. decembra 1915
o zhotovení a predaji umeleckých sadrových reliéfov, ktoré boli realizované príslušníkmi
tamojšieho rekonvalescenčného oddielu
184. [str. 272]
Opis nariadenia Vojenského veliteľstva v Košiciach ohľadom zberu automobilových
súčiastok v civilnom sektore zo dňa 2. januára 1916
185. [str. 273]
Časopis Živena prináša v januárovom čísle roku 1916 praktické kuchynské rady pre
slovenské gazdiné v súvislosti s vojnovými pomermi
186. [str. 274]
Vyhláška liptovského župana zo dňa 1. februára 1916 uverejnená v slovenskom jazyku
týkajúca sa ukrývania obilia obyvateľmi
187. [str. 275]
Výkaz obrazov a ďalších umeleckých predmetov, resp. predmetov umeleckého remesla
realizovaných narukovanými umelcami bratislavskej vlastibraneckej oblasti datovaný
15. marca 1916
188. [str. 279]
List riaditeľa evanjelického vyššieho (hlavného) gymnázia augsburského vyznania
v Banskej Bystrici z 26. marca 1916 adresovaný mestskej rade tohto slobodného
kráľovského mesta, v ktorom odosielateľ informuje o kabaretnom vystúpení žiakov
spomínaného gymnázia vo februári 1916 s tým, že výťažok z predstavenia posiela spolu
s listom na fond pomníka po padlých príslušníkoch 16. vlastibraneckého pešieho pluku
189. [str. 279]
Článok Samuela Zocha Vojenské hrobitovy z roku 1916 prinášajúci čitateľom informácie
o diele zmobilizovaného slovenského architekta Dušana Jurkoviča v Haliči
190. [str. 280]
Tlačená výzva vedúceho Vojnového podporného úradu c. a k. podmaršala Kirchnera
z júna 1916 adresovaná úradom verejnej správy, ktorá v duchu hesla „Všetko pre
armádu“ ohlasovala celoštátny zber vlneného, kaučukového a gumeného odpadu
17
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191. [str. 283]
Dobovo populárny ilustrovaný maďarský časopis Az Érdekes ujság v čísle z 30. júla 1916
čitateľom prináša informácie o skupine uhorských výtvarných umelcov pôsobiacich na
ruskom fronte pri tzv. Hofmannovom zbore, pričom  konkrétne predstavuje aj mladého
talentovaného výtvarníka menom Endre Kovácsy (neskôr Andrej Kováčik)
192. [str. 285]
Žiadosť Úverovej banky, akciovej spoločnosti v Ružomberku o „vyreklamovanie“ – teda
oslobodenie spod konania aktívnej vojenskej služby – svojho zamestnanca Tomáša
Tvarožka datovaná 5. októbra 1916
193. [str. 286]
Uhorský minister vnútra žiada prípisom z 10. novembra 1916 zistenie údajov ohľadom
činnosti Milana Rastislava Štefánika
194. [str. 287]
Prepis telefonického hlásenia hlavného slúžneho okresu Trstená z 17. decembra 1916
reagujúceho na predchádzajúci prípis ministra vnútra, v ktorom konštatuje, že Milan
Rastislav Štefánik sa v uvedenom okrese „nezdržiava“
195. [str. 287]
Hlásenie hlavného slúžneho okresu Myjava z 30. januára 1917 obsahujúce zoznam tam
príslušných „nespoľahlivých“ osôb – Slovákov konajúcich vojenskú službu
196. [str. 290]
Nariadenie uhorského kráľovského ministerstva vlastibrany z 27. mája 1917 týkajúce sa
výmeny medených valcov kúpeľňových kachlí za účelom využitia tohto materiálu pre
vojnové úsilie
197. [str. 292]
Žiadosť slovenských národovcov, kňazov Ferdinanda Jurigu a Floriána Tománka
adresovaná uhorskému ministrovi vnútra zo dňa 18. decembra 1917, v ktorej jej autori
ministra žiadajú o súhlas s organizovaním krajinskej zbierky určenej na vybudovanie
pomníka pre padlých slovenských vojakov a na výstavbu vojnového sirotinca v Bratislave
198. [str. 293]
Opis hlásenia o priebehu štrajku v továrni na súkno v Banskej Bystrici v marci 1918
199. [str. 294]
Posádkové vlastibranecké veliteľstvo v Leviciach informuje 28. apríla 1918 o plánoch
a realite výstavby pomníka a cintorína hrdinov, pričom v dokumente je spomínaný
neskorší známy architekt Friedrich Weinwurm
200. [str. 295]
Dokument náhradného práporu 15. vlastibraneckého pešieho pluku v Trenčíne z 29.
apríla 1918 týkajúci sa uchovávania pamiatky padlých
201. [str. 296]
Dokument náhradného práporu 14. vlastibraneckého pešieho pluku v Nitre z 29. apríla
1918 týkajúci sa identického predmetu (uchovávania pamiatky padlých)
202. [str. 297]
Hlavný župan Bratislavskej župy a vládny komisár žiada 22. mája 1918 podžupana
Oravskej župy v Dolnom Kubíne o aktívnu pomoc a iniciatívne konanie podriadených
úradov pri raziách na vojenských zbehov
203. [str. 298]
Prepis telegramu vojenského vedúceho továrne na náboje v Bratislave o situácii
v podniku a o štrajku robotníkov v továrni na káble z 22. júna 1918 adresovaného
Vojenskému veliteľstvu v Bratislave

18

PrameneIVI.indd 18

11/14/16 10:02 PM

204. [str. 298]
Hlásenie veliteľa náhradného práporu bratislavského 13. vlastibraneckého pešieho
pluku podplukovníka Sándora Leölkesa o aktivitách súvisiacich s prípravou vydania dejín
pluku z 27. júna 1918
205. [str. 301]
Hlavný župan Šarišskej župy 24. júla 1918 informuje o údajných sabotážnych plánoch
rakúsko-uhorských navrátilcov z ruského zajatia s cieľom ukončenia vojnového konfliktu
206. [str. 301]
Z poslednej výročnej správy ľudovej a priemyselnej učňovskej školy Továrne na železné
platne vo Zvolene (Spoločnosti C. a k. slob. továrne na železo a plech „Unió“) za školsky
rok 1917 – 1918
207. [str. 303]
Veliteľstvo sočskej armády 26. augusta 1918 informuje o klebetách súvisiacich s vojnovou pôžičkou v Trenčianskej župe
208. [str. 304]
Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Senec za mesiac august 1918 adresované
podžupanovi Bratislavskej župy
209. [str. 305]
Periodické hlásenie Hospodárskeho inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši o poľnohospodárskej situácii v regióne zo dňa 4. septembra 1918
210. [str. 306]
Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Galanta za mesiac august 1918
adresované podžupanovi Bratislavskej župy
211. [str. 307]
Periodické hlásenie mešťanostu Trnavy z 8. septembra 1918 adresované podžupanovi
Bratislavskej župy
212. [str. 308]
Správa kráľovskej prokuratúry v Budapešti o československom hnutí v Kyjeve z 12. septembra 1918 adresovaná hlavnému županovi Liptovskej župy Egonovi Rakovszkému, v ktorej
jej odosielateľ opätovne žiada o zistenie majetkových pomerov Jána Jančeka z Ružomberka
213. [str. 309]
Oznámenie o ukončení štrajku v konfekčnom oddelení národných textilných závodov
v Bratislave zo dňa 19. septembra 1918 adresované Vojenskému veliteľstvu v Bratislave
214. [str. 310]
Obežník uhorského kráľovského ministra vlastibrany číslo 24 514 z 28. septembra 1918
týkajúci sa spoluúčasti vojska na zbere bukvíc a žaluďov ako náhradnej potravinovej
komodity
VII. [str. 313]
Vzbura v Kragujevci, ďalšie vojenské revolty a činnosť vojenských stanných súdov
v priebehu vojnového konfliktu s dôrazom na „slovenské“ súvislosti
215. [str. 313]
Správa c. a k. vojenského posádkového veliteľstva v Trenčíne o nepokojoch v náhradnom
prápore 15. vlastibraneckého pluku zo dňa 23. mája 1918
216. [str. 314]
Hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných
jednotkách spoločnej armády zo dňa 28. mája 1918, v ktorom je aj zmienka o vzbure
náhradného práporu pešieho pluku 80 v Rimavskej Sobote
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217. [str. 316]
Osobitné vyhlásenie rozsudku divízneho súdu – stanného súdu v Bratislave zasadajúceho
vo veci vzbury príslušníkov náhradného práporu pešieho pluku 72 Jána Škapíka, Martina
Jursu a spol.
218. [str. 319]
Opis tajného rozkazu Vojenského generálneho gouvernementu v Srbsku obsahujúci
osobitný článok o poprave vzbúrencov v Kragujevci, datovaný 10. júna 1918
219. [str. 321]
Overený opis rozsudku Vojenského súdu c. a k. Oblastného veliteľstva v Kragujevci nad
vzbúrenými vojakmi z 12. júna 1918
220. [str. 329]
Rozkaz veliteľstva náhradného práporu pešieho pluku 71 dislokovaného v Kragujevci zo
dňa 14. júna 1918
221. [str. 335]
Cyklostylovaný oznam hlavného slúžneho v Martine o zastavení štátnej podpory
pre rodinných príslušníkov šiestich vojakov náhradného práporu pešieho pluku 71
v Kragujevci – účastníkov vzbury v tomto meste
222. [str. 336]
Veliteľstvo c. a k. tranzitného tábora v Kenyérmező pri Ostrihome 5. augusta 1918
informuje o prijatí príslušníkov náhradného práporu pešieho pluku 71
223. [str. 337]
Dvojtýždenník banskobystrického 16. vlastibraneckého pluku A 16-os honvéd čitateľov
1. septembra 1918 stručne informuje o poprave dezertéra menom Koloman Tóth
224. [str. 337]
Dvojjazyčné, nemecko-maďarské podanie hlavného župana Bratislavskej župy z 2.
septembra 1918 o účinku vyhlásenia stanného práva v uvedenej župe
225. [str. 339]
Protokolárny výsluch bývalého záložného dôstojníka rakúsko-uhorskej armády menom
Julius Spira ohľadom vzbury príslušníkov náhradného práporu pešieho pluku 71
v Kragujevci realizovaný československými vojenskými justičnými orgánmi v Žiline 29.
decembra 1918
VIII. [str. 343]
K problematike postupného rozkladu rakúsko-uhorskej brannej moci a revolt
vojenských a civilných osôb na území dnešného Slovenska
226. [str. 343]
Periodické hlásenie veliteľa vojenského policajného oddielu v Nových Zámkoch za
mesiac október 1918 adresované vlastibraneckému veliteľstvu v Bratislave datované 1.
novembra 1918
227. [str. 344]
Rozpad vojenskej posádky v Trenčíne v hlásení zo dňa 1. novembra 1918
228. [str. 346]
Súhrnné situačné hlásenie oblastného veliteľstva vlastibrany, resp. Vojenského veliteľstva v Bratislave zo dňa 2. novembra 1918
229. [str. 349]
Pokyn oblastného žandárskeho veliteľstva V dislokovaného v Bratislave na organizovanie
občianskych stráží (Polgárőrség) z 2. novembra 1918
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230. [str. 349]
Článok novín Felsőmagyarország z 2. novembra 1918 týkajúci sa tzv. prešovskej vzbury
231. [str. 351]
Prepis telefonického hlásenia podžupana Spišskej župy zo dňa 3. novembra 1918
adresované hlavnému slúžnemu v Spišskom Podhradí
232. [str. 351]
Prepis telefonického hlásenia hlavného slúžneho v Brezne o ľudovej revolte
a násilnostiach v obci Čierny Balog 3. novembra 1918 zaznamenaný na podžupanskom
úrade Zvolenskej župy v Banskej Bystrici v popoludňajších hodinách uvedeného dňa
233. [str. 352]
Písomné hlásenie hlavného slúžneho okresu Brezno o identických udalostiach
v uvedenej obci (Čierny Balog), ktoré v porovnaní s telefonickým hlásením obsahuje aj
viaceré doplňujúce informácie vzhľadom na celkový priebeh revolty
234. [str. 353]
Hlásenie notára z obce Gajary datované 4. novembra 1918 o rabovaní, ktoré sa v obci
udialo dva dni predtým – 2. novembra 1918
235. [str. 355]
Hlásenie richtára z Alekšiniec ohľadom výtržností a rabovania vracajúcich sa vojakov
rakúsko-uhorskej armády v obci zo dňa 6. novembra 1918
236. [str. 355]
Dôverná sťažnosť richtára z Oslian na rabovanie v obci a na potrebu vyzbrojenia
občianskej stráže datovaná 6. novembra 1918
237. [str. 356]
Žiadosť garbiarne (továrne na kožu) vyrábajúcej vojenský materiál vo Veľkých Bošanoch
o poskytnutie guľometu a potrebnej munície na ochranu pred vojenskými lúpežnými
bandami zo dňa 6. novembra 1918
238. [str. 357]
Obvodný notár vo Vyšnej Zubrici podáva 6. novembra 1918 správu o nepokojoch v obci
a jej okolí, pričom žiada o vojenskú asistenciu
239. [str. 358]
Prepis nedatovaného telefonického hlásenia zvolenského hlavného slúžneho
o násilnostiach voči miestnym obchodníkom v Pliešovciach a Dobrej Nive, ktoré bolo
prijaté úradníkom podžupanského úradu Zvolenskej župy
240. [str. 359]
Dvojjazyčná (maďarsko-slovenská) tlačená vyhláška Košického vojenského veliteľstva
o vyhlásení výnimočného stavu (štatária) vzťahujúceho sa na vojenské osoby zo začiatku
novembra 1918 (publikujeme slovenský ekvivalent)
241. [str. 360]
Dodatok k nariadeniu o konštituovaní Národnej stráže (Nemzetőrség) maďarského
oblastného veliteľstva v Bratislave zo 7. novembra 1918
242. [str. 362]
Nedatované, tlačou vydané Pokyny na udržanie poriadku Maďarského kráľovského
vojenského veliteľstva v Bratislave podpísané podmaršalom Alfrédom Weeberom
243. [str. 364]
Lekárska správa o násilnej smrti príslušníkov žandárstva a civilných osôb v Kostolnom
Seku zo dňa 9. novembra 1918
244. [str. 365]
Rozkaz číslo 1 konštituovaného Maďarského oblastného veliteľstva v Košiciach zo
dňa 10. novembra 1918

21

PrameneIVI.indd 21

11/14/16 10:02 PM

245. [str. 391]
Prepis telegramu pomocného obvodného notára z Trstenej z 10. novembra 1918
adresovaný podžupanovi Oravskej župy v Dolnom Kubíne, v ktorom žiada o vyslanie
vojenskej asistencie proti revolučne naladenému obyvateľstvu
246. [str. 391]
Tlačená vyhláška maďarského ministra vojny z 12. novembra 1918 povolávajúca do
aktívnej vojenskej služby päť ročníkov, ktorá bola okrem hlavného textu v maďarskom
jazyku a v ďalších jazykov publikovaná aj v slovenčine
247. [str. 392]
Stručné hlásenie notára z obce Borský Peter o okolnostiach a dôvodoch svojho úteku
z uvedenej obce adresované podžupanovi Bratislavskej župy
248. [str. 393]
Článok Nepokoje vojakov vracajúcich sa domov, ktorý bol publikovaný v levočskom
periodiku Szepesi hirnök 13. novembra 1918
249. [str. 393]
Rabovanie v Bošáci (3. – 4. novembra 1918) v hlásení miestneho notára zo dňa 14.
novembra 1918
250. [str. 395]
Nariadenie maďarského ministra vnútra z 22. novembra 1918 adresované čelným úradníkom verejnej správy o spolupráci s vojenskými úradmi, o demobilizácii a prepustení
príslušníkov mužstva
251. [str. 396]
Tlačený obežník maďarského ministra vnútra adresovaný podžupanom 23. novembra
1918, v ktorom sa minister zaoberá zmiernením materiálnej situácie notárov nútených
opustiť svoje pôsobiská vplyvom obsadenia územia cudzím vojskom, resp. v dôsledku
nepriateľského vpádu
252. [str. 398]
Článok časopisu Kassai munkás História strašných prešovských dní z 23. novembra 1918
týkajúci sa tzv. prešovskej vzbury
253. [str. 399]
Koncept služobného lístka pešieho pluku 25 o prehliadke jeho dvoch poľných stotín
v Lučenci z 28. novembra 1918
254. [str. 400]
Periodické hlásenie mešťanostu v Svätom Jure zo dňa 1. decembra 1918, ktoré sa týka
aj vydrancovania vojenských skladov náhradnej delostreleckej batérie spoločnej armády
č. 124, ďalej násilností a rabovania v mestečku v období 2. – 4. novembra 1918
255. [str. 401]
Hlásenie o vykradnutí potravinového skladu komisie pre spoločné stravovanie VIII.
domobraneckého strážneho práporu bývalého zajateckého tábora v Šamoríne z 1.
decembra 1918
256. [str. 402]
Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Trnava o situácii v uvedenom regióne
datované 7. decembra 1918 (už po obsadení Trnavy československými jednotkami)
257. [str. 403]
Generál Béla Berzeviczy informuje miestne orgány verejnej správy o prevzatí funkcie
oblastného veliteľa v Košiciach 8. decembra 1918 a o nutnosti vzájomnej spolupráce
258. [str. 404]
Hlásenie bývalého hlavného slúžneho okresu Malacky z 10. decembra 1918 adresované
podžupanovi v Bratislave o zrútení sa rakúsko-uhorskej verejnej správy v uvedenom okrese
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259. [str. 405]
Hlásenie o rabovaní v obciach Kišovce a Švábovce pri Poprade, ku ktorému došlo 11.
decembra 1918
Použitá a odporúčaná literatúra		

[str. 406]

Zoznam vybraných skratiek 		

[str. 410]

Obrazová príloha 			

[str. 413]
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ÚVOD
Obdobie prvej svetovej vojny (1914 – 1918) s dôrazom na rakúsko-uhorskú armádu a jej „slovenské“ súvislosti patrí v slovenskej vojenskej historiografii k pomerne
málo spracovaným témam. Odhliadnuc od prác syntetického charakteru možno všeobecne konštatovať, že len v malej miere boli doposiaľ publikované širšie koncipované
monografie a štúdie zobrazujúce problematiku rakúsko-uhorskej armády a vojnového
konfliktu vo vzťahu k Slovákom a k územiu dnešného Slovenska. Tento fenomén sa ďalej
vypuklo prejavuje aj v doterajšej produkcii publikovaných prameňov týkajúcich sa sledovaného obdobia, ktoré majú buď príliš špecifický (tematicky čiastkový) alebo príliš
všeobecný charakter.   
Jedným z kľúčových, dlhodobých projektov v oblasti vedy a výskumu Vojenského
historického ústavu v Bratislave je projekt Pramene k vojenským dejinám Slovenska.
Cieľom zväzku IV/1 je prostredníctvom archívnych dokumentov a iných materiálov
priblížiť spomínanú problematiku, percepcia ktorej je najmä v laickej verejnosti stále
ovplyvňovaná niektorými textami fabulárnej povahy.
Je potrebné zdôrazniť, že obsiahlosť a obsažnosť uvedenej problematiky by
poskytla priestor na množstvo samostatných zbierok dokumentov, ktoré by sa predmetnej skutočnosti dotýkali napríklad len tematicky. Najmä vzhľadom na personálne
možnosti Vojenský historický ústav nateraz pripravil túto zbierku dokumentov, ktorej
ambíciou je rozšíriť pramennú základňu bádania sledovanej témy.
Publikácia je pracovne rozčlenená do ôsmich kapitol. V nich sme pri zaraďovaní
dokumentov skĺbili tematické a časové hľadisko. Vzhľadom na kvantitu a kvalitu materiálu sme špecifickú pozornosť venovali mobilizácii rakúsko-uhorskej armády v roku
1914, ďalej významu územia dnešného Slovenska pre bojovú činnosť jej jednotiek
(v súvislosti s ruským vpádom), vzťahu armády k spoločnosti,   pôsobeniu v zázemí,
bojovej činnosti „slovenských“ jednotiek, vojenským vzburám so zastúpením slovenského elementu a aj jej rozpadu v priebehu novembra 1918. Osobitnú kapitolu napokon
predstavujú súkromné listy a poznámky vojakov s relevantnou výpovednou hodnotou, získanie ktorých sa prekvapujúco ukázalo ako neľahká úloha. Treba zdôrazniť, že
v niektorých prípadoch sa dokumenty tematicky prekrývajú, alebo určité informácie
z dokumentov čiastočne zasahujú aj do oblasti „mimo“ vojenských dejín.
V týchto, ale aj v ďalších historických udalostiach a procesoch vo vzťahu k územiu
dnešného Slovenska dochádzalo k intenzívnej interakcii s verejnou správou a ďalšími
inštitúciami štátnej moci. Aj toto bolo preto dôvodom, prečo sú v zbierke zahrnuté početné situačné správy a hlásenia civilných úradníkov.
Pri výbere materiálu sme sa usilovali dať dôraz aj na konkrétne situácie zaznamenané v konkrétnom čase a na poukazovanie súvislostí. Z toho zákonite vyplýva, že sme do
zbierky zámerne zaradili aj archívne materiály dokumentujúce vojnovú každodennosť.
Vychádzame pri tom z tézy, že vojenské dejiny Slovenska majú svoje korene práve v spomínaných konkrétnostiach, na základe ktorých je možné vytvoriť ich mozaiku. Prihliadali
sme pritom aj na aspekt regionálnej vyváženosti a aj na fakt, že vtedajšia slovenská
spoločnosť bola predovšetkým vidiecka. Napokon, snažili sme sa toto obdobie zaplniť
relevantnými osobami a osobnosťami.    
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V zbierke v podobe prekladov z maďarského a nemeckého jazyka dominujú dobové
archívne dokumenty rakúsko-uhorskej vojenskej a civilnej správy. Ide o úryvky z denníkov vojenských jednotiek, rozkazy, hlásenia, situačné správy, pomocné materiály atď.
Okrem toho sme do publikácie zámerne zaradili aj niekoľko prekladov článkov z dobovej
tlače, ktoré majú pre vojenské dejiny Slovenska relevantný význam, a ojedinelo aj niekoľko dobových publicistických textov (opäť zväčša v prekladoch).
Pri editovaní dokumentov bolo potrebné vykonať ich kritické zhodnotenie – poukázať na prípadné chyby, nedôslednosti a nejasnosti. Časť doplňujúcich a vysvetľujúcich
informácií sme umiestnili do poznámok.  
Treba zdôrazniť, že nami publikované dokumenty a iné materiály sú len miniatúrnym zlomkom písomného materiálu, ktorý v období „veľkej“ vojny rakúsko-uhorská
armáda a ďalšie inštitúcie vyprodukovali. Napriek tomu jednoznačným cieľom našej
zbierky je poukázať na existenciu a nevyťažený potenciál tohto materiálu. Ten môže
(nielen) historikov inšpirovať k štúdiu vojenských dejín s dôrazom na históriu vojenských jednotiek rakúsko-uhorskej armády dopĺňaných z územia dnešného Slovenska,
okolnosti a regionálne súvislosti ruského vpádu, interpretáciu dejín konkrétnej obce
v sledovanom hektickom období, genealogické bádanie atď. Jazyková príprava v podobe ovládania nemeckého a maďarského jazyka je pritom podmienkou sine qua non.
Všetky preklady dokumentov z maďarského jazyka realizoval Mgr. Peter Chorvát,
PhD. Pri dokumentoch z nemeckého jazyka je ich prekladateľ vždy uvedený v podobe
skratiek (Peter Chorvát – P. Ch., Jana Zaťkova – J. Z.) alebo celým menom.
V dokumentoch sme sa usilovali uvádzať súčasné slovenské názvy uvedených lokalít. Pri produkcii prekladov z maďarského jazyka sme ďalej museli zohľadniť viaceré
jazykové špecifiká spočívajúce napríklad v odlišnosti slovenčiny (flektívny typ jazyka)
a maďarčiny (aglutinačný typ). Ďalej bolo treba vziať do úvahy faktickú neexistenciu
dobovej slovenskej vojenskej terminológie, resp. „vojenskej slovenčiny“. Čo sa týka niektorých maďarských termínov, ad hoc sme zvolili ich preklady do slovenského jazyka
(napríklad vlastibranecký namiesto honvédsky), tak ako sú v slovenskej vojenskej historiografii zaužívané.
Osobitným problémom je transkripcia mien a priezvisk. Snažili sme sa pridržiavať
pôvodných zápisov, respektívne na tvar mena použitý v dokumente upozorniť vo forme
poznámky pod čiarou.
Čo sa týka poznámok a vysvetliviek, použité hranaté zátvorky upozorňujú na nasledovné momenty, resp. text významovo dopĺňajú:
[vlastnoručný podpis], [nečitateľný podpis] – informácie o podpise autora dokumentu;
[nečitateľné slovo v rozsahu X znakov] – nečitateľný text;
[menom, a] – doplňujúci tvar, resp. doplnená prípona. Použité vo viacerých prípadoch
s cieľom zabrániť zmene priezviska pri skloňovaní;
[...] – informácia o tom, že text nasleduje za iným textom, alebo pokračuje ďalej. Zároveň
informácia o vynechaní irelevantných údajov;  
[?] – slová alebo informácie, ktoré sú významovo nejasné, alebo nedávajúce zmysel;
[!] – informácia mimoriadneho významu.     
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Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať viacerým vedeckým pracovníkom,
ktorí nám pri príprave knihy vyšli v ústrety. Boli to najmä PhDr. Milena Balcová, Mgr.
Andrej Bolerázsky, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., PhDr. František Cséfalvay, CSc., PhDr.
Vojtech Dangl, CSc., PhDr. Andrea Gajdáčová, Mgr. Martin Chmelík, Ing. Peter Krajčírovič,
Mgr. Jana Tulkisová, PhD., Mgr. Klaudia Wittig, Bc. Radomír Zavadil a ďalší. Naša vďaka
však patrí aj všetkým ďalším pracovníkom archívov, knižníc a múzeí, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli.    
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I. Vypuknutie vojny, čiastočná a všeobecná mobilizácia rakúskouhorskej armády v roku 1914 s dôrazom na územie dnešného
Slovenska (priebeh realizácie, kontext, špecifiká a regionálne
súvislosti)

1

Nariadenie o držaní smútku nad stratou následníka trónu a jeho manželky vo
vlastibraneckej (honvédskej) posádke v Košiciach zo dňa 1. júla 19141
Uh. kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo v Košiciach
Číslo 50
h. á. p.2 1914

Smútok nad smrťou Jeho c. a k. Výsosti a
a jeho vznešenej manželky
Na nariadenie hlavného veliteľstva vlast.[ibrany]
3114/eln.3 1914 dané 29/VI. t.[ohto] roku
Uh. kráľ. 						 veliteľstvu
Košice 1. júla 1914						

____________

Pán generálny inšpektor všetkých ozbrojených síl, Jeho c. a k. Výsosť veľkoknieža
František Ferdinand a jeho vznešená manželka kňažná Žofia sa včera v Sarajeve stali
obeťou podlého atentátu.
Uh. kráľ. vlastibrana, hlboko zasiahnutá, smúti nad odchodom vznešeného vodcu
a nad stratou, ktorú branná moc týmto utrpela.
Na znak hlbokého smútku až do ďalšieho nariadenia nech ustane hra hudobných
kapiel v službe i mimo služby ako aj bubnovanie a trúbenie počas pochodu. Zároveň
nech sú v rámci kasární bubnové a trúbkové signály skresané na čo najmenej.
Rozumie sa, nech je upustené aj od návštevy divadiel a iných zábavných miest.
gen. Weeber
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
1
2
3

Strojopis.
Ide o skratku „honvéd állomás parancsnokság“, teda vlastibranecké posádkové (staničné)
veliteľstvo.
Ide o skratku maďarského termínu „elnöki“, teda prezidiálny. Túto skratku sme, podobne ako pri
viacerých ďalších, ponechali v pôvodine.

27

PrameneIVI.indd 27

11/14/16 10:02 PM

[odtlačok úradnej pečate o administrovaní dokumentu na stavebnom oddelení III.
vlastibraneckej oblasti v Košiciach]
Preklad z maďarského jazyka.  
Vojenský historický archív Bratislava (ďalej len VHA Bratislava), fond (ďalej len f.) III.
Honvéd Kerületi Parancsnokság (ďalej len HKP), škatuľa 1 (ďalej len šk.).  

2 Uhorský minister vlastibrany informuje 25. júla 1914 o administratívnom postupe
skladania prísahy pri uhorskej domobrane4

Uhorský kráľovský
MINISTER VLASTIBRANY5			 D ô V E R N É
číslo 1 1 9 4 8
Prezidiálne 4. 1914
Zloženie prísahy pri domobrane
Uh. kráľ. .....................................

veliteľstvu

Budapešť 25. júl 1914
PRÍSAHA prebiehajúca pri príležitosti PREZENTÁCIE povinných domobraneckou
službou nech je realizovaná podľa mojich nasledovných pokynov:
1.

Osoby povinné domobraneckou službou vo všeobecnosti skladajú domobraneckú prísahu podľa pripojenej prílohy.

2.

Predpísaná prísaha pre domobraneckých robotníkov sa nachádza v pracovných inštrukciách /J – 20/.

3.

Domobraneckí dôstojníci zo stavu vojska – vrátane tých, ktorí sú pridelení z výslužby alebo z pomeru mimo služby – skladajú domobraneckú prísahu spolu
s prezentovanými domobrancami. Vojenskí sudcovia, doktori, hospodárski
dôstojníci a úradníci prísahu skladajú, ako je osobitne predpísaná v organizačných štatútoch pre tieto služobné odvetvia.

4.

Armádne a vlastibranecké osoby aktívne i záložné, zadelené k domobraneckým bojovým útvarom, prísahu PRI PREZENTÁCII neobnovujú.

5.

Ak sa niekto zdráha zložiť prísahu, nech mu je prísaha osobitne nahlas prečítaná; má to rovnaké zákonné dôsledky ako reálne zložená prísaha. Je nutné to
zaznačiť do kolónky 5 príslušného prezentačného listu vedľa mena.    
V prípade MOBILIZÁCIE je pre SLÁVNOSTNÉ OBNOVENIE prísahy smerodajný
bod 6, § 4 inštrukcie J – 3.

4
5

Strojopis na úradnom tlačive.
Tlačená hlavička inštitúcie s erbom.
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Toto moje nariadenie vydávam PRIAMO pre všetky domobranecké úrady a veliteľstvá, na ktoré sa vzťahuje vojna B,6 a oboznámim s nimi aj hlavné veliteľstvo
vlastibrany.
1 ks. príloh.
								Hazai
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
minister vlastibrany     

Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. LSBK Trenčín 1913 – 1918, šk. 3.

3

Nedatovaná, tlačou vydaná vyhláška uhorskej vlády reagujúca na srbskú mobilizáciu
publikovaná dobovým pravopisom aj v slovenskom jazyku7
Srbsko mobilisovaním8 odpovedalo na mierne, premyslené, oprávnené požiadavky našej monarchie. Stojíme na prahu vojny. Dokážeme, že sa sklamali tí, ktorí v slepej
namyslenosti mysleli, že smele9 môžu nás obraziť,10 dokážeme, že za naše ohrožené11
zájmy a za našu statočnosť bez váhania na váhu postavíme vyprobovanú silu národa
a nášho slávneho vojska.
Také časi12 nás očakávajú, v ktorých sú potrebné obetyhotová, láska k vlasti a od
praotcov sdedené13 mužne čnosti14 celého uhorského národa. Sme postavení na váhu
historíe.15 Teraz treba ukázať, že každý občan tejto vlasti je hotový ostatnú kvapku krvy16
na oltár vlasti obetovať, a že láska k vlasti, vernosť[,] vytrvalost,17 odhodlanosť národa
víťazne vyšla z ohňovej próby kritických udalostí. Každý musí svoje mesto zastať.
Vláda porobí všetko na obranu krajinského poriadku[,] pokoja, a na obranu bezpečnosti života a majetku ku vlasti verných občanov. So slovom dôvery a uspokojenia
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Išlo o krycie označenie pre operačné nasadenie rakúsko-uhorských vojsk proti Srbsku a Čiernej
Hore.
Sprievodný list k identickej vyhláške uhorskej vlády (v maďarskom jazyku) je datovaný 26. júla
1914. Bližšie pozri: MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné,
šk. 33.  
Použitie dobového pravopisu.
Dobový tvar príslovky.
V texte je reálne použitý tvar „obraziť“. Predbežne nie je evidentné, či ide, alebo nejde
o pravopisnú chybu.
Dobový tvar.
Pravopisná chyba.
Použitie dobového pravopisu.
Uvedené v spomenutom tvare „čnosti“.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.

29

PrameneIVI.indd 29

11/14/16 10:02 PM

sa obracia ku každému bez rozdielu plemena a náboženstva. Podporí každého a pomoc
očakáva od každého. Pomoc aj od občanov nie maďarského jazyka vlasti.
Štát, medzi všetkými okolnosťámi18 bude mať toľko sily, že rozmrví tích,19 ktorí by
– počúvajúc na slová hriešnych buričov – sa previnili oproti povinnostiam občianskej
vernosti. Každé narušenie poriadku hneď na počiatku zadusí. Lež veľmi smutné by bolo,
keďby prišiel rad na taketo20 nútené pravidlá poriadku. Smutné, lebo by poznačilo a na
stlp21 haňby22 postavilo tích,23 ktorí sa odvráťa24 od vernosti oproti vlasti, v základe by
napadlo oproti ním cítené, požehnanianosné pocity lásky a dôvery a na dlhý čas by na
vnivoč donieslo osud a budúcnosť tej národnosti, ktorá sa v dňoch krisy25 od pravej
cesty odvráti.
So slovom dôvery, lásky, ale aj so slovom vážneho napomínania sa obraciame ku
každému občanovi tejto vlasti. Pred všetkým ku tím, ktorích26 ich postavenie alebo
osobný vpliv27 za prirodzených vodcov občanov uvádza.
Odbila hodina konania, skutky obety-hotovej vlasteneckej vernosti môžu založiť základy krajšej, lepšej, blaženejšej budúcnosti.
			

Uhorská kráľovská vláda28

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív Banská Bystrica (ďalej len MV
SR ŠA Banská Bystrica), pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk. 466.

4

Veliteľ VI. zboru rakúsko-uhorskej armády, generál pechoty Svetozar Boroević
von Bojna,29 v nariadení zo dňa 26. júla 1914 zakazuje viesť rozhovory o dôležitých
vojenských opatreniach vyplývajúcich z napätej politickej situácie prostredníctvom
telefónu30
C. a k. veliteľstvo 6. zboru
Präs. č. 691
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Dobový tvar.
Pravopisná chyba.
Dobový tvar.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Na vyhláške vľavo dole sú publikované údaje tlačiarne v maďarskom jazyku.
O osobnosti rakúsko-uhorského generála, neskôr poľného maršala Svetozara Boroevića bližšie
pozri: BAUER, E.: Der Löwe vom Isonzo. Feldmarschall Svetozar Boroević de Bojna. Graz : Verlag
Styria, 1985.
30 Strojopis.
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Rezervovaný charakter telefónnych hovorov
27. PD31
K o š i c e 26. júla 1914				Košice32
Raz a navždy zakazujem, aby sa o voj.[enských] a iných opatreniach vyplývajúcich
z polit.[ickej] situácie hovorilo telefonicky.
Ide priamo všetkým, ktorých sa to týka, velit.[eľom], jedn.[otkám] a ústavom v zborovej oblasti.
						Boroević gen. pech.
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
[odtlačok pečate a poznámky o registrovaní spisu na veliteľstve 27. pešej divízie
v Košiciach]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 27. ID, 1914, šk. 28.

5

Hlásenie vlastibraneckého (honvédskeho) posádkového veliteľstva v Nitre z 28.
júla 1914 o chybe miestneho poštového telegrafného úradu pri doručení rozkazu na
čiastočnú mobilizáciu33
Uh. kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo v Nitre.
K číslu 166.
kt. háp. 1914.
Vysvetľujúce hlásenie
Na telegrafický rozkaz
IV. obl.[astného] veliteľstva 3001/eln.
Uh.   kráľ.  bratislavskému   IV.    vlastibraneckému   oblastnému
veliteľstvu 
31 Skratka pre 27. pešiu divíziu uvedená v tvare „27 ID“. Dopísané rukou (ceruzou).
32 Dopísané rukou (ceruzou).
33 Strojopis.
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								Bratislava
					
Nitra 28-ho júla 1914.
Na hore uvedené nariadenie a na doplnenie obrazu o mojom telegrafickom hlásení
166/kt. háp. oznamujem, že posádkovému veliteľstvu bol 26. júla dopol. o 1. 30 hodine
doručený miestnym telegrafným úradom nasledovný telegram:
„Jeho Výsosť nariadila mobilizáciu Budapešti, Segedínu, Záhrebu, Bosny – Hercegoviny
a Dalmácie prvý mobilizačný deň vojny34 dvadsiaty ôsmy júl“.
„Minister vlastibrany“
Podľa uvedeného bola značka „B“ v dôsledku chyby tunajšieho poštového úradu
opravená na „a“.
Zároveň oznamujem, že na základe môjho telegrafického hlásenia číslo 166/kt. háp.
podaného o 9. 30 hodine popol. 27-ho tohto mesiaca bola oprava vykonaná.
gen. Cvrček   
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 90, sign. 3001.

6

Manifest rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. K mojim národom publikovaný
v slovenských Národných novinách 30. júla 1914

K Mojim národom!
Najvrelejšou Mojou túžbou bolo, aby som posledné Moje roky z Božej milosti obetoval dielam mieru a Moje národy zachoval pred obeťami a ťarchami vojny.
Prozreteľnosť inak určila.
Nenávisťou naplnené pletichy35 nepriateľa nútia ma k tomu, aby som po dlhých
rokoch mieru vytiahol meč na obranu statočnosti monarchie, k ochrane jej auktority,36
veľmocenského postavenia a k zabezpečeniu jej territoriálnej37 integrity.
34 V maďarskom texte telegramu došlo v dôsledku chyby telegrafistu miestneho poštového úradu
pred slovom vojna („háború“) k zmene písmena „B“ (znamenajúceho spomínané operačné
nasadenie rakúsko-uhorských vojsk proti Srbsku a Čiernej Hore) na „a“. Týmto akýmsi „určitým
členom“ ďalej vznikol aj významový posun rozkazu. Písmeno „a“ je v dokumente zakrúžkované
a opakovane podčiarknuté. Úvodzovky sú k textu citovaného telegramu a taktiež k označeniu
odosielateľa pripísané rukou.
35 Prevzatý tvar objavujúci sa v českom variante deklarácie.
36 Správne autority.
37 Použitie dobového pravopisu.
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Kráľovstvo srbské, ktorému sme od jeho štátneho vzniknutia až po najnovšie časy,
tak Moji predkovia ako i Ja, oporu a pomoc poskytovali, už pred rokami38 nastúpilo cestu
nepriateľstva s rýchlo zapomínajúcou nevďačnosťou.
Moje ustanovenie, ktorým Som po trojročnom [!]39 požehnanom miernom panovaní rozprestrel svoje panovnícke práva na Bosnu a Hercegovinu, prijaté bolo v Srbsku
výbuchmi nezaúzdenej40 náruživosti a rozhorčenej nenávisti, ačpráve41 v ničom nenarušilo krajinské práva. Moja vláda použijúc krásne právo mocnejšieho, až do nekonečnosti
viedla svoju shovievavosť42 a povoľnosť, len toľko žiadala od Srbska, aby svoj vojenský
počet snížilo43 na riadny mierový kontingent a aby v budúcnosti kráčalo cestou pokoja
a priateľstva.
Keď pred dvoma rokmi Srbsko bolo vo vojne s tureckou ríšou, Moja vláda vedená
miernym duchom obmedzila sa len na ochranu významnejších životných podmienok
monarchie. Srbsko v prvom rade tomuto konaniu malo čo ďakovať dosiahnutie cieľov
vojny.
Nesplnila sa nádej, že srbské kráľovstvo bude ceniť dlhú trpezlivosť a mierumilovnosť Mojej vlády a splní svoje slovo.
Nenávisť proti Mne a Mojej Vlasti dosahuje vždy vyšších vĺn. Vždy odkrytejšie vstupuje do popredia snaha, ktorá smeruje na odtrhnutie k Rakúsko-Uhorsku neoddeliteľne
patriacich území.
Cez hranicu prenikol hriešny smer, ktorý cieli na oslabenie základov štátneho
poriadku v juho-východných čiastkach monarchie, na odvrátenie vernosti proti panovníckemu domu a vlasti, na zavedenie rastúcej mládeže a na pobúrenie k hriešnym
skutkom šialenosti a velezrady. Celý rad vražedlných44 attentátov,45 systematicky osnované a vykonané sprisahanie, ktorého úžasný úspech ranil srdce Moje a Mojich verných
národov:  hľa, toto sú ďaleko viditeľné krvavé znaky zo Srbska podniknutých a konaných
tajných činov.
Túto neznesiteľnú podkopnú prácu treba zastaviť, týmto neprestajným provokáciam46 Srbska treba urobiť koniec, jestli47 chceme zachovať dôstojnosť a česť našej
monarchie, jestli jej štátny, hospodársky a vojenský rozvoj chceme zachrániť od ustavičných potrasení.
Márne urobila Moja vláda ešte posledný pokus, aby pokojným spôsobom dosiahla
tohto cieľa a vážnym upozornením pohla Srbsko k obratu.
38 Dobový gramatický tvar.
39 Faktografická chyba spôsobená nedôslednosťou redakcie. V identickom dokumente publikovanom
v iných jazykoch sa na tomto mieste vyskytuje údaj o tridsiatich rokoch vlády monarchu.
40 Archaický tvar prídavného mena.
41 Archaický tvar (spojka).
42 Dobový pravopis.
43 Dobový pravopis.
44 Dobový tvar.
45 Dobový pravopis.
46 Pravopisná chyba.
47 Dobová spojka.
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Srbsko zavrhlo mierne a spravedlivé48 žiadosti Mojej vlády a odoprelo vyplniť povinnosti, ktoré sú prirodzenými a potrebnými základmi pokojného spolužitia národov
a štátov.
Zbrannou silou treba Mi teda pre Moje štáty vymôcť potrebné garancie vnútornej
spokojnosti a stáleho vonkajšieho pokoja.
V túto vážnu hodinu som si povedomý celého dosahu Svojho rozhodnutia a zodpovednosti Svojej pred Všemohúcim.
Všetko som si rozvážil a rozmyslel.
So spokojným svedomím vstupujem na cestu povinnosti.
Dôverujem v Moje národy, ktoré vo všetkých víchroch verne a sjednoteno49 hrnuly sa vždycky k Môjmu trónu a za česť Svojej otčiny, jej veľkosť a moc vždycky hotové
stály i obete donášať.
50

Dôverujem v chrabrú armádu Rakúsko – Uhorska, naplnenú sebažertvujúcim oduševnením. A dôverujem vo Všemohúceho, že Mojim zbraniam dá víťazstvo.
V ISCHLI, 28. júla 1914.
							FRANC JOZEF v. r.
							

Gr. Stefan51 Tisza v. r.

Národnie noviny, roč. 45, 1914, č. 88, s. 1.  
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Vyhláška oznamujúca všeobecnú mobilizáciu rakúsko-uhorskej armády publikovaná
v slovenskom jazyku52
MOBILISAČNÝ OHLAS.
JEHO CISÁRSKE A APOŠTOĽSKOKRÁĽOVSKÉ VELIČENSTVO
NAJMILOSTIVEJŠIE NARIADIŤ RÁČILO
VŠEOBEC Ú53 MOBILISÁCIU
SPOLOČNÉHO VOJSKA, VOJENSKÉHO NÁMORNÍCTVA,
48
49
50
51
52

Dobový tvar prídavného mena.
Dobový pravopis.
Dobový pravopis slovesných tvarov v minulom čase.
Uvedené vyslovene v tvare „Stefan“.
Text vyhlášky bol preložený pomerne dobre do slovenského jazyka v rámci jeho tzv. martinského
úzu. Vzhľadom na relatívne malé množstvo vtedy používaných slovenských vojenských termínov
boli v texte použité aj terminologické výpožičky z maďarského a nemeckého jazyka, resp. aj
doslovné preklady (kalky) z týchto jazykov.
53 V slove „všeobecnú“ vynechané veľké písmeno „N“.
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OBIDVOCH HONVÉDSTVÍ A BOSENSKO-HERCEGOVINSKÝCH TLÚP.
Následkom toho a na vykonanie vydaných iných najvyšších rozkazov nariaďuje sa :
I.

Narukovanie osôb neaktívneho stavu.

Všetky osoby neaktívneho stavu povinné sú po rozhlásení tohoto54 ohlasu v obci ich
prebývania najneskoršie za 24 hodiny pohnúť sa a najkratšou cestou narukovať. Mužstvo
na vystrojovaciu stanicu, ktorá je vpísaná do vojenskej alebo honvédskej legitimačnej
knižky; mesační gážisti a opatrené odporúčacím listom mužstvo narukuje dľa tých dát,
ktoré sú obsažené v ich odporúčacích listoch (ajánlati lap; Widmungs-Schein).  
II. Vzatie do počtu a narukovanie assentovaných55 v bežnom roku, ale do
počtu ešte nevradených rekrútov56 a náhradných reservistov.57
Assentovaní v bežnom roku, ale do počtu ešte nevradení rekrúti a náhradní reservisti
v prvý mobilisačný deň všetci sa vradia do počtu (kontingentu).
Zpomedzi58 týchto rekrútov a náhradných reservistov tí, ktorí bývajú v Galícii, v Bukovine
a v Dalmácii, ďalej v stoliciach Beregskej, Marmarošskej, Sabolčskej, Ugočskej[,]
v Užhorodskej a Zemplínskej, alebo ktorí sú ta príslušní (ktorí sú tam domovom),
najneskoršie za 24 hodiny po rozhlásení tohoto ohlasu v obci ich prebývania, povinní
sú pohnúť sa a najkratšou cestou narukovať ku vojo-doplňovaciemu okresnému
kommandu svojho prebývacieho miesta. Tí, ktorí vedia, že patria k honvédstvu, narukujú
k honvédskemu doplňovaciemu kommandu.
Ostatní sú povinní počkať svolanie.59
III. Pre všetkých svolaných.
1. Tých, ktorí prebývajú v cudzozemsku, ich prostredkujúce osoby nech hneď
uvedomia o tom, že sú svolaní.
2. Tí, ktorí rukujú, slobodne smú použiť tuzemské železnice a parolodi, keď
preukážu svoje legitimačné listiny (vojenskú alebo honvédsku legitimačnú
knižku atď.).
Tí rukujúci, ktorí nemajú takúto listinu a pri rukovaní použiť musia železnicu alebo
paroloď, povinní sú hlásiť sa pred odchodom u obecnieho60 predstavenstva,
ktoré im dá Legitimačný list, oprávňujúci bez platu cestovať.  

54
55
56
57
58
59
60

Dobový tvar zámena.
Výraz prevzatý z nemeckého jazyka.
Regrútov.
Náhradných záložníkov.
Dobový pravopis.
Dobový pravopis.
Použitý nárečový gramatický tvar práve zo severnej časti stredného Slovenska.
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IV. Oddávanie služobných koní spoločného vojska a honvédstva, ktoré sú
u podnikateľov.
Kone spoločného vojska a honvédstva, ktoré sú u podnikateľov[,] za 24 hodiny po
rozhlásení tohoto ohlasu, nečakajúc žiadne ďalšie napomenutie[,] dopraviť treba
na tú stanicu, na ktorej boly61 kone vydané.
V. Assentovanie koní.
Assentovanie koní bude v obci__________ dňa __________ mesiaca _________   
roku______ o hodine _________________

Pred koňoassentačnú kommissiu predviesť treba všetky té62 kone (ťarchonosné
zvieratá),
1. ktoré pri poslednom assentovaní koňí63 uznané boly za súce ;
2. ktoré dosiaľ neboly ešte klassifikované, jak 1. januára bežného roku štyriročný
vek prekročily, jak pre chorobu alebo pre inú príčinu pri poslednom assentovaní
koní predvedené neboly[,] alebo jak sa dostaly do obce od posledného
klassifikovania koní.
Nemusia sa predviesť na miesto assentovania :
Zákonite oslobodené kone, ďalej v držaní neaktívnych mesačných gážistov
toľko koní, koľko sú oni oprávnení mať v smysle64 svojich odporúčacích listov ku
skončeniu svojej služby.
Už predané, ale ešte neoddané kone predviesť má ich doterajší majiteľ, vyjmúc
ten prípad, keď sa dá dokázať, že kone predané[,] boly takým vojenským
mesačným gážistom, ktorí sú povinní sami si nadobudnúť koňa pri mobilisácii.65
Neposlušnosť, prejavená naproti týmto rozkazom, prísne sa tresce v smysle
platných zákonov.
Dané 31. július 191466___________________
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava (ďalej len SNM – HM
Bratislava), f. Papier, šk. 315, sign. 55819.

61
62
63
64
65
66

Dobový pravopis.
Nárečový tvar zámena.
Pravopisná chyba.
Dobový pravopis.
Dobový pravopis.
Údaj dopísaný rukou, perom.
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8

Z vojnového denníka veliteľstva košického VI. zboru rakúsko-uhorskej armády
v čase všeobecnej mobilizácie v roku 191467

31./ 7. [1914] 2 h 14 popol. Telefonické oznámenie z MV68 Viedeň:
J.[eho] Výsosť nariadila všeobecnú mobilizáciu [armády] a povolanie vlastibrany. Toto
platí ako návesť pre J.[eho] Urodzenosť vel.[iteľa] zboru [s cieľom] vysvetliť a [?] vel.
[iteľstvu] zboru. Obyčajný telegrafický rozkaz na mobilizáciu bude nasledovať čoskoro.
							Stot. Hirsch
[vlastnoručný podpis]   
3 h 50 popol.
Príchod telegramu. 1. mob. deň: 4./ 8.
(Präs. č. 14/1085), Vojnový stav R.69
2./ 8. [1914]
11 h popol. Príchod kuriéra s plánmi na presun.
a inštrukcie na odchod: op. č. 1.
3./ 8. [1914] 1 h dopol. Vydanie plánov na presun.
4./ 8. [1914] 6 h popol. Dnešná správa min. vnútra, MV a ostatných úradov[, podľa
ktorej] francúzske autá s peniazmi majú byť na presune do Ruska.
Protiopatrenia: Prehradenie s dôrazom na všetky prístupové cesty,70 postavenie stráží
/: vojsko a žandárstvo:/.  
[nečitateľný podpis]
6./ 8. [1914] dopol. Podľa hlásenia z Breslau71 križujú nepr. vzdušné dopravné prostriedky
tamojšiu trať ([nečitateľné skratkové slovo v rozsahu štyroch písmen] telegr. min.
vnútra).  
popol. Podobne na trati Miškovec – Budapešť.
7./ 8. [1914] skoré [nečitateľné slovo v rozsahu siedmich písmen] na nariadenie min.
vnútra.72 Denná a nočná uzávera v zborovej oblasti proti francúzskym automobilom
67 Denník je písaný nemeckou novogotickou kurzívou, tzv. nemeckým kurentom, striedavo perom
a ceruzou, rôznymi zapisovateľmi. Strany sú číslované.
68 Ministerstvo vojny. V pôvodnom nemeckom texte uvedené pod značkou „KM“
(Kriegsministerium).
69 Ide o vojnový stav s Ruskom.
70 Zrejme sú tým myslené komunikácie v Košiciach.
71 V sledovanej dobe bolo mesto Breslau v cisárskom Nemecku, hoci vzdialené len niekoľko desiatok
kilometrov od hraníc rakúsko-uhorskej monarchie. V súčasnosti Wrocław v Poľsku.
72 Význam vety bez začiatku nie je celkom jasný a takisto nie je evidentný vzťah k predchádzajúcemu
záznamu.
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odvolaná. Stráž zostáva naďalej postavená len na hraniciach.
Príchod prvých jednotiek VI. zboru (hus. pl. 15)73 do nástupových priestorov.
Prehľad príchodov denných transportov útvarov a ústavov do nástupového priestoru.
op. č. 1. K vyvagónovaniu VI. zb. dôjde v Chyrow[e]74 a Przemysl[i].75
[nečitateľný podpis]
9./ 8. [1914] 10 h 45 dopol.: Odchod užšieho štábu vel.[iteľstva] VI. zb.[oru] z Košíc. Trasa
presunu cez Michalovce, Humenné, Medzilaborce, Chyrów do Przemyslu. /:spoločne
s vel. 27. PD:/.76
[nečitateľný podpis]
[...]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv Wien (ďalej len ÖSA – KA Wien), f. Neue
Feldakten (ďalej len NFA), 6. Korps, šk. 653.

9

Periodické situačné hlásenie hlavného služného myjavského okresu zo dňa 31. júla
191477
OD     HLAVNÉHO       SLÚŽNEHO       MYJAVSKÉHO       OKRESU  
číslo 5 5
eln. 1914
PÁN     HLAVNÝ     ŽUPAN!
Na nariadenia číslo 298 a 299. res. /[1]914 oznamujem, že som sa zameral na
presnú realizáciu ich celkových pokynov. S náležitými inštrukciami som o nich poučil aj
notárov v okrese. Konajúc aj osobne vo veci ich regulárnej aplikácie a želaného výsledku
budem nad nimi neustále praktizovať náležitý dohľad.  
Reálna situácia tu je úplne normálna. Povolaní do vojska riadne narukovali.
Všeobecná nálada je pokojná a ľud sa oduševňuje za vojnu. Berie ju ako spravodlivú,
nevyhnutnú a voči Srbom dávno zaslúženú.
73
74
75
76
77

Husársky pluk 15.
Ide o obec Chyrów, v súčasnosti Chiriv na Ukrajine.
Správne Przemyśl.
Pešia divízia.
Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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Faktom je však aj to, že miestni panslávski agitátori a všeobecne známi vodcovia
sú od potvrdenia vojny veľmi tichí a rozladení. Zdržiavajú sa akýchkoľvek schvaľujúcich
alebo povzbudzujúcich vyjadrení a vo svojich rečiach dávajú najavo svoj názor, že „hoc aj
je odsúdeniahodné vražedné sprisahanie Srbov, napriek tomu nie je možné sa jednému
národu, ani za takúto vraždu, pomstiť vojnou a národ vyhubiť“.
Od vypovedania vojny miestne maďarstvo demonštratívnym nadšením, ostentatívnym správaním sa a sebavedomým vystupovaním úplne umlčalo panslávskych
agitátorov. Tí, inak, doposiaľ, v ničom neprejavujú správanie, ktoré by dávalo dôvod
na kritiku. V súvislosti s ich dobre premyslenou rezervovanosťou a takisto najčulejšou
kontrolou a dôsledkami praktizovania dohľadu, sa k protištátnym aktivitám78 – aspoň
predbežne – asi – sotva vzchopia.
Prejavujúca sa neistota vo vzťahu k peňažných ústavom prebudila u obecenstva do
určitej miery nervozitu, a to začalo, pravda, len v menšej miere, s vyberaním vkladov.
Na tento nepokoj tu má vplyv aj tá okolnosť, že tu kolujú také chýry, podľa ktorých myjavská banka úplne stráca takzvanú majetkovú pôžičku v [obci] Csór,79 čo by bola strata
350 tisíc korún, ktorá by určite predznamenala krach tejto banky.
Hoci sú vedúci banky v tejto veci veľmi zdržanliví, napriek tomu sa mi podarilo zistiť
toľko, že požičiavateľom na majetok je viacero hornozemských panslávskych bánk. So
segedínskou Alföldi bankou sa dohodli na kúpe majetku v [obci] Csór. Zároveň sa táto
mala zaviazať majetok prevziať za určitú percentuálnu refundáciu pre viacero požičiavajúcich bánk, tak napríklad pre myjavskú banku namiesto 350 tisíc korún refundáciu 200
tisíc korún. Teraz sa však aj segedínska Alföldi banka dostala do platobných problémov
a ak by skrachovala, myjavská banka by stratila celú požičanú sumu 350 tisíc korún.
Urobím všetko pre rozptýlenie nepokoja voči peňažným ústavom. V tomto sú mi
nápomocní aj ev. farári a. v. Možno dúfať, že zaistenie pokoja bude úspešné.  Obavy
v tejto sfére sú nateraz síce len menšieho rázu, ale fantastické chýry alebo nesvedomití
ľudia sa môžu pokúšať o zlomyseľnú podkopnú prácu. Vtedy môže bankových vkladateľov predchnúť obava, čo môže zapríčiniť paniku.80 Považoval som si teda za potrebné
toto vyzdvihnúť a podať patričný výklad o možnej alternatíve.
Myjava 31. júl 1914                         
							[nečitateľný podpis]
     
hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 33.

78 Perom dopísané slovo „sami“ (v preklade z maďarského jazyka).
79 Obec v súčasnom Maďarsku situovaná juhozápadne od Budapešti.
80 Posledné slovo napísané atramentovým perom.
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10

Žiadosť III. vlastibraneckého (honvédskeho) oblastného veliteľstva v Košiciach
z 31. júla 1914 adresovaná úradom verejnej správy ohľadom vyžiadania pohoničov
pre zmobilizované kone ad hoc81

Uh. kráľ. košické III. vlastibranecké veliteľstvo
číslo 100 eln.
239. M. – 1914
Vyžiadanie pohoničov od okresov
verejnej správy
Obecenstvu župy Šariš82
K o š i c e    31-ho júla 1914

Prešov

Mám tú česť Vám oznámiť, že vzhľadom na mimoriadne pomery som nariadil, aby
v prípade mobilizácie, ktorá môže nasledovať, na transport koní zaopatrených evidenčnými listami, počínajúc miestom odovzdania po miesto prijatia, dôstojníci poverení ich
preberaním eventuálne požadovali od patričných okresov verejnej správy potrebných
pohoničov – vychádzajúc z §-u 28 Zák. čl. LXVIII z roku 1912.83
Prosím o vzatie tohto môjho pokynu na vedomie a o urýchlené oboznámenie okresov verejnej správy.84
Hadfy85 podmarš.[al]86
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Podžupan, šk. 9.
81
82
83
84

Strojopis.
Dopísané rukou, atramentom.
Išlo o zákonný článok týkajúci sa služieb poskytnutých vojsku.
Vzhľadom na štylistické a lexikologické vektory hlásenia a umiestnenie slovies ho v preklade
nebolo možné rozdeliť na viacero jednoduchých viet.
85 O osobnosti rakúsko-uhorského generála menom Imre Hadfy bližšie pozri: BALLA, T.: A nagy háború
osztrák – magyar tábornokái. Tábornokok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok,
táborszernagyok. Budapest : Argumentum, 2010, s. 150 – 151.; Takisto:   Magyarország az első
világháboruban, Lexikon A – Zs. Budapest : Petit Real, 2000, s. 224 – 225.
86 V dokumente uvedená skratka hodnosti v maďarskom jazyku „altábornagy“, ktorá zodpovedá
hodnosti „Feldmarschall-Leutnant“ v nemčine.
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11 Telegram ministra vlastibrany z 31. júla 1914 nariaďujúci všeobecnú mobilizáciu
adresovaný IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu v Bratislave
-

prezidiálne číslo 3333.=

vlastibranecké oblastné veliteľstvo p.87
+ Budapešť 42. + 3303 32 31   4/30 sr
Jeho Výsosť nariadila všeobecnú mobilizáciu. Vojna R.88 Prvý mobilizačný deň štvrtý
august. Pokrytie potreby koní a hipomobilizácia jednotlivcov koňmi zaopatrenými
evidenčnými listami prebieha. = minister vlastibrany +  
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 90, sign. 3098.

12 Telegram veliteľstva 15. domobraneckého (népfelkelő) pešieho pluku v Trenčíne
z 31. júla 1914 adresovaný IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu v Bratislave
potvrdzujúci prijatie rozkazu na všeobecnú mobilizáciu
443/npf. kt. rímska 4 vlastibranecké oblastné veliteľstvo p89
Trenčín 3285 34 31 9 =  
Rozkaz nariaďujúci všeobecnú mobilizáciu som prevzal tridsiateho prvého júla   o šiestej
hodine pätnástej minúte.90 Vojna R. Prvý mobilizačný deň štvrtý august.
15. domobranecké veliteľstvo    
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 90, sign. 3098.

13 Tematicky obdobný telegram veliteľstva 15. vlastibraneckého (honvédskeho)

pešieho pluku v Trenčíne z 31. júla 1914 adresovaný IV. vlastibraneckému oblastnému
veliteľstvu v Bratislave potvrdzujúci prijatie rozkazu na všeobecnú mobilizáciu
1208/kt. 1914
Rímska 4 vlastibranecké oblastné veliteľstvo P.
Trenčín 3169 S 43 31

87 V dokumente uvedené písmeno „p“ znamená skratku maďarského názvu Bratislavy – Pozsony.
88 Ide o už spomínanú skratku pre vojnový stav s Ruskom.
89 V dokumente uvedené písmeno „p“ znamená už spomínanú skratku Pozsony (teda v hlavičke ako:
„római 4 honvéd kerületi parancsnokság p[ozsony]“).
90 Popoludní.
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Rozkaz nariaďujúci všeobecnú mobilizáciu som prevzal tridsiateho prvého júla popol.
o šiestej hodine tretej minúte. Vojna R. Prvý mobilizačný deň štvrtý august. Pokrytie potreby koní a hipomobilizáca jednotlivcov koňmi zaopatrenými evidenčnými listami prebieha.
Veliteľstvo 15. pluku
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 90, sign. 3098.

14 Z podkladov k vojnovému denníku trenčianskeho pešieho pluku 71 spoločnej
armády (mobilizácia pluku a odchod na front)91

Vojnový denník bývalého p. pl. č. 71
4. majiteľ od 24. októbra 1891 poľný zbrojmajster Anton Galgotzy
Priebeh mobilizácie
31/7 1914
Mobilizácia bola vyhlásená v plukovnom rozkaze č. 175. 1. mob. deň je 4. august,
pluk má poľnú poštu č. 59. Všetko v čulej činnosti. Mužstvo rukuje vo všeobecnosti
v prekvapivo krátkom čase. Veľa ľudí narukovalo v doplňovacej stanici Trenčín len na
samotnú správu o mobilizácii.
Už po 3 dňoch dosiahol pluk takmer vojnový stav, a mohlo sa preto začať hneď s výcvikom mužstva po tom, čo boli veliteľom pluku [menom] Friedrich von Tilzer vydané
inštrukcie.92
Zaobstaranie vojnových zásob (proviantných dávok a rezervnej stravy) pre každého dôstojníka a vojaka ako aj pre kone, ďalej ich rozdelenie medzi každú jednu osobu
prebehlo vo veľkom pokoji a poriadku. Aj vyzbrojenie mužstva zbraňami, muníciou, uniformou a výstrojom, ako aj zostavenie trénov, bolo vykonané bez ťažkostí.
5/8 [1914]
Bolo oznámené, že francúzske autá sú na ceste do Ruska. Všetky tadiaľto prechádzajúce
autá musia byť zadržané na identifikáciu.
Práce na vyzbrojovaní pokračujú rezko ďalej. Tieto práce, ktoré boli vykonávané
hlavne administratívnymi orgánmi, vyžadovali od pluk. prov. dôstojníka  [menom] Ferd.
Winkler, veliteľa trénu stot. [menom] Sarić Peter, vedúceho účt. náhradného práporu
[menom] Robert Pfilipp a správcu augmentačného skladu stot. v z. [menom] Jerzabek
veľkú obozretnosť a nepretržitú živú činnosť, ktorá často trvala až do nočných hodín
a začínala v skorých ranných hodinách.
8/8 191493
Bol pluk spolu s celým trénom v plnej zbroji zhromaždený na cvičisko Szigoth94
a celebrovala sa tu slávnostná poľná omša za účasti špičky župy a kráľ. uh. slobodného
91 Strojopis. Denník je vedený v nemeckom jazyku. Obsahuje okrem iného aj citácie rozkazov, návrhy
na vyznamenania, náčrty bojových situácii, tabuľky atď. Zápisy boli realizované do novembra roku
1918. Nejednotné označenie strán. Pozri takisto dokument č. 125.
92 Posledné dve slová dopísané rukou (atramentom).
93 Rok dopísaný ceruzou (slabo viditeľné).
94 Ide o cvičisko Sihoť.
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mesta Trenčín. Po jej skončení bola  pluk. zástava – s nápisom na jednej stuhe zástavy
„IN TREUE FEST“ – postavená do stredu pluku.
Po príhovore nášho vel.[iteľa]  pl.[uku] zložil pluk prísahu vernosti.
Táto tak slávnostná oslava nás všetkých dojala a povzbudila každého bojovníka konať
udatne, opovrhujúc smrťou a aj zdolať najťažšie situácie v nadchádzajúcich bojoch.
Toto rozhodnutie sa verne dodržiavalo počas celého poľného ťaženia a prinieslo
veľa vyznamenaní, ktoré dostali dôstojníci, poddôstojníci a mužstvo za ich stále
udatné konanie. Aj od najvyššieho vojenského veliteľstva bol 71. pluk uznávaný ako
najodvážnejšie a najspoľahlivejšie vojenské teleso. Na slávnosti sa objavilo aj veľa ľudí
z okolitých dedín.
9/8 191495
Bojová streľba každého práporu. Vydanie pochodových plánov.
10/8 191496
6 hod. dopol. odišiel prápor I/71 (mjr. Desiderius Nagy von Sarfalva), potom nasledoval
o siedmej hodine popol. v II. slede pluk.[ovný] štáb, III/71 (mjr. Rudolf Hummel von
Hassenfels) a IV/71 (mjr. Anton Urban),
11/8 191497

II/71 (pplk. Wilhelm Ramman).
V každom vagóne sa pre každého muža nachádzala štvordňová cestovná zásoba chleba,
tabaku a cigariet, potom naložené krmivo a drevo pre stotinu. Cestovné kuchyne sú
v prevádzke a podávajú mužstvu na zastávkach prídavok (horúci čaj a kávu). Na každej
stanici nadšené verejné manifestácie od spoločne sa prechádzajúceho obyvateľstva,
dovidenia od známych a rozlúčkové scény na dennom poriadku.  
Na stanici Żyviec98 sa informovala arcivojvodkyňa Mária Terézia na stav transportu a pohostila veliteľa transportu pplk. Ramann[a] a jeho štáb. Aj mužstvo dostalo
dobré veci. Ináč boli aj pri kratších zastávkach medzi ľudí rozdelené dary vo výdatnom
množstve.
13/8 [1914]
Popol. príchod nie do vopred určenej železničnej stanice Tarnów99, ale do Rzeszowa.100
Vyloženie z vagónov prebieha bez treníc. Stotník generálneho štábu 14. p.[ešej] d.[ivízie] odovzdáva pluk. prov. dôst. Ferd.[inandovi] Winkler[ovi] inštrukcie pre ubytovanie
pl.[uku]
15/8 [1914]
Začína prieskum. P. pl. 72 a del. batéria 1/14 sa podriaďujú 9. div., ktorá v ten deň prišla
do [obce] Biłgoraj101 a tam prenocovala. Vel. 14. p. div. sa nachádza v [obci] Sokołow,102
takisto vel.[iteľstvo] 27. p. brig., IV/71 s guľomet. oddiel.[om] IV, p. pl. 71 s I. II. III. /71
a guľomet. oddiel.[mi] I.,  II. , III v [obci] Trzeboś.103 Prišla správa, že jedna stotina p. pl.
72 ako spravodajský oddiel bola na hranici rozdrvená Rusmi.
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Rok dopísaný ceruzou (slabo viditeľné).
Rok dopísaný ceruzou (slabo viditeľné).
Rok dopísaný ceruzou (slabo viditeľné).
Na území dnešného Poľska. Uvedené vo vtedajšom nemeckom názve obce ako „Saybusch“.
Na území dnešného Poľska. Uvedené v tvare „Tarnow“.
Na území dnešného Poľska.
Na území dnešného Poľska. Uvedené v tvare „Bilgoraj“.  
Na území dnešného Poľska. Uvedené v tvare „Sokolow“.
Na území dnešného Poľska. V dokumente uvedené ako „Trzebos“.

43

PrameneIVI.indd 43

11/14/16 10:02 PM

16/8 [1914]
Rovnaká situácia. 10 hod. dopol. prebehla slávnostná poľná omša, po ktorej plk.
von Tilzer zorientoval mužstvo ohľadom vojnových udalostí, ktoré pluku nastávajú,
a v jadrnej reči všetkých vyzval správať sa v nastávajúcich bojoch104 vždy hrdinsky a na
smrť odvážne.
Pod op. č. 107 z 16/8 nasledoval rozkaz č. 1 veliteľstva zboru, ktorý sa [tu] skrátene
reprodukuje.
„Sme pred nepriateľom, nechceme sa nechať ním pretromfnúť, ale spraviť opak. K tomu
je nutná bdelosť a stála bojová pohotovosť na odpočinku, na pochode a v boji.
S jasnou radosťou uzná každý bezchybné správanie sa všetkých jednotiek V. zboru.
Sú krásne, plne disciplinované a očividne oduševnené prekrásnym duchom a živým
zmyslom pre povinnosť. Každý muž koná samostatne, rozvážne, s nasadením svojich
plných síl pre jednotky. Potom pôjdete s jasným jasotom v nasledujúcich dňoch na
nepriateľa a nepochybne ho porazíme. Boh nás bude podporovať a dopomôže nám
k víťazstvu.
						Puhallo. v. r. poľ. zbrojm.“
[...]
Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
ÖSA – KA Wien, f. AdTk., I. R. 71, šk. 591.

15 Mesačné hlásenie hlavného slúžneho okresu Senec z 2. augusta 1914

105

Od hlavného slúžneho seneckého okresu Bratislavskej župy
Číslo 4151/1914
Lehota:
Číslo nariadenia, žiadosti, hlásenia atď. slúžiace ako základ odpovede:   
Vec: Hlásenie za mesiac júl t.[ohto] roku
Pán podžupan!
Hlásim, že v mesiaci júli t.[ohto] roku boli po nariadení mobilizácie vykonané všetky
potrebné opatrenia. Záložníci a domobranci narukovali, pričom ľud doposiaľ prejavuje
známky vlasteneckého nadšenia. Mesačný prehľad o škodách spôsobených ohňom
prikladám.
Senec 2. august 1914
1.

príl.[oha]                                                                

[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny

104 Slovo dopísané rukou (ceruza).
105 Rukopis (atrament) na úradnom tlačive.
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 13621/1914.

16 Maďarský týždenník Liptó prináša vo svojom vydaní z 2. augusta 1914 články
o situácii v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku po vypuknutí vojny (preložený úryvok
týkajúci sa situácie v Ružomberku)
Obecenstvo Liptovskej župy a vojna
[...]
II. Ružomberok
27-ho tohto mesiaca106 bolo v Ružomberku konané prvé demonštračné zhromaždenie, ktoré vzbudilo veľké nadšenie a rozruch. Vlasteneckí demonštranti sa zhromaždili
pri stanici, odkiaľ sa po odchode vlaku za zvukov „Szózat“ a „Hymnusz“107 pohli do
mesta. V Kiosku Erzsébet zbadali mešťanostu. Naraz len dav zastal a vykríkol: Čujme
mešťanostu! Nato mešťanosta vyšiel von a obecenstvu učinil krátku ale peknú, obsažnú a povzbudivú reč, načo demonštranti, prevolávajúc rečníkovi nech žije, za zvukov
Szózat a Hymnusz poprechodili celé mesto, aby sa potom v najväčšom poriadku rozišli
nocou domov.
28-ho tohto mesiaca sa nadšenie zopakovalo. Vtedy sa obecenstvo združilo v ešte
väčšom počte v okolí stanice, kde sa lúčilo s našimi bratmi odchádzajúcimi do boja. Po
odchode vlaku šli [demonštranti] na hlavné námestie cez Mostovú ulicu,108 kde riaditeľ
gymnázia József Bán vystihol oprávnené pobúrenie a nadšenie obecenstva. Po prejave
dav zaspieval Szózat a Hymnusz. Odtiaľto sa obecenstvo vybralo na faru, kde správca fary Andrej Hlinka109 držal peknú nadšenú reč. Správcovi fary prevolávali nech žije.
Odtiaľto ich cesta viedla smerom k bytu rabína [menom] Dr. Weiskopf, pričom celou
cestou prevolávali na zdravie kráľa, vlasti a cisára Viliama. Pred bytom Dr. Weiskopf[a]
zastali, kde sa ukázal rabín, ktorý obecenstvu takisto učinil veľmi vzletnú nadšenú reč.
Potom šli k bytu Dr. Metoda Bellu,110 ktorý prehovoril v slovenskom111 a v maďarskom jazyku.
29-ho večer sa demonštranti opäť zhromaždili na priestranstve pred stanicou, kde
ich už očakávalo obrovské publikum. Táto impozantná demonštrácia so sebou strhla nielen mládež, ale aj výkvet mesta. Taký dav ľudí bolo v Ružomberku sotva kedy vidno. Po
odchode vlaku sa pochod v sprievode hudobnej kapely vydal do mesta. Pred Uhorským
spoločenským kruhom [demonštranti] zastali, kde Márton Glasner povedal nadšenú
106 Ide o mesiac júl 1914.
107 Ide o maďarské hymnické piesne.
108 Uvedené v tvare „Hidutca“. V pasáži sme uviedli doslovný preklad ulice. V súčasnosti takisto
existuje v Ružomberku Mostová ulica, no jej súvislosť s vyššie uvedenou predbežne nebola
verifikovaná.
109 Meno uvedené v tvare „Hlinka András“.
110 Uvedené v tvare „Dr. Bella Method“. K osobe Metoda Mateja Bellu všeobecne pozri: Slovenský
biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), I. zväzok. Martin : Matica slovenská, 1986, s.
193.
111 Publikované v tvare „tót“.
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povzbudzujúcu reč. Publikum Glasnerovi nadšene prevolávalo, nech žije. Odtiaľ šli na
vedenie Kat. kruhu, kde najprv prehovoril Szliáczky. Potom povedal povzbudzujúcu reč
daňový úradník Ferenc Unger.112 Publikum obidvom rečníkom prevolávalo, nech žijú.
Odtiaľto viedla cesta davu na vedenie Spoločenského kruhu, kde mali povzbudzujúcu
reč správca Sándor Fodor a József Sipos. Aj tu publikum rečníkov nadšene zdravilo, nech
žijú. Následne sa publikum pekne po poriadku rozišlo nocou domov.     
Preklad z maďarského jazyka.
Liptó, roč. 22, 1914, č. 33, s. 3.

17

Oznámenie Viktora Molnára týkajúce sa svojho vymenovania do funkcie
vládneho komisára na území VI. zboru z 2. augusta 1914 adresované hlavnému
županovi Šarišskej župy113

Uh. kráľ. ministerstvo ma v zmysle § 4 zák. čl. XLIII: 1912114 vymenovalo za vládneho
komisára pre územie veliteľstva VI. cis. a kráľ. zboru.
Keďže mám tú česť o tomto oboznámiť Tvoju Urodzenosť, s vlasteneckou dôverou
žiadam, nech ma ráči v mojej činnosti účinne podporovať.
Súčasne žiadam, nech ráči s mojím vymenovaním za vládneho komisára  oboznámiť aj podriadené vrchnosti a inštruovať ich o správnom vykonávaní mojich nariadení
s tým, aby mi bezodkladne hlásili každý pozorovaný významnejší zjav na teritóriu svojich
vrchností.  
Napokon mám tú česť Tvoju Urodzenosť láskavo informovať o tom, že mojim sídlom sú Košice, pričom svoju činnosť začnem 5-ho augusta t.[ohto] roku.
B u d a p e š ť      2. augusta 1914
								Molnár
[vlastnoručný podpis]
							r. i. t. r.115 vládny komisár
Urodzenému
pánovi hlavnému županovi [menom] I s t v á n    S z i n y e i    M e r s e
									Prešov
112 K osobe neskoršieho politického dobrodruha Františka Ungera bližšie pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s.
176.
113 Strojopis.
114 Išlo o zákonný článok týkajúci sa výnimočných opatrení pre prípad vojny.
115 Reálny interný tajný radca. V dokumente termín uvedený ako „v. b. t. t.“(teda „valóságos belső
titkos tanácsos“). Za objasnenie významu skratky vďačíme pracovníkovi Vojenského historického ústavu v Budapešti Dr. Ferencovi Pollmannovi.  
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 109.

18 Výzva policajného kapitána mesta Zvolen adresovaná tamojšiemu obyvateľstvu

zo dňa 2. augusta 1914 apelujúca na dodržiavanie zákonného poriadku a ukončenie
demonštrácií116
Od policajného kapitánskeho úradu slob. kráľ. mesta Zvolen
č. 2670
1914 kig.
V Ý Z V A        K      O B E C E N S T V U      M E S T A

V stopách všeobecnej mobilizácie vzniknuvšie vlastenecké nadšenie so sebou strhlo
obecenstvo nášho mesta a planúci oheň lásky k vlasti sa impozantným spôsobom vylial
zo všetkých nás, čo [?]117 vášnivú lásku k našej sladkej uhorskej vlasti. Dnes, keď na
zvolávacie slovo Jeho cis. kráľ. apoštolskej výsosti naši vojaci opustili územie nášho
mesta, aby si na bojisku plnili svoje povinnosti, na nás, ktorí sme zostali v meste,
takisto výrazne spočinuli vážne vlastenecké povinnosti. Očakávam teda od obecenstva
mesta, aby počínajúc dnešným dňom prestala akákoľvek demonštrácia, aby sa obnovil
bezpodmienečný poriadok tak dňom ako aj nocou, lebo úplný pokoj a miera sú
neoddeliteľným predpokladom toho, aby sme si mohli verne plniť svoje povinnosti.
Žiadam obyvateľstvo mesta, aby mňa, ako policajného náčelníka mesta Zvolen, v mojej
ťažkej práci ráčilo podporovať a každý nevlastenecký zjav a pohyb, ako aj verejný
poriadok a verejnú bezpečnosť ohrozujúci skutok, mi bezodkladne dalo na vedomie.
Voči páchateľom budem postupovať s najväčšou prísnosťou.
Zvolen 2-ho augusta roku 1914
                                                                                           Gyula Tarnay Elefanthy v. r.
policajný kapitán
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.  

19 Tlačená vyhláška podžupana Šarišskej župy zo dňa 3. augusta 1914 publikovaná
okrem maďarského jazyka aj vo východoslovenskom nárečí
Nr. 6828 – 1914.				

Od vicišpana Šarišskej stoľici

Ohlas.
Napominam obivateľstvo Šarišskej stoľici, tižtak všickich občanoch krajinskich
na užeme Šarišskej stoľici še pretrimujujich – hoc jak kratkim časom še tutak pretrimuju –, žebi še hraňeľi hoc spusobom dohvaraňa publičneho, ľebo ľistu take chiri
116 Strojopis.
117 V tejto časti vety chýba sloveso.
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rozširovac, chtore še dotikaju organizacii, pretrimovaňa, rušaňa armadii, ľebo praci
officirskej, a chtore spusobne možu bic na to, žebi z jednej strani obivateľstvo ňespokojeľi s tim, že zos pravdu oprocivne chiri rozširujuc, jich do ňepotrebneho ňepokoja
priňešu, z druhej strani bez pričini zmenšac možu viru a ufnosc do našej ňezvičeznej
armadii uloženu.
Take skutki aľebo bešedi ňe ľem do trestneho zakona še uderuju, aľe tote uradi
vedľa richleho do života vstupeneho sudzeňa najostrejši budu trestane. Aľe i odpatrujuc
od teho každeho občana najmenša povinnosc je ňe ľem to, žebi od takich roznošeňoch,
chiroch še zotrimoval, aľe žebi oproci tich, chtore tote chiri roznošuju najostrejši povstupel a žebi jich takoj oznamel.
Chvala Bohu, jak vov calej krajiňe, tak i vov našej stoľici najvekše oduševňeňe panuje, oproci vlasti a povinnoscoch vlasteneckich zhriši ten, chtori ľekomišelňe take chire
rozširuje abo ucerpi jich rozširovaňe, chtore do vojenskej službi vstupujucich dzeku, co
je bars važna okoľicnosc visledka, popsuje.
Totich, chtorich otrimovateľ do vojni bul scahnuti bars pitam, žebi ňe zufaľi. Cala inteligencia krajini, stoľici, možňejše občaňi na tim su, žebi doma zostale udi fameľii jejich
potrebu ňe cerpeľi. Na stoľici zotrimana dňeska rada uzavrela, že najhorľivšu pracu započňe vov tim ohľedze, pomocnu akciu vov calej stoľici organizuje a ešče i na najmenše
mesco jedneho zvereneho viposľe, chtori še zaobstarac budze povinni zos vecami doma
bez podpori zostalich. Kedbi dachtore dajaku potrebu cerpeľi, ňej še obraca ku tich zverenich, aľebo kedbi totich mena ňeznali, ku uradoch.
Stoľična rada do prešovskeho pochoda ml. Meliorisz Kálmána (Kissáros),118 do ľemešanskeho Piller Kálmána (Pillerpeklén),119 do malosebinovskeho120 Szinyei Merse
Félixa (Zsegnye),121 do ľipjanskeho Péchy Zsigmonda (Pécsújfalu),122 do giraltovskeho
Bujanovics Gyula (Uszfalva),123 do bardiovskeho Bornemisza Lajoša (Krivány)124 a do švidňickeho125 Szepesházy Imreho sverela zos organizovaňom a provadzeňom pochodnej
pomocnej akcii, tehda počas potrebi ňej še obraca ku ňim, ľebo ku főispánovi abo ku
vicišpanovi, jak ku prezešovi stoľičnej pomocnej akcii, tojest podprezešovi.
Konečňe na vedomosc mi prišlo, že z priľežitosci odebraňa vojenskich koňoch vecejraz še stanulo, že kartki, chtore odebraňe koňoch skerze komiššii obivateľstvo dostalo,
dachtore bezsumeňitne osobi za tuňe ceni odkupeľi.
Davam tehda na vedomosc, že na starosc vcalkom ňit ňijaka pričina, bo zakon tak
ridzi, že ked vojenska komiššia duškom pri odebraňu koňe ňeviplacela, cenu kartkoch
majiteľe na pošce pod 6 tiždňami na každi spusob dostaňu.
Tich aľe, zos chtorima to už bulo bi še stanulo, bars pitam, žebi mňe, abo pochodnim orsackim duškom oznameľi, žebi oproci tich bezsumeňitnich kufaroch sme mohli pokračovac.
118
119
120
121
122
123
124
125

Malý Šariš.
Ruské Pekľany, dnes súčasť obce Ľubovec.
Sabinovský.
Žehňa. V texte vyhlášky je farebnou ceruzou preškrtnutý názov tejto obce a nad ním je atramentom uvedený názov obce Terňa v maďarskom jazyku („Ternye“).  
Pečovská Nová Ves.
Uzovce.
Krivany.
Svidnícky.
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Eperjes,126 1914. 3-ho augusta.
							Tahy József, v. r.,
      vicišpan  
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.

20 Záznamy vo vojnovom denníku veliteľstva bratislavského V. zboru rakúskouhorskej armády z obdobia všeobecnej mobilizácie, 4. – 11. augusta 1914127
Denník
Veliteľstva 5. zboru
4. august 1. mobilizačný deň
Značný pohyb. Masy táboria na uliciach (najmä domobr.[ana]). Prezentácia ešte
neprebieha.
Na veliteľstve zboru: sklz v detailoch (mob. skupina nemá žiaden presný súpis z vel.
[iteľstva] zb.[oru], predbežné opatrenia pre narukovaných absentujú, záznamy nie sú
celkom presne vedené, nové ustanovenia nie sú v praxi overené, jednotlivé pomocné
orgány  absentovali úplne atď.).
Kvôli zmätku počas čiastočnej mobilizácie pionieri? [?]128
Ordonanční dôstojníci rukujú bez koní.
Celý aparát pracuje bezchybne.
Ďalšie [záležitosti]:
Špionáž: Podozrivý list grófa Matzenau v Szombathely. [Neidentifikované skratkové
slovo v rozsahu desiatich písmen] vysiela autom pplk. Prey[a] za účelom zatknutia.
Nálada: Veľmi povznesená. Z Nemecka prichádza hlásenie o začatí vojny proti Rusku
a Francúzsku.
[nečitateľné slovo v rozsahu siedmich písmen] správy: Mestom kolujú najohromujúcejšie
správy. Najkrikľavejším príkladom, ktorý by mal byť zmienený, je, že v Bratislave129 sa
šíri taká všeobecná zvesť, že vraj má byť justifikovaný jeden vynikajúci c. a k. generál.
4./8. prišiel telegram 20. div.[ízie] z Budapešti [?] s oznámením, že túto správu rozširuje
majiteľ staničnej reštaurácie v Bratislave130 (postúpené štátnemu zastupiteľstvu).
Najnepochopiteľnejším je to, že starší dôst.[ojníci] tieto správy posúvajú ďalej ako
hodnoverné.–
126 Prešov.
127 Publikované záznamy sú v dokumente písané tzv. nemeckým kurentom, rukou, mäkkou ceruzou s označením strán.
128 Vo vete chýba sloveso. Použitie otáznika na konci vety zapisovateľom je nejasné.
129 Uvedené v tvare „Pressburg“.
130 Uvedené v tvare „Pozsony“.
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5. august Veľké vzrušenie kvôli údajným 20 francúzskym autám so 100 miliónmi (frankov,
rubľov?) v zlate, ktoré cestou do Ruska, mali určite prechádzať Rakúskom. Autá mali
byť videné hneď severne a hneď zas južne od Dunaja. V Bratislave131 je most uzavretý
pioniermi pomocou stromov a lán,132 čo spôsobilo veľké zápchy v doprave.  
Práca pokračuje ďalej podľa mob.[ilizačného] plánu.
6. august Nič podstatné. Nastáva pokoj od tých motaníc. Práca postupuje systematicky
dopredu.
7. august Ako v predošlý deň.
8. august Prípravy na navagónovanie. Užší štáb odchádza o 9. 51 h popol. Navagónovanie
bolo ohlásené na 5 h. Automobily museli byť na čelnú [prekladaciu] rampu naložené
osobitne. Do 8h 30m musel transport nečinne čakať, kým sa to všetko v chvate nenaloží.
Železniční úradníci neboli vstave uviesť, či to bude hotové za ½ hodiny alebo za 2 hodiny.
9. august
65. peš. brig. v Győr[i] spôsobila transportu v Komárom[e] 6-hodinové meškanie.133
Presun cez Uhorsko je cestou najpôsobivejších emócií.
10. august Do Prešova predstavovalo meškanie 5 hodín.
Počas cesty cez Budapešť KK134 stretáva vlak s pech.135 p. pl. 59. Všetci Salzburčania136
boli ozdobení červeno-bielo-zelenými stužkami prevolávajúc „Eljen!“.137
11. august Príchod do Rzesów – Staroniwa podľa harmonogramu. Vyvagónovanie
prebieha promptne a hladko. KK sa ubytúva v Rzesów[e].
Už na stanici je vydaný rozkaz Op. Nr. 1.
Situáciu zb.[oru] več.[er] 11/8 zobrazuje Príl. 1 a Príl. 2.
Rozposlanie bolo vybavené večer.
(leží pri138
Vel.[iteľ] zb.[oru] a náčelník generálneho štábu boli pri veliteľstve armády v Lańcut[e].139
Príl. 1
„ 2
Príl. 3140
131 Uvedené v tvare „Pressburg“.
132 Ide o záseky, teda cestné zátarasy.
133 V rukopisnom texte zapisovateľ evidentne neuviedol ďalšie slová, resp. interpunkčné znamienka. Význam vety nie je celkom jednoznačný.
134 Skratka pre „korpskommando“, teda veliteľstvo zboru.
135 Nemecký termín „zug“ použitý v texte sme vzhľadom na kontext preložili ako vlak.
136 „Salzburger“.
137 Správne po maďarsky „Éljen!“, teda Nech žije!
138 Nedokončená veta s nejasným významom.
139 Łańcut v dnešnom Poľsku.
140 Prílohy nie sú k dispozícii.
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[...]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 5. Korps,  šk. 481.

21 Situačná správa mestského policajného kapitána v Nitre zo dňa 4. augusta 1914

141

POLICAJNÝ KAPITANÁT MESTA SO Z. R.142 NITRA143
číslo 31
1914 res.
Urodzený
pán hlavný župan!
S odvolávkou na nariadenie číslo 298 a 299/ 1914 res. hlásim:
Pri policajnom kapitanáte v Nitre je udržiavaná nepretržitá nočná služba, takže sa
v úradnej miestnosti od 9. hodiny večer do 5. hodiny ráno zdržiava jeden riadiaci a jeden
výkonný úradník. Tí vybavujú veci súrnej povahy.
Nariadenia vzťahujúce sa na výnimočný stav sú uskutočňované.
Na teritóriu môjho úradu je len jeden peňažný ústav slovanského charakteru, ktorý
je sledovaný.
Zhromaždenia alebo schôdze slovanského charakteru neboli počas výnimočného
stavu pozorované.
Zodpovedajúco sú kontrolované aj tlačové produkty.
Na zabránenie prípadnému plánovaniu atentátov, súvisiacemu s veľkosrbskou propagandou, som učinil potrebné opatrenia, a to skromnými silami, ktoré mám k dispozícii.
V súvislosti s tým hlásim, že počínajúc dnešným dňom posádkové veliteľstvo dáva
vojenskou strážou strážiť, respektíve dohliada na prostriedky, ktoré môžu viesť k hrozbe
vojenského vystúpenia.
Cudzinci, ktorí sa tu vyskytujú, sú neprestajne sledovaní. Doposiaľ však nebola zaregistrovaná osoba vzbudzujúca podozrenie.
Na území mesta  sa už dlhší čas zdržiavajú dve osoby srbského pôvodu a príslušnosti, menovite 26 ročný Milán Czvetanovics a 18 ročný Markó Paulovics. Títo boli
predvedení k miestnemu vlastibraneckému posádkovému veliteľstvu na základe jeho
nariadenia číslo 181/[1]914 kt. Bol im však povolený ďalší pobyt, nakoľko disponujú
riadnym zamestnaním.
141 Rukopis (atrament).
142 So zriadenou radou, teda magistrátom. Ide o mesto priamo podliehajúce právomoci župy.
143 Názov inštitúcie uvedený vo forme odtlačku pečate, ďalší text, ako už bolo uvedené, je napísaný rukou.
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Prejavy vedúce k špionáži neboli pozorované.
V tomto ohľade som však potrebné a intenzívnejšie sledovanie nemohol realizovať,
lebo početný stav mojich policajtov sa najprv scvrkol na 5 osôb, neskôr 2 moji policajti
boli postavení mimo službu a 6 policajtov sa zas do 12. aug.[usta] nachádza na dočasnej dovolenke.144 Takže momentálne mám dokopy s 13 policajtmi pokryť nielen vlastnú
policajnú službu, ale aj uskutočnenie nariadení súvisiacich s mobilizáciou a iné úlohy
verejnej správy, ktoré v podstate policajnou prácou nie sú.
Vojenskú asistenciu, vyžiadanú prostredníctvom mešťanostu, som dostal len dnes
popoludní o 5. hodine, s pomocou ktorej môžem účinnejším spôsobom uskutočniť vydané opatrenia vzťahujúce sa na výnimočný stav.
Zároveň hlásim, že na teritóriu môjho úradu sa v poslednej dobe neudial prípad
vyžadujúci súrne hlásenie.
28-ho júla tohto roku popoludní o 4. hodine hlavný slúžny v Hlohovci prostredníctvom telefónu oznámil, že poľný pilot András Kvasz pristane v našom meste. Menovaný
v stanovený deň popoludní o ¾ 7 pristál na Horných lúkach. Bol legitimovaný a nasledujúceho dňa o ráno o 4. hodine sa vzniesol smerom k Novým Zámkom.
Poľný pilot Dobas tu tiež pristal 31. júla 1914, legitimoval sa a nasledujúceho dňa
odletel v smere Nové Zámky.
28. a 29. júla, ako aj v nasledujúcich dňoch sa konal vlastenecký demonštračný
pochod, ktorý sa vždy pohol zo železnice. K narušeniu poriadku nedošlo, spievali sa
vlastenecké piesne.
Nevlastenecký zjav sa nevyskytol.
Nitra 4. augusta 1914.
[nečitateľný podpis]
policajný kapitán
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 33.  

144 Posledná veta dopísaná nad riadok.
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22 Záznamy vo vojnovom denníku banskobystrického 16. vlastibraneckého pešieho
pluku v dňoch 4. – 19. augusta 1914145
Bežné
číslo

Dané

Dopol.
[udnia]

[...]

VIII. 4.

•

/

5.

  ″ 5.

/

•

6.
7.

  ″ 7.
  ″ 8.

/
/

•
•

8.

    ″

/

•

9.

  ″ 9.

/

•

10.

   ″ 10.

•

/

11.

   ″ 10.

•

•

12.

   ″ 10.

/

•

13.

  ″ 11.

/

•

14.

  ″ 11.

/

Popol.                 Krátky obsah
[udní]

•

[...] Pod velením [aktív]nych146 dôstojníkov
boli na štyroch miestach v meste (vstup
– výstup) postavené stráže a cesty boli
zatarasené.
O 11. 30 hodine boli zál. dôstojníci všetkých jednotiek [nečitateľný slovesný tvar v rozsahu trinástich písmen] v kancelárii pomoc. dôst. pluk.
vzhľadom na potrebu medzi jednotkami. [?]
Boli rozdelené prezentačné oddiely č. II. a III.
Prezentačný oddiel č. I rozdelený; prezentácia
pri náhr. práp. pokračuje.
Ženijný dôstojník prevzal výbušný materiál od
správcu strelnice.
So začiatkom o 7 hodine boli dôstojnícki
sluhovia školení v používaní balíčka s obväzmi
na rany.
Pod bežným číslom 4 boli povolané cestné
stráže a boli postavené stráže ubytovacieho
tábora.
Kat.[olícke] mužstvo, ktoré si praje denne sa
spovedať, sa môže spovedať od 6-tej popol.
Hlavné bojové cvičenie poľného práporu na
„Suchom vrchu“147
V telegrame, ktorý prišiel z III. obl. vel., je,
že ľudia oblečení ako robotníci na bicykli,
v rakúskej dôstojníckej rovnošate zas
v automobile, dopravujú anglické peniaze do
Ruska – boli opäť postavené cestné stráže.    
Na základe telefonického hlásenia veliteľa
stráže na železničnej stanici 10-ho popol.
asi o 10 h. smerovali od juhu na sever nad
mestom osvetlené lietadlá v počte 4 ks.
Ich náter nebol viditeľný. Po tejto správe
obyvatelia Lučatína posilnili [?]

Príl.
číslo
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
/148

•

145 Denník je písaný rukou, mäkkou ceruzou. Na niektorých miestach gumované. V sledovanom
úryvku boli v originálnom texte, v rubrike „Príl. číslo“ použité bodky, spravidla za dvoma zapísanými riadkami. V prepise dokumentu sme v sledovanej rubrike formálne uviedli len jeden znak.
Okrem toho sme v prepise ponechali maďarský variant zapisovania dátumu, teda najprv mesiac
a až potom deň.
146 Ide o prvé slovo záznamu. Predchádzajúci záznam k dispozícii nie je.
147 Uvedené v tvare s príponou ako „Suchy-Wrchon“.
148 Príloha nie je k dispozícii.
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1

15.

VIII.11.

/

•

16.

  ″ 11.

/

•

17.

  ″ 11.

    •

     /

18.

  ″ 12.

/

•

19.

  ″ 12.

/

•

Bojové streľby všetkých troch guľometných
oddielov na Suchom vrchu.149
O 7. 40 hod. počas cvičenia poľného práp.
od výšiny Bánoš150 nad Rákoczyho vrchom
(Pánsky diel)151 sa objavilo jedno nepriateľské
lietadlo, ktoré hneď zmizlo na severovýchod.
Bolo rozhodne konštatované, že bielo –
červenú vlajku152 nemalo.
O 9 hod. štáb domobraneckého pluku opustil
posádku.
O 3. a 5. hod. domobranecký práp.
odcestoval.153
Pripravenosť na presun:

•
•

•
•
•

     1. poľ. práp. : 11-ho t.[ohto] mesiaca  
     2. ″       ″          12-ho t. mesiaca
     3. ″       ″          12-ho t. mesiaca154
20.

″ 15.

/

•

Pochodový  ″       bude 14-ho t. mesiaca
Slávnostné obnovenie prísahy pri poľnom
a pochodovom útvare dopol. o 9. hod. na
cvičisku.  

•

149
150
151
152
153

Uvedené opäť v tvare „Suchy – Wrchon“.
Uvedené v tvare „Banos“.
Uvedené v tvare „Panski djel“.
Teda označenie.
Ide o prápor 16. domobraneckého (népfelkelő) pluku, ktorý bol po prevelení do Przemyślu zaradený do obrany v relevantnom sektore tejto pevnosti. Prítomnosť uvedeného domobraneckého pluku v pevnosti potvrdzujú aj zmienky v neskoršej publicistike. Bližšie pozri: GEŐCZE, B.:
A przemysli tragédia. Budapest : Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1922, s. 30, 127.
154 Opustenie mierovej posádky Jelšava poľným práporom III/16 zaznamenala dobová maďarská tlač
nasledovne: „Odcestovanie jelšavského práporu. Nadšená a srdečná bola 18. t. mesiaca rozlúčka
jelšavského vlastibraneckého práporu pri príležitosti jeho odchodu do boja. Veliteľstvo práporu
v nádherne skoncipovanej výzve pozvalo občianstvo mesta na rozlúčku s práporom odchádzajúcim do boja. Vrúcny a láskyplný, priateľský pomer, ktorý vždy bol medzi občianstvom mesta
Jelšava a práporom, sa pri tejto príležitosti impozantne prejavil. V uvedený deň obecenstvo
celého mesta prišlo na hlavné námestie. Zástupca mešťanostu József Habány pred nastúpeným
práporom učinil v mene mesta skutočne peknú a dojímavú reč k hrdinskému práporu, prosiac
pre nich božie požehnanie. ´Nech náš mocný Boh dopomôže k víťazstvu vašich zbraní.´ – uviedol
– ´vráťte sa čím skorej k svojim rodinným krbom, ovenčení hrdinskými vavrínmi a príďte medzi
svojich, ktorí sa za vás modlia! Maďari [preložiteľné aj ako Uhri], Boh s vami! Dovidenia! Nech
žije vlasť! Nech žije kráľ!´ Po prejave, ktorý urobil veľký dojem, za spevu vlasteneckých piesní
pod zamatovou národnou zástavou, ktorú oferovali jelšavské dámy, sa pluk [?] vydal na cestu
smerom k ruskej hranici.“ Preklad z maďarského jazyka. Bližšie pozri: Gömör – Kishont vármegyei
közlöny, roč. 35, 1914, č. 34, s. 6.
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21.

″ 16.

/

•

22.

″ 17.

/
•

•
/

23.

″ 19.

/

•

Telegram železničnému traťovému
veliteľstvu (Miškovec), aby namiesto dvoch
nadpočetných otvorených železničných
vozňov boli k dispozícii dva kryté vozne pre
mužstvo, na ktorý odpoveď neprišla.
O 9. a 11. hod. 1. poľný prápor, -   
O 3. 07 hodine štáb pluku, ženijný oddiel
a guľometné oddiely I. – III. vlakovou
dopravou opustili mierovú posádku.155
Smer presunu: Zvolen – Fiľakovo – Miškovec
– S.[átoralja]újhely – Medzilaborce –
Przemysl.156
O 7. 35 sme pricestovali do Przemyslu.
Vykladanie sa skončilo o 8. 25 a útvar stanicu
okamžite opustil.

•

•
•

•

[...]

Preklad z maďarského jazyka.
Hadtörténelmi Levéltár Budapest (ďalej len HL Budapest), f. II. 593, M. kir. 16. honvéd
gyalog ezred, Ezred napló 1914 VIII/4 – XII/24-ig, šk. 8.  

23 Poďakovanie veliteľa VI. armádneho zboru v Košiciach úradom a civilnému
obyvateľstvu v zborovej oblasti za hladký priebeh mobilizácie zo dňa 6. augusta 1914157

C. a k. VELITEĽSTVO 6. ZBORU
Präs. č. 771
Vyjadrenie vďaky obyvateľstvu
155 Banskobystrický renegátsky týždenník Krajan, vydávaný v slovenskom jazyku, priniesol 20. augusta 1914 správy o priebehu všeobecnej mobilizácie v meste a odchode poľnej jednotky 16.
vlastibraneckého pluku z mesta na front: „Odcestovanie 16-ho honvédskeho pluku. Ako je mobilizácia nariadená, v meste Beszterczebánya panuje veľká oduševnenosť a pohyblivý život. Nie
menej ako šesťtisíc vojakov bolo uložené v tomto nie veľkom meste. Bataillon landšturmu ešte
behom minulého týždňa odcestoval na bojište ale štáb honvédskeho pluku s poľným bataillonom odcestoval len teraz v pondelok. V sobotu ráno bola poľná omša, ktorú odbavoval sám
baňskobystrický biskup Dr. Farkaš Radnai. Za omšou biskup reč držal vojakom maďarského jazyku a Slovákom rečnil kanonik Izidor Machovich. Vojaci složili ešte raz vojenskú prísahu, z ktorej
príležitosti uhorskú reč povedal major Rudolf Kapusták, slovenskú stotník Pavel Zachar. V pondelok ráno na železničnej stanici ustanovily sa deputácie úradov a mnoho obyvateľstva. Vojaci
postavení boli na priestore pred stanicou a tam v mene úradov a obecenstva s krásnou rečou
odobral sa nadžupan a vládny komisár Ludvik Kürthy. Na reč nadžupana odpovedal plukovník
Franc Hill, ktorý prisľúbil, že 16. honvédsky pluk s víťazstvom sa prinavráti z bojišťa.“ Bližšie pozri:
Krajan, roč. 10, 1914, č. 34, s. 4. Text sme uviedli bez zásahov do pravopisu.
156 Przemyśl.
157 Text je napísaný strojopisom paralelne v nemeckej a maďarskej jazykovej mutácii. V maďarskom
texte dokumentu boli vykonané niektoré zásahy perom, resp. ceruzou.
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Pánom HLAVNÝM županom
a pánom mešťanostom slob. kraľ.
MIEST pôsobiacich na území zboru
a
Jeho Excelencii
PÁNOVI VIKTOROVI MOLNÁROVI,
r. i. t. r.158, uh. kráľ. košickému vládnemu komisárovi
Košice 6. augusta 1914
Od začiatku mobilizácie som s radostným zadosťučinením konštatoval, že úrady verejnej
správy územia nachádzajúceho sa pod mojim veliteľstvom a všetko obyvateľstvo
učinili zadosť záväzkom k panovníkovi a vlasti s vlasteneckým nadšením, zanietením
a obetavosťou.
Obzvlášť musím vyzdvihnúť všetky kmene ľudu za to, rovnakou mierou prenikavé úsilie,
s ktorým bez odkladu a radostne plnia najvyšší rozkaz volajúci rukovať pod zástavy.
Opúšťajúc Košice si považujem za povinnosť, aby som úradom a obyvateľstvu vyjadril
svoje najsrdečnejšie poďakovanie za ich vlastenecké konanie.
Prosím láskavo toto dať na všeobecnú známosť.
Boroević gen. pech.
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.

24 Hlásenie o dosiahnutí bojovej pohotovosti trenčianskym 15. vlastibraneckým
peším plukom zo dňa 7. augusta 1914159

Uh. kráľ. trenčiansky 15. vlastibranecký peší pluk
1208/88 číslo M
kt. 1914
Bojová pohotovosť dosiahnutá
Uh. kráľ. bratislavskému IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
Bratislava
Trenčín 7. augusta 1914
158 Ide o spomínanú skratku reálny interný tajný radca.
159 Strojopis.

56

PrameneIVI.indd 56

11/14/16 10:02 PM

Oznamujem, že pluk v mužoch, koňoch a vozidlách dosiahol stav úplnej bojovej
pohotovosti.
Hoci momentálne ešte jeden doktor chýba, oblastné veliteľstvo už urobilo opatrenia na
jeho doplnenie.
Ani kňaz ešte nenarukoval, prosím o opatrenie na jeho doplnenie.
Nad predpísaný bojový stav disponujem 9 jazdnými spojkami (3 pri štábe pluku, 2 + 2
pre prápory, ktoré vystrojil pluk a sú hipomobilné, ako aj 2 motocyklistami s vlastnými
motocyklami).
Ďalej oznamujem, že čierne šilty, ktoré sa v slnečnom svetle blýskajú, dávam na čiapky
šiť opačne (žltou farbou hore), alebo ich dávam zaopatriť poťahom vo farbe šťučej šedi.
Strapce strelcov a vzorných strelcov, ktoré sú prenikavých farieb, ako aj blyštiace sa
kovové ozdobné predmety (pozorovateľské odznaky atď.) pluk do vojny neberie.
1 ½ pochodového práporu je ohľadom mužstva a koní na plných počtoch. Jeden
z veliteľov stotín (stot. Arday) ešte nenastúpil z hlavnej vojenskej reálky v Soproni,
vybavoval som to telegraficky; na jeho miesto som k pochodovému práporu zadelil
jedného veliteľa náhradnej stotiny, zatiaľ čo Arday[a] po jeho príchode poverím velením
jednej náhradnej stotiny.
V posádke je nad počet 10 ťažných koní a 5 nosných zvierat, čo som telegraficky hlásil
na veliteľstvo 5. zboru.
Toto hlásenie ide na veliteľstvo IV. vlastibraneckej oblasti a na veliteľstvo 74.
vlastibraneckej pešej brigády.  
Dormándy pplk.
[vlastnoručný podpis]       
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91, sign. 3891.  

25

Sťažnosť reprezentanta slovenského národného pohybu v Banskej Bystrici Dr.
Milana Izáka zo dňa 7. augusta 1914, v ktorej poukazuje na bezdôvodné zadržanie
uhorskými žandármi, prechmaty a neodôvodnené obvinenia voči jeho a iným
Slovákom v tomto meste, ku ktorým došlo 1. augusta 1914160
Dr. Milan Izák
právnik
v Banskej Bystrici161
160 Text sťažnosti (s výnimkou tlačenej hlavičky) bol napísaný rukou, a to v maďarskom jazyku,
v ktorom jej autor uviedol aj svoje nacionálie. List datovaný 7. augusta 1914 bol adresovaný
spomínanému hlavnému županovi Zvolenskej župy menom Lajos Kürthy.
161 Vytlačená hlavička.
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V Banskej Bystrici162 7. augusta 1914163

							(Zvolenská župa)               

Veľactený pane!
V mesiaci februári roku 1911 som si v Banskej Bystrici otvoril kanceláriu a súčasne
som sa stal prokuristom tunajšej pobočky Zvolenskej ľudovej banky. V roku 1912 som
sa oženil s dcérou zvolenského právnika a riaditeľa banky [neidentifikovaná, nečitateľná
skratka v rozsahu dvoch písmen] Jána Vesela. Od začiatku som žil iba pre svoje povolanie.
Bol som tichý človek, krčmy som nenavštevoval, politikou som sa nezaoberal a zdanlivo
som si vybojoval úctu tých členov maďarskej spoločnosti, s ktorými som sa pri výkone
zamestnania stýkal. Ani do mládeneckej spoločnosti, ani do spoločnosti ženatých som
nechodil a zvykol som sa stýkať výlučne so svojimi najbližšími príbuznými. Slovom som
neublížil nikomu. Každého som si ctil a každý si zdanlivo ctil mňa. Do vypuknutia vojny
som sa na členov maďarskej spoločnosti nesťažoval. Držím za potrebné vyzdvihnúť, že
som nikdy nebol súčasťou trestného pokračovania, dokonca ani priestupku nie. Do 1-ho
augusta 1914 som ani to nevedel, kde je slúžnovský úrad; najlepší to dôkaz toho, že som
do konfliktu s úradom verejnej správy nikdy neprišiel. Napokon vyzdvihujem, že nie som
a nebol som členom žiadneho politického spolku.
Po tomto úvodnom predstavení je sotva uveriteľné to, čo sa mi stalo v súvislosti
s mobilizáciou. Demonštrácie za vojnu boli aj tu. Pri príležitosti jednej takejto demonštrácie si viacerí zakričali: „abcúg s panslávmi“;164 toto sa udialo práve pred mojím bytom
a keď som sa nasledujúci deň kvôli tomuto sťažoval pred jedným mojím kolegom, upokojil ma tým, že demonštrácia nebola namierená proti mne a že to je pravdepodobne
len náhoda, že demonštranti práve pod mojími oknami abcúgovali panslávov. O jeden
– dva dni mi moji dobroprajníci dali na vedomie, že večer bude znova demonštrácia
a že mi vybijú obloky. A naozaj, večer dav pod mojími oknami spustil strašný rev: „dolu
s panslávmi, aj tu býva jeden smradľavý pansláv, celý dom od toho smrdí atď.“ Po výkrikoch nasledovali údery palíc a piskot.
Dňa 1. augusta 1911[?] o 7. hodine ráno do môjho bytu nečakane vstúpili dvaja
žandári. Jeden mi namieril bodák na prsia, druhý ma prehľadal, či nemám pri sebe
zbraň; pochopiteľne, že ani revolver ani inú zbraň u mňa nenašli. Mimochodom poznamenávam, že zbraň vôbec nevlastním. Žandári, v sprievode ktorých boli aj dvaja mestskí
policajti, mi dali na vedomie, že „v mene zákona som ich väzeň“ a odviedli ma na slúžnovský úrad. Neskôr tam boli privedení ešte 5 banskobystrickí a 2 radvanskí občania. Po
8. hodine prišiel do úradu pán slúžny Hávor a vyhlásil, že sme boli privedení na nepatričné miesto a dal príkaz, nech nás odvedú do úradu hlavného kapitána. Viac žandárov
a viac policajtov nás teda odprevádzalo do úradu hlavného kapitána. Práve bol týždenný
trh.165 Vaša Jasnosť si môže predstaviť, že akých slovných inzultácií sme sa stali účastnými počas tejto cesty. V úrade hlavného kapitána nás umiestnili do jednej osobitnej
miestnosti. Ľud na ulici pred kapitánskym úradom skoro celé dopoludnie demonštroval
162
163
164
165

Vytlačený názov mesta a župy (pod tým) v maďarskom jazyku.
Dopísané rukou.
Uvedené v tvare „abczúg a panszlávokkal“.
1. augusta 1914 bola sobota.
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proti nám. Prišiel k nám jeden žandár, ktorý si poznačil naše nacionálie, ale nik nám
nedal vysvetlenie ohľadom toho, prečo sa udialo naše predvedenie. Konečne o 4. hodine popoludní si ma dal k sebe predvolať pán hlavný kapitán, tam so mnou spísal krátku
zápisnicu, ktorej obsahom bolo to, že som bol upozornený na dôsledky marenia výnimočných opatrení s tým vyhlásením, že keďže prvá fáza mobilizácie prebehla, ďalej
nepovažuje za potrebné moje zadržiavanie pod dozorom166 –  a pustil ma na slobodu.
V dobe spisovania zápis.[nice] bol prítomný aj jeden žandársky poručík.
Dávam svoje čestné slovo chlapa na to, že toto odslova – doslova zodpovedá skutočnosti. Na takýto zákrok som ja príčinu neposkytol.
Už aj sama načrtnutá skutočnosť je smutná, ale ešte smutnejšie sú dôsledky. Ľudia
s bujnou fantáziou sú pri našich osobách schopní dať do súvisu skutočnú a vychytenú
falošnú správu. Takto všade rozprávali o tom, že nás zaistili preto, lebo u nás našli vlastizradné srbské, ruské listy a mapy, že sme vyrábali falošné peniaze, že sme sa dopustili
zrady, že sme chodili z dediny do dediny a štvali ľud proti vojne, že právnik Dr. Turzo (riaditeľ tunajšej pobočky banky) ukradol z banky poldruha milióna a že tieto peniaze poslal
Srbom atď. Za takýchto okolností žijeme v neprestajnom strachu a ja – hoc som bol vždy
verným synom vlasti a hoc som sa politikou nikdy nezaoberal – naozaj neviem, čo bude
so mnou a dokedy bude trvať moje utrpenie.
Dôverne som bol informovaný, že ma niekto obvinil z toho, že chodím do krčmy
Na potôčky167 a tam sa priatelím s vojakmi. Boh mi je svedkom, že o existencii uvedenej
krčmy som nevedel, že som tam nechodieval a s vojakmi som sa nielenže nepriatelil, ale
že som sa s nimi ani len nerozprával.
Úrad nariadil, že svoje listy si môžem preberať len osobne na pošte, a teda som povinný svoje listy otvárať len v prítomnosti vedúceho pošty. Na každý pád je to pre mňa
ponižujúce, veď však – hovorím to na svoju česť – podozrivé listy som nezvykol dostávať. Ročne nenapíšem viac než 10 súkromných listov a aj tie adresujem len najbližším
príbuzným. Vyhlásil som, že súhlasím s tým, aby mi bol každý list doručený otvorený, no
na toto pán vedúci pošty nepristúpil, pretože je povinný postupovať v zmysle vydaného
nariadenia.
Takéto pomery sú neudržateľné. Rozoštvaný ľud hľadí na mňa ako na niekoho, kto
sa spolčil s nepriateľom. Veria tomu, že my sme príčinou vojny, lebo sme zapredali vlasť.
Ráčte vedieť, že zúrivosť ľudu nepozná hraníc a z tohto dôvodu by bolo potrebné na upokojenie ľudí a na utíšenie vášní – veľmi Vás prosím: aby ste v tejto veci láskavo u pána
ministra vnútra zakročili a dosiahli, aby proti mojej osobe vedená štvanica ustala.
Môj dojem je taký, že ide o prácu niekoľkých bezcitných ľudí, ktorí úmyselne zavádzali aj úrady.
Dozvedel som sa aj to, že ministerstvo vnútra popoludní 31. júla 1914 údajne nariadilo, aby boli na čas mobilizácie zadržaní exponovaní príslušníci národností. Môže to
byť pravda? – A za predpokladu, keby sa tak aj bolo bývalo stalo, nariadenie je vzhľadom
na mňa preto nespravodlivé, lebo ja nie som politik, a teda ani exponovaný príslušník
národnosti.
166 V dokumente uvedené „őrizet alatt“.
167 Uvedené v tvare „na potocsky“. Ide o pohostinské zariadenie, dobovo sa nachádzajúce v blízkosti mestských kasární v Banskej Bystrici.
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Na upokojenie vášní sme požiadali redakcie miestnych novín o zverejnenie nasledujúceho vyhlásenia:
Vyhlásenie
Je všeobecne známe, že my, dolu podpísaní, sme boli dňa 1. augusta 1914 brachiálnou mocou odvedení a zadržaní, čomu predchádzalo to, že úrady u niektorých z nás
vykonali domovú prehliadku. Keďže toto úradné opatrenie dalo príležitosť na vznik najrôznejších povedačiek, s cieľom upokojenia verejnej mienky považujeme za potrebné
vyhlásiť, že sme sa žiadneho trestného činu nedopustili, a práve preto sme boli ešte
v deň zadržania všetci prepustení na slobodu.
Ďalej úprimne a mužne vyhlasujeme, že samých seba považujeme za verných synov
uhorskej vlasti, pričom sme solidárni s akciou maďarského národa. Preto sme pripravení naše sily a schopnosti, plece pri pleci s našimi spoluobčanmi, dať pre blaho vlasti
a v spojitosti s tým sa s nadšením zúčastniť každého pohybu smerujúcemu k blahu vlasti. Lebo v týchto historických významných dňoch každý z nás musí byť predchnutí tým
vedomím, že všetci občania vlasti sú si bratia, že sme jedno srdce a jedna duša a že pred
sebou môžeme mať len jeden jediný cieľ – česť a obranu vlasti.
Banská Bystrica 6. august 1914
Právnik Dr. Ivan Turzo, právnik Dr. Milan Izák atď. (nasledujú ešte podpisy 6
zadržaných).                                                                                                                                             
V uvedený deň zadržania niesla manželka Dr. Ivana Turzu svojmu manželovi raňajky do úradu hlavného kapitána. Dav ju však poznal a častoval nadávkami a vyhrážkami.
Manželka Dr. Turzu utiekla do blízkeho kostola. Tam na chodníku pred gecemanskou záhradou si kľakla na kolená a začala sa modliť. Ľud [šiel] za ňou a modliacu sa ženu opľul,
zmlátil a jej šaty rozdriapal. Jeden panský záhradník (Maďar) sa jej ponáhľal na pomoc,
no hnev ľudu sa obrátil proti nemu: zbili ho do krvi.
Medzi zadržanými boli ešte: evanj. penz. kňaz Hodža, evanj. penz. kňaz Vansa (starý
človek trpiaci pokročilou artériosklerózou),168 Petrikovich (81. ročný súkromník), spisovateľ a právny koncipient Žiak,169 Ruttkay (podľa mojich vedomostí príslušník vládnej
strany), penz. učiteľ Tulinský.170
    Pred zaistením vrchnosti podľa mojich vedomostí na 3 miestach vykonali domovú prehliadku (u mňa nie), lebo dotyční dostali od Mamateja,171 predsedu amerického
slovenského spolku, listy vo veci nejakého slovenského172 alumnea, ktoré sa má založiť
(bližšie úryvky nepoznám[)]. Vyšetrovanie – domnievam sa – ešte prebieha.   
Považujem za vylúčené, žeby sa alebo Dr. Turzo, alebo niekto iný spomedzi
168 Biografické údaje k osobe Jána Vansu bližšie pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 833
do roku 1990), VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 230.
169 K osobnosti národno-emancipačného pracovníka a básnika Izidora Žiaka – Somolického bližšie
pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 495.
170 Priezviská Hodža, Vansa, Žiak a Tulinský sú uvedené v maďarskom pravopise.
171 Ide o Alberta Mamateja (1870 – 1923), od roku 1911 predsedu Slovenskej ligy v Amerike.
Bližšie pozri: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin : Matica slovenská, 1990, s.
212 – 213.  
172 Uvedené v tvare „tót“.
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menovaných bol býval dopustil protištátneho činu, a práve pre túto príčinu si také konanie, ktorého sme boli účastní, nikto z nás nezaslúžil.
Toto Vám dávam na Vaše láskavé konanie a ešte raz prosím, aby ste v našom záujme
ráčili zakročiť u pána ministra.
Vyslovujúc vopred vďaku za Vašu láskavosť, ostávam s dokonalou úctou.
Váš úprimne oddaný.
Dr. Milan Izák
[vlastnoručný podpis]
právnik
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.

26 Úryvky z titulnej strany týždenníka Felsősárosi hirlap vydaného 7. augusta 1914
ilustrujúce situáciu v meste Bardejov po vyhlásení všeobecnej mobilizácie

Vo vojne
Nadšená demonštrácia v uliciach Bardejova
Nemyslíme, že prastaré múry mesta Bardejov by dakedy boli bývali videli väčšie
nadšenie než v uplynulých dňoch. Niet udalosti, ktorá by vedela dosiahnuť taký vysoký
stupeň nadšenia, ako tá, ktorá prebehla v našom meste v piatok večer vo forme davu
dosahujúceho tisíce. Muži i ženy, mladí i starí šli spolu a všade kam prišli, znel ruch vypuknuvšieho nadšenia.
Správa o mobilizácii v našom meste
Večer o 7. hodine došli telegramy nariaďujúce všeobecnú mobilizáciu; obecenstvo
mesta a kúpeľov sa o tejto dôležitej udalosti dozvedelo zakrátko. V meste sa v priebehu krátkeho času pozbieral dokopy veľký dav, ktorý pod zástavami v národných farbách
a spievajúc od vypuknuvšieho nadšenia vlastenecké piesne poprechodil mesto, prevolával nech žije vlasť, kráľ a armáda a o to viac „pereat“173 na Srbsko. Na tisíce vzrastuvší
nadšený dav šiel pred radnicu, kde si žiadali počuť mešťanostu. Náš mešťanosta Elemér
Fekete učiniac zadosť túžbe nadšeného obecenstva mesta v nasledujúcej, plamennej
a vlasteneckým pocitom hlboko predchnutej reči, dal obecenstvu najavo, že v ťažkých
časoch, cítiac spolu s obyvateľstvom tak ako doposiaľ, vedie správu mesta podľa jeho
[obyvateľstva] uznávaných, oprávnených záujmov. Pár slovami sa zmienil o udalostiach,
ktoré sa udiali. Zároveň prejavil nádej, že tí, ktorí majú to šťastie, že sa môžu ponáhľať
na obranu vlasti, sa v prípade očakávaného mierového vyrovnania [!] vrátia v plnom
počte bez krviprelievania. Oslovil tých, ktorí kvôli plneniu civilnej174 povinnosti ostali
doma, a všeobecne obyvateľstvo mesta, aby si v ťažkých časoch uľahčilo riešenie ťažkých situácií, ktoré môžu nastať, navzájom prejavenou najlepšou náladou a vôľou. Svoju
173 V latinskom jazyku „Nech zhynie!“.
174 Použitý výraz „polgári“ je možné preložiť aj ako občiansky alebo meštiansky.  
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reč ukončil tým, nech žije apoštolský kráľ, nemecký cisár a armáda, po čom nasledovalo
volanie obecenstva nech žije.
Vychádzajúc v ústrety prianiu obyvateľstva mešťanosta nariadil, aby do mesta prišla vojenská kapela zdržiavajúca sa v kúpeľoch. O krátky čas dav čítajúci tisíce pokračoval
vo svojej okružnej ceste v sprievode vojenskej a cigánskej kapely. Na svojej ceste zastanúc pred rím. kat. farským úradom si žiadal počuť správcu farnosti [menom] Géza
Zsebráczky.175 Zsebráczky uvítal nadšený dav a k vytrvalosti posmeľoval nielen tých, ktorých na pole vlasti volá povinnosť, ale aj tých, ktorí bojujú vo verejnom živote, s tým, aby
si obidve časti svoje povinnosti plnili s rovnakým nadšením a vlastenectvom. Nesmieme
strpieť, aby jeden perverzný nemorálny ľud uvádzal do života kráľovraždy bez potrestania. História nám dala do rúk učiteľskú palicu, aby sme naučili Srbsko svätosti morálneho
zákona a aby sme ho prinútili rešpektovať ho. Následne prevolával nech žije kráľ, armáda a vlasť. Jeho nadšené slová obecenstvo viackrát prerušilo prepukajúcim nadšením.
Vlastenecká demonštrácia sa skončila v ranných hodinách, pričom krátko nato ju vystriedalo nadšenie povinných brannou povinnosťou, ktorí sa po oboznámení s informáciou
ponáhľali do mesta, aby mohli učiniť zadosť svojej vlasteneckej povinnosti.
Obraz mesta počas mobilizácie
Pred radnicou:
Ledva sme sa zobudili do sobotného rána, mobilizačné oznamy vylepené v meste
v priebehu noci volali na radnicu stovky povinných brannou povinnosťou, aby, tam prihlásiac sa podľa pravidiel, šli ďalej. Volá ich osud vlasti. Muži sa združili do rozmanitých
skupín a s viditeľným vzrušením a nadšením diskutujú o rušných udalostiach nedávnej
minulosti. Zároveň s najskvelejšou nádejou hľadia v ústrety udalostiam, ktoré budú nasledovať. Chodník, ktorý inokedy pokrýval len veselý hurhaj, teraz znie veselou piesňou
tých, ktorí rukujú.
[...]
A tak ďalej plynú humorné nôty, pokým sa len prví nevzdialia vlakom odchádzajúcim
popol. o 1 hodine 50 minúte.   
[...]    
Preklad z maďarského jazyka.
Felsősárosi hirlap, roč. 14, 1914, č. 32, s. 1.

27 Hlásenie notára vo Východnej o byrokracii v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami
počas všeobecnej mobilizácie a o komplikáciách so sledovaním nespoľahlivých osôb
adresované hlavnému slúžnemu v Liptovskom Hrádku 8. augusta 1914176

číslo 677
1914
175 O osobnosti kňaza, politika a kultúrneho pracovníka Gejzu Žebráckeho bližšie pozri: Slovenský
biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská,
1994, s. 491.
176 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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Pán hlavný slúžny!
Z liptovskej Východnej boli v dôsledku všeobecnej mobilizácie prinútení narukovať
tak prísažní ako aj sluhovský personál.
Je nepochybnou vecou, že náš kraj ako národnostný kraj sa hemží mnohými rozličnými nespoľahlivými živlami, ba dokonca aj v obci samotnej sú takí obyvatelia, ktorých
treba držať pod prísnym dozorom.
Ja osobne som ale neprestajne zamestnaný v kancelárii[,] obecný richtár, ktorý zostal doma, je zas na takúto kontrolnú službu úplne neschopný[,] zástupca richtára je
zas – možno to povedať – priamo nespoľahlivý. Obec sa nachádza temer bez akejkoľvek
kontroly, a to tým skôr, lebo čas žandárstva je vyplnený inými, vážnejšími a dôležitejšími
vecami.
Uh. kráľ. pohraničný policajný kapitanát v Liptovskom Mikuláši vo svojej výzve číslo
80 rei/ 1914 vyzval k tomu, aby sme cudzincov počas ich pobytu dali sledovať, osoby
prichodiace do obce dali legitimovať, o každej udalosti vzbudzujúcej podozrenie okamžite podali hlásenie, ba dokonca aby sme ustanovili dôveryhodného človeka na kontrolu
takýchto osôb.
Takisto v nariadení hlavného župana Liptovskej župy pod číslom 113/914, vydanom
pánovi hlavnému slúžnemu pod číslom 32/eln., sa nariaďuje kontrola špiónov nachádzajúcich sa v službách cudzích štátov, respektíve pokyn ako znemožniť činnosť takýchto
osôb, s tým aby som každú najnepatrnejšiu podozrivú okolnosť okamžite hlásil. Zároveň
musia byť zmarené eventuálne prípravy na atentát.
Takisto v zmysle príkazu č. 2985/1914 musím tiež podávať hlásenie o pobyte každého podozrivého srbského štátneho príslušníka.
Teraz bolo vydané nariadenie pod číslom 50/914 eln. s tým, že každý jednotlivec
je povinný svoje zbrane a strelivo odovzdať predstavenstvu. Tí, ktorí tak neučinia, budú
udaní.
Sám osobne nedokážem všetky tieto záležitosti vykonať. V mojej obci nie je taký
člen predstavenstva, na ktorého by som sa mohol pri vybavení týchto veci spoľahnúť.
S ohľadom na veľmi veľa národnostných obyvateľov nepriateľského cítenia, žijúcich
v našej obci, však napriek tomu predsa len je veľmi spoľahlivý človek, ktorému môžem
dôverovať.
Domobranec Ármin Unger, narodený v roku 1878, bol domobr. veliteľstvom
v Spišskej Novej Vsi ako chorý na srdce poslaný na dovolenku. A podľa mojej skromnej
mienky ako chorý človek nebude na inú ťažšiu vojenskú službu aj tak upotrebiteľný.
Na plnenie vyššie uvedených kontrol sa však hodí ako osoba spoľahlivá, schopná a dokonalo oboznámená s miestnymi pomermi, ktorá z vlastnej vôle ponúkla svoje služby.
S plnou úctou prosím pána hlavného slúžneho, aby môj návrh spolu so svojou mienkou
ráčil predostrieť domobr. veliteľstvu s tým, nech ráči domobranca Ármina Ungera, ročník 1878, zadeliť na miestnu službu do Východnej.
Východná 8-ho augusta 1914.
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						Emil Pálka177
    [vlastnoručný podpis]   
						
notár
[odtlačok okrúhlej pečate obce v maďarskom jazyku]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 88 (1531).

28 Opis telegramu veliteľstva 14. vlastibraneckého pešieho pluku v Nitre z 10.
augusta 1914 adresovaný ministrovi vlastibrany ohľadom priebehu všeobecnej
mobilizácie178
TELEGRAM
Minister vlastibrany
                                                                                           Budapešť.
V druhý a tretí deň, ktoré nasledovali po prijatí mobilizačného rozkazu, mužstvo
hromadne rukovalo, takže v prvý mobilizačný deň bol vojnový stav dosiahnutý na
sedemdesiatpäť percent. Na tretí deň bol už takmer plný početný stav. Malý mierový
početný stav spôsoboval ťažkosti a disproporcie, takže v dobe mobilizácie sa vyskytlo
veľa prevelení, ktoré do určitej miery hatili rýchle poskytovanie služieb a prezentáciu.
Stav, ktorý nastal ako dôsledok reorganizácie vlastibrany spôsobil, že sem narukovalo
pribl.[ižne] 100 osôb namiesto svojho príslušného pluku. Ďalej mnoho ľudí v dôsledku
nekorigovania výstrojnej stanice zas narukovalo k nie svojmu príslušnému pododdielu.
Inštruktáž ľudí trochu spomaľovala riadenie početného stavu, ale aj tento rozpor bol
vyriešený. Útvary majú vojnový početný stav.
Evidenčnými lístkami zaopatrené kone boli prijaté skôr ako mužstvo, takže ich prevzatie
vyžadovalo polovicu mierového stavu a aj toto prispelo k spomínaným ťažkostiam. Modré
kopírovacie listy boli po prevzatí koní odovzdané, čo takisto spôsobilo drobné ťažkosti.
Všetky disproporcie boli odstránené, inak prezentácia prebehla dobre a v poriadku.
Veliteľstvo 14. pluku
Za správnosť opisu!
			

Nitra 10. augusta 1914

177 O vzájomnej animozite notára Emila Pálku a obyvateľov Východnej svedčí aj hlásenie hlavného
slúžneho v Liptovskom Hrádku zo dňa 17. novembra 1918. Hlavný slúžny vtedy informoval, že
pod tlakom nepokojov v obci a prejavenej antipatie ľudu z nej musel spomínaný notár utiecť.
Bližšie pozri: MV SR ŠA Bytča, A liptóujvári járás főszolgabirójától, 3771/1918 sz., f. Župa Liptovská, Hlavný župan, šk. 105 (1548).
178 Strojopis.
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							Schneider npor.
pomocný dôstojník pluku
[vlastnoručný podpis]
    

[odtlačok okrúhlej pečate jednotky]179

Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP. šk. 91, sign. 3891.  

29 Hlásenie veliteľa bratislavského 13. vlastibraneckého pešieho pluku plukovníka

menom Antal Pogány o priebehu prezentácie záložníkov a náhradných záložníkov
z 10. augusta 1914180

Uh. kráľ. bratislavský 13. vlastibranecký peší pluk
číslo 1345
k. t. 1914
Hlásenie o priebehu prezentácie
Na nariadenie 3851/eln. t.[ohto] roku
Uh. kráľ. bratislavskému IV. vlastibraneckému oblastnému
                                   veliteľstvu                                 
							Bratislava
Bratislava 10. augusta 1914
Oznamujem, že do dnešného dňa bolo prezentovaných 2873 záložníkov a 3128
osôb náhradných záložníkov.
Prezentácia, odhliadnuc od menších nedorozumení, prebehla v poriadku.
plk. Pogány
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91.  

179 „M. K. NYITRAI 14-ik HONVÉD GYALOG EZRED PARANCSNOKSÁG“.
180 Rukopis (atrament).
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30 Prejav verbálneho vulgárneho nesúhlasu so všeobecnou mobilizáciou, ktorého

sa v meste Prešov podľa hlásenia policajného kapitána z 11. augusta 1914, dopustil
deň predtým – 10. augusta 1914 – istý klampiarsky pomocník181

OD POLIC. KAPITÁNA SLOB. KRÁĽ. MESTA PREŠOV182
číslo 743
B. ü.  
Urodzenému
Pánovi hlavnému županovi
								V mieste
Oznamujem, že prešovského obyvateľa, klampiarskeho pomocníka [menom] Károly
Bódogh som zadržal a odovzdal kráľ. prokuratúre za účelom potrestania preto, lebo 10.
t.[ohto] m.[esiaca] pred narukovanými vojakmi vyhlásil, že: „Somár bol ten, kto vás povolal do armády, a aj ten, ktorému slúžite“.  
Prešov 11. augusta 1914
[nečitateľný podpis]
policajný kapitán
[odtlačok okrúhlej pečate]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 109.

31 Článok z novín Naša zastava vydávaných vo východoslovenskom nárečí z 11.
augusta 1914 o oslavách vyhlásenia všeobecnej mobilizácie v okresnom mestečku
Lipany v Šarišskej župe

Demonštracia v Hétháršu.183 Jak dňa 31-eho julia rozkaz mobilizacii večar o pul osmej
hodziňe vipublikovaľi, vlasti verne drične obecenstvo hétháršske krasnu oduševňenu
demonštraciu usporadalo. Cala chmara narodu velňelo po ulici s fakľami a lampionami
vlastenecke pišňe špivajuc. Jeho Veľičenstvo a našu milu vlast, našich herdinskych
spojenňikoch živijuc, domi do rana ošvetlene buli. Ku demonštracijucim Brühl Menyhért
prepošt-főešpereš184 oduševňenu reč trimal. Calu noc od najmenšeho až do najvekšeho
všicko na nohoch bulo, spac ňichto ňe ľehnul!   
Naša zastava, roč. 8, 1914, č. 34, s. 5.

181
182
183
184

Dokument napísaný rukou, atramentom.
Odtlačok pečate s erbom.
Dobový maďarský názov mesta.
Hlavný dekan.
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32 Mobilizačný rozkaz číslo 13 košického 9. vlastibraneckého pešieho pluku z 12.
augusta 1914185

Uh. kráľ. košický 9. vlastibranecký peší pluk.
M O B I L I Z A Č N Ý   ROZKAZ  číslo

13

Košice 12-ho augusta 1914
1.
P o s á d.   d o z o r.   dôstojník: nadporučík K r a u s e.
P o s á d. d o z o r. lekár: pomocný lekár Dr. R e i c h.
P l u k.  s l u ž b u k o n.   dôstojník: nadporučík K o h u t.
Vlastného a ordonančného poddôstojníka – posádku –
zabezpečuje  V e l .[enie]  n á h r.   p r á p. – 186
2.
2.
Odovzdanie
K I. bodu rozk. t. r. oblast. velit. č. 69
veliteľstva
Pán podmaršal Imre H a d f y,   veliteľ 39. vlast. peš. div., odovzdal obl. velit.
[eľstvo] pánovi generálmajorovi187 [menom] Gyula B r a b é c z.
Úlohy generála podriadeného obl. velit. odovzdal pán generálmajor
Alfréd W e e b e r plukovníkovi [menom] Lajos B u r g e r.3.
3.
Upozornenie
Velit. náhr. práp. dávam do pozornosti IV. bod. t. r. rozk. obl. velit. č. 69. –
4.
4.
Spolupráca –
Na základe IV. bodu t. r. rozk. obl. velit. č. 69. oboznamujem
vlast. doktorov
s nariadením pána uh. kráľ. ministra vlastibrany daného t. r. 3-ho pod č.
pri civil. lekárskych 5/108560 nasledovne:
úkonoch –
Vyplývajúc z nedostatku lekárov, ktorý nastal medzi civilnými lekármi
v dôsledku mobilizácie, nariaďujem, v súlade s dohodou uzavretou
s pánom ministrom vnútra, aby sa vlastibraneckí doktori zaradení pri
zostávajúcich oddieloch /: ústavoch:/ na požiadanie úradov verejnej správy,
v miestach vlastných posádok, spolupodieľali na lekárskej starostlivosti
pre civilné zdravotnícke ústavy a miestnu zdravotnícku štátnu službu – za
predpokladu, že týmto nedôjde k nedostatku pokrytia ich vlastnej služby.5.
5.
Náhrady
Na základe nariadenia pána uh. kráľ. ministra vlastibrany vydaného
tabaku
4. t.[ohto] m.[esiaca] pod číslom 106761/8. 1914. oznamujem, že podľa
oznámenia pána cis. a kráľ. ministra vojny pod t. r. číslom 3666/abt. 12  
dôjde odteraz k výdaju nasledovných náhrad tabaku, a síce: krajinský
– czerbel188 – a sedliacky tabak v 30 gramových a ďalej uhorský fajkový
tabak v 25 gramových listoch.
Súčasné nariadenie bude zaznamenané v inštrukcii G-34, 1. zošit,
strana 9. 1.
Služba.-

185 Strojopis. Pre prehľadné usporiadanie jednotlivých článkov rozkazu sme ich umiestnili do pracovnej tabuľky.
186 Ide o spôsob zápisu ohľadom udržiavania uvedených služieb (posádková služba, vlastný a
ordonančný poddôstojník) náhradným práporom uvedeného pluku.
187 V dokumente uvedená hodnosť „vezérőrnagy“ zodpovedajúca hodnosti „Generalmajor“.
188 Druh tabaku.
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6.

Nájom
krajinských
vozidiel
7.
Povýšenie
dôstojníkov-

6.

Velit. náhr. práp. dávam do pozornosti rozkaz č. 149/ M. 1914. vydaný
v súvislosti s nájmom krajinských vozidiel pre pochodový útvar.-

7.

Na t. r. č. 46 R. K. / sz. ü/189

Od 1. augusta t. roku boli vymenovaní:
Na stotníkov:
Nadporučíci Elemér V é c s e y, Béla H e r k e l y, Lajos T o l n a y, Róbert  
H a u s z e n b l a s z, Károly P o s e v i t z, nagyréti Tamás  D a r v a s   a  
Elemér J a k ó c s.Na nadporučíkov:
Poručíci Ernő B á r ó, János S c h r e i b e r, Győző K u g e l, gróf Marcel
S t o m m, Ferencz  S c h r e i b e r, József G y u k, József C s a r n o g u r s z k y.
Na poručíkov:
Práporčíci Gyula K h i n d l, Béla K u l i z s á k.

8.
Spoveď
gr. kat. muž.-

8.

Na článok 2. t. r. rozk. vlast. posád. velit. č. 194.
Spoveď gr. kat. mužstva sa bude, ako je uvedené v bode 8. včerajšieho
mobil. rozk., konať dopol. od 6. hod. pred bohoslužbou.
Za týmto účelom sa mužstvo zhromaždí už dopol. o 5. 30 hod.
v kasárňach na Bethlen[ovej] okružnej [ulici].        
9.
9.
    Hosp. úrad[u] náhr. práp. nariaďujem, aby zo sivých skladových súprav
Odovzdanie
odovzdal ešte dnes hosp. úr.[adu] I. práp. 30 ks. čiapok, 30 ks. plášťov, 30
sivého odevu.ks. blúz a 30 ks. nohavíc /: sivé:/ oproti rovnakému počtu modrých šiat.  
10.
10.
Na t. r. rozkaz obl. velit. č. 392/szj.
Vzatie mlynčeka na
Pododdiely nech so sebou na mobilnej kuchyni berú aj mlynček na mäso.
mäso
11.
11.
Uznanie od pána
Veliteľ 39. vlastibraneckej pešej divízie pán podmaršal   I M R E  
podmaršala
H A D F Y bol spokojný s vystupovaním a výstrojom pluku, nastúpenom
Hadfyho
pri príležitosti dnešnej slávnostnej prísahy.- Celá slávnosť bola majestátna
a povznášajúca, a preto vyjadril svoje uznanie.
Pán veliteľ divízie vo skvelom vystupovaní dôstojníckeho zboru
a mužstva, prejavenom pri tejto príležitosti, vidí istú záruku toho, že každý
člen pluku bude niesť vlajku k triumfu a sláve.
Keď oboznamujem pluk s týmito uznanlivými slovami veliteľa divízie,
vyjadrujem aj zo svojej strany plné uznanie dôstojníckemu zboru a mužstvu
za vykonanú prácu, ktorou dopomohli pluku k tomuto vynikajúcemu
uznaniu.
Tento rozkaz nech je prečítaný pred mužstvom a preložený aj do
slovenského jazyka.190
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1

12.
12.
Oslobodení pre
      Nižšie uvedení záložníci boli oslobodení od narukovania v prípade
prípad mobil.
mobilizácie. Nech ich príslušné pododdiely okamžite prepustia z vojenskej
[izácie]
služby a nich im udelia dovolenku, a síce:
U d e l e n i e      Tamás Zvik 1908-841, Pk. 3.191, György Szirota 1909-396, Pk. III., István
dovoleniek
Vierik 1904-751, Pk. III., István Vierik 1908-409192, Pk. 2., [?] Mihály
Nyemecz 1910-500, Pk. 2., János Medzyhradszky 1904-532, Pk. III., Ádám
Csancsol 1911-272, Pk. III., János Javos 1907-218, záložníci III. práp.
Vykonanie hláste. –
13.
13.
Odovzdanie
       Koč a konský postroj, ako majetok dôstojníckeho zboru, prevezme
dôstojníckeho
náhr. práp. Povoľujem, aby náhr. práp. koč a konský postroj dal k dispozícii
koča.
rodinám zostávajúcich a vzdialených dôstojníkov za obdobných podmienok,
ako sa to dialo doposiaľ. – Príjem predstavuje zisk do dôstojníckeho fondu.
plk. Preinreich
                                              [vlastnoručný podpis]
                                                   veliteľ pluku
U p o v e d o m e n i e:
      Ten dôstojník /: pravdepodobne stotník vlastibrany :/, ktorý teraz 3-ho
augusta popol. okolo 2. hod. v Košiciach na Moldavskej ulici193 zdržiaval
jednu dámu idúcu v koči a neskôr bol svedkom výjavu, keď uvedenú dámu
napadol jeden poddôstojník delostrelectva a väčšia skupina ľudí, nech
sa láskavo 14. augusta dopol. o 9. hod prihlási pri tunajšom divíz. súde
/Zbrojničná ul.194 č. 12, I. posch. dv. 90:/ za účelom vypočutia.
                Inštruktáž popol. o 3. 30 hod.  
                     [nečitateľný podpis]

Preklad z maďarského jazyka.
HL Budapest, f. II. 586, M. kir. 9. honv. gyalogezred, šk. 9.

189
190
191
192
193

Uvedené štyri skratky v maďarskom jazyku neboli predbežne identifikované.
Uvedené v tvare „tót nyelven is tolmácsolandó“.
Značky uvedené za slovami, napr. „Pk. III.“, predbežne neboli identifikované.
Priezvisko Vierik zapísané dvakrát za sebou.
Uvedené v tvare „Szepsi utcában“. Preklad sme realizovali doslovne, pričom sme sa predbežne
nezaoberali vzťahom vtedajšieho názvu ulice k súčasnému, existujúcemu z hľadiska lokalizácie
ulice.
194 Uvedené v tvare „Fegyverház u.“ Presnou identifikáciou ulice vzhľadom na súčasný, existujúci
názov sme sa predbežne nezaberali.
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33 List slovenského národovca a riaditeľa Ľudovej banky vo Zvolene Viliama
Paulinyho z 15. augusta 1914 adresovaný podžupanovi Zvolenskej župy, v ktorom
odosielateľ ďakuje za realizované opatrenia smerujúce k ochrane tamojších
slovenských činiteľov, no zároveň uvádza prípad vybitia oblokov na pobočke Ľudovej
banky v Detve195
Ľudová banka vo Zvolene
Účastinná spoločnosť
Telefónne číslo 20                       

Zvolen 15. augusta 1914

Telegrafná adresa:
„Népbank“
Milostivý pane!
Dnes som poslal Tvojej Váž. Ctihodnosti jeden exemplár obežníka vydaného naším
ústavom vo veci bankoviek.[?] Naše uzavreté vyhlásenie týmto – dúfam – bude upokojujúco pôsobiť aj na tých, ktorí nám nedôverovali a vernosť našej vlasti a nášmu
milovanému kráľovi, čo aj na minútu, spochybnili. Napriek tomu, že sme boli vystavení
nedôstojnému prenasledovaniu a hlboko urážlivému hanobeniu, práve teraz preukážeme lásku k vlasti, hotovú na všetky obete.
Zo strany mňa samotného, tak našich rodín, ako aj nášho ústavu vyjadrujem Tvojej
Ctihodnosti srdečnú vďaku za nezabudnuteľné spravodlivé a šľachetné počínanie, ktorým ste pre nás ráčili zabezpečiť potrebnú ochranu a stvoriť potrebný pokoj v mene
súcitu a spolupráce.
Som vďačný aj za to srdečné prijatie, ktorého sa mi od Tvojej Ctihodnosti pri dvoch
príležitostiach dostalo.
Naša pobočka v Detve hlási, že jej obloky na budove neznámi páchatelia takisto
vybili. Prosím, milostivý pane, aby [Tvoja Ctihodnosť] ráčila úradnou cestou vyzvať predstavenstvo veľkej obce na dodržiavanie poriadku a na zabezpečenie nášho majetku.196
Porúčajúc seba pod Tvoj patronát, milostivý pane, zostávam okrem vyjadrenia svojej cti so srdečným pozdravom.   
						

Viliam Pauliny
[vlastnoručný podpis]
Výk. riaditeľ Ľudovej banky vo Zvolene

Milostivý
pán Dr. M á t y á s R é p á s i
podžupan Zvolenskej župy    
Banská Bystrica
195 Dokument je napísaný písacím strojom v maďarskom jazyku (vrátane krstného mena
odosielateľa), údaje o banke sú vytlačené na hlavičkovom papieri.
196 Odsek podčiarknutý modrou ceruzou.
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68

34 Mesačné hlásenie hlavného slúžneho okresu Malacky z 21. augusta 1914
o priebehu všeobecnej mobilizácie197

Od hlavného slúžneho malackého okresu Bratislavskej župy
Číslo 6447/1914
Lehota:
Číslo nariadenia, žiadosti, hlásenia atď. slúžiace ako základ odpovede:   
Vec:  Hlásenie verejnej správy o udalostiach za mesiac júl
Pán podžupan!
V uplynulom mesiaci bola úradná činnosť obmedzená na vybavovanie dennej pošty
a na riešenie priestupkových záležitostí. Povolaním úradníkov nachádzajúcich sa na
dovolenke pred vyhlásením všeobecnej mobilizácie sa činnosť od tohto obdobia
zameriavala predovšetkým na uskutočnenie mobilizačných úloh. Narukovanie a  služby
poskytnuté vojsku v obciach prebehli v poriadku. Nálada je oduševnená. Prejavy
výtržníctva len sporadické a osihotené.   
Malacky 21. augusta 1914
[nečitateľný podpis]
      hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 13621/1914.  

35 Hlásenie hlavného slúžneho okresu Piešťany o priebehu všeobecnej mobilizácie
z 24. augusta 1914 adresované nitrianskemu hlavnému županovi198		
Od hlavného slúžneho piešťanského okresu
52
č. [1]914 eln
Urodzený pán hlavný župan!
Odvolávajúc sa na nariadenia číslo 298 a 299/1914 oznamujem, že na území
piešťanského okresu sa žiadna mimoriadna udalosť, ktorá by mohla smerovať proti vojnovým pomerom, neudiala. Ľud je momentálne pokojný. Tí, ktorí zostali doma, usilovne
dokončujú svoje hospodárske práce. Zistené nebolo poburovanie alebo protištátna tendencia. Vzdušné dopravné prostriedky, autá, podozriví cudzí vodiči, cyklisti a tuláci sú
197 Strojopis na úradnom tlačive.
198 Rukopis (atrament).
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bedlivo pozorovaní, ale takíto zaznamenaní ešte neboli. Cena potravinových článkov je
v porovnaní s normálom vyššia, no zneužívanie toho sa doposiaľ neudialo. Cena mäsa
sa nezdvihla. Vznikli obecné komisie pre zábezpeku životných potrieb, došlo k založeniu
základín, a tieto začali svoju činnosť na odľahčenie odkázaných na podporu. Boli spísaní
rodinní príslušníci narukovavších v dôsledku mobilizácie, ktorí sú bez podpory, a tieto
súpisy boli v priebehu minulého týždňa poslané finančnému riaditeľstvu. Bola spustená
aj vrchnostenská podpora pre rodinných príslušníkov tých osôb, ktoré odišli na front.
Napokon oznamujem, že minulý týždeň sa v Piešťanoch zdržiaval pochodový pluk
vzniknuvší z nitrianskeho a trenčianskeho pluku, pričom jeho zaopatrenie a ubytovanie
sa udialo v najväčšom poriadku a k spokojnosti vojenského veliteľstva.199
Piešťany 24. august 1914
[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny    
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 33.  

36 Hlásenie veliteľa 2. náhradnej stotiny nitrianskeho 14. vlastibraneckého pešieho
pluku (Levice) o priebehu výcviku záložníkov a nováčikov z 28. augusta 1914200

Uh. kráľ. nitriansky 14. vlastibranecký peší pluk

2. náhradná stotina

Číslo 123
1914 ek.
   Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
						Bratislava
Levice 28-ho augusta 1914
Na 2. bod nariadenia 3851/eln. 914 hlásim, že v prvých 8 dňoch mobilizácie bol
s náhradnou stotinou konaný výcvik jednotlivca, počínajúc 9. mobilizačným dňom výcvik v zomknutej čate a bojový výcvik stotiny.
Frontová služba – najmä pochody a služba predných stráží – predstavuje námet
stáleho zamestnania a cvičenia.
199 Ide o pochodový pluk č. 8, ktorý bol vytvorený ad hoc z vlastibraneckých peších plukov 14. a 15.
Uvedená pochodová jednotka mala prápory č. 14, 40 a 15. K jej činnosti od 1. augusta 1914 do 6.
septembra 1914 pozri  prílohu č. 1 (bez označenia strán) v práci: NÉMETH (DEISLER), K.: A volt m.
kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred története, II. kötet, Haditevékenység 1915. szeptember 7-től
1918 november 27-ig. Budapest : Szerző kiadása, 1928.
200 Rukopis (atrament). V dokumente sú červenou ceruzou realizované niektoré značky a poznámky vyššieho veliteľstva, ktorému bolo hlásenie určené.
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Mužstvo náhradnej stotiny konalo na elementárnej strelnici štyrikrát strelecký
výcvik na výukové terče a na figuríny. Na bojovej strelnici bol zas uskutočnený výcvik
v bojovej streľbe v čate.
Veľká starostlivosť je u mužstva venovaná dosiahnuteľnej zručnosti v boji s bodákom. Potrebné teoretické vyučovanie prebieha počas oddychov a v popoludňajších
hodinách. S nováčikmi, ktorí narukovali 25-ho, začal výcvik takisto popoludní.
K dispozícii výcviku sú 1 čatár, 2 slobodníci a 2 schopnejší náhradní záložníci.
Prejavený nedostatok medzi cvičiteľmi sa nahrádza povyšovaním.
                     

[nečitateľný podpis]
veliteľ náhradnej stotiny     

[odtlačok okrúhlej pečate]201
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91.

37 Pasáže týkajúce sa vypuknutia vojny a všeobecnej mobilizácie publikované vo
zvláštnom výtlačku úradného vestníka Pozsonyvármegye hivatalos lapja č. 39 zo
septembra roku 1914202
[...]
Ministerstvo na základe § 4, zák. čl. LXIII z roku 1911 [?]203 nariaďujúceho výnimočné opatrenia platné pre prípad vojny vymenovalo pána hlavného župana [menom]
Aurél Bartal za vládneho komisára s rozšírenými právomocami na území Bratislavskej
župy a slob. kráľ. mesta Bratislava.  
[...]
Jeho Výsosťou nariadená všeobecná mobilizácia bola v uplynulom mesiaci uskutočnená bez problémov, narukovanie osôb povinných vojenskou službou z celého územia
župy prebehlo v úplnom poriadku. Zároveň boli na území župy  vyzbierané značné sumy
a iné dary v prospech spolku župného Červeného kríža, obdobne aj na podporu rodinných príslušníkov narukovaných. Pracovná agenda v úradoch župy, napriek tomu, že tak
z ústredia ako aj z okresných úradov viacerí narukovali na vojenskú službu, prebieha
nerušene.
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
Pozsonyvármegye hivatalos lapja, roč. 23, 1914, č. 39, s. 5 – 6.
201 Uvedené ako: „M. KIR. NYITRAI 14. HONVÉD GYALOGEZRED 2. TÁBORI PÓTSZÁZAD PARANCSNOKSÁGA“.
202 Tlačovina.
203 Ide o nesprávne označenie roku vydania spomínaného zákonného článku.
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38 Z rozsudku bratislavskej súdnej stolice nad Jozefom Brazdovičom

zo Smoleníc
za urážku panovníka, ktorej sa dopustil svojimi výrokmi 1. augusta 1914205

11111/[1]914 btő.

204

1.206
V mene Jeho Výsosti kráľa!

Kráľ. súdna stolica v Bratislave, ako trestný súd proti Jozefovi Brazdovičovi vo veci
prečinu urážky kráľa, obsiahnutej v obžalobnom spise kráľ. prokuratúry číslo Kü. 1914.
1596/4  a obžaloby modifikovanej nad ním na hlavnom pojednávaní za účasti kráľ. sedriálneho sudcu [menom] Róbert Drexler ako predsedu, kráľ. sedriálneho sudcu [menom]
Manó Horváth, kráľ. sedriálneho podsudcu [menom] Dezső Nagy, ako aj kráľ. sedriálneho notára [menom] Ferencz Komlóssy ako zapisovateľa, kráľ. prokurátora [menom]
Vilmos Scheffer ako verejného obžalobcu, v prítomnosti obžalovaného po predchádzajúcom zadržaní, na hlavnom verejnom pojednávaní konanom v Bratislave 16. novembra
1914, po vypočutí si obžaloby a obhajoby vyniesla nasledovný
r o z s u d o k:
obžalovaný Jozef Brazdovič, 57 ročný, r. k. náboženstva, narodený a bytom
v Smoleniciach, uhorský štátny občan, murársky pomocník, ženatý, nemajetný, je vinný
porušením zák. čl. 34 z roku 1913, § 2, ods. 2, a síce z dokonaného prečinu urážky kráľa,
ktorého sa dopustil tým, že v obci Smolenice 1. augusta 1914, v prítomnosti 4 – 5 osôb,
teda verejne, vyjadriac sa ohľadom atentátu spáchaného na Jeho Výsosť následníka
trónu Františka Ferdinanda, vyhlásil nasledovné: „Srbi zabili mladého kráľa, a ja zas zabijem starého“, ktorými slovami sa dopustil urážky jeho Výsosti kráľa.207
Kráľ. súdna stolica preto: obžalovaného Jozefa Brazdoviča odsudzuje na základe
zák. čl. 34 z roku 1913, § 2, ods. 2 na 6 /: šesť:/ mesiacov väzenia ako na trest hlavný,
okrem toho na 20 kor. peňažný trest, ďalej na 3 ročnú stratu úradu [?] a zastavenie užívania politických práv v rovnakej dĺžke, ako na trest vedľajší.     
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 20082/1914.

204 V dokumente uvedený maďarským pravopisom ako „Brazdovics József“. V širšom regióne
Trnavy sa vyskytuje priezvisko Brazdovič i Brázdovič. K frekvencii oboch mien v súčasnosti pozri:
http://slovniky.juls.savba.sk  
205 Dokument je spracovaný strojopisom.
206 Označenie strany dokumentu.
207 Obžalovaný uvedený výrok popieral. V odôvodnení rozsudku je uvedené, že v spomínaný deň bol
pod vplyvom alkoholu a údajne vyhlásil, že „v Srbsku zabili následníka trónu, a ja zabijem nášho
starého zajačika /: králik:/.“ Posledne uvedené slovo je v dokumente zapísané v slovenskom jazyku. Pri vynesení rozsudku boli brané do úvahy predovšetkým výpovede svedkov, ktoré mu
„priťažili“.
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39 Mobilizácia a odchod pešieho pluku 85 spoločnej armády (poľného pluku) na

front v podaní dobovej propagandistickej práce o dejinách jednotky, ktorá vznikla
ešte počas prvej svetovej vojny,208 a bola vydaná tlačou v maďarskom jazyku
Mobilizácia pluku
[...]

Rozkaz na čiastočnú mobilizáciu nariadenú 26-ho júla prišiel do sídla štábu pluku, do
Levoče, nasledujúci deň o 3. hodine ráno. Bol to vážny, a pritom povznášajúci okamih!
Najvyšší veliteľ vyzýva na nové vojnové činy svoje, v búrkach storočí scelené, vyprobované oddiely. Medzi ne zaradený náš krásny pluk môže s nimi takisto držať a bude mať
svoju príležitosť získať svoje prvé vavríny! Hoci sa mobilizácia týkala len malej   časti
pluku, v [obci] Rogatica vyčleneného jeho bývalého tretieho práporu, aj tak dala hojnú
prácu mobilizačnému referentovi a zároveň iným orgánom pluku.
Na mobilizáciu tohto práporu, na postavenie III. pochodovej a 3. náhradnej stotiny sa vzťahujúce, okamžite pripravené opatrenia, sa udiali bezchybne, presne podľa
mobilizačnému plánu. Keďže narukovanie [osôb] stojacich v neaktívnom pomere prebehlo veľmi priaznivo, pre túto príčinu bola „pripravenosť na pochod“ dosiahnutá už
v 5. mobilizačný deň. Doplňovací transport tvorený rovnými 600 ľuďmi v šiesty mobilizačný deň odišiel smerom do Bosny. 3. pochodová stotina ostala vo výzbrojnej stanici
v Marmarošskej Sihoti.
Žiarlivo sme hľadeli na tých šťastlivcov, ktorí sa v dôsledku nariadení čiastočnej mobilizácie dostali do situácie, že môžu okamžite premeniť na skutočnosť najkrajšie túžby
vojaka, a len ťažko sme dokázali utíšiť naše búrlivé pocity.[!]
Ale už onedlho odbila aj hodina nášho vykúpenia. Mobilizácia Ruska nás donútila
k tomu, aby sme aj my tasili meč z pošvy a aby sa oceľová päsť našich hrdinov chopila
zbrane.
31. júla 1914 došlo k vyhláseniu všeobecnej mobilizácie! Niečo takéto sa ešte nikdy  
neudialo za spravodlivejšiu vec. Našu milovanú vlasť bolo teraz treba brániť.
Na toto sa vzťahujúci telegrafický rozkaz prišiel do Levoče popoludní o 4. 50 hod.
Pluk v tento deň náhodou konal hlavný výcvik v bojovej streľbe pri Kežmarku. S ohľadom
na krízové okolnosti sa stotník Mátyás Sándor, pomocný dôstojník pluku a mobilizačný referent, na tomto cvičení nezúčastnil. Práve on poslal do čela pluku mobilizačný
rozkaz prostredníctvom jedného dôstojníka. Ten ho veliteľstvu pluku, zdržiavajúcom sa
pri rozvinutom pluku, doručil pri Grosse Rehberg209 popoludní o 6. hodine. Osud poslal
synom Marmaroša a Ugoče práve počas konania bojového cvičenia tú, pravému vojakovi najkrajšie znejúcu správu, že treba vytiahnuť do boja na výzvu prastarého Panovníka
a verní zloženej prísahe obrániť najsvätejšie hodnoty sveta! Veliteľ pluku, rytier, plukovník Oskar Bolberitz ich oboznámil so správou,   a teda so spoločným osudom ich
všetkých, pred zrakom Všemohúceho v lone slobodnej prírody. Ich duše sa v tomto povznášajúcom okamihu naplnili nadšením a burácajúcimi výkrikmi „Hurá!“ a „Éljen!“210
208 V úvode práce jej zostavovateľ mjr. Sándor Mátyás uviedol ako miesto a dátum vzniku práce
„na fronte v mesiaci december 1916“.   
209 Neidentifikovaná lokalita.
210 Nech žije!
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sa dostalo vyjadrenia ich pocitom. Mohlo byť okolo 9. hodine večer, keď skvelý pluk za
zvučných tónov Rákocziho a Radetzkého maršov vtiahol do mesta. Tu ich mestské obyvateľstvo počastovalo mimoriadne nadšeným prijatím, počas ktorého boli Panovníkovi
a príslušníkom pluku prejavené početné, prekrásne a dojímavé príklady a výrazy účasti,
odhodlania, vlastenectva, ako aj veľkej lásky. Za hučiacich ovácií a nadšených výkrikov
vtiahol pluk do kasární. Tu veliteľ pluku usporiadal dôstojnícke zhromaždenie, na ktorom poukázal na nastávajúce dni, síce ťažké, ale plné slávy. Nadväzujúc na toto sa začala
mobilizačná činnosť.
Uskutočnená bola inštruktáž veliteľstva povereného príjmom mužstva, ako aj veliteľstva a osôb pridelených k zvláštnym úlohám.
Starostlivá príprava vzťahujúca sa na mobilizáciu, presne detailizované rozdelenie
práce, práca vykonaná dôstojníkmi a rozličnými orgánmi vedomými si svojich povinností
umožnila, že mierový stav pluku bol raz-dva v stave pripravenosti na pochod.
V druhý mobilizačný deň bolo na dvore Kasární následníka trónu Rudolfa slávnostné zloženie prísahy, – čomu predchádzalo, že mužstvo sa zúčastnilo na pobožnostiach
v chrámoch všetkých vierovyznaní.
Pred zložením prísahy veliteľ pluku predniesol v nemeckej reči prejav predchnutý
vznešeným nadšením a bojovným duchom, ktorý dôstojníci v plukovnej reči (maďarsky,
rumunsky a rusínsky) zopakovali pred mužstvom.
Po zložení prísahy nasledovala oficiálna rozlúčka s predstaviteľmi civilných úradov,
(hlavný župan barón Wieland,211 podžupan Dr. Neogrády, meštanosta Prihradny, predseda súdnej stolice Lupkovics atď.), ktorí boli korporatívne prítomní na dvore kasární. Pri
tejto príležitosti sa povzbudivými slovami adresovanými dôstojníckemu zboru prihovoril
hlavný župan barón Wieland, a Dr. Neogrády zas mužstvu.
Odchod pluku
5-ho augusta 1914 o 1 hodine v noci boli v stave pripravenosti na pochod pluk, štáb
pluku, 1 guľometný oddiel, prápory 1. a 4.
Ale ešte skôr, prv než by nastala chvíľa odchodu stanoveného na polnočnú 12.
hodinu, prežil pluk prekrásne, slávnostné okamihy. Poézia vojny previevala hodinou rozlúčky; bol to tajomný, velebný pocit, ktorý srdcia príslušníkov pluku niesol bližšie k zraku
Boha. V poľnom výstroji, so zbraňami stál pluk v polnočnej hodine na dvore kasární
pripravení na cestu v prítomnosti vrchností (hlavný župan, podžupan, mešťanosta atď.).
Z Levoče tam bola mládež – stárež, medzi ktorými otcovia, matky, ženy, súrodenci, síce
s vyplakanými očami, ale so vznešenou pýchou plynúcou z pocitu plnenia povinnosti,
naplno očakávali hodinu rozlúčky. Teraz nasledoval pre každého očarujúci obrad vztýčenia vlajky. Oči príslušníkov pluku jasne žiarili na vysvätenú zástavu. V pohľade na znak
neochvejnej vernosti a pod vplyvom slávnostne znejúcich zvukov ľudovej hymny sa na
krídlach vánku niesla k Všemohúcemu z vnútra sŕdc znova obnovená prísaha vernosti:  
„Život a krv za Panovníka, život a krv za vlasť!“
211 Spišskonovoveský hlavný slúžny, barón Dr. Aladár Wieland spáchal začiatkom novembra 1918
v Spišskej Novej Vsi samovraždu. Predbežne nedisponujeme dokumentom, ktorý by potvrdzoval, že menovaný predtým zastával funkciu hlavného župana Spišskej župy. Bližšie pozri správu
úradného lekára o obhliadke telesných pozostatkov menovaného: MV SR ŠA Levoča, f. Štátne
zastupiteľstvo Levoča, šk. 8.  
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Ešte sa treba pomodliť, orodovať o pomoc Boha! Pod holým nebom pred zrakom
Pána zazneli duté akordy Körnerovej velebnej modlitby, chopiac so sebou duše orodujúcich, ktorí koriac sa pred Všemohúcim, seba oddávali do jeho milosti a úpenlivo prosili
o jeho záštitu. Rozlúčková reč podžupana vo vnútorných pocitoch a vážnosti zvyšovala
oduševnenú a očisťujúcu náladu. V nej poprial pluku budúcnosť plnú slávy, korunovanú
víťazstvami a s podobným dojmom [prebehlo] ozdobenie plukovnej zástavy kvetinovým
vencom, ktorý pripla manželka podžupana Neográdyho, ako prítomná predsedníčka
ženského spolku. V pohnutej, každého dojímajúcej modlitbe prosili o Božiu ochranu pre
zástavu a jej nositeľov ako aj požehnanie a milosť Všemohúceho pre každého príslušníka
pluku.
S prekypujúcim nadšením, za jasania davu a povzbudzujúcich výkrikov, popri
ohnivých, krv búriacich tónoch pochodov Rákocziho, Radetzkého a Princa Eugena sa
pochodový prúd212 pohol na stanicu. K novému životu povstala postava šľachetného
rytiera, dobyvateľa Belehradu; toho Belehradu, ktorý bol hniezdom pekelných kalkulácií
a zlomyseľných plánov proti nášmu milostivému Veličenstvu.
Slávnostne, vážne, v zhode s dôležitosťou okamihu sa pohýnajú k hranici. Posledné
stisky rúk, bozky, pozdravy a požehnania, objatia ponáhľajúcich sa na obranu vlasti s rodinnými príslušníkmi zhromaždenými na stanici...
Za neprestávajúcich blahoprianí, pozdravov sa vlak pohol zo stanice.
Počas cestovania do Marmarošskej Sihote pluk na jednotlivých staniciach prijímali
s ováciami a zdravili. Na jednotlivých staniciach doplňovacej oblasti sa synovia a súrodenci príbuzných dojímavo lúčili. 8. augusta 1914 pluk dosiahol Marmarošskú Sihoť.
Aj tu sa zopakoval predchádzajúci majestátny pohľad. Civilné obyvateľstvo mestečka skvelo preukázalo vernú oddanosť korunnému Veličenstvu. Prichodiaci pluk
počastovalo láskou pochodiacou zo srdca, lipnutím a prejavmi úcty vo všetkých predstaviteľných podobách.
Po korporatívnom prijatí civilnými úradmi, prostred búrlivých ovácií nedozerných
davov, za zvučných tónov hudby tiahneme do sídla doplňovacej oblasti. Príduc na hlavné námestie, sa pluku velí „K modlitbe“. Modlitba pred bojom je vážna a slávnostná, jej
zvuky, podobné zneniu organu zanechávajú v srdciach hlboký dojem. Po odznení posledných taktov sa mužstvo odoberá na ubikácie.
V nasledujúcich dňoch sa udialo zjednotenie osôb aktívnej služby s osobami neaktívnej služby.213
Keďže všetky prípravné práce obsiahnuté v mobilizačnom pláne boli starostlivo prichystané, nič nebránilo vykonaniu potrebných opatrení, a takto bol pluk v najkratšom
čase v štádiu pripravenosti na pochod.    
Tak dôstojníci ako aj mužstvo – vo svojom žeravom nadšení – boli vo veľmi bojovnej
nálade.
8. augusta 1914 konali plukovní dôstojníci odchádzajúci do boja na kasárenskom
212 V prameni uvedený tvar „menet“ (pochod) sme nahradili zloženým výrazom.  
213 Teda so záložníkmi.
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dvore dôstojnícke zhromaždenie, po ktorom neaktívni214 po práporoch slávnostne zložili
prísahu.
Pluk nastupoval v 3 častiach:
I. práp. odišiel dopoludnia 8. aug. o 6. 20 hod.;
štáb pluku s 3 guľometnými oddielmi 9. aug. dopol.215 o 6. 20 hod.;
4. prápor takisto  9. aug. dopol. o 9. 45 hod.216
Pred odchodom poslednej časti ozdobil marmarošskosihoťský ženský spolok plukovnú zástavu vavrínovým vencom.
Pluk šiel vlakom cez Kőrösmező217 a Lemberg218 do Przemyslu,219 odtiaľ pešo  [cez]
Hruszovice220 do [obce] Chotyniec, kam dorazil 11. augusta 1914.
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
MÁTYÁS, S.: A cs. és kir. 85 számu Gaudernak Báró gyalogezred története, I. rész, 1914
évi augusztus hó elejétől 1914 évi szeptember hó végéig. B. m., b. r., s. 10 – 13.221

40 Písomne zaznamenaná dobová anekdota, resp. mestská povesť z vojenského
prostredia datovaná do obdobia všeobecnej mobilizácie rakúsko-uhorskej armády222
Považovali ho za Cigána
Ešte v čase mobilizácie sa udial nasledovný prípad:
Jedna stotina nemala trubača. Stotník určil jedného vlastibranca s tmavým obličajom: „Budeš trubač, duť sa skoro naučíš, vidím, že si Cigán.“
Vlastibranec sa neodvážil protestovať. Dostal trúbu a intenzívne cvičil. Ale daromná
214 Záložní dôstojníci.
215 Dopoludnia.
216 Autor textu nejednotne uvádza čísla práporov rímskymi, resp. arabskými číslami ba dokonca
slovom.
217 Jasyna na Ukrajine.
218 Ľvov.
219 Przemyśl.
220 V súčasnosti Hruszowice v Poľsku.
221 Práca je dostupná v Hadtörténelmi Könyvtár v Budapešti. Napriek jej označeniu ako I. časť,
pokračovanie v knižnej podobe v sledovanom období zrejme nebolo realizované. Dejiny tohto
pluku však neskôr boli publikované identickým autorom, a to v období druhej svetovej vojny.
Bližšie pozri takisto prameň č. 122.
222 Knižná publikácia obsahujúca zväčša úvahy, anekdoty, črty a besednice z vojenského a vojnového prostredia. Vzhľadom na umelecké ambície jej autora je jej faktografická a dokumentárna
hodnota znížená.
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bola jeho snaha, nedokázal sa naučiť trúbiť. O niekoľko dní si stotník k sebe zavolá
Cigána, ktorý sa hlási bez trúby.
-

Kde máš trúbu?

-

Vrátil som ju.

-

Prečo?

-

Lebo sa na nej neviem naučiť hrať.

-

Vyviazať! – znie prísny rozsudok.223

Pýtajú sa ho potom, prečo konal svojvoľne, prečo nežiadal o zbavenie povinnosti?
Neodpovedal. Žeby hovoril – posmeľujú ho – vy ste čím v civile? Som hlavným účtovníkom jednej budapeštianskej banky – bojazlivo odpovedá za Cigána považovaný čierny
mladík.
Preklad z maďarského jazyka.     
NAGY, R.: Véres emlékek, Északi harctér 1914 – 1915. Besztercebánya : Havelka, b. r., s.
31 – 32.

223 Druh trestu.
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II. Územie Slovenska ako operačné pásmo rakúsko-uhorskej armády
a vpád ruskej armády 1914 – 1915 (priebeh, súvislosti, reakcie
civilného sektoru a dôsledky)

41 Dôverný prípis uhorského ministra vnútra z 8. augusta 1914 o zaradení viacerých

vybraných uhorských žúp do operačného pásma rakúsko-uhorskej armády v prípade
vojnového stavu s Ruskom224
   UHORSKÝ KRÁĽOVSKÝ
M I N I S T E R  V N Ú T R A225

číslo 2 3 2 3

Dôverné! Výlučne do vlastných rúk!

Res.
Podľa oznámenia, ktoré uhorský kráľovský ministerský predseda prevzal od pána
cisárskeho a kráľovského ministra vojny, budú v prípade vojny s Ruskom do pásma
operujúcej brannej moci spadať župy Trenčianska, Turčianska, Oravská, Liptovská,
Spišská, Šarišská, Zemplínska, Abovsko-turnianska, Užská, Beregská, Ugočská
a Marmarošská, zatiaľ čo časti krajiny ležiace južným smerom od týchto žúp predstavujú
takzvaný „Hinterland“.226
Zároveň pán minister vojny oznámil aj to, že nasledovné uhorské mestá, menovite
Bratislava, Budapešť, Košice, Debrecín a Veľký Varadín, boli určené na to, že budú prijímať na umiestnenie transporty nemocných.
O tomto Tvoju Urodzenosť najdôvernejšie informujem tak, že s týmto nariadením
som súčasne oboznámil aj hlavných županov dotknutých žúp.
B u d a p e š ť      8-ho augusta 1914.   
							Za ministra:
[nečitateľný podpis]
štátny tajomník
               H l a v n é m u        ž u p a n o v i       Š a r i š s k e j     ž u p y
							P r e š o v
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.

224 Strojopis.
225 Názov inštitúcie je uvedený na dokumente vľavo hore formou vodotlače s uhorským štátnym
znakom.
226 Zázemie (v preklade z nemeckého jazyka).
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42 Oznámenie uhorského ministra vnútra z 15. augusta 1914 o zriadení vojenských
automobilových liniek (spojok) na trase Košice – Dukla227

UHORSKÝ KRÁĽOVSKÝ
M I N I S T E R      V N Ú T R A228
číslo 2 6 3 5
res.
Predmet: Zavedenie vojenských automobilových liniek
Oboznamujem Tvoju Urodzenosť s tým, že na trase Košice – Dukla229 boli za účelom
rýchleho transportu vojenských spojok zavedené automobilové linky.
Žiadam Tvoju Urodzenosť, aby ráčila všetky vrchnosti, uhorské kráľovské žandárstvo a finančnú stráž inštruovať v tom zmysle, aby na vyznačenej trase podľa možnosti
zabezpečili hladkú premávku uvedených vojenských automobilov.
Ak sa nevyskytnú dôvodné podozrenia, automobily môžu byť vyzvané legitimovať
sa len v Košiciach a v Dukle. Po legitimovaní sa nech sú okamžite prepustené ďalej.   
V prípade potrebného dlhšieho zdržania je nutné v každom prípade, najrýchlejšou
cestou, podľa možnosti pomocou telefónu, informovať nadriadenú vojenskú vrchnosť.
Pasažieri vojenských automobilov sú zaopatrení legitimáciou vystavenou na papieri
červenej farby.
S týmto opatrením sa oboznamuje pán vládny komisár  pridelený k veliteľstvu VI.
zboru /:so sídlom  v Košiciach:/, pán vládny komisár pridelený k hlavnému veliteľstvu
etapy, pán vládny komisár Lajos Dellimanics a všetci zainteresovaní hlavní župani ako aj
veliteľstvá pohraničných kapitanátov.
B u d a p e š ť  15. augusta 1914.
								Sándor
[vlastnoručný podpis]
H l a v n é m u       ž u p a n o v i       Š a r i š s k e j     ž u p y.
						

Prešov

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.  
227 Strojopis.
228 Názov inštitúcie je uvedený na dokumente vľavo hore formou vodotlače s uhorským štátnym
znakom.
229 Ide o mesto v Poľsku.
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43 Článok Pohreb hrdinsky padlých v našom meste (Humenné), ktorý bol 13.
septembra 1914 publikovaný v tamojšom periodiku Felvidéki hirlap
Pohreb hrdinsky padlých v našom meste.
Transportné vlaky so zranenými, prichádzajúce zo severného frontu, prechádzajú
cez našu stanicu, povedzme, že každé dve hodiny. Ďalej sa dá  povedať, že len veľmi
malé percento zranení je ťažkých.
Ruská guľka je prekvapivo humánna a len zranenia granátom a šrapnelom spôsobujú komplikácie, ktoré neraz končia smrťou. Do našej stanice, ako do úplne prvej
nemocničnej stanice dopravia ťažšie zranených a tu im poskytnú to najstarostlivejšie
ošetrenie. Ani starostlivá ošetrujúca ruka však v niektorých prípadoch nič nezmôže
a smrť z obrovského utrpenia vyslobodí toho – ktorého  bezmenného hrdinu. V piatok
popoludní sme pochovali dvoch. Jeden sa dostal do našej nemocnice, pričom umieral,
druhého už mŕtveho priviezli do rím. kat. smrtného domu.230 Mesto vzalo pochovanie
hrdinských vojakov na seba. Chvála patrí organizátorom pohrebu, pretože sa pri pochovávaní usilovali dať najavo každý poryv svojho srdca. Jedného uložili na máry na dvore
nemocnice, s vencami a kvetmi. Rím. kat. dekan a správca fary Bélafy v celej štóle posvätil katafalk. Po skončení smútočného spevu sa za smútočných tónov kapely Tóni[ho]
Dandás[a] pohol pohrebný sprievod. Truhlu niesli vojaci, ktorú sprevádzalo niekoľko
stovák smútkom dojatých ľudí. Dôjduc na cintorín vyniesli truhlu druhého vojaka a padlých za česť uložili do hrobu vedľa seba. Pri hrobe mal riaditeľ školy Elek Cseh dojímavú
smútočnú reč, v ktorej hrdinských vojakov vyzdvihol ako hrdinov za ideu lásky k vlasti.
Je potrebné vyzdvihnúť pri pohrebe účastné publikum, ktoré neznámych hrdinov
na poslednej ceste vyprevadilo ako vlastného mŕtveho. Dekan a správca fary Bélafy potvrdil svoje šľachetné zmýšľanie, keď s našich padlých takouto pompou pochoval. Tóni
Dandás s viacerými svojimi druhmi zas k hrobu priniesol dar: slovo huslí. Inšie dať nemohol, ale to čo poskytol, to dal zadarmo. Naše obecenstvo bude spomínať na tento
krásny čin nášho skvelého primáša.      
Preklad z maďarského jazyka.
Felvidéki hirlap, roč. 7, 1914, č. 35, s. 2.

44 Veliteľstvo 2. rakúsko-uhorskej armády informuje vlastné veliteľstvo etapy (tyla)
21. septembra 1914 o funkcii adjustátora ubytovania v rajóne Bardejova231
C. a k. veliteľstvo 2. armády
Op. č. 486
Veliteľstvu
c. a k. Veliteľstvo etapy 2. armády
							v
Stropkov 21. septembra 1914   

Stropkov[e]

230 Slovné spojenie je možné preložiť aj ako dom smútku.
231 Strojopis.
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Ako adjustátor ubytovania 2. armády pre rajón Zborov – Andrejová – Bardejovská
Nová Ves – Kľušov – osada Zábava Bardejov – Bardejovské Kúpele – Dlhá Lúka – sa určuje podplukovník gšt. Kerchnawe.
Bez jeho intervencie sa nesmie v tomto rajóne nik ubytovať, alebo pripravovať
ubytovanie.
Miestom pobytu menovaného dôstojníka, ktorý vo vytýčenej sfére vplyvu zodpovedá v mene veliteľstva armády za všetky nariadenia, je na radnici v Bardejove, kde sa
možno dopytovať.
Dostane veliteľstvo 4., 7. a 12. zboru a Veliteľstvo etapy 2. armády.      
Za veliteľa armády:
náčelník gen. št. nemocný
I. N.   
[nečitateľný podpis]
[odtlačok pečate a informácie o administrovaní spisu na Veliteľstve etapy 2. armády]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 2. Armee (Altes AEK), šk. 312.

45 Šéf zdravotníctva uhorskej 102. domobraneckej pešej brigády so stanovišťom
veliteľa v obci Ubľa informuje 22. septembra 1914 veliteľstvo tejto jednotky
o kritickom zdravotnom stave jej mužstva232

Uh. kráľ. 102. domobranecká pešia brigáda
číslo 20						Šéf zdravotníctva brigády
eü. f. – 1914
Veliteľstvu brigády
				Ubľa233
Ubľa 22. septembra 1914
Oznamujem, že fyzický stav mužstva brigády a jeho telesná odolnosť sa zmenšila do
takej miery, že momentálne je aj jeho bojaschopnosť pochybná.
Počet chorých je veľký, pretože kvôli nedostatku vyčlenených miestností sa
príslušníci mužstva pod strechu sotva zmestia. V daždivom počasí sú takto úplne premočení a premrznutí. Vo veľkom množstve sa uňho [u mužstva] objavili najmä žalúdočné
232 Rukopis (atrament).  
233 Názov obce uvedený v tvare „Ugar“.
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a črevné katarové ochorenia, takže predstavujú najväčšiu časť chorôb. Inak, príčina toho
čiastočne tkvie aj v nedostatkoch v stravovaní, nakoľko chlieb nebol k dispozícii niekoľko
dní. [!]
Vyčerpanie už je takého stupňa, že sa vyskytlo aj šesť smrtných prípadov.
Spomínané vyčerpanie nie je len dôsledkom vyššie uvedeného umiestnenia, premočenia a prechladnutia, ale aj neprestajného pochodovania. Za posledných 10 dní bolo do
nemocnice odoslaných 118 [osôb]. Chorých je v priemere 230 – 250 osôb.
Žeby sa obnovila stará akcieschopnosť brigády, je bezpodmienečne nutné, aby
popri zodpovedajúcom umiestnení pod strechou a niekoľkodňovom úplnom odpočinku
bolo mužstvo zaopatrené dostatočnou, výdatnou stravou.   
[nečitateľný podpis]
[odtlačok pečate ohľadom registrácie spisu na veliteľstve brigády]
Preklad z maďarského jazyka.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 2. Armee (Altes AEK), šk. 313.

46 Úvodná pasáž úradného listu hlavného slúžneho okresu Stropkov v Zemplínskej

župe z 23. septembra 1914, v ktorej uvádza dôvody odkladu riešenia konkrétneho
prípadu aktivít podozrivých osôb (presun vyššieho vojenského veliteľstva)234
[odtlačok okrúhlej pečate s erbom]235

Stropkov 23. sept. 1914

U R O D Z E N Ý    P A N E!
Žiadam o Tvoje milostivé prepáčenie, že len teraz činím zadosť ohľadom Tvojho
telefonického príkazu vzťahujúceho sa na Turkinyák[a]. Zakrátko po Tvojom, prijatom
pokyne sa prihnalo vojsko, keďže sa sem presunulo 2. armeetappenkommando, ktoré
je aj teraz tu. Zároveň som musel ubytovať 300 – 350 dôstojníkov a obrovské množstvo
mužstva, takže sa len teraz dostávam k veci a predkladám nasledovné hlásenie. [...]236
							Gyula Durcsinszky237
[vlastnoručný podpis]
hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.

234 Rukopis (atrament).
235 „ZEMPLÉN VÁRMEGYE SZTROPKÓI JÁRÁS FŐSZOLGABIRÁJA“.
236 List sa týka podozrivých kontaktov prešovského pedagóga menom Dr. Aladár Turkinyák. Spomína sa v ňom okrem iných osôb aj uhorský poslanec Anton Beskid.
237 Vzhľadom na limity rukopisu by priezvisko mohlo byť prečítané aj ako „Duracsinszky“.
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47 Hlásenie žandárskej stanice v Zborove o okolnostiach popravy richtára obce
Šarišské Čierne menom Michal Bača, ku ktorej došlo 24. septembra 1914238

Uh. kráľ. oblastné žandárske veliteľstvo č. 4
Stanica Zborov

Hlásenie
o zastrelení richtára Michala Baču,239 ku ktorému došlo v obci Šarišské Čierne240 24.
septembra 1914
Obvod
stanice

Zborov

238
239
240
241

Meno veliteľa hliadky
alebo veliteľa oddielu
Podľa hlásenia hliadky
tvorenej žandárom
[menom] Mihály Cseke a
domobrancom [menom]
István Hennel

Krátky opis udalostí
Oznamujem, že 21-ho minulého mesiaca o ¾
5 popol. hliadka tvorená žandárom [menom]
Mihály Cseke a domobrancom [menom] István
Hennel, dôjduc do obce Šarišské Čierne práve
vtedy, keď oddiely z Haliče ustupovali, si všimla,
že na jednom zvone sa začalo biť na poplach.241
Hliadka sa richtára spýtala, kto bil na poplach,
no richtár na to odmietol odpovedať. Potom
24-ho sa hore uvedená hliadka richtára opäť
vypytovala vo veci poplašného bitia na zvon,
a richtár opätovne odmietol dať odpoveď. Nato
ho odviedli na stanicu [v Zborove], v kasárni
ktorej boli strážmajstri poľného žandárstva. Tí
sa o udalostiach dozvedeli a nahlásili to pánovi
majorovi Gróss[ovi], veliteľovi 12-teho trénového
komanda, táboriacemu v obci Zborov. Nato
dal pán major richtára priviesť k sebe poľnými
žandármi, kde ho zápisnične vypočul. Následne
ho dal pod vedením dôstojníkov odviesť do obce
Šarišské Čierne, kde prehľadávali byt farára, a
napokon ho na poli zastrelili s nimi sa zdržiavajúci
husári.

Dokument je napísaný na úradnom tlačive s vytlačenou tabuľkou atramentom, rukou.
V dokumente uvedený maďarským pravopisom ako „Bacsa Mihály“.
Uvedené v tvare „Csarno“.
V tejto súvislosti môžeme uviesť krátku pasáž zo spomienok ruského generála Alexeja A. Brusilova, vydaných v českom preklade, ktorý k udalostiam z decembra 1914 uviedol: „Na příklad
v Rzeszowě hlásil mně velitel armádního štábu v předvečer Štědrého večera, že duchovenstvo i obyvatelstvo města jest velmi rozhořčeno, že půlnoční mše, která bývá u katolíků vždy
v předvečer Narození Páně, byla zakázána a že zároveň jednou pro vždy bylo zakázáno zvoniti
kostelními zvony; podivil jsem se velice tak divokému zákazu tím spíše, že nepřítel byl tak daleko
od Rzeszowa, že nebylo možné dávati mu zvony nějaké signály. Zavolal jsem k sobě nejstaršího
księdza a otázal se ho, kdo mu zakázal zvonit a modlit se k Bohu. Odpověděl mně, že tento zákaz
pochází od rakouských úřadů“. Bližšie pozri: BRUSILOV, A. A.: Vzpomínky na světovou válku a
vlastní životopis, Vzpomínky a úvahy A. A. Brusilova. Praha : Čin, Orbis, 1929, s. 149 – 150.
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Dané v Zborove 23-ho októbra 1914
vel. stanice, strážmajster
Tóth
[vlastnoručný podpis]242
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

48 Hlásenie poľných pekární číslo 32 (Stakčín) veliteľstvu rakúsko-uhorskej 32. pešej

divízie (Starina) o personálnych a materiálnych nedostatkoch jednotky zo dňa 27.
septembra 1914243
C. a k.

Divízne pekárne č. 32244
______________________
Veliteľstvu c. a k. 32. pešej divízie
						v
							Starine
Stakčín 27. septembra 1914
Oznamuje sa [dve nečitateľné skratky], že pri vyššie uvedenom veliteľstve z predpísaného stavu chýbajú:
1 vojak vozatajstva
24 vojakov zásobovania
1 civilný furman
14 civilných koní
7       „         vozov.  
Franz v. Nadaskay
[vlastnoručný podpis]
poručík
veliteľ vozatajskej kolóny
[rukopisné poznámky o administrovaní spisu]
242 O túto tragickú udalosť sa v korešpondencii s hlavným županom Šarišskej župy zaujímal aj
uhorský minister vnútra. Bližšie pozri: MV SR ŠA Prešov, Magyar Királyi Belügyminister, 7207
szám/res., Tárgy: a csarnói községi bíró főbelövetése, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.
243 Rukopis (ceruza).
244 Odtlačok pečate.
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Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 2. Armee (Altes AEK), šk. 313.

49 Nedatované

inštrukcie Vojenského veliteľstva v Košiciach na prehradenie
priestoru a relevantné zoskupenie síl (najmä pochodových jednotiek) v pásme od
Užoku po komunikačnú spojnicu Bardejov – Gorlice246
245

C. a k. Vojenské veliteľstvo v Košiciach
Präs. č. 14/ 3194
								Prísny rezervát!247
				I N Š T R U K C I E
na zoskupenie síl Voj.[enského] velit.[eľstva] Košice za účelom zabránenia nepriateľskej
aktivite proti línii ∆ 1303 RAWKA severozápadne UŽOK, po cestu BARDEJOV – GORLICE
vrát.[ane].
1.) vytvorenie úsekov
I.

Ú S e k: V E Ľ K Á   P O Ľ A N A248

Vel.[iteľ] mjr. v. Suckler249 s III. poch.[odovým] práp.[orom] p.[eších] pl.[ukov] 60
a 65,250 3. poch. stot. poľných str.[elcov] 29 a 32, guľ.[ometnými] o.[ddielmi] p. pl.
60 a 65 zabezpečí od ∆ 1303 RAWKA po ∆ 909 Wysoki Groń vrát.[ane].
Úseková rezerva: Veľká Poľana
II. Ú S E K: M e d z i l a b o r c e
Vel.[iteľ] pplk. Frank s III. poch.[odovým] práp.[orom] p.[eších] pl.[ukov] 5 a 25
a s II. poch.[odovým] práp.[orom] vlastibr.[aneckého] p. pl. 33, guľ.[ometnými]
o.[ddielmi] p. pl. 5 a 25 a vlastibr.[aneckého] p. pl. 33 zabezpečí od ∆ 909 Wysoki
Groń mimo po ¤251 580 – 2 km. východne od Vyšného Komárnika. Osobitnú
pozornosť venovať zaisteniu Lupkovského tunela.   
Úseková rezerva: MEDZILABORCE.
III. ÚSEK: H U N K O V C E
245 Dokument je evidovaný ako Op. 1001 z roku 1914. Vzhľadom na to, že Op. 907 vo fonde 2. rakúsko-uhorskej armády (Veliteľstvo etapy) bol zaevidovaný 30. septembra 1914 a Op. 1049 už 6.
októbra uvedeného roku, do úvahy prichádzajú dni v tomto vyčlenenom čase.
246 Strojopis.
247 Prísne tajné. Dopísané rukou (atrament).
248 V súčasnosti miestna časť Stakčína.
249 Dopísané dodatočne rukou.
250 Čísla plukov dopísané dodatočne rukou.
251 Značka pre kótu.
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Vel.[iteľ] III. poch.[odového] práp.[oru] p. pl. 26 s III. poch.[odovým] práp.[orom]
p. pl. 26, 3. poch. stot. poľných str. 11 a 19, guľ.[ometným] o.[ddielom] p. pl. 26
zabezpečí od ¤ 580 vrátane po ¤ 713 Nad Tysowym.
Úseková rezerva: HUNKOVCE.
IV. ÚSEK: Z B O R O V
Vel.[iteľ] III. poch.[odového] práp.[oru] p. pl. 48 s III. poch.[odovým] práp.[orom]
p. pl. 48, ¼ III. poch.[odového] práp.[oru] p. pl. 72, guľ.[ometným] o.[ddielom] 48
zabezpečí ∆ 713 Nad Tysowym vrátane po ¤ 817 Plazini.
Úseková rezerva: Zborov.
2.) Hlavná záloha: výlučne z dispozície Voj.[enského] velit.[eľstva].
Skupina HUMENNÉ: Vel.[iteľ] bude stanovený neskôr. III. poch.[odové] práp.[ory]
p. pl. č. 2, 50, 51, 62, 64, 82, 76, 83, ¼ poch.[odového] práp.[oru] 31, II. poch. práp.
vlastibr.[aneckého] p. pl. č. 19,252 guľ.[ometné] o.[ddiely] p. pl. 2, 50, 51, 62, 64, 82,
76 a 83 a II. vlastibr.[anecký] zál.253[ožný] del.[ostrelecký] oddiel s 3 batériami.
Skupina Giraltovce: Domobranecká teritoriálna brig. II s prápormi 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 a 18.  
3.) Hneď po príchode do prideleného priestoru začať a všetkými na to dostupnými
prostriedkami čo najintenzívnejšie vykonávať spravodajstvo.
Zvedov zainteresovať.254
Obyvateľov vyzvať, aby správy o nepriateľovi okamžite hlásili, ale aby
nepriateľovi nič neprezradili o prítomnosti a pohyboch vlastných jednotiek.
Hodnotné informácie oceňovať peniazmi.
Hliadky s disponibilnými jazdnými spojkami vyslať do predpolia.
Skrátka vyvinúť všetko úsilie zamerané na včasné a dôkladné zistenie činnosti
nepriateľa.
4.) Vzájomné spojenie je potrebné neprestajne udržiavať. Získať sprievodcov
znalých miestneho regiónu, ktorí sú schopní všade sprevádzať aj v noci.
Zabezpečiť odmenu v peniazoch [na tento účel].  
5.) Byť si na mieste istý v tom, ako by sa mal úsek, resp. skupina zachovať vo
všetkých možných prípadoch.
Ako môžem podporiť suseda?
Čo urobím, keď nepriateľ postupuje z tohto alebo tamtoho smeru?
252 Dopísané rukou ako poznámka.
253 Dopísané rukou formou zloženej zátvorky.
254 Myslí sa tým vytvorenie vlastnej spravodajskej siete informátorov.
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Ako upovedomím suseda a ako Voj.[enské] velit.[eľstvo]?
6.) Pripraviť postavenia určené na obranu pred nepriateľom alebo na jeho
klamanie.
7.) Ľudí pred poveternostnými vplyvmi nakoľko je to len možné chrániť.
Vybudovať najjednoduchšie, dobre kryté a výhodne umiestnené drevené
zruby atď.
Prostriedky na ochranu pred zimou budú pridelené.
8.) Prekračovanie hraníc zo strany civilných osôb je z Haliče do Uhorska povolené
každému, z Uhorska však len s priepustkou.
Priepustky na pohyb v rámci jedného úseku (presne vyznačiť) vydáva osobne
zodpovedný vel.[iteľ] úseku, na pohýb v rámci celého pásma zabezpečenia Voj.
[enské] velit.[eľstvo] Košice s podpisom G[enerál]m[ajora] OBAUER[A], alebo
v jeho zastúpení pplk. CZIKEL.
9.) Voj.[enské] velit.[eľstvo] zostáva nateraz v Košiciach.
10.) Spojenie prostredníctvom štátneho telegrafu.
11.) So žandárstvom a pohraničnou strážou treba udržiavať čo najužšiu spoluprácu.
Posty žandárstva sú v nasledovných miestach. Pozri Prílohu 1.
Pohraničný policajný kapitanát sa nachádza v Bardejove s expozitúrou
v STROPKOVE, potom jedna expozitúra kapitanátu UŽHOROD [je]
v MEDZILABORCIACH.   
12.) Civilné obyvateľstvo prechádzajúce do Uhorska z Haliče treba na pokyn
civilného úradu posielať podľa možnosti čo najskôr ďalej. V pásme jednotiek
sa toto obyvateľstvo zdržiavať nesmie.  
13.) Všetci velit.[elia] okamžite hlásia príchod na miesto určenia telegraficky, velit.
[elia] úsekov čo najskôr zašlú náčrt zoskupenia.
14.) Prideľovanie domobr.[aneckých] robotníkov sa udeje v súvise s ich prítomnosťou
neskôr.
15.) Etapné orgány boli konštituované.
Etapní pos.[ádkoví]255 velit.[elia] [sú] v [lokalitách:] STAKČÍN, HUMENNÉ,
MEDZILABORCE, SVIDNÍK, STROPKOV, ZBOROV A GIRALTOVCE, okrem toho
ako etapné pos. velit.[eľstvo] pôsobia voj. pos. velit.[eľstvo] v Prešove, ako aj
miestne velit.[eľstvo] v KOŠICIACH.
Velit.[elia] [železničných] staníc [sú] v [lokalitách:] HUMENNÉ, MEDZILABORCE,
NOVÉ MESTO POD ŠIATROM, KOŠICE, PREŠOV A BARDEJOV.
Odberové stanice [sú] v [lokalitách:] STAKČÍN, HUMENNÉ, MEDZILABORCE,
SVIDNÍK a BARDEJOV.
255 Zložené pomenovanie je možné preložiť aj ako etapní staniční velitelia. V dokumente ako
„EtappenStatKmden“.
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Nemocničné stanice [sú] v [lokalitách:] MEDZILABORCE, HUMENNÉ, NOVÉ
MESTO POD ŠIATROM, v PREŠOVE a KOŠICIACH: nemocnice.
16.) Všetky odchádzajúce jednotky si majú so sebou zo stanice odchodu zobrať
kompletnú základnú dávku (1N – 2R) a 6 dňový náhr.[adný] proviant
(: 4N – 2R). Nevyhnutná potreba konzerv a suchárov, pokiaľ nie je k dispozícii, sa
pokryje zaobstaraním náhrad v mieste (namiesto suchárov pekárske výrobky,
namiesto kávových konzerv káva a cukor, namiesto mäsových konzerv256
saláma, trvanlivá údenina alebo tvrdý syr).
Pokiaľ budú jednotky chrániť hranice, čo sa týka ich náhrady za proviantné články,
ktoré nie sú v prov.[iantnej] stanici, môžu byť poukazované k nasledovným staniciam
odberu: úsek Veľká Poľana k odberovej stanici Stakčín, úsek Medzilaborce: odberová
stanica Medzilaborce, úsek Hunkovce: k odberovej stanici Svidník, úsek Zborov v odberovej stanici Bardejov.
I.

Hlavná záloha Humenné k odberovej stanici v HUMENNOM.

II.

Hlavná záloha Giraltovce k odberovej stanici v PREŠOVE.

Každá odberová stanica bude zásobená primeraným množstvom cigár
a normálnym prístavným tabakom,257 bude tam možné takisto fasovať chlieb.
Požiadavku na jednotlivý odber aj na ďalšie proviantné artikle je treba včas
oznámiť odberovej stanici.
Jatočné zvieratá na pokrytie požiadaviek mäsa si jednotky ochrany hraníc
obstarávajú priamo na mieste.
Všetko sa platí v hotovosti.
V ek.[onomicko] adm.[inistratívnom] ohľade sú jednotky ochrany hraníc
podriadené likvidným ref.[erentom] nasledovných náhr. práp.:
Skupina Veľká Poľana a Humenné náhr. práp. p. pl. 66 v Užhorode,
     „        Medzilaborce a Hunkovce  náhr. práp. p. pl. 34 v Košiciach,
     „

    Zborov a Giraltovce náhr. práp. p. pl. 67 v Prešove.

17.) Zdravotná služba: Úseky Veľká Poľana a Medzilaborce ako aj skupina Humenné
spadajú do pos.[ádkovej] nemocnice Košice, úseky Hunkovce a Zborov ako aj
skupina Giraltovce do zál.[ožnej] nemocnice v Prešove.  
18.) napokon sa ešte poznamenáva, že je potrebné sa vystríhať nadbytočných
dopytov a každý si musí pomôcť tak, ako sa dá, vo svojom pásme pôsobnosti.  
19.) Jednotky majú zo staníc vyvagónovania dosiahnuť miesto určenia peším
pochodom, a to okamžite [po opustení vlaku].
20.) Požiadavky na obce klásť len na základe ustan.[ovení] zákona o službách
poskytnutých vojsku. Usilovať sa o dobrú spoluprácu s úradmi. Styk mužstva
s obyvateľstvom sledovať. Zaviesť a udržiavať pevnú disciplínu mužstva, byť
256 Informácie o káve, cukre a mäsových konzervách uvedené ako poznámka.
257 Uvedené v tvare „Normalporttaback“. Môže ísť o značku tabaku alebo o jeho druh.
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starostlivým, pritom však mužstvo cvičiť kvôli námahe. Čas intenzívne využiť
na bojový výcvik a výcvik v poľnej službe.
21.) Dodanie karát sa zrealizuje svojho času.[?]
22.) Dostanú všetci velit.[elia] a jednotky prevelené na zaisťovanie. Vládny komisár
bol požiadaný, aby sa postaral o potrebné vyhlásenia v záležitosti spolupráce
so žandárstvom, pohraničnou strážou, civilným obyvateľstvom atď.
Tieto nariadenia dostanú na vedomie hlav.[né] velit.[eľstvo] armády, hlav.
[né] velit.[eľstvo] etapy armády, velit.[eľstvo] 2. armády, velit.[eľstvo]
etapy 2. armády, M.[inisterstvo] v.[ojny], obidve ministerstvá vlastibrany,
velit.[eľstvo] 6. zboru, voj.[enské] velit.[eľstvá] Mukačevo, Bratislava I a II,
Viedeň a Sibiu.
						
Gm Obauer
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]

Príl. 1 k Inštrukciám Präs. č. 14/3149.
Posty žandárstva sú v [lokalitách]: Lenartov, Sárosmáriavölgy [?], Bardejov, Cigeľka,
Zborov, Nižná Polianka, Vyšný Orlík, Kurima, Sabinov, Veľký Šariš, Slovenské Raslavice,
Meretice,258 Kysak, Lemešany, Rozhanovce, Bidovce, Kecerovské Pekľany,259 Svidnička,
Svidník, Nižný Komárnik, Stropkov, Giraltovce, Dobrá nad Ondavou,260 Hanušovce nad
Topľou, Vyšný Žipov, Vranov nad Topľou, Tovarné, Sečovce, Nižný Hrabovec, Michalovce,
Strážske, Humenné, Koškovce, Brestov nad Laborcom, Výrava, Medzilaborce, Malá
Poľana, Čertižné, Osadné, Papín, Snina, Nagyszalacska [?],261 Remetské Hámre, Úbrež,
Stakčín, Ubľa, Ulič, Ruské,262 Veľký Berezný263 a Nová Sedlica.
							Gm Obauer
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 2. Armee (Altes AEK), šk. 313.

258
259
260
261
262
263

Dnes súčasť obce Radatice.
Dnes súčasť obce Kecerovce.
Dnes súčasť obce Kvakovce.
Zrejme ide o skomolený názov.
Dnes súčasť obce Stakčín.
V súčasnosti obec na Ukrajine.
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50 Z podkladov k denníku prezidiálneho oddelenia veliteľstva operujúcej 3. rakúskouhorskej armády v roku 1914264
Veliteľstvo c. a k. 3. armády265
Denník
Veliteľstva operujúcej 3. armády
(Prezidiálne oddelenie)266
1914[,] do 14/ XII.
[...]
8. [november 1914] Žiadna mimoriadna udalosť.
9. [november 1914] Odchod do Bardejova.267 Príchod o 12 h nao[bed].
10. – 17. [november 1914] Žiadna mimoriadna udalosť.
18. [november 1914] Odchod do Vranova nad Topľou,268 jedna časť štábu autom, ďalšia
vlakom. Stot. v.[on] Jucze bol v predstihu vyslaný do Košíc269 za účelom upokojenia
politických úradov.
19. [november 1914] Príchod štábu do Košíc o 10. 30 dopol.
20. [november 1914] Príchod trénu a koní; veľké ťažkosti s ubytovaním sa.
21. [november 1914] Úradná miestnosť [–] mest.[ská] základná škola, ktorá bola
predtým nemocnicou pre ľahko zranených. Dôstojnícke kasíno v kat. spolku,270
22. [november 1914] Za účelom bezpečného a rýchleho spojenia boli byty v hoteli
Schalkház vyčlenené pre automobilové spojky.
23. [november] – 11/ 12 [1914] Žiadne povšimnutiahodné udalosti. Por. Pallavicini –
ordon. dôst. [–] nastúpil službu.
12. [december 1914] Ubytovateľ (npor. Olsewski) bol v predstihu odoslaný do Bardejova.
Hlási, že mesto je spustošené, byty a obchody vyrabované.[!]
13. [december 1914] Odchod užšieho štábu do Bardejova o 2 h popol., príchod okolo 5
264 Denník bol písaný po nemecky, rukou, mäkkou ceruzou v časovom úseku od 4. augusta do 14.
decembra 1914. Obsahuje stručné záznamy na stranách očíslovaných od 1 po 31.
265 Odtlačok pečate.
266 Uvedené v tvare „Detailabteilung“. Za objasnenie významu slova úprimne vďačíme maďarskému
vojenskému historikovi Dr. Ferencovi Pollmannovi. K problematike tohto termínu bližšie pozri
takisto: CONRAD VON HÖTZENDORF, F.: Aus meiner dienstzeit 1906 – 1918, Vierter band, 24 Juni
1914 bis 30 September 1914, Die politischen und militärischen Vorgänge vom Fürstenmord in
Sarajevo bis zum Abschluss der ersten und bis zum Beginn der zweiten Offensive gegen Serbien
und Russland. Wien – Berlin – Leipzig – München : Rikola Verlag, 1923, s. 236.
267 Uvedené v tvare „Bártfa“.
268 Uvedené v tvare „Varannó“.
269 Uvedené v tvare „Kassa“.  
270 Za čiarkou nepokračuje žiaden záznam.
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h. Zvyšok štábu peší presun.
14. [december 1914] Stot. Moll bol určený k náčelníkovi št.[ábu] 28. peš. div., odchádza
dnes.271
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee, Konzepte und Res. Akten, šk. 278.

51 Hlásenie veliteľstva rakúsko-uhorskej 3. armády adresované riaditeľstvu poľných
transportov v Miškovci z 15. novembra 1914272

Veliteľstvo c. a k. 3. armády				Náčelník generálneho štábu
Op. č. 1868
c. a k. Riaditeľstvu poľných transportov č. 5
					v
Bardejov 15. november 1914

				MiškovcI

Na nariadenie č. 5359 sa zasiela pripojený, stručný Ordre de bataille podriadených síl.
Ako vykladacie stanice by mali byť hneď po skončení momentálne prebiehajúceho
transportu 2. armády, pokiaľ je to len možné, zachované [stanice]:
pre III. a273 IX. zb.274

BARDEJOV,

„            

III. zb. 		

BARDEJOV alebo MEDZILABORCE,

„

VII. zb. 		

MEDZILABORCE,

„

XI. zb. 		

STARY a NOWY SąCZ,

„

Skupinu PODMARŠ[ALA] v. KRAUTWALD[A] 		

„

„ PODMARŠ.[ALA] slob. p.275 v. KARG[A] VEĽKÝ BEREZNÝ,

„

1. a 5. JD276 		

SNINA,

STARY a NOWY SąCZ.277

Zmeny týchto vykladacích staníc, ktoré by boli podmienené operačnou situáciou,
budú oznámené včas.
Pri tejto príležitosti poznamenávam, že opakovane sa stalo to, že transporty avizované do vykladacích staníc napokon prišli do staníc úplne iných. Tým bolo úplne
271
272
273
274
275
276
277

Ide o posledný záznam v denníku.
Strojopis.
Prepísané (prečiarknuté) znakmi na písacom stroji.
Zbor.
Slobodný pán.
Jazdecká divízia.
Všetky názvy lokalít sú uvedené v nemeckom a maďarskom jazyku.
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znemožnené regulované inštradovanie peších presunov a včasné vyrozumenie vojskových telies.
[rukou písané poznámky ohľadom rozdeľovníka a nečitateľný podpis s dátumom 15/11]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Ak.), šk. 253.

52 Opis telegramu, ktorý bol nadriadenému žandárskemu krídlu v Prešove poslaný

žandárskym veliteľstvom v Bardejove 16. novembra 1914, a ktorý sa týka prejavov
paniky medzi civilným obyvateľstvom v pohraničí župy Šariš278
Opis.
Telegram.
číslo 161 Žandárske krídlo
Prešov
				P. H.
Číslo spoj. 542
Prijal: G. 10h 50 min.
Bardejov 12 [neidentifikovaná skratka v rozsahu dvoch písmen] S. 58      8/100

Mužstvo c. a k. žandárskej stanice dislokovanej v haličskej obci Uście Ruskie279 dnes
dopol. o 11 hodine na vyšší rozkaz cestovalo cez obec Cigeľka do Starej Ľubovne[.] v obci
rozširovali takú nepravdivú správu, že Rus280 sa už blíži k štátnej hranici[,] aj oni pred ním
utekajú[.] u obyvateľov obce týmto prepukol strach[.] prosím o ďalšie zakročenie proti
nim[.] strážmajster Gara
Za správnosť opisu!
Prešov 16. novembra 1914
stotník Soltész
[vlastnoručný podpis]
[odtlačok okrúhlej pečate]281
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.
278 Dokument bol napísaný rukou, atramentom. V dôsledku prepisu z pôvodného telegramu nie sú
v dokumente použité niektoré interpunkčné znamienka (bodky a čiarky vo vetách) a niektoré
vlastné podstatné mená sú napísané malým písmenom.
279 V súčasnosti Uście Gorlickie.
280 Uvedené v maďarskom pejoratívnom tvare „muszka“.
281 „A MAGY. KIR. IV. SZ. CSENDŐR KERÜLETI PARANCSNOKSÁG EPERJESI SZÁRNYA“.
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53

Výmena telegramov medzi poštovým riaditeľstvom v Košiciach a veliteľstvom
etapy 2. rakúsko-uhorskej armády v Humennom (resp. v haličskej obci Turka) 18.
novembra 1914282
18/ 11 1914 [ďalšie telegrafické údaje]
(68340 Veliteľstvo etapy druhej armády Humenné)
Ráčte telegraficky odpovedať na môj telegram pod číslom 67727 z 14. novembra,
v ktorom som žiadal o vyrozumenie, kam ďalej postúpiť vojenský materiál adresovaný
do [obce] Turka.
Poštové riaditeľstvo Košice
2. A. E. K. Expozitúra
Obsah: Urgencia kvôli zasielaniu pošty do [obce] Turka.
Poštové riaditeľstvo Košice
Humenné 18/ XI 1914
Etapné veliteľstvo druhej armády stadiaľto odcestovalo[,] telegram sme mu poslali.
K Op. 68
Expozitúra Heilwespe.283
Preklad z maďarského jazyka.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 2. Armee (Altes AEK), šk. 342.

54 Prípis uhorského ministra vnútra z 18. novembra 1914, v ktorom hlavných
predstaviteľov verejnej správy oboznamuje s nariadením ministra vlastibrany
ohľadom prevencie pred predčasnou a neodôvodnenou evakuáciou vojenských
posádok a takisto civilných úradov284

číslo 8 0 5 7
eln.

Uhorský kráľovský minister vnútra      
Dôverné, Výlučne do vlastných rúk!

Všetkým hlavným županom. Tým vládnym komisárom,
kompetencia ktorých je rozšírená na viaceré župy.
282 Prepis telegramu a hlásenie zaznamenané ceruzou.
283 Ide o krycí názov veliteľstva etapy 2. rakúsko-uhorskej armády.
284 Strojopis.
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Dôverne zasielam na vedomie tu priloženú kópiu nariadenia vydaného pánom ministrom
vlastibrany pre vlastibranecké veliteľstvá pod číslom 17419/1914 vo veci prevencie
predčasnej evakuácie vlastibraneckých /: vojenských:/ posádok.
Budapešť 18. novembra 1914
							Sándor
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Kópia k číslu eln. bm. 8057/1914. Prezidiálne číslo uh. kráľ. ministra vlastibrany 17419.
Dôverné! Predčasné opustenie vlastibraneckých /vojenských/ posádok. Všetkým
vlastibraneckých oblastným veliteľstvám a vlastibraneckým posádkovým veliteľstvám
nachádzajúcim sa na územiach vlastibraneckých oblastí I – V, V miestach ich posádok.
Budapešť 31. októbra 1914. Počas vojnových udalostí sa opakovane stalo, že velitelia,
posádkoví velitelia a velitelia náhradných telies konajúci pohraničnú /železničnú/
zaisťovaciu službu na územiach ohrozených nepriateľským vpádom boli prví, ktorí
bez vyčkania na patričný vyšší rozkaz nariadili jednotkám zo zaisťovaného územia,
respektíve posádky, stiahnutie sa. Zároveň vyzývali civilné vrchnosti ako aj obyvateľstvo
na evakuáciu miesta pobytu, ba dokonca i na útek. Takéto konanie, svedčiace
o zabúdaní na povinnosť, môže mať za následok, že dôvera, ktorú obyvateľstvo do
armády oprávnene vkladá, bude podkopaná, ba dokonca môže v kruhu obyvateľstva
zapríčiniť nepokoj a aj paniku, ktorá môže byť spojená s nevyspytateľnými následkami.
Aby sa tomuto zabránilo, tak nariaďujem, že v krajoch ohrozených nepriateľom musia
spomínaní velitelia a jednotky zostať na svojom mieste dovtedy, dokým nedostanú
z vyššieho miesta rozkaz na evakuáciu. V páde nutnosti sa zároveň musia nepriateľovi aj
postaviť na odpor. Títo velitelia sú však povinní neprestajne, iniciatívne získavať poznatky
o situácii s využitím každého prostriedku, ktorý je k dispozícii, a súčasne neprestajne
informovať svoje nadriadené veliteľstvá. V páde nutnosti treba vopred, s vyhnutím
sa akéhokoľvek rozruchu pripraviť odtransportovanie vojenských majetkov, ale toto
nech je zúžené na výzbroj, strelivo, odev, výstroj, kone, vozidlá a na tajné úradné spisy.
Vlastibranecké oblastné veliteľstvá sa musia včas postarať o bezpečné uloženie zásob
potravín a iného vojnového materiálu /zásob/. Veliteľ, ktorý dá zaisťovaný priestor,
respektíve posádku evakuovať bez vyčkania na vyšší rozkaz alebo bez príčiny naliehavo
vyplývajúcej z vojenského hľadiska, bude za svoj čin braný na zodpovednosť pred
súdom. Ohľadom postupu, ktorý sa vyžaduje od civilných vrchností, platia osobitné
inštrukcie. Tie sú [civilné vrchnosti] ohľadom nariadenia evakuácie takisto závislé od
patričnej inštrukcie vyšších civilných vrchností. Priame pôsobenie vlastibraneckých
/:vojenských:/ vrchností musí v tomto smere bezpodmienečne ustúpiť. V prípade
nepriateľského nebezpečenstva budú o približovaní sa nepriateľa prostredníctvom
vojenských /teritoriálnych/ veliteľstiev včas informované chorvátsko-slavónska vláda,
hlavní župani, respektíve kráľovskí komisári. Toto moje nariadenie, ktoré, nech je pri
oblastnom vlastibraneckom veliteľstve v Záhrebe preložené do chorvátskeho jazyka,
vydávam v zhode s c. a k. pánom ministrom vojny všetkým vlastibraneckým oblastným
veliteľstvám, posádkovým veliteľstvám nachádzajúcim sa na územiach vlastibraneckých
oblastí I – V, ako aj žandárskemu inšpektorovi, a to priamo. Takisto ho zašlem aj hlavnému
veliteľstvu vlastibrany. Hazai v. r. minister vlastibrany.             
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.
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55 Podplukovník Rusisic telegraficky informuje 21. novembra 1914 o dispozíciách
rakúsko-uhorského letectva v operačnom pásme rakúsko-uhorskej 3. armády285

= letecký referent Flurbeton286 Těšín
Letecká stot. č. 1 pri Strážskom, juž.[ne] od Humenného, mala 10. novembra ešte
šesť aparátov Albatros, z čoho jeden bol približne pred piatimi dňami por. Hesse[m] po
núdzovom pristátí pred vlastnou líniou frontu zničený.
Letecká stot. č. 3 tiež pri Strážskom má nateraz dva aparáty nemeckého typu s motormi Daimler, ktoré sú schopné letu.
Letecká stot. č. 14 v Prešove má 2 aparáty Albatros, ale má v najbližších dňoch dostať
6 nových aparátov Aviatik s motormi Daimler. Aparáty Albatros potom budú stiahnuté.
= Pplk. Rusisic na op. 1809 Waldrapid.287
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 253.

56 Rozkaz veliteľstva 3. rakúsko-uhorskej operujúcej armády adresovaný veliteľom
armádnych skupín „Krautwald“ a „Szurmay“ zo dňa 25. novembra 1914288

C. a k. Veliteľstvo 3. op. armády
Op. č. 2061
Podmarš.[alovi] von KRAUTWALD[OVI] a podmarš.[alovi] von SZURMAY[OVI]
KOŠICE 25. november 1914, 6 h popol.
1.) Ako to bolo možné tu doposiaľ sledovať, viedla Skupina podmarš.[ala] von
SZURMAY[A] v oblasti Sniny a Stariny úspešne boje s nepriateľskou 48. divíziou
prenikajúcou cez Roztoki Grn.289
2.) Úplným vyčistením línie Humenné – Snina – Starina – Roztoki Grn. sa úspech
podstatne zvýši a akcia bude viesť k podstatnému ohrozeniu južného krídla
nepriateľa, ktoré sa nachádza západne od Krásneho Brodu.    
3.) Nariaďujem preto: a) Skupina podmarš.[al] von SZURMAY[A] sa najskôr hlavnými
silami zmocní priestoru Sniny a silami nachádzajúcimi sa pod velením podmarš.
[ala] v. Lehmann[a] priestoru Stariny. Z týchto priestorov potom bude ďalej pokračovať v postupe na Pčoliné, Hostovice a cez Veľkú Poľanu290 na Roztoki Grn.
285
286
287
288
289
290

Prepis telegramu.
Dobový krycí názov hlavného veliteľstva rakúsko-uhorskej armády, ktorému je telegram určený.
„Waldrapid“ – dobový krycí názov veliteľstva operujúcej 3. rakúsko-uhorskej armády.
Strojopis.
Obec Roztoki Górne v súčasnom Poľsku v blízkosti hraníc so Slovenskom.
V súčasnosti miestna časť Stakčína.
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b) Skupina podmarš.[ala] von KRAUTWALD[A] sa podieľa na výsledku [operácie]
pri Snine len takým množstvom síl, aké považuje za nutné podmarš. von
SZURMAY. Svojimi hlavnými silami [Skupina „Krautwald“] postupuje v smere
na Jabloň a slabšími silami proti Papínu.
4.) Čím užšie bude spojenie medzi veliteľmi skupín, tým ľahšie budú dosiahnuté
významnejšie výsledky.
5.)

V závislosti od miery postupu v údolí Laborca nariadi podmarš.[al] von
KRAUTWALD preloženie vyvagónovania sa prichádzajúcich jednotiek uh. kráľ.
vlastibrany na skorší termín.
Boroević gen. pech.
[vlastnoručný podpis]

[Rukou dopísané informácie o rozdeľovníku]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 254.

57 Telegram hlavného veliteľstva rakúsko-uhorskej armády adresovaný veliteľstvu
3. armády v Košiciach (krycí názov: „Waldrapid“) ohľadom presunu oddielu horských
húfnic č. 4 do Veľkej Idy zo dňa 26. novembra 1914
= waldrapid Košice =
op. nro. 4665
Oddiel horských húfnic č. 4 sa za účelom opätovného sformovania prekladá a podriaďuje
do Veľkej Idy. Tam sa zašle aj náhradný materiál. Žiadosti odd.[ielu] o pridelenie 10
dôstojníkov horského delostrelectva nemožno vyhovieť. O ich doplnenie sa postará
horské delostrelectvo waldrapid[u]. Potvrďte príjem = hlavné veliteľstvo armády.
[odtlačok pečate a poznámky o administrovaní telegramu na veliteľstve 3. armády]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Ak.), šk. 254.  

58

Hlásenie (prepis telegramu) riaditeľstva poľných transportov v Miškovci
ohľadom prísunu záloh291 pre oddiel ťažkých húfnic 7 do Bardejova 27. novembra
1914 adresované veliteľstvu operujúcej 3. armády v Košiciach
ss Miškovec uev 1894 29 27 3/25 m =

= Transport 4190 so 4 nápravami ako záloha pre oddiel ťažkých húfnic 7 dorazil 27/ 11
o 11. hodine dopoludnia do Bardejova. = ftl.292 5 Miškovec 7483: +
291 Z hlásenia nevyplýva, či ide o materiál alebo o vojenské osoby.  
292 „Feldtransportleitung“.
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Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Ak.), šk. 254.

59

Telegram veliteľstva operujúcej 3. rakúsko-uhorskej armády (krycí názov
„Maxrebus 3“) veliteľstvu 4. jazdeckej divízie (krycí názov „Uzlantik 4“) z 1. decembra
1914 o 11. 30 hodine293

4. JD294
Uzlantik 4 má, okrem doterajšej úlohy uzavretia ciest, za cieľ zapojiť sa do boja v prípade,
ak by nepriateľ mal preniknúť od sedla Tylicz na BARDEJOV. Dávam na vedomie, že zajtra
večer bude v STAREJ ĽUBOVNI k dispozícii silnejšia domobr.295 skupina vyzbrojená opak.
puš.296 Rozkazy pre jej nasadenie budú nasledovať.
Maxrebus 3
Op. č. 2159
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 254.

60

Večerné situačné hlásenie (prepis telegramu odoslaného o 18. 30 večer)
generála pechoty Emila von Colerusa adresované veliteľstvu operujúcej 3. rakúskouhorskej armády 1. decembra 1914, v ktorom sa na prvom mieste spomína prienik
nepriateľských vojenských jednotiek do mesta Bardejov297

Op. č. 231/52.
Pri 9. zbore nepriateľ vnikol do Bardejova. Vlastibranecká divízia opustila výšinu
Dubina. Vel.[iteľ] 9. vel. [?]298 sa hodlá zachytiť na výšinách j.[užne] od Bardejova, dokým
nedôjde k výraznému protiúderu 6. PD.299
Proti 6. PD smeroval už dnes popol. jeden nepr.[iateľský] útok zo smeru Bardejovská
Nová Ves.300
6. PD je po poslednom pešom presune veľmi vyčerpaná, keďže sa na pochod vydala veľmi skoro. Dopredu navyše postupuje len veľmi pomaly, nakoľko musí prekonávať
ťažké terénne podmienky. Bojový stav má len 4800 mužov.
Nemôžem preto rátať, že s touto divíziou dosiahnem plný úspech.

293
294
295
296
297
298
299
300

Strojopisný prepis telegramu.
Jazdecká divízia.
V dokumente uvedené ako „Ldstm“.
Opakovacími puškami.
Strojopis.
Z kontextu vyplýva, že ide o veliteľa spomínaného 9. zboru.
Pešia divízia.
Obec je v súčasnosti mestskou časťou Bardejova.
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Dnes napoludnie sa jedna silná nepr. kol.[óna] zo SZ301 obrátila proti Šarišskému
Čiernemu (SV302 od Bardejova).
Taktiež prichádza správa, že jedna nepr. kol.[óna] (pech. a del.) postupuje v údolí
Ondavy proti Stropkovu.
S ohľadom na veľmi malú bojovú hodnotu 9. zboru a napredovanie nepriateľa na
Šarišské Čierne a Stropkov sa domnievam, že bude nutné stiahnuť 9. zbor do Raslavíc
a 6. PD do priestoru Kučína.303
22. a 28. PD by mali vytrvať vo svojich doterajších postaveniach.
Prosím, aby mi bol daný súhlas s mojim optimálnym rozhodnutím.
								gen. pech. Colerus304
Preklad z nemeckého jazyka: P.Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 254.

61 Inštrukcie Vojenského veliteľstva v Košiciach týkajúce sa evakuácie košickej
a prešovskej vojenskej posádky zo dňa 1. decembra 1914305

C. a k. vojenské veliteľstvo v KOŠICIACH
Präs. č. 14/4501
Evakuácia vojenskej posádky Košice
Veliteľstvu c. a k. 3. armády
Košice 1. decembra 1914 						

Košice306

Z rozkazu veliteľstva 3. armády č. 2156/Op. z 1./12. 1914 budú vojenské posádky
KOŠICE a PREŠOV v čo najkratšom čase kompletne evakuované.
K tomu nariaďujem:
1.) Všetky útvary, ústavy atď. už ohlásili svoj odsun na vedenie poľných transportov
v Miškovci.
V prípade, že by nebolo možné prepraviť všetky jednotky po železnici, majú peším
pochodom 3. /12. odísť a dosiahnuť:
301
302
303
304

Severozápad.
Severovýchod.
Ide o Kučín v okrese Bardejov.
Emil Colerus von Geldern (1856 – 1919), generál pechoty.
Bližšie o jeho živote pozri: Österreichisches Biographisches Lexikon : Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, ISBN: 978-3-7001-3213-4. dostupné online:
http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_C/Colerus-Geldern_Emil_1856_1919.xml
305 Strojopis.
306 Údaje, uvedené kurzívou, sú písané rukou, atramentom.

100

PrameneIVI.indd 100

11/14/16 10:02 PM

Náhradný práp. 34 HIDASNEMETI307
Zvyšok náhradnej eskadróny hus. pluku 12 ALSONOVAJ308
Náhradný sklad vozatajského odd. č. 6 SZURDOK309
Kmeňové oddelenie sanitnej služby č. 20 GÖNCZ310
Náhradný vlast. práp. č. 9 TORNYOS NÉMETI
Náhradná eskadróna vlast. hus. pl. č. 5 VIZSOLY
½ náhradnej esk. vlast. hus. č. 5 GARADNA
Zberná stanica koristného materiálu GÖNCZ
Karanténna stanica GÖNCZ
Rozkaz na prípadný peší presun bude vydaný 2./ 12.
2.) Nakládka tovaru ako aj odchod prebehnú v bezchybnom poriadku bez zbytočného
náhlenia sa. Ohľadom tohto určujem každého velit.[eľa] osobne zodpovedného,
pričom voči protiviacim sa bezohľadne zakročím. –
3.) So sebou zobrať len to najnutnejšie.
4.) Všetky stráže atď. sa navečer 2./ 12. odvolávajú.
5.) Ako posledné odchádza voj. veliteľstvo, obl. vlast. veliteľstvo a obl. veliteľstvo
žandárstva.
6.) Zostávajú [medzera v rozsahu ôsmich písmen] a prechádzajú pod velenie velit.
etapy 3. armády:
Jeden dôstojník miestneho veliteľstva s nevyhnutným počtom pisárov ovládajúcich
stenografiu ako etapné stanič. velit.[;]
Veliteľstvo železničnej stanice[;]
Posty automobilových spojok[;]
Stanica menáže[;]
Automobilové dielne[;]
Epidemiologická nemocnica v Ulici Raktár[;]311
Týfusová nemocnica vo vyššej reálnej škole.312
307
308
309
310
311

Hidasnémeti.
Alsónovaj.
V súčasnosti Hernádszurdok.
V súčasnosti Gönc.
Napriek tomu, že v súčasnosti existuje v Košiciach Skladná ulica, jej stotožnenie s hore uvedenou
ulicou nebolo z našej strany predbežne realizované („raktár“ v preklade z maďarského jazyka do
slovenčiny znamená sklad).  
312 K obidvom posledným inštitúciám je formou zátvorky rukou dopísaná poznámka: „Zostávajú pod
vedením červeného †“, teda Červeného kríža.
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7.) Všetci dozorní dôstojníci nemocníc červeného kríža a pozorovacej stanice
odchádzajú s posádkovou nemocnicou č. 20.
8.) Veliteľstvo pre zber koristného materiálu bude – za predpokladu, že to  veliteľstva
etapy 3. armády schváli – opätovne etablované v MIŠKOVCI.
9.) Za veliteľov navagónovania sa určujú podplukovník KLEIN so stotníkom KORODY[M]
a stot. RUSZNAK[OM] z voj. velit. Ich inštrukcie treba bezpodmienečne počúvať.
Nikto sa nesmie bez ich príkazu navagónovať na vlastnú päsť.
10.) Na 3. a 4./ 12. sa berie so sebou studená strava.
11.) V prípade, žeby nemohli opustiť železničnú stanicu v Košiciach všetky jednotky,
budú navagónované [neskôr] počas pochodu do MIŠKOVCA.
12.) Dostanú všetky velit.[eľstvá], jednotky a ústavy armády, kráľ. uhor. vlast.,
domobr. a žandárstva nachádzajúce sa v Košiciach, zaslané na vedomie M. V.,313
m[inisterstvu] kráľ. uhor. vlast., hl. velit. et.[apy], 3. armáde a veliteľstvu etapy 3.
armády, príp. voj. velit. v BUDAPEŠTI.    
[nečitateľný cyklostylovaný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P.Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 254.

62 Koncept rozkazu č. 2173 veliteľstva operujúcej 3. rakúsko-uhorskej armády
vytvorený 1. decembra 1914 vo večerných hodinách po páde Bardejova314

Veliteľstvo c. a k. 3. armády

Koncept315

Op. č. 2173
Veliteľstvu c . a k. .................................
						v
Košice 1. decembra 1914, 9 h večer

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

1). 9. zbor sa dnes po bojoch pri Bardejove sťahuje do Raslavíc.
2). Nakoľko línia Bardejov – Prešov je líniou najvyššej dôležitosti, pričom bojová
hodnota 9. zboru je už minimálna, zostáva udržať obranu v úseku Raslavice
pomocou jednej peš. div. 3. zboru. So zvyšnou peš. div. 3. zboru budú bránené
výpadové komunikácie v údoliach Tople, Radomky a Ondavy.

313 Ministerstvo vojny. V texte dokumentu uvedené vo forme nemeckej skratky „KM“.
314 Strojopis.
315 Dopísané rukou, ceruzou.
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3). 7. zbor sa zajtra zavčas rána presúva s 20. VPD316 do Veľkého Berezného a so 17.
PD317 do [obce] Turany.   
4). Skupina Krautwald posúva svoje krycie sily proti Krásnemu Brodu, Výrave, Svetliciam,
Nižnej Jablonke; s hlavnými silami ale zotrváva v nadobudnutom priestore, pričom
vykonáva intenzívny prieskum.
5). Skupiny Attems a Lehmann zostávajú vo svojich priestoroch a vykonávajú prieskum.
6). 38. VPD pokračuje v útoku na Užocký priesmyk.  
Dostane 3., 7. a 9. zbor, skupiny Krautwald a Szurmay, na vedomie 4. JD.318
Boroević gen. pech.
[vlastnoručný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (Op. Akten), šk. 254.

63 Žiadosť o doplnenie lekára v c. a k. poľnej nemocnici č. 8/12 vo Vranove nad
Topľou z 10. decembra 1914 reflektujúca nedostatok ošetrujúceho personálu319

C. a k. poľná nemocnica č. 8/12 [odtlačok pečate ústavu]
E. č. 55
Žiadosť o náhradu za jedného lekára
Veliteľstvu c. a k. 7. zboru
vo
Vyšnom Svidníku
Vranov nad Topľou 10. decembra 1914
Plukovný lekár v z. Dr. Friedrich Protivenský z c. a k. pochodového pluku č. 24, ktorý
je od polovice septembra t. r. pridelený k vyššie uvedenej nemocnici, sa ohlásil ako
chorý a 10. decembra t. r. odcestoval do Brna.
Pri vyššie uvedenej nemocnici sa z lekárov okrem veliteľa nachádza vrchný lekár v z.
Dr. Karl Albrich z PPH č. 12,320 ktorý bol k vyššie uvedenej nemocnici prevelený počínajúc
koncom októbra t. r.
316
317
318
319
320

Vlastibranecká pešia divízia.
Pešia divízia.
Jazdecká divízia.
Rukopis (atrament).
„Pluk poľných húfnic č. 12“. V texte dokumentu uvedený ako „FHR Nr. 12“, teda „Feldhaubitzregiment Nr. 12“.
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Z lekárov pridelených k nemocnici je vrchný lekár v z. Dr. Artur Balog ako rekonvalescent po brušnom týfe v Koložvári. Lekár – asistent v z. Dr. Alexander Nemes bol
počínajúc polovicou októbra t. r. prevelený do Chyrów[a].  /: posledný má byť s vredom
na paži vo Viedni:/.
Žiadam, aby ste láskavo ráčili k poľnej nemocnici č. 8/12 prideliť tretieho lekára.
[nečitateľný podpis]
								lekár
veliteľ nemocnice
[odtlačok pečate ohľadom administrovania spisu]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 3. Armee (AEK), šk. 314.  

64 Hlavný slúžny okresu Giraltovce sa 10. decembra 1914 vyjadruje k miere škôd
spôsobených krádežami vlámaním, ktoré okres utrpel ruskou a najmä vlastnou –
rakúsko-uhorskou armádou321

					Od hlavného slúžneho okresu Giraltovce
12
číslo ideigl. jzk.
Vec: Stanovenie škôd spôsobených krádežami vlámaním vojakmi
Pán hlavný župan!
Predkladám [Tvojej Urodzenosti] zápisnice spísané vo veci stanovenia trestných
činov spáchaných našimi vojakmi v mojom okrese. Vo veci vlámaní spáchaných v
Kračúnovciach a Kukovej vykonal obhliadku na mieste slúžny László Holénia. Následne
sa menovaný so súhlasom Tvojej Urodzenosti vzdialil do Prešova. O tom spísanú zápisnicu tak môžem predložiť len dodatočne. Pri tejto príležitosti hlásim, že som územie
svojho okresu prešiel, vrátane obce Kurima obsadenej Rusmi. Môžem pritom povedať,
že Rusmi spáchané násilenstvá nedosahujú mieru násilenstiev spáchaných našimi vlastnými vojakmi. [!]
Bohužiaľ, toto je aj mienka pospolitého ľudu, ktorú bude možné zmeniť len tak, keď
naše vojenské velenie vykoná rázne opatrenia s cieľom zabrániť obdobným prípadom. [!]
Inak, ľud sa mi všade podarilo upokojiť, ale bude potrebné rozdelenie núdzových
potravinových článkov a krmiva, lebo inak obyvateľstvo okresu bude vystavené hladomoru.
Považoval by som za potrebné, nech je podpora poskytovaná aj úradníckej vrstve,
pretože tá nebude schopná zo skromného príjmu uniesť zväčšujúce sa materiálne ťarchy popri momentálnej a zväčšujúcej sa drahote, ktorá bude ešte aj ďalej nasledovať.
321 Rukopis (atrament).
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Považoval by som však za potrebné, aby boli škody spôsobené bezprávnym zlodejstvom čím skôr odhadnuté. Je tomu tak preto, lebo v poslednej dobe, napriek prísnemu
zákazu, prebehlo doslova každé takéto zlodejstvo bez vrchnostenskej intervencie a potvrdenia. [!]
			

Giraltovce 10. decembra 1914
[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny

5 ks. [príloh] [dopísané rukou]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

65 List duchovného z pohraničnej šarišskej obce Ľubotín adresovaný hlavnému

županovi v Prešove z 11. decembra 1914, ktorý pomerne plasticky zobrazuje nielen
stav obce po prechode frontu ale aj násilné správanie sa príslušníkov vlastnej –
rakúsko-uhorskej armády k civilnému obyvateľstvu322
Číslo 110
1914
Urodzený pán hlavný župan!

S vyjadrením hlbokej úcty sa obraciam na Tvoju Urodzenosť, ako na hlavného
župana župy a na kráľovského komisára prosiac o milostivé opatrenie v mene môjho
úbohého ľubotínskeho ľudu, ktorý už teraz hľadí v ústrety úplnému hladomoru v dôsledku strašného vyčíňania vlastných vojakov.
Celá obec vyzerá tak, akoby cez ňu Rus323 aspoň dvakrát bol býval tiahol.
Takmer všetky hospodárske budovy sú rozbité a vyplienené; pivnice sú rozbité a zemiaky z nich povyberané. Tie domy, z ktorých obyvatelia v obave pred ruskou inváziou
utiekli, sú rozbité, rozváľané a vyplienené. Je medzi nimi byt pohraničnej polície a osnovná
škola, ktoré sa v oboch prípadoch podobajú na zbojnícku jaskyňu. Aj byt učiteľa postihol
podobný osud. Zobrali z neho dokonca aj všetok riad, keďže nebol čas na jeho upratanie
kvôli príchodu vojakov, k čomu došlo úplne nečakane. Ploty domov sú vypálené. Ale ani
s tým sa neuspokojili, pretože začínajú rabovať aj obydlia ľudí; teda vylamujú ich truhlice
a z týchto kradnú šaty a aj peniaze, a keď sa títo bránia, neušetria ich ani od násilnosti. Aj
jedného prísažného, ktorý úradne zakročil vtedy, keď jednému gazdovi rabovali humno,
predsa zbili plochou stranou šable. Podotýkam, že prísažný pôsobí ako zástupca richtára,
nakoľko volený richtár narukoval k vojsku a Žid, súc podrichtárom, utiekol.
Prosím teda o milostivé opatrenie [Tvojej Urodzenosti] na zmiernenie alebo aspoň
na prihliadnutie na tieto smutné pomery. A v tej nádeji, že to nebude dlho trvať, vyslovujem úprimnú vďačnosť a poďakovanie.      
322 Hlásenie je napísané rukou, atramentom.
323 Použitý pejoratívny tvar „muszka“.
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Ľubotín 11-ho decembra 1914
József Jankovich
						[vlastnoručný podpis]
v. r. kňaz
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

66

Opis hlásenia žandárskej stanice v Prešove z 12. decembra 1914, ktoré sa týka
vypálenia viacerých obcí v regióne Svidníka vlastnými – rakúsko-uhorskými vojenskými
jednotkami324
Opis.
Uh. kráľ. žandárska oblasť číslo IV.

Mestská žandárska stanica v Prešove

číslo %
1914
Predmet: Hlás.[enie] vo veci vypálenia
obcí vlastnými oddielmi
Veliteľstvu uhorského kráľovského žandárskeho krídla
								
							Prešov
Prešov 12-ho decembra 1914
Oznamujem, že od strážmajstra [menom] Imre Határ som sa dozvedel, že v obvode
žandárskej stanice v Nižnom Komárniku boli vlastnými oddielmi vypálené nasledujúce
obce:
Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Krajná Poľana, Príkra, Bodružal, Pstriná, Miroľa,
Krajná Porúbka a Šarbov.
Kňaz v [obci] Medvedie Aurél Petrík uviedol, že naše oddiely zapálili aj Medvedie
a Korejovce.
Kňaz v Nižnej Pisanej Antal Koscs uviedol, že naša jednotka podpálila aj Vyšnú
Pisanú a Nižnú Pisanú.
Notár v Hunkovciach Gyula Fedás uviedol, že naše jednotky podpálili Hunkovce.
Notár v Kapišovej Elek Verdon uviedol, že naše jednotky podpálili Svidničku, Dlhoňu
a Kružlovú.
S ohľadom na to, ktoré obce boli ešte podpálené vlastnými jednotkami by vedel
dať vysvetlenie veliteľ stanice vo Vyšnom Svidníku strážmajster András Huszti a veliteľ
324 Opis hlásenia bol napísaný rukou, atramentom.
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stanice v Nižnom Komárniku strážmajster Imre Határ, keďže ich staničné obvody sú
v rámci pohraničia.
Duchovný v Šemetkovciach Illés Bunganics uviedol, že od niekoho počul, že naše
jednotky podpálili aj Šemetkovce, Vagrinec a Vislavu, ale osobne to nevidel.   
						Szteczunics v. r.
veliteľ stanice, strážmajster
číslo 196
k. t. 1914
Došlo na veliteľstvo žandárskeho krídla v Prešove 12. decembra 1914
Za správnosť opisu:
stotník Soltész
[vlastnoručný podpis]
[odtlačok okrúhlej pečate]325
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.   

67

Detailný opis škôd spáchaných príslušníkmi trénu (vozatajstva) rakúskouhorského IX. zboru v jednej konkrétnej usadlosti obce Solivar pri Prešove326 z 12.
decembra 1914327
Opis.—
1439. Zápisnica – spísaná obvodným notárom v Solivare 12. decembra 1914. Prítomní
dolu podpísaní.
Predmet: Záležitosť vlámania sa do domu [majiteľa menom] Henrik Dióssy, spáchaného
vojskom umiestneným v Solivare.
Manželka Henrik[a] Dióssy[ho], rod. Szabin Ungár[ová], po tom, čo jej manžel narukoval
k vojsku, bývala vo svojom dome s pomocným personálom. Samostatne viedla krčmu,
obchod a kramárstvo predajne. Kvôli vojnovým pomerom musela 3. t. mesiaca zutekať.
Obytné časti a miestnosti obchodu zamkla. Poverila [obyvateľku menom] Dorottya
Kusnyir, ktorá v jej dome zvykla posluhovať, aby naň dohliadala. Vojaci patriaci k trénu
a muničnej kolóne 9. zboru, ktorý sa do Solivaru presunul za účelom ubytovania, sa
vlámali do všetkých obytných častí a do vnútorných miestností a príslušenstva krčmy.
Vylomiac dvere porozbíjali nábytok v obytnej časti. V pivnici sa nachádzajúci tovar
a nápoje odvliekli. Dokonca zobrali po vylámaní komory šaty a iné potravné články.
325 Ide o spomínaný názov: „A MAGY. KIR. IV. SZ. CSENDŐR KERÜLETI PARANCSNOKSÁG EPERJESI
SZÁRNYA“.
326 Dnes mestská časť Prešova.
327 Strojopisná kópia.  
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V obývačke sa našli na podlahe porozhadzované všetky spisy a obchodné knihy
z písacieho stolíka. Kukurica umiestnená v súseku bola odnesená. Všetky zámky a kľučky
v dome boli nájdené poškodené. Bolo konštatované rozsiahle vlámanie. K vlámaniu
došlo, keďže manželka Henrik[a] Dióssi[ho]328 sa vzdialila, ešte toho istého dňa 3. dec.
pred očami [obyvateľky menom] Dorottya Kusnyir poverenej dohľadom nad domom.
Vypočutá Dorottya Kusnyir v tomto ohľade udáva, že jej upozornenia a prosby nemali
žiaden účinok. Kvôli osobným vyhrážkam zo strany vojakov musela z domu utiecť.
O kvalite a kvantite strateného tovaru obecné predstavenstvo nemá vedomosť, keďže
manželka Henrik[a] Dióssi[ho], ktorá utiekla, nikoho neinformovala, čo zanechala.
Nasledujúceho dňa sa pri vojsku nachádzajúci Henrik Dióssi pri ceste do Prešova na
služobný lístok zastavil na obecnom predstavenstve a tam sa na mieste dozvedel
o prípade, ktorý sa odohral v jeho dome. Odnesený tovar a zničené hnuteľnosti odhaduje
na 8000 korún. Po prečítaní podpísané. K. m. f. [?] – Kotunovits v. r. obvodný notár, - /P.
H./ [?] János Hlavati v. r., Henrik Dióssi v. r., Dorottya Kusnyir v . r. --------Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

68 Veliteľstvo etapy (tyla) 3. armády 15. decembra 1914 informuje šarišského

hlavného župana o administratívnych náležitostiach vyčíslovania škôd v konkrétnych
prípadoch329

Veliteľstvo 3. c. a k. armády
Veliteľstvo etapy
Číslo 2554. Res.

P Á N O V I     H L A V N É M U    Ž U P A N O V I
Poľná pošta 99 15. decembra 1914				P r e š o v
V záležitosti škôd spáchaných vojskom týmto zasielam späť opisy zápisníc spísaných v Kapušanoch, Giraltovciach (s jednou prílohou), Raslaviciach, Demjate, Tulčíku,
Okrúhlom a Marhani, ďalej opisy hlásení hlavného slúžneho v Sabinove a tamojšieho
obvodného notára, a to preto, lebo tieto vo svojej súčasnej forme (ako jednoduché
opisy) nie sú vhodné na súdne konanie. Keďže sa však tieto, alebo v pôvodine alebo
v overenom opise, zasielajú späť spolu s prípisom pána hlavného župana, tak nariaďujem ich overenie.[?] Poznamenávam pritom, že to je bezpodmienečne nutné aj
k súdnemu pojednávaniu pri zákonnom stanovení a vyčíslení spáchaných škôd. Už len
preto, pretože vzhľadom na toto, zápisnice obsahujú len v malej miere údaje slúžiace
ako podklad k súdnemu rozhodnutiu.   
10 ks. príloh330             

[nečitateľný podpis]

328 V spise nejednotne uvádzané „Dióssy“ ale aj „Dióssi“.
329 Rukopis (atrament).
330 Napísané rukou.
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Preklad z maďarského jazyka: P.Ch.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

69 Kratší propagandistický článok o prítomnosti ruskej armády v pohraničných

obciach Zemplína, ktorý bol publikovaný 19. decembra 1914 v novinách Zemplén,
vychádzajúcich v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)

Od 24. novembra do 11. decembra
*

Ruská vláda v pohraničných obciach Zemplína
							19. dec. –
Obvodný notár v Habure331 teraz predložil podžupanovi úradné hlásenie o 18 dní
trvajúcej vláde Rusov vo svojom obvode. Z hlásenia vyberáme nasledujúce veľmi zaujímavé úryvky:
24. novembra Rusi vtiahli do Borova332 a Habury, 26-ho, popoludní o 3. hodine do
Čertižného.333 Všetky tieto obce zanechali 11. decembra, keď aj ich posledný muž unikol
zo Zemplína.
Spomedzi uvedených troch obcí je najviac zničené Čertižné, v ktorom z 214 domov
zhorelo 164. V dôsledku podpaľovania tu v priebehu troch nocí naraz na viacerých
miestach vznikol požiar. V Habure je skaza pomerne menšia. Tu zhorelo len 36 domov,
a to v dôsledku šrapnelovej paľby, nakoľko táto obec spadala do frontovej línie jedného
veľkého stretu.
Obecní richtári všade ostali na svojich miestach a aj veľká časť obyvateľstva. Počas
paľby delostrelectva unikli do pivníc, jám a do blízkych lesov.
Neobstojí, že Rusi sedliackemu obyvateľstvu neubližovali; práve naopak, aj tým
spôsobili toľko škôd, koľko len vedeli. Na druhej strane sa obyvatelia usilovali samých
seba odškodniť takým spôsobom, že si navzájom svoje veci kradli a plienili; čím ničenie
ešte viac prehlbovali.
Rusi sa násilne správali k ženám. Všetky domy a obchody, či ich majiteľ bol doma
alebo nebol, vyplienili a zničili. Čo bolo možné odniesť, to aj odniesli. Hodnota vypálených domov, ukradnutých koní, dobytka, úrody, vyplienených obchodov atď.  je podľa
obvodného notára zaokrúhlene milión dvestotisíc korún.
V Habure Rusi u obyvateľov 65. ročného Dávid[a] Lebovits[a] a 52. ročného
Hermann[a] Leb[a] našli zabudnuté telefónne drôty. Preto týchto dvoch ľudí vzali so
sebou. O ich osude nie je známe nič.
V Čertižnom sa tichý blázon István Malnicsák334 pustil do zvady s Rusmi. Aj tohto
vzali so sebou.
331
332
333
334

Uvedené v zmaďarizovanom tvare „Laborczfő“.
Obec Borov, v texte uvedená ako „Boró“, je od roku 1971 súčasťou Medzilaboriec.  
Uvedené v tvare „Nagycsertész“.
Ide zrejme o skomolené priezvisko. V uvedenej obci sa v súčasnosti vyskytuje priezvisko
Malinčák. K frekvencii mena bližšie pozri: www.juls.savba.sk  
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Takisto v Čertižnom guľka trafila obyvateľov 60. ročného Fedora Apudu335 a 15. ročného Fedora Hudáka, ďalej jedno 3. ročné dieťa. Títo zomreli, pokým 2 ženy boli len
zranené. Toto sú pravdepodobne náhodné zranenia pochodiace zo stretu prebiehajúceho v chotári obce; Rusi úmyselne nezavraždili nikoho.
Pomocný notár strávil počas ruskej vlády vo svojej obci 3 dni, ale keďže sa mu minuli
všetky potraviny, hlad ho donútil, aby utiekol po skrytých cestách. S veľkými ťažkosťami
sa dostal do Michalian.336
Chotár obcí je plný zvieracích mrcín a ruských mŕtvol. Obvodný notár žiada
o opatrenia na odstránenie mŕtvych, pretože ľud je neposlušný a nechce pracovať. Vo
všeobecnosti bol narušený poriadok a ľud zmiatli smutné udalosti.    
Preklad z maďarského jazyka.
Zemplén, roč. 45, 1914, č. 101 (5447), s. 2.

70 Opis a preklad nariadenia etapného (tylového) veliteľstva rakúsko-uhorskej 4.

armády vo veci dozoru nad pevnostnými objektmi337 na území Liptovskej župy z 27.
decembra 1914338
C. a k. veliteľstvo 4. armády
Etapné veliteľstvo
Op. č. 12540  
Dozor nad opevneniami
Úradu hlavného župana Liptovskej župy
V mieste posádky 27. decembra [1914]		

Liptovský Mikuláš

Na rozličných miestach župy boli uskutočnené vojenské práce, ktoré nie sú permanentne obsadené jednotkami.
Civilné obyvateľstvo treba upovedomiť, že poškodzovanie týchto stavieb a odnášanie dreva, drôtu a iných materiálov do nich vstavaných je zakázané a najprísnejšie sa
potresce.
Dozor nad plnením tohto pokynu nech vykoná žandárstvo a iný disponibilný
personál.
335 V článku je meno uvedené ako „Apuda Fedor“. V súčasnosti bolo v sledovanom regióne zaznamenané priezvisko Opuda. K frekvencii mena bližšie pozri: www.juls.savba.sk
336 Uvedené v tvare „Alsó-Mihályi“.
337 Predbežne nebolo zistené, o aké pevnostné objekty išlo.
338 Strojopis.
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 88.

71

Upozornenie uhorského ministra vnútra na údajné využívanie obyvateľov
rusínskej národnosti z okolia Svidníka na spravodajské a sabotážne účely v rámci
ruskej armády datované 3. januára 1915339

číslo 3						Uhorský kráľovský minister vnútra
vhk.					

Prísne dôverné! Výlučne do vlastných rúk!

Predmet: Pátranie po ruských špiónoch
Podľa výpovede ruského poddôstojníka poľského pôvodu zajatého v okolí Volového340
ruské oddiely využívajú uhorských štátnych príslušníkov rusínskej341 národnosti z okolia
Svidníka ako špiónov, ktorí hlásia každý pohyb našich oddielov medzi [obcami vytýčenými
líniou] Izki – Tjuška – Repinne.342
Za dôležitejšie hlásenia platia 200, za menej dôležité 100 rubľov.
Rusi okrem toho viacerých vyslali, aby vyhodili do vzduchu železničné objekty, vojenské zásoby, sklady atď. Železničné trate nachádzajúce sa na južnej strane Karpát sú
údajne vyhliadnuté na zničenie.
Informujem o tomto kvôli najobozretnejšiemu pozorovaniu a vykonaniu patričných
opatrení.
Toto opatrenie sa vydáva hlavným županom Marmarošskej, Užskej, Beregskej,
Šarišskej, Zemplínskej, Ugočskej, Satmárskej, Abovsko-Turnianskej a Spišskej župy, kapitanátom pohraničnej polície v Marmarošskej Sihoti, Užhorode, Mukačeve, Bardejove,
Liptovskom Mikuláši a napokon oblastným žandárskym veliteľstvám v Košiciach
a Debrecíne s tým, nech podajú hlásenie len v prípade kladného výsledku.
Budapešť 3. január 1915.
za ministra:
[nečitateľný podpis]
štátny tajomník
Preklad z maďarského jazyka.  
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 34.

339 Strojopis.
340 V dokumente uvedené ako „Ökörmező“. V súčasnosti Mižhiria na Ukrajine. Tvar Volové, ktorý
sme uviedli v našom preklade, sa používal v období medzivojnovej Československej republiky.
341 V dokumente uvedené ako „ruthén“.
342 V súčasnosti obce na Ukrajine. V dokumente uvedené ako „Iszka – Csuszka – Repenye“.
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72 Spis úradu mešťanostu Bardejova z 5. januára 1915 týkajúci sa evakuácie cenných
zbierkových predmetov z miestneho múzea343
Od mešťanostu slob. kráľ. mesta B a r d e j o v
číslo 1
eln. 1915
Urodzenému     h l a v n é m u     ž u p a n o v i   Šarišskej župy!
								V    P R E Š O V E
S odvolaním sa na telegrafické nariadenie číslo 191. eln. hlásim, že ten materiál
mestského archívu, ktorý siaha do roku 1526, a ktorý doposiaľ spolu s muzeálnymi predmetmi nebol umiestnený v bezpečí, bol dnešným dňom odoslaný v 1 zaplombovanom
vagóne na adresu Krajinského archívu.
Spolu s týmto budú takisto odoslané knižnica hlavného kostola a jednotlivé vzácnejšie kostolné predmety.
Odoslaný materiál mestského archívu bol zabalený do: 25 archívnych a 15 obyčajných debien, ktoré boli označené pečaťou rady.
Okrem toho bol odoslaný 1 ks. starý obal na prenášanie spisov a 2 ks. staré tabule.   
Transportovateľné predmety z materiálu múzea ešte pred 2 dňami odoslal kustód
múzea Gyula P á l y i!
V múzeu teda vzácnejšie a transportovateľné predmety nie sú.
V múzeu je novší neusporiadaný materiál mestského archívu. Ten je v miestnosti
opatrenej osobitnými železnými dverami a odložený v archívnych debnách a balíkoch,
keďže jeho odoslanie sa neukazuje potrebným.
Bardejov

5. januára 1915
[nečitateľný podpis]
h.[?]344 mešťanosta

[odtlačok okrúhlej pečate úradu mešťanostu]  
Preklad z maďarského jazyka.  
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

343 Strojopis.
344 Neidentifikovaná skratka „h“ ponechaná v pôvodine.
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73 Situačná správa hlavného slúžneho okresu Bardejov zo dňa 6. januára 1915

345

Od hlavného slúžneho okresu Bardejov
Číslo 61 közig.
1915
Predmet
Zastavenie násilností a výtržností
postupujúceho vojska
Pánovi hlavnému županovi
Prešov
Podľa prijatej správy vojaci patriaci k veliteľstvu brigády číslo 44 v obci Nižná
Polianka ustajnili kone do súkromného bytu a kancelárskych priestorov tamojšieho obvodného notára. [!]
V Zborove mužstvo uh. kráľ. vlastibraneckého husárskeho pluku číslo 1 umiestnilo
kone do tamojších škôl, kasární finančnej stráže, materskej školy, synagógy, do ordinácie a obytných miestností obvodného lekára, do bytov zanechaných židmi, ktorí utiekli,
a do iných súkromných domov. Stalo sa tak po vylomení zámkov, vyhodení lekárskych
inštrumentov, nábytku a po ich úplnom znivočení, pričom po ruskom plienení [mužstvo
spomínaného pluku] ešte zostávajúci nábytok jednoducho spálilo. Kvôli tomuto chcel
obvodný notár v Zborove József Schultz 30-ho decembra minulého roku na príslušnom
veliteľstve učiniť sťažnosť. K veliacemu dôstojníkovi sa ale nedokázal dostať. Jeden stotník, na ktorého sa obrátil, nechcel sám veci zariadiť a nielenže mu odoprel vysvetlenie
a poskytnutie informácií, ale ho so sťažnosťou ešte aj surovo odbil. [!]
V zborovskej a nižnopolianskej pospolitostí niet koní, lebo všetky boli odvedené k
vojsku. Pre túto príčinu nemôžu obvodní notári cestovať po svojich dedinách. To, aby
za súčasného mimoriadne nepriaznivého počasia obchádzali svoje obce peši, od nich
nemožno žiadať. Ale obvodní notári sa ani inou cestou nedokážu spojiť s ľudom a nedokážu ho zvolať do sídel svojich úradov. Je tomu tak preto, lebo ľudia sa zo svojich
domovov neodvážia pohnúť. Tým by chceli ochrániť svoj majetok, ktorý im Rusi ponechali, pred našim vojskom.[!] No a takéto alebo tomuto podobné pomery vládnu všade
tam, kadiaľ vojsko prechádza, alebo kde je ubytované. Tým pádom násilnosti a výtržnosti vojska na mnohých miestach takmer znemožňujú, aby ľud zostal doma a aby orgány
vrchnosti vykonávali svoju úradnú činnosť!
Vozatajstvo 97. pešieho pluku ešte aj dnes táborí v Zborove. Vozatajci a vojaci
umiestnili vozy a kone do dvorov a záhrad. Týmto rozryli mäkkú pôdu, znivočili ovocné
sady a na dôvažok popálili ploty, žeby pre vozy a kone vyhradili také dostatočné miesto,
kam by mohli byť pohodlne umiestnené. Toto ale veliteľ vozatajstva neuznal. Z tohto
pochodiace sťažnosti na krivdy v ničom neakceptoval a nenapravil. [!]346
345 Rukopis (atrament).
346 Je zaujímavé, že verejné orgány poukazovali aj na takéto škody hospodárskeho charakteru.
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Takáto situácia tu vládne už celé týždne, hoc som nepredložil všetky nespravodlivosti popáchané zo strany vojska na civilnom obyvateľstve, a to preto, lebo moje
podklady by zabrali veľa hárkov.
Pán hlavný župan! Keď Vám prinášam na ctené vedomie v každom ohľade skutkový
stav načrtnutej skutočnosti, zároveň prosím, aby ste ráčili, tak ako je to za súčasných
vojnových pomerov možné, podniknúť na patričnom mieste kroky na zastavenie alebo
aspoň zmiernenie tejto už neudržateľnej situácie, pretože keď sa obyvateľstvu dostáva
od nášho vlastného vojska takéhoto zaobchádzania, tak potom čo môže očakávať od
nepriateľa.
  Dané v Bardejove 6. januára 1915
							[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 111.

74

Sťažnosť predstaviteľov obce Becherov v okrese Bardejov na neúmerné
rekvirácie poľnohospodárskych komodít (krmovín) rakúsko-uhorskou armádou zo
dňa 14. januára 1915347

Urodzený pán hlavný župan!
V spojitosti s osobne daným, významným sľubom Tvojej Urodzenosti, ktorá nám
ráči milostivo poskytovať podporu v našich starostiach, som tak smelý a úpenlivo sa obraciam na Tvoju Urodzenosť v nasledovnej veci:
Vieme, že vojna ide so zaťažením a obetou. Nik sa preto nemôže odvracať od
vernosti a lásky k vlasti a kráľovi. Teda ani my – chudobní obyvatelia spod Karpát a najchudobnejší obyvatelia našej vlasti. Ba práve naopak, ochotne poskytujeme poživeň
našim ustúpivším vojakom, zraneným na fronte a hladujúcim 3 – 5 dní, rozdeliac im
našu kapustu a zemiaky.
Pri rozdeľovaní tejto ťarchy by však bolo určite potrebné dodržiavať pomer. No a
toto rozdelenie je nepomerné. Je tomu tak preto, pretože, pokiaľ obce, ba dokonca celé
župy vzdialené ďalej od miesta bojov ťarchu vojny nepoznajú, alebo dokonca to, že sme
vo vojne, poznajú len z novín, tak zatiaľ my – obce patriace k obvodným notárstvam
v Zborove a N.[ižnej] Polianke klesáme pod ťarchou tejto vojny. Naše ošípané, všetky naše voly a väčšinu našich kráv už naši, od začiatku vojny tu táboriaci, postupujúci,
ustupujúci vojaci aj pojedli, a to za cenu [nečitateľné slovo v rozsahu deviatich písmen]
stanovenú nimi. Naše seno, slamu a náš ovos svojimi koňmi podobne nadmieru skonzumovali do takej miery, že ani po jednej krave nebudeme schopní prezimovať, ani na jar
obrobiť naše polia a zasiať nejaké to semeno.
K tomuto pristupuje to, že títo naši vojaci ako ľudia z úrodných krajov nie sú schopní
347 Sťažnosť bola napísaná rukou, atramentom.
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pochopiť, že u nás sa neurodí tak hojne sena a slamy ako u nich. Preto nielenže plytvajú
senom, slamou, ale ešte aj vyhrážkami častujú obyvateľstvo, že im nechce vychádzať
v ústrety pri plnení týchto služieb.         
    Preto sa aj my osmeľujeme pristúpiť k Tvojej Urodzenosti, ako k nášmu milostivému patrónovi poznajúcemu z osobnej skúsenosti našu krmovinovú mizériu, s touto
najponíženejšou žiadosťou. Ráčte na príslušnom mieste dosiahnuť, aby vojsko nemohlo
viac obťažovať obyvateľstvo požiadavkami na krmoviny, ale nech si ich zaobstará od
takých obcí a žúp, ktorých sa takéto vojnové ťarchy zatiaľ nedotkli, a kde seno a slama
v stohoch rok čo rok hnijú.
Ostávame s úctivým opakovaním našej prosby.
Becherov 14. januára 1915
Neochvejní služobníci Tvojej Urodzenosti.
Dr. Mihály Artim348
[vlastnoručný podpis]
farár v Becherove
[nečitateľný podpis]
				richtár
[nečitateľný podpis]
z.[ástupca] richtára
[odtlačok okrúhlej pečate obce]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 33.

348 Otvorene kritické stanovisko k rekviráciám je možné dať do súvisu s pozíciou miestneho farára
M. Artima, ktorý v rokoch 1901 – 1910 pôsobil ako poslanec uhorského parlamentu. Podľa neskôr publikovaných informácií bol M. Artim jeden z mála miestnych gréckokatolíckych kňazov,
ktorí neodišli z pôsobiska v čase ofenzívy ruskej armády a jej prítomnosti v sledovanom regióne.
Ako rukojemník bol vzatý ruskou armádou pri jej ústupe. Zo zajatia sa vrátil po máji 1915. K osobnosti tohto kňaza a politika bližšie pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku
1990), I. zväzok, A – D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 78. Stručne k jeho osudom v rokoch
1914 – 1915 pozri: DVORTSÁK, G.: Sáros földje 1914 – 1915. Eperjes : Kósch Árpád Könyvnyomtató-Intézete, 1916, s. 25, 37.    
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75 Článok Vlastizradní šarišskí Slováci publikovaný v denníku Felvidéki ujság zo dňa
16. januára 1915

Vlastizradní šarišskí Slováci349
Richtára z Roztok350 odsúdili na trest smrti
						

Székesfehérvár 14. jan.

Takmer pred tromi týždňami boli ulicami Székesfehérváru v sprievode žandárov
a domobrancov vedení v silných okovách 5 Slováci. Sem do bývalej oblastnej trestnice
ich priviedli na rozkaz vojenského veliteľstva v Košiciach. Ich zločin: vlastizrada.
V čase prvého ruského vpádu v obci Roztoky v Šarišskej župe konala prieskumnú
službu 5 členná vlastibranecká hliadka. Keď sa Rusi priblížili k obci,  rozhodol sa obecný
richtár Miklós Viszl a jeho 4 druhovia, že ruskej hliadke nachádzajúcej sa na náprotivnom konci obce vyzradia uhorskú vlastibraneckú hliadku. Svoj diabolský úmysel aj
premenili na skutočnosť.
Pod vedením richtára išli pred ruskou hliadkou a zaviedli ju k domu, kde sa skrývali
vlastibranci. Omnoho väčšia ruská hliadka tak zajala troch z 5 vlastibrancov, dvom sa
ale podarilo utiecť. Ešte v ten istý deň, v blízkosti sa nachádzajúce vlastibranecké vojsko vytlačilo nepriateľa a vtiahlo do obce Roztoky, kde chytili 5 vlastizradných Slovákov
a dopravili ich najprv do Košíc a potom do Székesfehérváru.
Pod predsedníctvom majora, vojenského sudcu Dr. [menom] Géza Ujváry konal košický vojenský divízny súd pojednávanie v tejto veci v Pécsi, kam vlastizradných Slovákov
previezli.
Na základe nespochybniteľných dôkazov odsúdil vojenský súd Miklós[a] Viszl[a]
k trestu smrti, 2 obvineným vymeral po 5 rokoch pevnostného väzenia a dvoch oslobodil.
Rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Do doby nového pojednávania boli väzni
prevezení do Székesfehérváru.351
Preklad z maďarského jazyka.
Felvidéki ujság, roč. 10, 1915, č. 12, s. 3.
349 Uvedené v tvare „tót“.
350 Ide o obec Roztoky. V článku je uvedený dobový zmaďarizovaný tvar „Végrosztoka“.
351 V súvislosti s touto novinovou správou možno uviesť, že 23. januára 1915 bola na úrade
hlavného slúžneho vo Vyšnom Svidníku spísaná zápisnica s niekoľkými obyvateľmi obce Roztoky. Jej  predmetom bola vlastizrada Michala Jackanina (uvedený v maďarčine ako „Jaczkanyin
Mihály“) a jeho druhov zo dňa 2. decembra 1914. Vo výpovedi jedného z obyvateľov boli ako
páchatelia, ktorí prezradili ruským vojakom informácie o umiestnení rakúsko-uhorských vojakov,
ba ruských vojakov aj sprevádzali po obci, uvedení: Michal Jackanin, Michal Bili, Jozef Osifšin,
Vasil Fejko a Gregor Hric (všetky mená boli v zápisnici, ako sme už naznačili, uvedené po maďarsky). Osoba starostu obce je v uvedenej zápisnici síce spomenutá, ale nie menom, pričom
hlavná zodpovednosť za čin je pripisovaná spomenutému Michalovi Jackaninovi. Je zaujímavé,
že udalosť bola zaznamenaná v čase obsadenia Svidníka ruskou armádou. Bližšie pozri: MV SR
ŠA Prešov, 57/915 számhoz, Jegyzőkönyv, felvétett Felsővízközön, 1915. évi január hó 23-án
a felsővízközi járás főszolgabirája által. f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 34.
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Dokument uhorského kráľovského ministra vnútra z 21. januára 1915 týkajúci
sa Vasila Židišina a spol. – bardejovských obyvateľov –, ktorí počas obsadenia
mesta ruskou armádou distribuovali medzi obyvateľmi proklamáciu vyzývajúcu k jej
podpore352
U H O R S K Ý   K R Á Ľ O V S K Ý
         MINISTER VNÚTRA353
číslo 395
res.
Podľa oznámenia pána uhorského kráľovského ministra spravodlivosti počas nepriateľského pobytu v Bardejove bardejovskí občania Vasil Židišin354 a jeho druhovia rozdávali
medzi obyvateľstvo proklamáciu vzťahujúcu sa na podporu ruských armád.
Kráľovská prokuratúra v Košiciach plánuje ukončenie vyšetrovania, čo je evidentné
z toho, že žiada o spätné zaslanie tu pripojených spisov.
Prv než by som svoje stanovisko v tomto ohľade oznámil pánovi ministrovi spravodlivosti, žiadam Tvoju Urodzenosť, aby ráčila vyjadriť svoj  názor vzťahujúci sa na túto
záležitosť.
Budapešť 21. januára 1915.
						za ministra
[nečitateľný podpis]
štátny tajomník
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 34.

77 Polročné hlásenie výboru verejnej správy Šarišskej župy za druhý polrok roku
1914 datované 15. februára 1915355

Polročné hlásenie výboru verejnej správy Šarišskej župy
za II. polrok roku 1914
V zmysle nariadenia M. E.356 č. 4869/904 predkladáme naše nasledovné, zjednodušené hlásenie týkajúce sa II. polroku 1914:

352
353
354
355
356

Strojopis.
Vodoznak (názov inštitúcie a štátny znak).
Uvedené po maďarsky v tvare „Zsidisin Vazul“.  
Strojopis.
Ministerský predseda.
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I. Kompetencia ministerstva obchodu:
1. Záležitosti verejných ciest
Sieť štátnych a municipiálnych verejných ciest sa v roku 1914 nezmenila, respektíve
nerozvinula. Kvôli vojnovému stavu, ktorý nastal, odpadla plánovaná oprava jednotlivých cestných úsekov, znovuvybudovanie viacerých väčších mostov s definitívnou
úpravou, k čomu prispelo tiež odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 1913.
Všeobecne vzaté je súčasná sieť na prevádzku riadnej dopravy postačujúca a pri
starostlivej údržbe zároveň uspokojuje nároky, ktoré možno klásť na štátne cesty a na
municipiálne verejné cesty.
Tým ale, že sa severná časť našej župy stala dejiskom vojnových operácií, ukázalo sa veľmi citeľným, že nebol postavený úsek municipiálnej verejnej cesty Bardejov
– Lenartov – Orlov od Lenartova po železničnú stanicu v Orlove, respektíve úsek pripájajúci sa na municipiálnu verejnú cestu Ľubotín – Orlov. Ďalej sa ako žiaduce ukázalo
priame spojenie prostredníctvom zjazdnej cesty medzi giraltovským a stropkovským
krajom ako aj medzi regiónom Vyšného Svidníka a Kurimy.
Na urýchlenie výstavby úseku Lenartov – Orlov bolo poukázané aj v podobnom
minuloročnom hlásení s tým, aby sa cesta, na ťarchu investičného úveru, nestavala
v neobývanom priestore po výkladisko v Čirči, ale po železničnú stanicu v Orlove, pripájajúc sa na municipiálnu verejnú cestu Ľubotín – Orlov. Táto požiadavka je o to viac
dôvodná, pretože podľa programu zoštátnenia bude regionálna verejná cesta Prešov –
Stará Ľubovňa v blízkej dobe prevzatá do štátnej správy. Spomínaná cesta bude slúžiť
ako priečne spojenie dvoch štátnych verejných ciest, a takto je jej národohospodársky
význam nesporný.
Výstavbou verejných ciest Giraltovce – Stropkov, ďalej Vyšný Svidník – Kurima
a stanovením charakteru týchto ciest sa bude municípium výhľadovo zaoberať po skončení vojny. Prianím štátu je, aby podporoval a prostredníctvom práce poskytol zárobok
pre chudobné obyvateľstvo svidníckeho, bardejovského a giraltovského okresu, ktoré
utrpelo veľa škôd v dôsledku nepriateľského vpádu. Obyvateľstvu by tak bolo možné
v budúcnosti dať pracovnú príležitosť pri výstavbe týchto dvoch verejných ciest.
Prevzatie regionálnych verejných ciest Prešov – Ľubovňa a Prešov – Levoča do
štátnej správy pred dátumom vytýčeným v programe znárodnenia bolo aj v minuloročnom hlásení uvedené ako potrebné a vzhľadom na neprajné hospodárske a dopravné
pomery v Šarišskej župe aj ako veľmi odôvodnené. V priebehu prípravných rokovaní
týkajúcich sa návrhu rozpočtu na verejné cesty v roku 1915 sa táto požiadavka znovu
objavila; tie dôvody, ktoré boli uvedené za nariadenie urýchleného znárodnenia, dnes
ďalej pretrvávajú v zvýšenej miere.    
Veľká časť štátnych verejných ciest a municipiálnych verejných ciest prechádzajúca
územím župy bola pri prechode vojnových transportov vystavená mimoriadnym nárokom, čím boli verejne cesty, prirodzene, silno poškodené. Tieto potrebujú nielen údržbu
vyžadujúcu značné výdavky, ale jednotlivé úseky, ktoré sa stali neschodnými, bezodkladne aj prestavbu. Štát by sa nemal dištancovať od uvoľňovania úverov potrebných na
tieto ciele, keďže k využitiu ciest došlo vo vyššom štátnom záujme. Stanovenie foriem
ako dať cesty do pôvodného stavu je jednou z najnaliehavejších povojnových úloh.
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Na úseku postupnej výstavby municipiálnych verejných ciest municipiálny výbor
uskutočnil prvý krok tým, že v priebehu rokovania o návrhu rozpočtu na verejné cesty
na rok 1915 delegoval komisiu s takou požiadavkou, aby municipiálne verejné cesty
rozdelila na postavené a nepostavené úseky. Vzhľadom na vybudovanie nepostavených
úsekov nech táto komisia zostaví 10 – 12 ročný pracovný plán a nech podá aj návrh
týkajúci sa zadováženia potrebného krytia. Je možné dúfať, že táto komisia, hoci musí
rátať s povojnovými hospodárskymi pomermi, svoju úlohu splní k všeobecnej spokojnosti. Možno ďalej dúfať, že práce ktoré odpadli kvôli udalostiam z roku 1914 – medzi
inými aj už povolený posun ražnianskeho úseku cesty Sabinov – Jarovnice – Bertotovce
v 2, 3 – 5, 0 km – budú možno uskutočnené už v priebehu tohto roku. Týmto sa podstatne zlepšia dopravné pomery župy.  
2. Železničné a priemyselné záležitosti
Železničná sieť nachádzajúca na území župy sa ani v minulom roku nerozšírila. Táto
sieť neuspokojuje prepravné nároky ani v mieri. Vojnové udalosti preto v plnej miere
potvrdili v predchádzajúcich hláseniach znovu a znovu tlmočenú požiadavku, aby boli
čím skôr vybudované železničné pohraničné trate strategického významu Podolínec –
Orlov357 a Bardejov – Zborov.358 Rovnako je potrebné, aby sa uskutočnilo priame spojenie
našej župy so severnou časťou Zemplínskej župy, a to z vhodného bodu trate lokálneho
významu Prešov – Bardejov po vhodný bod trate Sátoraljaújhely – Medzilaborce alebo
formou novej trate, ktorá sa vybuduje z Kapušian do Vranova.359 Ďalej, nakoľko v blízkej budúcnosti je naplánované prebudovanie Košicko-bohumínskej železnice na trať
dvojkoľajnú, bolo by potrebné v záujme budúceho rozvoja mesta Prešov a povznesenia
hospodárstva župy do budúcna niektoré veci zvážiť, či nie je hospodárnejšie a z hľadísk
železničnej politiky aj účelnejšie popri ponechaní úseku Obišovce – Kluknava v súčasnej podobe, postaviť druhú koľaj železničnej trate Prešov – Obišovce, respektíve, ako
hlavnú trať na Hodonín v smere Spišská Nová Ves – Vrútky – Žilina, vytýčiť trať z Košíc
– Obišovce cez Prešov a Kluknavu.
Naše krivdy pretrvávajúce na poli železničnej dopravy roky neboli napravené ani
v minulom roku; ani v minulom roku sme totiž nedosiahli také dobré, rýchle a pohodlné
spojenie s Budapešťou, ktoré je nadmieru oprávneným prianím obchodného a poľnohospodárskeho obecenstva. Takisto neustalo ani prestupovanie a čakanie v Obišovciach
spôsobujúce rôzne zmätky. Naša železničná doprava bola potom od prvého augustového dňa príčinou toľkých oprávnených sťažností, že v záujme jej zlepšenia sme sa museli
s osobitným písomným materiálom obrátiť na pána uh. kráľ. ministra obchodu.
Ani na poli rozvoja priemyslu sa v minulom roku nič neudialo; príčinou toho je tá
skutočnosť, že hoci potrebné predpoklady k etablovaniu priemyslu, ako dostatočná
a lacná pracovná sila, na mnohých miestach hojné vodné zdroje atď. by boli, naše obce
sú chudobné na to, aby sem poskytnutím rôznych výhod pritiahli priemyselné podniky
a takýmito nástrojmi v súťaži uspeli s mestami situovanými vo výhodnejších materiálnych pomeroch.
Pri založení priemyslu očakávame podporu od vlády. O toto pritom musíme vládu
357 Táto železničná trať sa síce začala stavať v rokoch druhej svetovej vojny, no  bola daná do prevádzky až v roku 1966.
358 Uvedená železničná trať nebola nikdy vybudovaná.
359 S fyzickou výstavbou uvedenej trate sa po mnohých administratívnych peripetiách začalo až po
vzniku Slovenskej republiky v roku 1939.

119

PrameneIVI.indd 119

11/14/16 10:02 PM

po nastolení mieru žiadať tým skôr, lebo naša župa sa dostala do frontového pásma.
Naše poľnohospodárstvo tým bude roky upadať. Stavy dobytka boli vybité, naše krmoviny a iné zásoby boli temer úplne vyčerpané, orné polia nebude možné istý čas obrábať
atď. atď. Na druhej strane vdovy a siroty ostanuvšie po živiteľoch rodín, ktorí v hojnom počte vykrvácali za vlasť, ďalej invalidi, schopnosť zárobku ktorých takisto klesla, si
budú schopní svoj každodenný príjem zarobiť výhradne priemyselnou prácou. Budeme
žiadať, aby v prvom rade v Prešove, potom časom aj v ďalších dvoch mestách župy –
Bardejove a Sabinove – v mestách, z ktorých každé je centrom jedného veľkého kraja
a leží v blízkosti železničnej stanice, založili buď továreň charakteru štátneho podniku
alebo štátom podporovanú továreň, ktorej väčšiu časť budú tvoriť vo veľkom množstve
zamestnané ženy, dievčatá a deti. Príklad: tabaková továreň, tkáčovňa atď.    
V prípade zriadenia takýchto tovární a predtým naznačeného rozvoja železničnej
siete sa v macošských pomeroch živoriaca ekonomika našej župy môže v najkratšom
čase obrovským spôsobom rozvinúť. Dôverujúc v dobroprajnosť a podporu vlády sa tak
pred našimi očami okamžite otvára perspektíva hospodársky silnej a prekvitajúcej župy.
[!]
3. Záležitosti pošty, telegrafu a telefónu
Počet poštových úradov sa v uplynulom roku rozšíril o vybudovaný úrad v Ruských
Pekľanoch.360 Iný významnejší moment sa neudial; – existujúce poštové a telegrafné
úrady všeobecnej potrebe na tento čas postačujúco vyhovujú.
Z hľadiska získania užšieho prebiehajúceho spojenia sídla župy so svidníckym a giraltovským okresom a v záujme zlepšenia dopravných pomerov v týchto dvoch okresov
sa ako nanajvýš žiaduce ukazuje, aby sa okrem poštovej automobilovej linky jazdiacej
z Bardejova do Stropkova a späť zaviedla aj poštová automobilová linka jazdiaca raz
za deň z Prešova do Svidníka cez Giraltovce a späť, prípadne cestou späť s odbočkou
do Hanušoviec nad Topľou. Bezpochyby by sa veľmi osvedčila aj poštová automobilová
linka jazdiaca smerom na Spiš, menovite z Prešova cez Levoču a Spišskú Novú Ves do
Popradu.
Výbor verejnej správy inak venuje pozornosť požiadavkám verejnosti vo veci budovania poštových a telegrafných úradov a ich pôsobenia. Z prípadu na prípad tak zároveň
uplatňuje svoje právo podnetu a posudku kodifikované v zák. čl. VI. z roku 1876.      
II. Kompetencia ministra školstva a náboženstva:
Činnosť ústavov ľudového školstva v župe v uplynulom polroku bola v rozhodujúcej miere nedostatočná. Šarišská župa sa hneď po vypuknutí vojny ocitla na hlavnom
vojnovom smere. Presúvajúce sa vojsko takto hneď od začiatku školského roka obsadilo
za účelom ubytovania sa školy a škôlky spadajúce do tohto smeru. Budovy ústavov nachádzajúce sa na vhodnom mieste zas boli zariadené ako vojenské nemocnice. Keď sa
pohraničná časť župy stala dejiskom frontu, všetky školy na území svidníckeho a bardejovského okresu prerušili svoju činnosť, rovnako ako veľká časť škôl na území okresov
Giraltovce a Lipany. Aj v ďalších okresoch župy veľa škôl zastavilo svoju činnosť po tom,
čo učitelia narukovali do armády a ich zástupcu nebolo možné zamestnať. Riadna povinná školská dochádzka bola s ohľadom na vojnový stav ministerským nariadením
prerušená, respektíve žiaci nad 10 rokov boli po dobu poľných prác oslobodení spod
360 V súčasnosti súčasť obce Ľubovec.
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školskej dochádzky. V dôsledku vojnového stavu aj vyučovacie ústavy ľudového školstva
utrpeli hlavne v poslednom mesiaci polroku materiálne veľmi veľa. Vplyvom ruského
vpádu boli školské budovy jednotlivých pohraničných obcí úplne zničené /:vypálené,
rozstrieľané:/, iné boli značne poškodené. V dôsledku enormného ubytovania aj vlastného vojska boli budovy respektíve príslušenstvá viacerých škôl a škôlok poškodené,
a tak ich bude možné neskôr dať do poriadku len pomocou väčších výdavkov. Úplne
boli v mnohých školách zničené takisto nábytok a školské pomôcky. Vplyvom vojnového
stavu  ústavy ľudového školstva materiálne utrpeli tak veľa, že ich usporiadanie bude
pravdepodobne možné len štátnou cestou, nakoľko obyvateľstvo výdavky na ich úpravu
nebude schopné pokryť vlastnými silami. S ohľadom na túto vážnu, kritickú situáciu,
taktiež z našej strany najvrúcnejšie odporúčame nasledovné: Nech Tvoja Urodzenosť
ráči vziať do úvahy memorandum kráľ. školského inšpektora našej župy v záujme urovnania záležitostí župného ľudového školstva, ktoré bolo podané osobne, na zasadnutí
zvolanom nariadením ministra školstva a náboženstva pod číslom 1858 eln. danom 28.
apríla 1914. Takisto nech sú vzaté do úvahy predložené podklady v školskom inšpekčnom
hlásení č. 17. z 5. januára 1915. Na základe tohto nech Tvoja Urodzenosť ráči prevziať
usporiadanie záležitostí ľudového školstva v našej župe. Rákociovským duchom predchnuté obyvateľstvo našej župy je dnes ešte dostačujúco odolné voči protimaďarským
tendenciám. Je preto najvyšší čas účinne sa postarať o to, aby sa, teraz, v našej vážnej
materiálnej situácii spôsobenej vojnou, formou usporiadania záležitostí nášho ľudového školstva na štátnom základe, vzhľadom na budúcnosť, naplno zabezpečili a rozvíjali
maďarské cítenie a spoločný duch. [!]
V uplynulom polroku boli otvorené znovu zriadené štátne ľudové školy v Ľubotíne,
Ruskej Voli nad Popradom a v Solivare. Týmto sa nám konečne podarilo vyriešiť školské
záležitosti týchto troch obcí.
V uplynulom polroku neprebiehalo disciplinárne konanie ani proti jednému
učiteľovi.
V záujme poriadku a disciplíny súčasne zdôrazňujeme aj to, že je nadmieru potrebné školských inšpektorov vybaviť právomocami udeľovať poriadkové pokuty. Dôvodom
je, že v rámci súčasných stanov je nemožné, aby trvali na dodržiavaní správnej a presnej
agendy. Pokiaľ by plánovanú reformu školskej inšpekcie nebolo možné z materiálnych
dôvodov uskutočniť, bolo by treba v rámci zákona o školskej dochádzke prípadne iným
vhodným spôsobom poskytnúť právo udeľovať poriadkové pokuty, aby sa takýmto
spôsobom súčasná uvoľnená a málo energická situácia školského dozoru postavila na
pevnejšie základy.    
III. Kompetencia ministra financií
Zo strany finančného riaditeľstva boli uskutočnené potrebné opatrenia ohľadom
začatia a rýchleho uskutočnenia prác vzťahujúcich sa na vyrubenie priamych daní.
K takému zdržaniu ohľadom stanovenia priamych správnych poplatkov, ktoré by
vyžadovalo zvláštne opatrenie, nedochádza.
Z dôvodu narukovania veľkej časti personálu kráľ. finančného riaditeľstva, kráľ. daňového úradu, účtovného úradu a okresných účtovníkov vznikol nedostatok pracovných
síl. Kvôli veľkej zaneprázdnenosti obecných a obvodných notárov vojenskými a inými
administratívnymi záležitosťami, ktorí boli vo veľkom rozsahu využití naším vojskom,
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opakovane sa presúvajúcim cez župu a dlhšie sa zdržiavajúcim v mnohých obciach, ako
aj kvôli vpádu Rusov v minulom roku, odpadli daňové kontroly a miestne revízie spravovania daní, ktoré sa zvykli každoročne konať.
Za okolností, keď boli jednotlivé obce naším vojskom opustené, sa obeťou plameňov
stali všetky hlavné účtovné knihy, listiny týkajúce sa vyrubenia daní a iné daňové doklady vrátane archívu spisov na verejných notárstvach v Nižnom Komárniku, Hunkovciach,
Ladomirovej a vo Vyšnom Orlíku.
Vzhľadom na komplikované prešetrovanie a zisťovanie týchto skutočností na mieste
tam bol vďaka intervencii hlavného slúžneho síce vyslaný úradník finančného riaditeľstva, no v dôsledku ruského vpádu prešetrovanie nebolo možné realizovať.
Všetky uvedené skutkové okolnosti boli svojho času kráľ. finančným riaditeľstvom
hlásené ministerstvu financií, ale inštrukcie ako ďalej postupovať odtiaľ ešte neprišli.    
V inom ohľade neboli zaznamenané konkrétne chyby alebo nedostatky v zákonoch,
na nápravu ktorých by bolo potrebné použiť pozitívne návrhy.   
Okrem pripojenia výkazu disciplinárnych záležitostí, ktoré prebiehali, oznamujeme,
že do kompetencií iných ministerstiev patriace momenty, na ktoré by bolo potrebné
v rámci polročného hlásenia zvlášť upozorniť vyššie úrady v zmysle nariadenia M. E. č.
4869/904, sa nevyskytli.      
Dané na zasadnutí Výboru verejnej správy Šarišskej župy konanom v Prešove 15.
februára 1915.
István Szinyei Merse
[vlastnoručný podpis]
hlavný župan
predseda výb.[oru] ver.[ejnej] spr.[ávy]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 112.

78 Spravodajské hlásenie rakúsko-uhorského XVII. zboru zo dňa 25. marca 1915

charakterizujúce organizačnú štruktúru, výzbroj a materiálne zabezpečenie ruskej 12.
divízie brániacej priestor Kurimka – Potoky361

C. a k. Veliteľstvo 17. zboru
K. č. 64/ 17							R e z e r v á t!
Predpokladaná nepr.[iateľská] situácia
a ďalšie dáta.

361 Strojopis.
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Úrad poľnej pošty 200, 25. marec 1915
Proti 17. zboru [je] v priestore KURIMKA – POTOKY sibírska 12. divízia; po príchode
posledných transportov s doplnkami, zhruba pred 10 dňami, dosiahla plný vojnový stav
(zhruba 14 – 15 000 aktívnych pušiek).
A síce:
sib.[írsky pluk] 45 v priestore MAKOVICZA ¤362 622 a 514;
sib.[írsky pluk] 47  na [lokalite] POPOVEC a ¤ 456 sev.[erne] odtiaľ;
sib.[írsky pluk] 46 má následne stáť sev.[erne] od sib. 47;
sib.[írsky pluk] 48 v [obci] MESTISKO, v [obci] HRABOVČÍK, v [obci] STROČÍN a 1
práp. zálohy v [obci] VYŠNÝ SVIDNÍK.363
Pri 1. domobr.[aneckej] brig.[áde] 1 zajatec sib. 12 učinil výpoveď, že celý pluk sib.
12 sa nachádza v priestore GRACH VERCH a záp.[adne].(?)364
Východne od sib. 48 sa majú nachádzať Dnjeprowskij polk (46) a Asowskij polk (45).
					Výpovede zajatcov:
Stavy stot.[ín]: Sib. 46: 1. stot.[ina] 1 por.[učík] 1 práp.[orčík] (praporcik),365 240 mužov,  
		Sib. 47: 11. stot. 1. štábny kap., 1 práp.[orčík], 250 mužov.
12. stot. 1 práp.[orčík], 250 mužov.  
		Sib. 48: 1. stot.[ina] 1 por.[učík], 240 mužov.
2. stot.[ina] 1 por.[učík], 1 práp.[orčík], 240 mužov.
7., 9., 10., 11. stot. 1 práp.[orčík], 240 mužov.
12. stot. 1 práp.[orčík], 205 mužov.
Pluky á 16 rôt (stotín), 17. rota predstavuje hudbu a mužstvo zabezpečenia trénu
(Nestrojowaja).
Pri pluku sa pod vedením plukovného adjutanta366 nachádza spravodajské oddelenie pozostávajúce zo šikovateľa – ten má vojenské velenie – a 45 poddôstojníkov. Tento
stav bol počínajúc posledným doplnením zvýšený prostredníctvom pridelených pešiakov na cca 100 mužov. Títo budú využívaní predovšetkým na prieskum pred vlastným
frontom; sila hliadky do 20 mužov; minimálna dotácia streliva (cca 30?).
Strojné pušky367
362
363
364
365
366
367

Označenie pre kótu.
Názvy sú v dokumente uvedené v maďarskom jazyku.
Informácie sú nejasné, čoho dôkazom je otáznik za vetou od pôvodcu hlásenia.
Uvedené v doslovnom tvare „praporcik“.
Pobočník.
Guľomety.
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Na práp.[or] majú byť podľa jedných výpovedí pridelené len 2, podľa iných 4 strojné pušky. Obsluha 4 muži na zbraň. Pri zvýšenej bojovej činnosti býva stav doplnený za
účelom manipulácie s nábojmi. Detašované stotiny môžu dostať až 3 strojné pušky. Pri
1. práp. sib. 48 mali byť niektoré strojné pušky zničené našou del.[ostreleckou] paľbou.
Telefón
Pri pluku sa nachádza jedno oddelenie á 35 mužov. Telefónne vedenie k práp. veliteľom (tam jedno telefonické družstvo), potom ďalej k veliteľom stot. v streleckých
zákopoch (pri ňom 1 – 2 telefonisti). Ako drôt sa nepoužíva neizolovaný vodič, ale najmä
„čierny izolovaný drôt s (2 – 3?) oceľovými vláknami“.
Náhradné transporty
Pozostávajú nateraz poväčšine z Opolzenie368 (náhradní záložníci, doteraz oslobodení) ako aj regrútov; pre sib. 47 prišli rovnakí [?] z doplňovacích práp. č. 12 z Irkutska,
č. 172 z [obce] Krasnoje Selo a č. 63 z [obce] Nowo – Alexandrow; pre sib. 48 z doplňovacích práporov č. 63 a č. 70 z [obce] Nowo – Alexandrow a z č. 22 z [obce] Nowo
– Nikolajewsk pri [lokalite] Ob (Tomská gubernia).
Opolzenie a regrúti boli za účelom výcviku sústredení do práporov, v priebehu cca
2 mesiacov boli cvičení najmä v poľnej streľbe (staré opakovacie pušky, staré náboje
s oválnou strelou, polovičná, celá figurína). Regrúti pre sib. 4[nečitateľná druhá číslica
označenia pluku] absolvovali napr. 5 sérií á 10 striel na celú figurínu; každému, kto mal
v rámci 10 výstrelov 5 zásahov, bola okamžite vyplatená strelecká prémia 25 kopejok. [?]  
Doplňovacie transporty dostali pušky nového modelu poväčšine vo výcvikových
staniciach, viackrát takisto v Ľvove (sklad výstroja), munícia = 220 nábojov (ostrá strela)
prednostne pri plukoch.
Proviant
Menáž sa varí väčšinou vzadu v poľných kuchyniach alebo na ohniskách a obvykle
počas noci je donesená do predných línií. V streleckých zákopoch si mužstvo varí samo,
poväčšine jeden pre dvoch; tam majú 2 až 2 ½ funtu chleba denne a 6 kusov cukru,
škatuľku čaju, konzervovanú kapustu, krupicu, 1 až 2 krát týždenne maslo alebo tuk.
V poslednom čase bolo vydaných viac konzerv ako mäso, na muža a deň 1 konzerva;
Rezervný proviant žiaden. Alkohol nie je v žiadnej podobe dodávaný.
Sanitné opatrenia
Pri sib. 48 2 lekári, pre 1 stotinu 1 ošetrovateľ a 6 až 8 nosičov ranených.
Choroby
Najmä reumatizmus, zavšivenie, žiadne infekčné choroby.
Dotácia munície
Cirka 200 nábojov na hlavu, hlavne ostrá strela; náboj s oválnou strelou s menším
dostrelom je vydávaný už len zriedka.
Žold
368 Skomolenina z ruského slova „ополчение“ znamenajúceho domobranu.
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Je vyplácaný a teda dostávaný mesačne:  
1 pešiak:

75 kopejok.

1 slobodník			

90 „.

1 mladší poddôstojník:

1 ½ rubľa.

1 starší poddôstojník:   

6 rubľov.

1 šikovateľ:

9 rubľov.

(80 kopejok = cirka 2 koruny).
Bomby369
Kvadratickej formy, cirka 1 dcm370 vysoké a široké s drevenou rukoväťou (?). Žiaden
mínomet. Pri štábe sib. 47 boli pre stotinu vycvičení vo vrhaní bômb 10 až 20 muži, ale
vplyvom nesprávneho vrhania došlo k množstvu nešťastí. Pri sib. 48 boli pre 5. a 12.
stotinu pridelené 4 bomby – a s.[íce] len pre poddôstojníkov. Nastavenie časovača k explózii môže byť predĺžené až na 5 minút. Dopad vrhu začína od cirka 30 krokov.   
Zaistenie pred streleckými zákopmi
Pred jedným sú bežne zakopaní 4 muži na stot.[inu] ako Art Vedette371 (Czasowoi),372
medzi týmito a streleckou líniou je 1 spojka.
Prípravy na posledne realizované útoky (pri sib. 47)
Rozkaz na nočný útok bol vyhlásený v dennom rozkaze večer; pokojný, tichý postup
vpred, paľba vedená až v poslednom momente; Prieskumné hliadky určené na rekognoskáciu našich postavení boli vyslané vopred. Na čatu bolo pridelených do 16 bômb.
Prídel streliva doplnený až do 200 kusov.
Povolávanie brancov
Október r. D.373 1914

ročník 1915 (21 roční),

Január r. D. 1915

ročník 1916 (20 roční).   

Podľa správ došlých z Ruska boli v marci r. D. 1915 uskutočnené nové odvody a odvedení boli 19. roční, čo by bol ročník 1917.
Opolzenie – Povolávanie
Po začatí mobilizácie boli povolané ročníky 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 a 1907,
avšak prvé 2 boli uvoľnené späť.
V priestore sib. 48, 12 diel, z toho 4 Tiazonnaja (ťažké) a 8 Gornoj – (horské).
369
370
371
372
373

Sú pod tým myslené granáty, resp. míny.
Decimeter.
Predné stráže.
Ide o skomolený prepis z ruského jazyka pre výraz strážny.
Ide o skratky pre zložené pomenovanie rímske datovanie („römische Datierung“).
Za vysvetlenie významu skratiek úprimne vďačíme historičke Mgr. Klaudii Wittig a archivárovi
Dr. Herbertovi W. Wursterovi.   
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Účinok našich zbraní:
Delostrelectvo: Explózie striel príliš vysoko. Pred istou dobou, keď bol sib. 48 ešte
vo Svidníku, bolo toto miesto za tmy tak intenzívne ostreľované, že v dôsledku explózii
bolo úplne osvetlené. Všetky explózie striel však boli príliš vysoko a šrapnely bez účinku.
Paľba pechoty
Ruský cieľ bol viackrát prestreľovaný, rozhodne viac ďaleko [je dopad striel] než
krátke rany. Zranenia spôsobené našou paľbou pechoty veľmi silné. Rusi považujú naše
strely za strely Dumdum.374
Paľba strojných pušiek
Veľmi obávaná a poväčšine so zdrvujúcim účinkom.
Mínomet
Niektoré bomby neexplodujú, iné tak neskoro, že mohli byť Rusmi dostatočne včas
odhodené preč. Často je cieľ prestreľovaný – zvlášť vtedy, keď je v svahu. Keď je ale zasiahnutý, veľký účinok (nedávno jednou bombou 2 zabití a 15 zranených v streleckom
zákope, pri jednom ruskom útoku ťažké straty).
[nečitateľný podpis]
Ide veliteľstvám a jednotkám podriadených 17. zboru, na vedomie veliteľstvám 3. a 7.
zboru a K.375 oddeleniu veliteľstva 3. armády.
Videl som!
[nečitateľný podpis]
[nečitateľné slovo v rozsahu ôsmich písmen]
Křitek gen. pech.
[vlastnoručný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 7. Korps, šk. 759.

374 K problematike streliva dum dum bližšie pozri: HÝKEL, J.: Přízrak dum dum. In: Střelecká revue,
roč. 21, 1990, č. 8, s. 4 – 5, 10.
375 Neidentifikovaná skratka ponechaná v pôvodine.
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79 Šifrovaná depeša ministerského predsedu Istvána Tiszu, datovaná 27. marca
1915, týkajúca sa vypálenia šarišských obcí Zborov a Dlhá Lúka376

Č. knihy doručení: 4109

Šifrovaná d e p e š a

Odosielateľ : Gr. Tisza377              v Budapešti                27. 3. 1915
Prišlo: S. O.378      27. 3. 1915,          o 5 h 15 min. popol.
Dešifrované: stot. jazd.379 Lago, npor. Taussig                          Opis: npor. Krassl
Dostane: S. O380., O. O.,381    pplk. K.
Originál: spálený
              Res. č. 1586           z 27. / 3.  1915.
Text:
Generál Colerus, ktorý už predtým dal bezdôvodne vypáliť 17 dedín, nechal predvčerom vypáliť obce Dlhá Lúka a Zborov. Dovoľujem si informovať sa, či bolo v tejto veci
vykonané vyšetrovanie a v prípade, ak by nebola zistená vojenská nevyhnutnosť tohto
drakonického opatrenia, či bude menovaný generál vzatý na zodpovednosť.382 Úplne
odhliadnuc od tejto otázky, musím vzniesť protest proti druhu a spôsobu vykonania
[tohto činu]. Z vojenskej strany nebola vznesená žiadna námietka voči tomu, že hlavný
župan ešte dopoludnia toho istého dňa upokojoval obyvateľstvo a mužov prehováral,
aby tam zostali. Popoludní bola dedina náhle zapálená a ľuďom nebol ponechaný dostatočný čas zachrániť si aspoň časť  potrebných vecí. Odhliadnuc od toho všetkého, je
tento priebeh, už vzhľadom na plytvanie potravinami, ktoré mohli byť zachránené, neospravedlniteľná ujma spojená s obživou a s vojenskými záujmami a priamo odporuje
príslušným zámerom hlavného velenia armády. Dovoľujem si požiadať o podniknutie
prísnych opatrení voči opakovaniu sa takýchto prípadov.
		

Tisza.

[odtlačok pečate a poznámky ohľadom administrovania spisu na operačnom oddelení
Hlavného veliteľstva armády]                                                                        
Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
ÖSA – KA Wien, f. AOK, Op. Abteilung, R – Gruppe, šk. 484.
376 Strojopis na úradnom tlačive.
377 István Tisza (1861 – 1918), politik. V rokoch   1903 – 1915, 1913 – 1917 uhorský ministerský
predseda. Bližšie pozri: Slovenský biografický slovník, VI. zväzok. Matica Slovenská, Martin,
1994, s. 76 – 77.
378 Spravodajské oddelenie. V dokumente uvedené ako „N. A.“
379 Uvedené vo forme skratky „Rttm“.
380 Spravodajské oddelenie.
381 Operačné oddelenie. V dokumente uvedené ako „O. A.“
382 Podľa odbornej literatúry bol generál Colerus už k 26. marcu 1915 uvoľnený z funkcie a                           
1. septembra 1915 penzionovaný. Bližšie pozri:  BALLA, T.: A nagy háború osztrák – magyar tábornokái. Tábornokok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok.
Budapest : Argumentum, 2010, s. 99.
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80 Opis dokumentu podžupana Šarišskej župy týkajúci sa finančnej náhrady za
využitie civilných vozov a ťažného dobytka rakúsko-uhorskou armádou383
						

Od podžupana Šarišskej župy

ad: číslo 2765/915
Číslo nariadenia: 12101/915 eln.
Vec: Odškodnenie za kone a vozy využité v rámci služieb poskytnutých vojsku   
Pán uh. kráľ. minister vnútra!
Priebeh refundačného konania v mojej župe okrem vojnového stavu, neprestajného napätia súvisiaceho s nepriateľskou okupáciou a fyzických prekážok mimoriadne
sťažovala najmä jedna okolnosť. Išlo o to, že na základe základných nariadení ministerstva vlastibrany vydaných 26. novembra a 9. decembra minulého roku pod číslami
17852 eln. a 19000 eln., upravujúcich súpis a toto konanie, realizovali súpisy prvostupňové vrchnosti. Konali tak v tej domnienke, že vojenské velenie záprahy len prevzalo do
užívania. Pri tomto konaní tak svoju väčšiu pozornosť venovali stanoveniu hodnoty denných refundačných poplatkov, respektíve zrušeniu ich vyplácania od určitého dátumu
a napokon stanoveniu zníženej hodnoty vrátených záprahov.
Po realizácii súpisov na tomto základe vyšiel na to sa vzťahujúci obežník č. 8844/
eln. vydaný Tvojou Urodzenosťou 11. marca t. roku. V ňom sa na základe medzitým
prijatého §  16. a Zák. čl. L z roku 1914 stanovovalo konanie, ktoré sa má dodržiavať –
definitívne prevzatie záprahov, vzatých do užívania, a to za poplatok doteraz vyplatený.
Ten je základom pre stanovenie ich kúpnej ceny.
Na základe tohto košické vojenské veliteľstvo sídliace v Székesfehérvár[i]384 zaslalo
všetky k nemu došlé súpisy späť prvostupňovým vrchnostiam.
Vzor požadovaný pre súpisy a na to sa vzťahujúce bližšie inštrukcie však boli  kvôli
spojeniu s prvostupňovými vrchnosťami [?] vydané len 23. apríla t. roku. Do môjho
úradu dorazili spolu s prípisom č. 11.111 26-ho [apríla]. Vtedy však, v zmysle vyššie
uvedeného nariadenia Tvojej Urodzenosti prvostupňové vrchnosti výsledky znova realizovaných súpisov už druhýkrát predložili vojenskému veliteľstvu.    
Doterajší výsledok refundačného konania môžem zhrnúť nasledovne:
1./ V okrese Bardejov, ktorý je čiastočne obsadený nepriateľom, bola na základe
súpisov predložených vo viacerých častiach, k rukám oprávnených osôb reálne vyplatená väčšina refundačných poplatkov. Takisto aj v slob. kráľ. meste Bardejov, kde sa za 16
záprahov poukázalo dokopy 14 700 korún.
2./ Vyplatenie prebehlo taktiež v okrese Prešov, kde sa za 164 záprahov vyplatilo
spolu 209 500 korún.
3./ Z okresu Vyšný Svidník, ktorého celé územie je ešte aj dnes obsadené
383 Strojopis.
384 Ide o evakuované Vojenské veliteľstvo dislokované pôvodne v Košiciach.
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nepriateľom, údaje nie je možné získať, nakoľko väčšina obyvateľstva aj po okupácii zostala v okrese. V dôsledku toho nebolo možné súpis realizovať.
4./  V súpise hlavného slúžneho okresu Giraltovce predloženého 22. tohto385 mesiaca vojenskému veliteľstvu v Székesfehérvár[i] sa uvádzalo: 12 jednozáprahových, 228
dvojzáprahových vozov, 15 kočov, 377 koní, 204 kráv, 30 kusov konských postrojov spísaných [dokopy] v hodnote 295 573 korún a za zníženie hodnoty navrátených záprahov
4107 korún.
5./ Z okresu Lipany predložil jeho hlavný slúžny 23. tohto mesiaca vojenskému veliteľstvu prehľad v hodnote 15 668 korún za 41 konských záprahov.
6./ Hlavný slúžny okresu Sabinov predložil vojenskému veliteľstvu v Székesfehérvár[i]
súpis 87 definitívne prevzatých konských záprahov.
7./ V okrese Lipany [?]386 bola reálne vyplatená suma v hodnote 66 000 korún jednak za zníženie hodnoty a takisto za definitívne prevzatie 48 konských záprahov.
Prešov 1. mája 1915.
Za správnosť opisu:
[nečitateľný podpis]
vedúci žup. podateľne     

Tahy v. r.
podžupan

[odtlačok okrúhlej pečate podžupanského úradu Šariškej župy]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.

81

Náčelník štábu rakúsko-uhorského VII. zboru plukovník Wilhelm Eisner –
Bubna informuje 3. mája 1915 náčelníka štábu nemeckého Beskydského zboru
(Beskidenkorps) o zadržaní príslušníka nepriateľského prieskumu387
C. a k. Veliteľstvo 7. zboru				Náčelník generálneho štábu
K. č. 277
Šéfovi štábu pri nemeckom Beskydskom zbore
					

v

Stanovište 3. mája 1915					J a b l o ň388
Mám tú česť zaslať pripojený náčrt, ktorý bol nájdený pri zadržanom zvedovi rus.
[kého] pešieho pluku 76, a ktorý asi obsahuje prehľad nepriateľských postavení.
385
386
387
388

Nie je jasné, o aký mesiac ide, nakoľko opis dokumentu je z 1. mája 1915.  
Zrejme ide o chybu, nakoľko okres Lipany už bol predtým spomínaný.
Strojopis.
Uvedené v skomolenom tvare ako „Totalmád“.

129

PrameneIVI.indd 129

11/14/16 10:02 PM

1 príl.[oha]

  

plk. Eisner – Bubna
[vlastnoručný podpis]

Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 7. Korps, šk. 759.

82 Vyhláška vládneho komisára v Košiciach Viktora Molnára a tamojšieho vojenského

veliteľa generála menom Emil Hartwich ohľadom nájdeného opusteného vojenského
materiálu z 5. augusta 1915 publikovaná v nemeckom a maďarskom jazyku ako aj vo
východoslovenskom dialekte, ktorý publikujeme389
Ohlašeňe.

Cielom prekazeňa s trati vojanského materiálu nariadzujem dole napisane a upozorňujem
šicke, abi tote prisno zadržali.
1.

Šetek vojanski material, vlastni, jak Rúski vojenski material je majetok vilučno
vojanskej správi.

Najdzeni vojanski material, šicke vistrojovace veci, zbraňe, pištole, strelivo atď. tak
i nastroje na vozeňe, alebo koňe zanachane skrze vojsko, alebo bez gazdu, ako aj iny
statok sa maju odac najblišej žandarskej stráži.
Uskovaňe alebo zatajeňe vojanskeho materialu budze karané.
2.

Streliva, chtore neexplodovalo, neslobodno še dotknúc (ale treba totam
nehac); miesto, kdze buli najdzene treba poznačic a najblišej žandarskej stráži
meldovac, chtora o totem oznameňe spraví u vojanskom kommande. Vojanske
komando tote streliva potom dá explodovac.

3.

Skrze naše tlupi urobene opevňeňa, drótove prekážki, uskovace miesta a ku
totím prinadležace spojeňa, na koňec barikádi zoz halúz a dreva še muša
v každom prípadze vov dobrom a obrani – schopnom stavu udržac.
Zahrabaňe dekungov alebo odstráňene prekažok ešče aj z čiastki a dočasno sa
može stac iba na zakladze dovoleňa vojanskeho kommanda.
Pokazeňe totích opevňeňi, alebo odstraňeňe budze ostro karané.
Ruske dekungi sa maju zahrabac a barikádi odstránic.
Žandarmeria čas tími vichadzkami budze pozorovac viplnena totech nariadzení
a zastavi nedbanlivosc a zameškana obivatelstva ohľadom tohto spozorované.
Kedz bi žandarske straže vov svojom kruhu dzelania pri pomoci predloženstva
gmín nebuli schopne vojanski material zosbierac, tak še má vojanské kommando
cestou administratívneho úradu prvého stupna o totem uvedomic.

389 Text vyhlášky v nárečí bol realizovaný na základe individuálnych schopností a vedomostí
konkrétneho realizátora textu.
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Komandanti žandarskich stražov muša sosbierani material v každom pádu
najpozdzejše koncom každeho mešaca zos prípojením „lajster“ – om odposlac
a šíce zbrane a strelivá do košickeho kanonirskeho magazinu, šitek ostatni
vojanski material, jak uniformi, chrbtové vrecá, drót atď. atď. na štaciu
opatrovacu uniformi a vistrojovace veci v Miskolczi. Chicene koňe a dobitok na
jatku še maju vov každom pádu zos pomocou predloženstva gmini na košické
sbierace miesto poslac.
Civilne obivatelstvo dostane od vojanskeho komanda za odovzdane vojanske
materiali tote odmeni :
1.

Za klassifikovanu žltu med, bronz, aluminium, cín, olovo a za strelivo infanterie
za kg. 30 halierov.

2.

Za železo zos inšími ku nemu letovaními kovmi, (materiali kanoňirstva na
štiepaňe) za kg. 5 halierov.

3.

Za železo bez inších ku nemu letovaních kovoch za kg. 1 halier.

4.

Za šicko inše (šastvo, kveri, a ručne zbraňe na strielaňa, – mimo pušiek a šickích
vistrojovacich vecí) za kg. 20 halierov.

5.

Za peniaze a veci, chtore maju cenu bez ohľadu na veľikosc totej 5 percentov
rátajúc od sumi, pocežne hodnoti.

6.

Za veci, chtore maju špecialnu cenu a lem cežko alebo zos nebezpečenstvom
še možu uskovac (poľne dzalekohľadi, technicke ustrojeňa, vozi, mašinove
puški, kone, dzviržetá) zos ohladom na cenu a cežkosc uskovaňa, 5 percentov
rátajúc od hodnoti.  

7.

Ostrého kanoňirskeho streliva (chtore neexplodovalo) nech še nedotknú take
persóni, chtore temu nerozumeju, abi še neprihodzilo nesčascie. Za punktovne
označeňe miesta najdzeňa za každe miesto najdzeňa idze 60 halierová odmena.

8.

Za jednu austricko-uhorskú pušku 5 kor.
Za jednu nepriacelsku pušku 4 kor.
Oproci tomuto každa civilna persóna, chtora zataji zbraňe še má oznámic
pri košickom vojanskom komande,390 a toto kommando budze navrhovac, abi
tote persóni buli civilnim karajucim súdom karané.
Civilnemu obivacelstvu mimo više označeních odmien budu nahradzene
aj keltšiki, chtore zos uskovaním prípadno buli spojene (ku pr. furmanka).
O vecach označeních vov punktach 1 – 8 še muša skrze komandanta
žandarskej stráže vistavic potvrdzeňa o odobraňi. Potvrdzeňa o odobraňi še
má vidac odavacelovi, proci-potvrdzeňe ostaňe pri komandantu žandarskej
stráže. Potvrdzeňe a proci-potvrdzeňe o odobraňi še má od predloženstva
gmini uhodnovernic (authentikovac).
Komandanti žandarskich strážov potrebne sumi od vojanského komanda
budu žiadac pri odovzdani vojanskeho materiálu.

390 Výraz publikovaný s jedným písmenom m.
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Vojanské komando potrebne sumi dopošle patričnim komandantom
žandarskich strážov, chtori peňaze vidaju persónam oddávajúcim oproci
potvrdzeňam.
Kassa, am 5. August 1915.
Molnár s. k. 				

Emil Hartwich mp. G. M.392

m. kir. kormánybiztos			

Militärkommandant

391

MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk. 480.

83

Opis dokumentu administrovaného 27. augusta 1915 ohľadom vyslania
stavebného odborníka menom Antal Hofhauser do vojnou zasiahnutých oblastí
Šarišskej a Zemplínskej župy za účelom rekonštrukcie gréckokatolíckych cirkevných
budov393
Opis spisu uh. kráľ. ministra školstva a náboženstva daného pod týmto dátumom
a predmetovým číslom adresovaného stavebnému majstrovi [menom] Antal Hofhauser:
V záujme rekonštrukcie gréckokatolíckych cirkevných budov /kostolov, kňazských
bytov a hospodárskych budov k nim patriacim/, zničených a poškodených v dôsledku
ruského vpádu do Šarišskej a Zemplínskej župy, vysielam na miesto Tvoju Ctihodnosť.
Pôsobnosť Tvojej Ctihodnosti stanovujem nasledovne.
V zoznamoch, tu pripojených pod číslom I, sú vymenované obce, ktorých škoda, respektíve suma za ich rekonštrukciu, predbežne prekročí 1000 korún /slovom tisíc korún/.   
a./ Prieskumom škôd vyskytnuvších sa v týchto obciach nech Tvoja Ctihodnosť stanoví tie opravné práce, ktoré je možné realizovať ešte pred príchodom zimy.
Pripravte rozpočet na opravy uskutočniteľné v tomto roku /tam, kde je to potrebné
aj projekt/.
Tento rozpočtový projekt, respektíve plán zašlite príslušnému hlavnému županovi.
b/. Ďalej nech Tvoja Ctihodnosť pri škodách prevyšujúcich jeden tisíc korún stanoví
tie práce, s ktorými sa začne výhľadovo na jar budúceho roku a ktoré môžu byť ukončené v priebehu nasledujúceho roka.

Vzhľadom na nevyhnutne potrebné ochranné práce dočasného charakteru,
ktoré predchádzajú týmto opravám /dočasné zakrytie, podoprenie atď./ nech Tvoja
Ctihodnosť postupuje obdobne, ako to bolo konštatované pri vyššie opísaných prácach
v bode a./.   
Nech Tvoja Ctihodnosť pripraví potrebný rozpočet a plány na definitívne opravy
týchto budov a nech mi predloží tieto technické operácie.
391 „Saját kezével“ (vlastnou rukou).
392 „Emil Hartwich, vlastnou rukou, generálmajor“.
393 Strojopis.
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Dôrazne Tvoju Ctihodnosť vyzývam, aby pri svojom poslaní konala so starostlivou
technickou obozretnosťou a s prihliadnutím na čo možno najväčšiu úspornosť.
Upriamujem pozornosť Tvojej Ctihodnosti na pamiatky, ktoré sa v skupine stavieb
vyskytujú. Takisto na také budovy, ktoré majú charakter pamiatky, respektíve sú cenné
z hľadiska architektúry alebo ľudového umenia.  
Pri týchto nech sú môjmu technickému oddeleniu bezprostredne predložené na
schválenie rozpočet a realizácia plánu vzťahujúce sa na ich opravu.
Po návrate zo služobnej cesty a ukončení konania je potrebné podať čiastkové hlásenie a k tomu, ku každej jednej poškodenej budove zvlášť priložiť fotografický záber.
Treba prísne dodržiavať inštrukcie ohľadom ďalších detailov. Tie ústne poskytne
vedúci môjho technického oddelenia.
Tvojej Ctihodnosti za všetky technické aktivity počas služobnej cesty na tvári miesta
prináleží denne honorár 70, teda sedemdesiat korún. Tie Tvojej Ctihodnosti slúžia na
pokrytie všetkých požiadaviek.
Za správnosť opisu:
[odtlačok okrúhlej pečate ministerstva]
Ebergényi
[vlastnoručný podpis]
riaditeľ  
Pr.[išlo]: 27. august 1915
K číslu 204/ 1915 biz.
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 112.

84 List učiteľa v gréckokatolíckej ľudovej škole v obci Nižný Orlík adresovaný

biskupovi v Prešove so žiadosťou o odstránenie vojnových škôd v obci, ktoré bránia
začatiu školského vyučovania datovaný 28. septembra 1915394
Urodzený pán biskup!
Náš milostivý otče!

V osnovnej ľudovej gréckokatolíckej škole v Nižnom Orlíku som doposiaľ nemohol
začať vyučovanie, pretože škody ešte nie sú odstránené.
Nakoľko v menovanej škole vyučovanie prestalo aj v minulom roku, s pokorou
orodujem, aby ste ráčili vedenie podpornej akcie vo Vyšnom Svidníku požiadať o odstránenie škôd.
Zostávam opakujúc svoju pokornú žiadosť.
394 Rukopis (atrament).
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Nižný Orlík 28. septembra 1915
Poslušný syn
Tvojej Urodzenosti
Sándor Krivka
[vlastnoručný podpis]
učiteľ v Nižnom Orlíku.
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 36.  

85

Spomienkový, publikovaný článok duchovného menom Ferencz Inczinger
o situácii v Stropkove (Zemplínska župa) v čase ústupu rakúsko-uhorskej armády
v septembri 1914
Vojenský pohreb

Vec sa udiala na konci septembra 1914. V čase veľkého ústupu. Tisícky a tisícky
vojakov prišli do Stropkova. Že čo to znamenalo pre gazdov, to vie pochopiť len ten, kto
dakedy mal gazdovstvo a kto už videl hladného vojaka – veľmi hladného vojaka – a veľké
množstvo naraz. To, čo bolo von na poli, kukurica, zemiaky, do pol hodiny tam už sotva
bolo. A ak bolo nejaké to ovocie na strome, to nevydržalo ani polhodinu. Ale komu by
už len zišlo na um sa kvôli tomu hnevať?    
Bože, veď takých vyhladovaných vojakov, ako boli títo, muži VII. zboru, som ešte
nikdy nevidel, a o to viac som kvôli nim ničoho neľutoval.
Títo úbohí chlapci sa ponosovali, že celé dni žili na kapustových hlúboch a surových
zemiakoch. A k tomu ešte neprestajne mokli a mrzli. Tento spôsob života napokon mal
aj následok. Dosiahnuc Stropkova boli vyslabnutí ako muchy na jeseň. A tak aj umierali.
Mnohí stropkovskí Cigáni ledva pre nich stíhali hroby kopať. V priebehu jedného týždňa
skoro 580 putovali na stropkovský cintorín.
Úradná inšpekcia skonštatovala, že medzi vojakmi zúri ázijská cholera.
Ľudia, najmä príslušníci inteligencie, sa separovali. Podávanie rúk vyšlo z módy.
Všade sa skveli dvory a ohrady potreté vápenným mliekom.395 V tomto ohľade vynikala
úradná miestnosť hlavného slúžnovského úradu, kde po návštevníkovi ešte aj miesto na
sedenie okamžite dezinfikovali.
Následne prišla aj úradná inšpekcia. V priebehu pol hodiny sa obraz Stropkova zmenil. Ale výlučne len tam, kam boli vodení inšpekční hostia. Všade na týchto miestach bol
poriadok, čistota a dostatok vápenného mlieka. Navštívili vojenskú nemocnicu, hlavné
námestie, cigánsky riadok a pár obchodov. Škoda, že inam nešli.
A vojaci hynuli systematicky aj naďalej. 40, 50 za deň. Putovali do spoločných hrobových jám. Päťdesiatich, šesťdesiatich dali na seba. Že prečo bez akejkoľvek vojenskej
pocty, to neviem. Zomrelých vyvážali na vozoch ako dobytok a pochovávali ich bez akejkoľvek piety.
395 Tzv. vápenné mlieko je suspenzia hydroxidu vápenatého.
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Inak som si veru predstavoval pohreb hrdinov! Azda neskôr ich sväté hroby obklopovala väčšia pieta v porovnaní s bezcitnou prítomnosťou, ktorá ich pochovala.
Aký to odlišný a omnoho krajší bol pohreb 27-ich, takisto na choleru zomrelých
vojakov, v mojej filiálnej obci Chotča.
V sprievode dôstojníckeho zboru som vyšiel na cintorín, kde nás už očakávalo mužstvo zoradené okolo hrobu. Dojato som hľadel na pekný veľký kríž nad ich hlavami, ktorý
hrob ozdoboval.
Pristúpil som k hrobovému miestu, vykonal som pohrebný obrad, vysvätil som hrob.
Potom som v krátkej reči objasnil, že bude šľachetnou a pyšnou povinnosťou nás,
tunajších obyvateľov, starať sa o hrob zosnulých vojakov. Zahrnieme ich našou pietou,
ozdobíme kvetmi, hoc hrob tu odpočívajúcich vojakov nie je odkázaný na kvety. Bude
totiž kvitnúť aj sám od seba, pokým čo i len jeden Uhor396 bude žiť na tomto svete.
Šťastní to hrdinovia odpočívajúci na cintoríne v Chotči, lebo voči viacerým spolubojovníkom majú aspoň tú výhodu, že slávne vzkriesenie môžu očakávať v domácej zemi
vysvätenej vlastnou krvou. Potom som ich odobral od ich blízkych: rodín, rodičov, detí,
manželiek a spolubojovníkov.
Pri tomto pasuse zmäklo srdce v šíku stojacich vojakov, ktorí prešli mnohými krvavými bojmi. A tu a tam sa na ich slnkom opálených a od pušného prachu začadených
tvárach skotúľala slza a šklbol sval. Živý vojak sa lúčil s mŕtvym spolubojovníkom.   
Potom si k rovu zastal jeden mladý práporčík. V mene spolubojovníkov, pred ktorými je ešte dlhá cesta a veľké boje, sa rozlúčil s tými, ktorí už svoj boj dobojovali a zároveň
vo svojej viere vytrvali.
Jeho reč bola rečou jadrnou, krásnou, vyslovenou v kresťanskom duchu. Z každého
jedného slova vojaka sa vinula, znela [nečitateľné slovo v rozsahu piatich písmen] neochvejná dôvera v Boha.
A potom zaznel povel a zhromaždená čestná jednotka vystrelila jasnú, plnú salvu.
V stopách výstrelu úbočie sťaby [nečitateľné slovo v rozsahu štyroch písmen] domovina
vydalo nárek za svoje zosnulé, ju brániace deti.
Znova ďalší povel a celý dôstojnícky zbor a mužstvo, obrátiac sa k rovu, celé minúty
spolu salutoval. Vzdáva tak prvú poctu, ktorá odteraz prináleží hrobu hrdinov od každého Uhra.
A ja som tam len stál dojatý a ohromený. Akosi som cítil, že práve takýto pohreb
patrí bojujúcemu, padlému vojakovi a že len takáto posledná pocta môže do ďalších víťazných bojov oduševniť toho vojaka, ktorému zbraň z ruky ešte nevypadla.
Ako bolo toto odlišné od tých chladných stropkovských pohrebov.
Stropkov 17. jan. 1916.
    

Ferencz Inczinger ml.

Preklad z maďarského jazyka.
Felvidéki ujság, 22. január 1916.
396 Preložiteľné aj ako „Maďar“.
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86 Prípis uhorského ministra poľnohospodárstva z 22. júla 1916 o vyslaní nového

vládneho zmocnenca a jeho zástupcu do regiónov vojnou zničených a poškodených
obcí s cieľom riešenia problematiky ich intravilánov397
Uh. kráľ. minister poľnohospodárstva
číslo 65075
eln. 1916
Hlavným županom a podžupanom Šarišskej, Zemplínskej, Užskej
a Marmarošskej župy, ako aj hospodárskym spolkom
týchto žúp

V súvislosti s mojím prípisom vydaným 19-ho októbra minulého roku pod číslom
75890 eln. oznamujem C T I H O D N O S T I, že pre riadenie usporiadania intravilánov obcí, zničených alebo poškodených v dôsledku vojnových operácií, som, v zhode
s pánom uh. kráľ. ministrom vnútra, na miesto vyslaného ministerského radcu, vládneho zmocnenca [menom] Károly Téglás, zosnulého 30. júna toho roku, vyslal ako uh. kráľ.
vládneho zmocnenca, hlavného lesného radcu Gábor[a] Kovács[a]. Ako jeho ďalšieho
zástupcu som, okrem doterajších zástupcov, vyslal na teritórium zainteresovaných okresov Šarišskej a Zemplínskej župy uh. kráľ. lesného radcu Mihály[a] Szántó[a].  
Žiadam C T I H O D N O S Ť, aby ráčila novému vládnemu zmocnencovi a aj jeho
novému zástupcovi v záujme spolupráce pri riešení im zverenej veľkej úlohy poskytnúť
v každom ohľade najširšiu podporu.
Budapešť 22. júla 1916
Ghillány
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 132.

87 Žiadosť príslušníka rakúsko-uhorskej armády, predtým učiteľa v šarišskej obci
Ortuťová, o náhradu škôd spôsobených ruským vpádom z 23. júla 1916398
Urodzený pán hlavný župan!
Dolu podpísaný predstupujem pred urodzeného pána hlavného župana so svojou
pokornou žiadosťou, aby mi ráčil formou preddavku uznať drobnú podporu za škodu,
ktorú som utrpel v dôsledku vojny, a túto poukázať mojej staršej sestre Margite.
Svoju pokornú žiadosť sa osmeľujem podporiť nasledovným:
Ruským vpádom som celkom vyšiel na mizinu. Rusi mi ponechali len to, čo som mal
práve na sebe a keď som vystúpil v záujme prinavrátenia svojich neoprávnene ukradnutých vecí, dostalo sa mi násilného príkoria.
397 Strojopis.
398 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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15. mája 1915 som bol ako domobranec, jednoročný dobrovoľník odvedený. Od
tohto času ani od štátu, ani od obce nedostávam plat, v dôsledku čoho je mnou živená,
hore uvedená staršia sestra v dnešnej vojnovej drahote vystavená najväčšiemu utrpeniu, núdzi a nedostatku.
Opakujúc svoju pokornú žiadosť ostávam:
Prešov 23. júl 1916
úctivý služobník Tvojej urodzenosti:
						János Varhola
[vlastnoručný podpis]
dobrovoľník, čat.[ár]
Učiteľ v Ortuťovej
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 135.

88 Úvodná pasáž štvrťročného hlásenia podžupana Šarišskej župy o stave verejnej
správy publikovaného 26. júla 1916399

číslo 6193 – 1916
		

Od podžupana Šarišskej župy

Štvrťročné hlásenie podžupana
o stave verejnej správy
Vážené municipiálne valné zhromaždenie!
Predkladám svoje nasledovné štvrťročné hlásenie o stave verejnej správy:
Ponajprv s hlbokou účasťou prinášam na vedomie municipiálneho výboru, že ministerský radca Károly Téglás po dlhom utrpení zosnul. Vo veľkom diele obnovy Rusmi
znivočených krajov to bol on, kto bol v každom ohľade povolaným organizátorom
technickej práce. Jeho neochabujúca, s veľkou svedomitosťou a zápalom pre vec uskutočnená práca si zároveň vyslúžila hojnú vďaku a chválu nás všetkých. Prosím preto
municipiálny výbor, aby bolesť za zosnulým a jeho zásluhy zaznamenal do zápisnice.
S nadšenou radosťou sme všetci uvítali najmilostivejšie vyznamenanie malým krížom Rádu Svätého Štefana pre hlavného župana Oravskej a Zemplínskej stolice István[a]
Szinyei – Merse[ho] od Jeho Výsosti, nášho apoštolského kráľa.
Prejav najvyššej panovníckej milosti sme všetci dychtivo očakávali a prijali s tou
vnútornou radosťou a spokojnosťou, ktorú v kolektíve jeho spoluobčanov vynášajú na
povrch len skutočné, vykonané zásluhy v najušľachtilejšom význame tohto slova. Všetci
sme videli, vyskúšali deň za dňom, ako vštepuje do úradných povinností ušľachtilejšiu
ratolesť, cnosťou odovzdania sa a sebaobetovania; ako si ničí zdravie kvôli tomu, aby
úbohý gazda v horách, zničený Rusmi, mohol s chválou poďakovať dobrotivému Bohu za
chlieb každodenný. Všetci sme videli, ako pracoval dňom – nocou, aby mohol uskutočniť
399 Dokument bol vydaný tlačou.

137

PrameneIVI.indd 137

11/14/16 10:02 PM

skoro neuskutočniteľné úlohy reorganizácie, rekonštrukcie; ako sa pomaly dostavovali
prvé úspechy, ako do zlatej knihy občianskej práce zapisovali meno muža činov, ktorý
mal z milostivej Prozreteľnosti dosť organizačného talentu na to, aby prácu vedel, a dosť
veľké srdce na to, aby ju aj chcel dokončiť.
Náš domáci pluk, peší pluk 67, žne na severnom bojisku vavrín za vavrínom a zaslúžene prispieva k večnej sláve 9-tych vlastibrancov.400 Hoc na to nemajú meno, aj oni
sú vlastibrancami. Svätý hnev ochraňujúci vlasť im v lese Rostoki pri [lokalite] NovoPoczajew posilnil srdcia, zocelil paže, aby ruské hordy viac nemohli pustošiť Uhorsko.
Šarišská župa je pyšná na svojich synov bojujúcich v zákopoch, ktorí zadržali útoky päťnásobnej presily, zásluhy ktorých osobitne uvádza aj úradné vojenské hlásenie.
Akcia obnovenia obcí zničených Rusmi čulo napreduje. Stavebné práce prebiehajú
plným nasadením. Doposiaľ sa postavilo, resp. je vo výstavbe 511 domov. Na prácach
pracuje 1000 zajatcov, 45 vojenských povozov, štyri nákladné autá a 250 majstrov najatých z územia štátu, šetriac tým podľa možnosti tamojší ľud, aby mohol všetku energiu
vložiť do poľných prác.
S radosťou môžem konštatovať, že aj v dôsledku tohto sa ukončili poľné práce
v kraji zničenom Rusmi a tamojšia úroda sa ukazuje byť dobrou, takže bieda, možno to
povedať, už prestala.
Oznamujem, že vďaka intervencii Jeho Urodzenosti pána hlavného župana krajinský
Vojnový podporný výbor uvoľnil formou podpory na pokrytie vojenských a vojnových
škôd úradníkov župy 647 000 korún. Suma bola rozdelená medzi poškodených úradníkov, tam, kde je to najnaliehavejšie [?].   
Vojnová podporná práca sa v uplynulom štvrťroku významne zväčšila a zlepšila.
Štátna podpora sa stane čoraz viac jednotnejšou a dokonalejšou. Zdolá tak tie ťažkosti,
ktoré nevyhnutne idú s každou novou a do života rýchlo uvedenou činnosťou. S ohľadom na to, že poľnohospodárske práce umožnili veľkej časti obyvateľstva to, aby mohlo
prežiť aj bez podpory alebo len s menšou podporou, veľmi významnú časť štátnych podpôr znížili alebo zrušili.
Župný ústredný podporný výbor ako aj miestne podporné výbory poskytujú vo veci
štátnej podpory stránkam potrebné informácie. Vlastnú prácu, ktorá sa uskutočňuje na
úradoch, vykonávajú ony; tú pomocnú spoločensky prospešnú činnosť, bez ktorej nie je
možné riešiť ťažké otázky podpory. Tie v jednotlivých konkrétnych prípadoch vyžadujú
reálne štúdium okolností. Okrem toho ústredná podporná komisia do svojho programu v uplynulom štvrťroku prevzala aj stálu podporu aktívnych vojakov. Tým sa podarilo
jednu z najťažších čiastkových otázok podpornej záležitosti aspoň ako-tak vyriešiť. V súčasnosti výbor poskytuje podporu rodinám 64 aktívnych vojakov.
Ďalší kladný posun zaznamenal ústredný podporný výbor v uplynulom štvrťroku
pri intenzívnom riešení veci vojenských invalidov. Výbor pre každého jedného vojnového invalida vymenúva poručníka patriaceho k inteligencii. Zostavil kmeňovú knihu
vojnových invalidov, v ktorej sú do najmenších podrobností zaznačené všetky konkrétne okolnosti invalida. Ústredný výbor doposiaľ podrobne preskúmal záležitosti 136
vojnových invalidov. Tam, kde to bolo potrebné, poskytol materiálnu podporu alebo
preddavok, vymohol urýchlené poukazovanie finančných prostriedkov, zaobstaral im
400 Ide o košický 9. vlastibranecký (honvédsky) peší pluk.
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priemyselné, respektíve hospodárske artikle a ich rodinám šijacie stroje. Sprostredkoval
pre vojnových invalidov potrebné pracovné príležitosti, ich ďalšie vzdelávanie a poskytnutie umelých končatín. Vo svojich obežníkoch sa zároveň usiluje o to, aby vojnoví
invalidi vo všetkých svojich záležitostiach nachádzali tú morálnu a materiálnu podporu,
na ktorú majú od spoločnosti oprávnený nárok.
Ústredný podporný výbor doposiaľ pri 1112 položkách poskytol dokopy 21 019 K,
41 hal. podpory. V jeho fonde je nateraz ešte 8669 K, 28 hal.
V súlade s akciou župného podporného výboru ide krásna činnosť sirotskej stolice župy v záujme vojnových sirôt. Pri sirotskej stolici Šarišskej župy je evidovaných
327 vojnových sirôt po 142 hrdinsky padlých. Spomedzi týchto je pri svojich matkách
umiestnených 306, pri príbuzných 12, 3 sú v Amerike, 1 v ruskom zajatí [?], umiestnenie
5 ešte nie je vyriešené.
Aby bolo možné vo veci početných vojnových sirôt pomôcť aj nad rámec štátneho
zaopatrenia, župná sirotská stolica iniciovala založenie zbierkového fondu na podporu
vojnových sirôt. Stav tohto fondu je k 24. júlu tohto roku 12 878 K, 33 hal.
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 132.

89 Zobrazenie vpádu ruskej armády do Šariša v dobovej maďarskej propagandistickej

brožúre Sáros földje 1914 – 1915, ktorej autorom bol Viktor (Győző) Dvortsák (úryvok)
[...]

29-ho novembra 1914, v zamračené, skoro zimné popoludnie rachot pušiek zavracia späť poštové auto usilujúce sa dostať z Vyšného Svidníka do Bardejova.401 Kozáci ho
donútili k návratu. Rusi sú v šarišskom kraji...
Po obsadení Czeremcha-Verchu, miestne najvyššieho bodu pohraničného horstva,
predné hliadky ruských síl, valiacich sa od Ożennej, Grab-Radocyny, obsadzujú obce
Nižná Polianka a Hutka, po tom, čo náš 9. zbor brániaci hranicu ustúpil.
Dukliansky priesmyk proti ruskej presile úspešne bráni hrdinský 3. zbor, ale ústup 9.
zboru ho prinúti k tomu, že svoje postavenia opustí, aby ustúpil smerom na Giraltovce.
30-ho novembra sa do ruských rúk dostáva Zborov, prastaré sídlo Rákociovcov.
Postup Rusov je konštantný. Nasledujúceho dňa – 1-ho  dec. hlási svoj pád už aj Bardejov.
1-ho decembra p. p.402 o 10 hodine dosahuje prvá predná hliadka mesto Bardejov.
Naši sa usilujú zadržať Rusov pripravujúcich sa prekonať vody Tople. Prudký boj sa vyvinie hlavne na vrchu Kalvária. Nepriateľ ale vykoná od Richvaldu obchvatný manéver, na
čo naše oddiely ustúpia.
401 Všetky, aj ďalej uvedené miestne názvy, boli publikované v dobových maďarských (zmaďarizovaných) tvaroch.  
402 Predpoludním.
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Prudký boj prebieha aj o rozpadávajúci sa vstup do mesta Bardejov od Zborova.
V ňom sa vyznamenal žandársky oddiel pod velením žandárskeho nadporučíka Miklós[a]
Stagel[a], ktorý vznikol z mužstva hliadok ustúpivších z už obsadeného územia župy.
Bitka zúri 4 hodiny. Ale presila aj tu vytlačí naše oddiely. Slob. kráľ. mesto Bardejov
sa o 2 hodine popoludní dostáva do ruských rúk. Zo svojho úradu pribiehajúci mešťanosta Elemér Fekete po prvý raz rokuje s veliteľom Rusov, ktorí vtiahli do mesta.
V Bardejove rozvinie svoj tábor veliteľstvo jednej [nepriateľskej] pešej brigády.
2-ého decembra je v ruských rukách už celý vyšnosvidnícky okres a veľká časť bardejovského. V nasledujúcich dňoch mesto Bardejov a 125 obcí župy sa dostane do
ruských rúk. A teda z vyšnosvidníckeho okresu 60 obcí, bardejovského 58 a z giraltovského 7 obcí.
Do ruských rúk sa dostali:
a) vo vyšnosvidníckom okrese:
Nižný Komárnik, Nižná Pisaná, Nižná Jedľová, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nižný Svidník,
Krajná Bystrá, Belejovce, Duplín, Cigla, Šarišské Čierne, Dubová, Dlhoňa, Dobroslava,
Vyšná Pisaná, Cernina, Vyšná Jedľová, Vyšný Komárnik, Vyšný   Mirošov, Hunkovce,
Vyšný Orlík, Vagrinec, Rakovčík, Vyšný Svidník, Jurkova Voľa,   Hrabovčík, Kapišová,
Gribov, Mestisko, Svidnička, Havranec, Kurimka, Medvedie, Oľšavka, Vislava, Kečkovce,
Korejovce, Krušinec, Kožuchovce,   Krajná Poľana, Ladomirová, Príkra, Miroľa, Nová
Polianka, Vápeník, Mlynárovce,   Potoky, Pstriná, Rovné, Bodružal, Kružlová, Šarbov,
Šemetkovce, Suchá,403 Stročín, Tisinec, Krajné Čierno, Krajná Porúbka, Roztoky, Vyškovce.
Spolu 60 obcí.
b) V bardejovskom okrese:
Nižná Polianka, Nižná Voľa, Zlaté, Nižný Tvarožec, Bardejovská Nová Ves,404 Beloveža,
Brezovka, Becherov, Bogliarka, Jedlinka, Cigeľka, Andrejová, Richvald, Stebník, Stebnícka
Huta, Komárov, Frička, Vyšná Voľa, Vyšná Polianka, Vyšný Tvarožec, Sveržov, Gaboltov,
Gerlachov, Hrabské, Hažlín, Hervartov, Dlhá Lúka,405 Hutka, Vaniškovce, Chmeľová, Livov,
Kurov, Kríže, Lukavica, Kľušov, Kružlov, Lenartov, Kobyly, Lukov, Malcov, Mikulášová,
Ondavka, Ortuťová, Hrabovec, Rešov, Regetovka, Rokytov, Šašová, Krivé, Smilno, Šiba,
Lipová, Mokroluh, Tarnov, Venecia,406 Varadka, Petrová, Zborov. Spolu 58 obcí.
c) V giraltovskom okrese:
Beňadikovce, Kučín, Radoma, Okrúhle, Kurima, Šarišský Štiavnik, Dubinné. Spolu 7 obcí.
V smere od severozápadu na juhovýchod Obručné – Hertník – Uhorské Raslavice –
Slovenské Raslavice – Giraltovce predstavujú líniu, ktorú Rusi dosiahli do 8-ho decembra.
Orgány verejnej správy vyšnosvidníckeho, bardejovského a giraltovského okresu
prichádzajú do Prešova a v prastarom sídle župy pokračujú vo svojej činnosti, ktorá sa
zameriava hlavne na opateru o obyvateľstvo, ktoré utieklo z obsadených území. Veľké
403
404
405
406

V súčasnosti súčasť obce Vladiča.  
V súčasnosti miestna časť Bardejova.
V súčasnosti miestna časť Bardejova.
V súčasnosti časť obce Lukov.
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vzrušenie je aj v Prešove. Obyvateľstvo ovláda veľký nepokoj. Prestrašené tváre utečencov, ich premrštené rozprávanie prinútia najmä zámožnejšie obyvateľstvo, aby opustilo
mesto.
Obchody sa zatvárajú. Pocit neistoty si sadá na duše. József Faragó, kráľ. radca
a mešťanosta upomína na pokoj obyvateľstva, ktorého tri štvrtiny aj tak zostali doma
napriek tomu, že orgány spravodlivosti zastavujú svoju úradnú činnosť a svoje sídla presúvajú do Miškovca.
Veliteľstvo 9-ho zboru rozvinie svoj hlavný stan v Kapušanoch, veliteľstvo 3-ho
v Prešove. Obraz mesta sa úplne zmení. Ťažké hodiny viažu každého k domovu. Na ulici
sú ťažké ťažné vozy, hrmotiace autá sa jeden druhému vyhýbajú. Aj autá Červeného
kríža sa náhlia sem a tam. Šarišská župa prežíva ťažké hodiny skúšky.  Úrady verejnej
správy – s hlavným županom [menom] István Szinyei Merse a podžupanom, kráľovským
radcom [menom] József Tahy na čele – si bez ochabovania plnia svoje povinnosti. V prvých minútach po zdesení ale napätie čoskoro začína poľavovať. Ulice na druhý deň, na
tretí deň akoby si vzali pokojnejšiu tvár. 2 – 3-ho decembra Prešov vidí nastupujúcich
vlastibrancov. Obávané oddiely. Ale pohľad na nich je taký, sťaby nádej a pokoj mali
ovládnuť ustarostené duše.
Uhri.407 Veselo, nôtiac si idú smerom ku Kobylám a Marhani, odkiaľ počuť dunenie
diel každý večer do Prešova. Aj zajaté ruské oddiely privážajú cez mesto. Prvých ale nie
posledných ruských zajatcov. Prvý je oddiel 20-nikov žandárskeho strážmajstra Sándora
Berghauera, ktorý sám v Giraltovciach zajal 20 osôb ruského sibírskeho 46. pluku.408
Obecenstvo úfajúcej sa ulice zvedavo hľadí na statných mládencov v kožušinových baraniciach, ktorí šťastne, pomaly kráčajú po asfalte širokej Hlavnej ulice.
V meste zostáva otvorená jediná reštaurácia. Administratívny zbor v župnom dome
eviduje proviant v zvláštnej knihe.
Tak plynie ťažkých 8 dní... 1914. 8-ho svitne Šarišu nezabudnuteľný deň radosti.
Ofenzíva našich vojsk obracia na útek a prekáža v ústupe Rusom, ktorí sa usilujú pomôcť
svojim druhom zvieraným v tom čase v bitke zúriacej pri Limanowej.
V noci 9-ho náhliac sa ustupuje z Bardejova posledný Rus. Totiž kdeže! Po stovkách poschovávaní v pivniciach a na povalách čakajú naše postupujúce vojská, aby sa mohli vzdať.  
Lúčiaci sa ruský generál sa nechá mešťanostom Elemér[om] Fekete[m] odprevadiť
až po Kúpele a kladie mu na dušu, aby na mesto dával dobrý pozor, pretože sa na ruské
Vianoce vráti. A potom už definitívne...
Robil si na ten čas aj plány na veľký fašiangový bál. Z Kúpeľov poslal mešťanostu
naspäť v sprievode jedného kozáka. Nie zo zdvorilosti. Výlučne preto, aby koňa daného
pod neho, priviedol späť.
9-ho dec. ráno pod kopytami husárskych koní duní rímsky trh [?]409 mesta Bardejov.
11. dec. je šarišský kraj znovu slobodný. Úrady verejnej správy sa vracajú na svoje
miesta. Celá župa plesá. Stovky telegramov zvolávajú utečencov naspäť.
407 Preložiteľné aj ako Maďari.
408 Ide vzhľadom na predchádzajúce informácie o nie celkom presnú štylizáciu.
409 Ide o miestny názov, ktorý sa v práci vyskytuje opakovane.  
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Ale ledva uplynú dva týždne, znova oťažieva chod času nad Šarišom. Na krídla sa
vznesú zlé správy. Znovu sa blíži ruský des k severovýchodným hraniciam Šariša. A Boh
vie, aj tak nejaká tušená istota naberá silu v dušiach, ktoré počínajú ochabovať. Akoby
sa srdce Šariša po vystátom vyprobovaní bolo bývalo zacelilo. Na chýr o ruskom približovaní sa nik neuteká. Ba aj vzdialivší sa, sa pomaly vracajú.
Na vianočný štedrý večer Rusi pokrývajú paľbou haličské obchodné centrum Dukla,
ležiace od hraníc Šariša len na 16 kilometrov.
Naše vojská – ako to píše dobové hlásenie – sa sťahujú na hrebene Karpát. Hlavný
veliteľ ruskej armády Ratko Dimitriev410 táborí v Jasle. Tu snová svoje plány: na vpád do
Uhorska cez priesmyk Dukla. Rusi sa druhýkrát zjavujú v šarišskom kraji 29-ho decembra. Tentoraz akoby bol tlak viac sústredený na Duklu.
Počas druhého vpádu sa do ruských rúk dostali:
a) vo vyšnosvidníckom okrese:
Nižný Komárnik, Nižná Pisaná, Nižná Jedľová, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nižný
Svidník, Krajná Bystrá, Belejovce, Duplín, Cigla, Šarišské Čierne, Dubová, Dlhoňa,
Dobroslava, Vyšná Pisaná, Cernina, Vyšná Jedľová, Vyšný Komárnik, Hunkovce, Vyšný
Mirošov, Vyšný Orlík, Rakovčík, Vagrinec, Vyšný Svidník, Hrabovčík, Jurkova Voľa,
Gribov, Mestisko, Svidnička, Havranec, Kapišová, Kurimka, Medvedie, Oľšavka, Vislava,
Kečkovce, Korejovce, Krušinec, Kožuchovce, Krajná Poľana, Ladomirová, Príkra, Miroľa,
Nová Polianka, Vápeník, Mlynárovce, Potoky, Pstriná, Rovné, Bodružal, Kružlová,
Šarbov, Šemetkovce, Suchá,411 Stročín, Tisinec, Krajné Čierno, Krajná Porúbka, Roztoky,
Vyškovce. Spolu 60 obcí.
b) v bardejovskom okrese:
Nižná Polianka, Becherov, Jedlinka, Stebník, Stebnícka Huta, Vyšná Polianka, Hutka,
Chmeľová, Mikulášová, Ondavka, Regetovka, Smilno, Lipová, Varadka, Zborov. Spolu 15
obcí.
c) v giraltovskom okrese
Beňadikovce, Okrúhle, Kožany, Radoma, Šapinec,412 Šarišský Štiavnik, Dubinné, Valkovce.
Spolu 8 obcí.
[...]

Preklad z maďarského jazyka.     
DVORTSÁK, G.: Sáros földje 1914 – 1915. Eperjes : Kósch Árpád Könyvnyomtató-  
Intézete, 1916, s. 4 – 12.
410 Správne Radko Dimitriev (1859 – 1918). Informácie ohľadom jeho funkčného zaradenia nie sú
presné.
411 V súčasnosti miestna časť obce Vladiča.
412 V súčasnosti časť obce Okrúhle.
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90 Regionálny nábor civilných pracovníkov na exhumačné práce v zázemí v júni
1917413

Č í s l o     4601/ 1917
Vyhláška
V zmysle nariadenia podžupana Zvolenskej župy č. j. 4800/1917 dávam na všeobecnú známosť, že v súlade s prípisom košického Vojenského veliteľstva by bolo potrebné
kvôli rekonštrukcii vojnových hrobov využiť civilné pracovné sily.
Inšpektorát vojnových hrobov zriadil 9 pracovných oddielov, a to v Zborove,
Svidníku, Stropkove, Medzilaborciach, Humennom, Stakčíne, Užoku, Nižnom Vereckom
a v Strážskom. Tieto pracovné oddiely sa budú zaoberať exhumovaním rozptýlene ležiacich jednotlivých hrobov, presunom a organizáciou hrobov na nanovo konštituované
vojenské cintoríny z [pôvodných] cintorínov hrdinov, no a napokon prehľadávaním terénu na jednotlivých miestach.
Pracovné oddiely sa budú spoločne stravovať na vojenský spôsob, a takto budú
aj ubytované. Pracovný čas ráno od 6. – 12., popol.  od 2. – 6. hodiny, nedele a sviatky
voľno. Práca prebieha aj počas žatvy a po nej.
Vyzývam všetkých tých, ktorí sú ochotní vykonávať túto prácu, nech sa do 3. júla
(vrátane) t. r. hlásia so svojimi žiadosťami v mestskej kancelárii verejnej správy.
Banská Bystrica 23. júna 1917.
Za kráľ. radcu mešťanostu:  
							
Dr. József Kelemen v. r.
						h. v.414 hlavný notár
[odtlačok okrúhlej pečate mesta s erbom]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
508.  

413 Strojopis.
414 Neidentifikované skratky ponechané v pôvodine.
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III. Zo súkromnej korešpondencie a poznámok Slovákov –
príslušníkov rakúsko-uhorskej armády

91 Fotografická pohľadnica Jána Hrivnáka, pešiaka 13. poľnej stotiny trenčianskeho
pešieho pluku 71, ktorú odosielateľ napísal 12. augusta 1914415

Trenčín 12/ho Aug.
Milí rodičia! J. H.416
Už som dostav kartu od Vás a ešte Vám ja píšem na túto pohľadnicu, na ktorej je náš
cuk417 fotografovaný tak, ako ideme do války[,] krížom značený som ja[,] čiarkou značený
je náš kapitáň a pri ňom menší oficieri[,] takéto 4 cugy je jedna kompánia a 16 kompánií
je jedon regiment.418
Vojenské historické múzeum Piešťany (ďalej len VHM Piešťany), zbierka XXII, Písomnosti,
sign. 3/97.  

92 List zmobilizovaného domobranca Jána Bottu

419

1914

420

manželke Elene z 31. augusta

							Jolsva421 31. VIII [19]14
Ilonka milá moja!
Nevieš si ani predstaviť, ako je mi smutno, že som ešte ani jeden list od Teba nedostal
od[v]tedy, čo som odišiel zo Slaného, teda už skoro od 3 týždňov. Neviem ani, čo si
mysl[i]eť. Bojím sa, že si chorá alebo Mirinkovi,422 že je niečo, aj tak nebolo ešte zdravô,
keď som zo Slaného odchádzal. Ovšem týždeň ušiel, kým si dostala moju adressu, týždeň
trvá, kým zase Tvoj list príde sem, to je 14 dní, tak ale predsa len som už mal dostať list.
Každý deň si myslím, že ho už dostanem a kde nič tu nič. Už som aj Formánkovcom písal,
415
416
417
418

419
420
421
422

V texte sme zámerne ponechali pisateľom použité  tvary turčianskeho nárečia.
Skratka mena Ján Hrivnák.
Nemecký výraz vojenskej terminológie „zug“ (teda čata).
Je zaujímavé, že takáto pohľadnica (fotografia) s všeobecnými údajmi o organizácii pešieho pluku
a identifikáciou konkrétneho veliteľa jednotky na snímke nebola  vojnovou cenzúrou zadržaná.
Tento moment možno pripísať na vrub dátumu poslania pohľadnice, teda predbežnej absencie,
resp. nečinnosti tohto vojnového úradu.    
K problematike vojenskej služby Jána Bottu, v slovenskej poézii známeho aj pod pseudonymami
Ivan Krasko alebo Bohdana J. Potokinová, bližšie pozri: Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (ďalej len VÚA – VHA Praha), Kmenový list – Ján Botto (1876).
List sme ponechali so všetkými pôvodnými tvarmi, resp. drobnými gramatickými a pravopisnými
nedostatkami.
Jelšava.
V liste spomínané dieťa je budúci dôstojník československej a slovenskej armády Jaromír Botto.
K problematike vojenskej služby menovaného bližšie pozri: Vojenský archív – Centrálna registratúra  Trnava, Náhradný kmeňový list založený podľa nariadenia č. VV 7/1946, čl. 88 – Jaromír
Botto (1913).
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že čo sa vlastne stalo, že mi nepíšeš. Veď si snáď moje listy dostala, lebo veď som Ti
nepísal nič takého, čo nie je povolené písať. Zajtra Ti už budem telegrafovať, aby si mi
písala. Teraz čakám na vymenovanie. Keby ma vymenovali za poručíka, malo by to tú
výhodu, žeby som dostal hodne peňazí na dlaň, a takto musím svoje troviť. Ba dostala
by si ešte aj Ty na byt a pensiu, keby som vo válke zomrel. Navrhnutý som, nuž snáď
ma vymenujú. Píš mi obšírne, ako sa mi máte, čo robí Mirinko a vôbec všetko o sebe
aj o ňom. Formánkovcov pozdravuj. Starý pán snáď ešte žije. A Milo je ešte tam? Teraz
vraj už budú vlaky riadne chodiť, niekde budú už aj rýchliky. Ale v Slanom si snáď lepšie
ukrytá, ako by si bola tu. Budem potrebovať pozdejšie snáď aj kožuch, ale to Ti ešte
napíšem. Nezabudni mi poslať peniaze 200 korún. Srdečne si Ťa pozdravujem, objímam
a bozkávam, ako aj Mirinka.
Tvoj muž
Janko
[vlastnoručný podpis]
Adressa {B. J. népfelkelő III. hadtápszázad423
Jolsva424
Je večer a pijem mlieko, kým ešte mám.425
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Martin (ďalej len LA SNK Martin), sign. 75
CH 4.

93 List poľnej pošty šikovateľa v zálohe bratislavského pešieho pluku 72 Petra
Kompiša426 Ivanovi Thurzovi zo dňa 4. novembra 1914427

Prešporok, 4. nov. 1914
Drahí moji!
Sedím vo svojom kvartieli pri otvorenom obloku. Je krásny slnečný deň, na nebi ani
obláčka. Možno z posledných bozkov jesene. Dívam sa na Dunaj. Nevytŕčam hlavu z obloka, tak že nevidím prednú polovicu Dunaja, iba zadnú. V úzadí pár reštaurácií medzi
topoľmi a agátmi. Nevidím železného mosta ani parníkov, tak že Dunaj sa mi zdá byť jako
Váh alebo Orava, a letné reštaurácie jako drevené domky na pr. Záskalia. Aspoň mám
trochu ilúsie. Vlnky Dunaja skáču jako strieborné sopky, ktorých je na stá a stá. –
Chvalabohu, mám sa dosť dobre, len listy od rodiny mi chybia.
423
424
425
426

„B. J. [skratky priezviska a mena] domobranec III. etapná stotina“.
Jelšava.
Napísané na okraji listu rovnakým písmom a oddelené rukou napísanou čiarou.
Bližšie k osobnosti Petra Kompiša, ktorý, okrem iného, v roku 1919 pôsobil ako československý
vojenský policajt v Lučenci a aj ako vojnový spravodajca (počas bojov s Maďarskou republikou
rád), pozri: Biografický lexikón Slovenska, V, Km – L. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2013, s. 121 – 122. Takisto: VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 4.; Takisto:
KALVA, J. – KOMPIŠ, P.: Na slovenském bojišti, vzpomínky válečných zpravodajů. Praha : A. Neubert, 1920.
427 List sme ponechali so všetkými jazykovými tvarmi použitými autorom.
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Zaujatý som až priveľmi. Okrem služby mal som 8 dní (z toho 5 karanténa [pre
nebezpečenstvo cholery]428 nebolo sa svobodno z kasárne ani pohnúť) dozor pri rekrútoch. Je ich novonarukovaných pri regimente asi 2800.
Bozkáva vás váš verný
					Peter
[vlastnoručný podpis]
LA SNK Martin, sign. 166 A 28.

94 Pohľadnica Janka Jesenského

Fedorovi Jesenskému zo dňa 2. januára 1915,
v ktorej menovaný informuje o svojom zaradení do pochodovej jednotky430
429

Trenčín, 2. I. 1915
Paklík s fotografiami som dostal. Ďakujem Ti srdečne za ne a i za cigary a ustávanie. Čo
som predvídal[,] stalo sa. Dnes ma zadelili do menetszázadu.431 Preč pôjdeme okolo 12.
Odpíšem Vám potom, že som odišiel. Bozkávam Vás srdečne všetkých a lúčim sa s Vami
na papieri, keďže sa inakšie nedá. Keby len dal Pán Boh, aby sa čím skôr medzi Vás aj so
ženou zdravý navrátil. Adresu Vám potom zdelím. Predbežne je stará.
Váš Jano
[vlastnoručný podpis]  
LA SNK Martin, sign. 216 GE 34.  

95 List príslušníka 13. vlastibraneckého pešieho pluku Jozefa Krištofiča

adresovaný príbuzným 11. januára 1915

433

432

z frontu

P. P. J. K.434 Milí rodiče aj Manželko aj všetci domaci ja vás srdečňe pozdravujem dobre
zdravi vám všeckim ze srdca prajem ja chvala P. Bohu zdraví sem a na vedomi vam dávam
že ja sem od vas. 10.ho Januara dostal naras 5. karet a 1. li [nedokončené slovo, zrejme
„list“] kterim sem se velmi potešil a síce pisane karti 2ho Decembra a 28. a 30.ho. a 1.
ho Januara a 1. pisana ot švagra Jakuba na tej ňeňi dátum. a List pisani ot otca 29ho
428 Hranaté zátvorky uvedené autorom.
429 K problematike vojenskej služby Janka Jesenského s dôrazom na obdobie prvej svetovej vojny
bližšie pozri: ČAPLOVIČ, M.: Janko Jesenský ako legionár. In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 2,
s. 107 – 110.
430 Obsiahla korešpondencia Janka Jesenského zahŕňajúca aj početné listy z obdobia prvej svetovej
vojny bola publikovaná v práci: PETRUS, P.: Listy Janka Jesenského 1, 1890 – 1918. Martin : Matica slovenská, 1989.  
431 V maďarskom jazyku „pochodová stotina“.  
432 Dokument bol súčasťou žiadosti manželky menovaného o vyhlásenie za mŕtveho, k čomu
skutočne došlo v roku 1925.
433 List, ponechaný v pôvodnej forme, je obsahovo napísaný pomerne dobre. Odhliadnuc od pravopisných, gramatických, štylistických chýb a nárečových tvarov v podstate vystihuje naratívne vektory vojnovej korešpondencie, ktoré sa objavujú aj u odosielateľov, ktorí mali so slovenským jazykom väčšie skúsenosti, aj profesijné.    
434 „Pochválen pán Ježiš Kristus“.
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Decembra pot znameňím A. ja sem vam Posledňi kartu pisal 6ho Januara a na vedomí
vam davam že čo mi pišete za urodu stim sem velmi spokojni natolko sem sam neratal
ket sem vidzel že sa horozni tak velmi kazili len to mja trochu zarmucuje ket mi žena piše
že mali Janko je trochu marod len vas prosim ket mi pišete dicki mi spomeňte jak je ja
oňho druhu starost mjet nemožem jasí pri mojich modlitbach kere možem vibavovat
dicki naňho aj na vas šeckich spomenem mi sme z ruska višli po vanočnich svatkoch
a sme sa vezli 3 dňi po masini a sem sme prisli 6ho januara a tu je naš ezred435 na
otpočinku nevim dokat vzemplinskej Stolici [chýbajúce sloveso] tu bi nam zle nebilo
len je tu moc bahna a v dzeravich Pajtoch nocujeme veru horko tu neňi to šecko nic
nerobi len ket na Pan Boh dobri da zdraví ostatňi je možna vidržat len to je smutne že
uš aj bíló[?] sa nás chitaju ke sa človek nemože tak čisto držat lebo aňi satu neňi a ketbi
aj uš bili uš to inši nebude a na vedomí vam davam že aj Pakel sem dostal 10ho Janua
kteremu sem sa tes potešil a za kteri vam ze srdca dakujem druhe vam pisat nemožem
aňi nevim a esli tu šecko napisane neňi čo bi ste sceli vjedzet tomi odpuscite lebo na
šecko si aňi hnet nezmislim ket tento list dostanete piste mi Ja vam pišem kolko možem.
S timto zaviram muj list ešče ras vas všeckich pozdravujem a dobre zdravi vám všeckim
vinšujem vá Zať Švagr a Manžel z Bohem do vidzeňa
List pisani 1915. I m 11. dňa.
Jozsef Kristofics
Sunkovina bola velmi plesňiva ale zato dobra436
MV SR ŠA Bratislava, f. Krajský súd Bratislava, FL, Vyhlásenie za mŕtvych, šk. 8.

435 Označenie výrazu pluk v maďarskom jazyku.
436 Prepis listu do súčasnej slovenčiny s ponechaním niektorých nárečových tvarov a doplnením
chýbajúcich písmen: „P. P. J. K. Milí rodiče, aj manželko, aj všetci domáci. Ja Vás srdečne pozdravujem, dobré zdraví Vám šeckým ze srdca prajem. Ja, chvala p. Bohu, zdravý sem a na vedomí
Vám dávam, že ja sem od Vás 10. januára dostal naraz 5 karet a 1 li[st], kterým sem se velmi
potešil, a sice pisane karty 2. decembra a 28. a 30. a 1-ho januára a 1 písaná od švagra Jakuba,
na tej neni dátum a list písaný od otca 29-ho decembra pod znamením A. Ja sem Vám poslední
kartu písal 6-ho januára a na vedomí Vám dávam, že čo mi píšete za úrodu, s tým sem velmi
spokojný, nakolko sem sam neratal, ked sem vidzel, že sa hrozny tak velmi kazili. Len to ma trochu zarmucuje, ked mi žena píše, že malý Janko je trochu maród. Len Vás prosím, ked mi píšete,
dicki mi spomeňte, jak je. Ja oňho druhú starost mjet nemožem. Ja si pri mojich modlitbách,
keré možem vybavovat, dicki naňho aj na Vás šeckých spomenem. My sme z Ruska vyšli po vánočných svátkoch a sme sa vezli 3 dni po mašiny a sem sme prišli 6-ho januára a tu je náš ezred
na odpočinku. Nevím dokad v Zemplínskej stolici [...] Tu by nám zle nebylo, len je tu moc bahna
a v dzeravých pajtoch nocujeme. Veru, horko tu neni. To šecko nič nerobí. Len ked nám pánboh
dobrý dá zdraví. Ostatní je možna vydržať. Len to je smutné, že už aj bíló[?] sa nás chytajú. Ked
sa človek nemože tak čisto držat, lebo ani sa tu neni a ked by aj už byli [bili?], už to inši nebude.
A na vedomí Vám dávam, že aj pakel som dostal 10. januára, kterému sem sa tež potešil a za
který Vám ze srdca dakujem. Druhé Vám písat nemožem, ani nevím a esli tu šecko napísané
neni, čo by ste chceli vjedzet, to mi odpouscite, lebo na šecko si ani hnet nezmyslím. Ked tento
list dostanete, píšte mi. Ja Vám píšem, kolko možem. S týmto zavírám muj list. Ešče raz Vás
všeckých pozdravujem a dobré zdraví Vám všeckým vinšujem. Váš zať, švagr a manžel. Zbohem!
Dovidzeňa! List písaný 1915, I. m 11. dňa. Jozsef Kristofics, Šunkovina bola velmi plesnivá, ale
zato dobrá.“
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96 List poľnej pošty zmobilizovaného domobranca – výtvarníka Jaroslava Augustu

437

Hane Gregorovej z 24. januára 1915

438

Milostivá paní!

24/I [1]915

Zadivíte sa asi, kdo Vám to píše, keď od pôl roka moja stopa sa stratila. Válka strhla i mňa
do prúdu. 5 mesiacov strávil som v poli. Teraz som v nemocnici v Biale, už 3 týždne, pred
tým ležal som v Krakove na zapálenie pohrudnice. Ačpráve často vzpomnul som si na
krásne Slovensko a moje obľúbené Tatry, v tom zmätku a ruchu všeobecnom nenašiel
som príležitosť k písaniu a ani chuti nebolo. – Človek stál sa úplne otupeným, apatickým
a úplne zdivel. Ani teraz ešte nie som schopný myšlienky – posúdite i zo slohu a pravopisu
– ostatne ani pred vojnou [preškrtnutý text v rozsahu troch slov] mojou silnou stránkou.
Tešilo by mňa zvedeť nejakú novinu od Vás, nekorešpondujem s nikým; Kernovi439 poslal
som 2 – 3 karty, ale neodpovedal, akiste nedostal jich. Obávam sa, že i Váš p. manžel
musel rukovať, aspoň raz sme sa v Lučenci stretli na cvičeniu. Známych druhých tiež
isto [nečitateľné slovo v rozsahu štyri písmená]. I naša malá družina maliarska bude
roztrúsená teraz po svete, Kerna tuším odviedli, možno i Mallého. – Daj Bôh, aby sme
sa čo skoro dočkali konca a vo zdraviu.
Srdečne Vás i všetkých známych pozdravuje
Jar. Augusta
[vlastnoručný podpis]
LA SNK Martin, sign. 43 A 5.

97

List poľnej pošty slobodníka 4. čaty, II. stotiny banskobystrického 16.
vlastribraneckého pešieho pluku menom Ján Filipča440 Oľge Vranej z 28. februára 1915
1915. febr. 28.
Oľa!

Konečne pribral som sa zase k písmu. Som stále zaujatý. Náhlime sa s vyhotovovaním
silných zákopov. Život je tu opravdu romantickým. Ráno oveje človeka zdravé povetrie,
do dňa okraje telo pod teplom jarého slnka a pod večer búrlivý súmrak zaháňa ťažkú
únavu dňa – pri čom žalúdok té najfantastickejšie sníčky sníva. Aby ale romantismus tak
divokým nebol, robím si telu pohodlie tak dobré, že ešte aj „na posteli“ spím. Totiž –
našiel som boky z postely a tie som strčil pod slamu. Ináče máme sa zlate. Rukobozk od  
[vlastnoručný, skrátený podpis krstného mena]
LA SNK Martin, sign. 133 G 23.
437 V rubrike odosielateľ je uvedené: „Jar. Augusta, Reservespital, Seminar, Biala, Galizien“. Kmeňový list menovaného bližšie pozri:  VÚA – VHA Praha, Jaroslav Augusta (1878) – Unterabtheilungs-Grundbuchsblatt (Kmeňový list).
438 Rukopis.
439 Ide o maliara Petra Júliusa Kerna. K vojenskej službe menovaného bližšie pozri kmeňový list: VÚA
– VHA Praha, Kmeňový list (Anyakönyvi lap), Peter Július Kern (1881).
440 K problematike tajného spolku Mor ho!, členom ktorého bol aj Ján Filipča, bližšie pozri: IZÁK, Ľ.:
Tajný spolok „Mor ho!“. Praha : Mazáč, 1929.  
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98 List poľnej pošty slobodníka 16. vlastibraneckého pešieho pluku Jána Filipču
Márii Dianiškovej z 9. marca 1915

[Ceruzou preškrtnutý názov miesta, resp. stanovišťa jednotky] 9. marec 1915
Dnes ráno mi guľka zlomila nohu ľavú pod kolenom. Dnes o 5-ej nás transportujú ďalej.
Hrozne trpím bolesťou. Potom viac. Pá  
[vlastnoručný, skrátený podpis krstného mena]
LA SNK Martin, sign. 133 G 16.

99

Kadet pešieho pluku 25 Vladimír Daxner441 v liste poľnej pošty zo 14. septembra
1915 informuje otca Samuela Daxnera o tom, že padol do ruského zajatia
14. sept. [1]915
Včera pri väčšej srážke upadol som do zajatia. Teraz sme pred odchodom do vnútra
zemi. O tom že kde nás povedú, nič nevedno. Možno cez Kijev.442
S Bohom
Váš Vlado
[vlastnoručný podpis]
LA SNK Martin, sign. 80 A 17.

100 List príslušníka rakúsko-uhorskej armády Juraja Šimka

manželke Anne z 11.
apríla 1915 pred odchodom na front napísaný maďarským pravopisom
443

Pécs 1915/ IIII.444/11ho
Draho miluvaná moia Ana, Poszledne moje slova Ti Písem amoim detom aj pretoho
otorom este neviem cso bude445 plakat miszim ket nateba ana moie detý miszlím davam
ti na [nečitateľný riadok v rozsahu piatich slov] Szpolu Setkich Domaczich lebo hadam
oczesztujeme kolo 20ho do Ohna tak vasz na boha porucsam asetko dobre vinsujem
Matka ktora szi opatruj tvoje Dietki spravnye Kim budes moczt zdrzsuj sa pachaneho
hriechu bude ti aj boch Napomoczi vidat sza nevidaj lebo nevies nacso padnes nase
mozole ktore zme szí spolu nadobudli drs szi. Dietki poriaku chudobne vichovavaj tak
Dietki Moje ktore szom vasz splogyiv boch vas pozsehnaj a opatruj vo vasich czesztach
441 K vojenskej službe Vladimíra Daxnera bližšie pozri: VÚA – VHA Praha, Služební výkaz – Vladimír
Daxner (1888); Takisto: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský
historický ústav, 2013, s. 48.
442 Kyjev.
443 Ide o poslednú zachovanú správu od Juraja Šimka. Úradne bol vyhlásený za mŕtveho v roku
1925.
444 Ide o kalendárny mesiac apríl.
445 Manželka odosielateľa bola v sledovanom období tehotná.
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Dekolvek sa budete obracaty. Poszledne moje Napominanya lebo nyemam csaszu
viaczej pisat boch nasz opatruj vmenye mojom
vas otecz Simko Juraj [vlastnoručný podpis]
Cztite a pamatajte na moje Napominania Tak vasz este raz zo szrcza pozdravujem  na
boha porucsam
Tak Nech Boch opatruje poszledne Moj szlova zbohom gyeti vas otecz Vam dobre
prajuczi
Z pozdravom
Simko György
[vlastnoručný podpis]
Na moje napominanje
nezabudajte
zbohom446
Dokument v zbierke Mgr. Juraja Šimka, PhD.447

				

446 Prepis listu do súčasného slovenského jazyka s ponechaním niektorých tvarov liptovského
nárečia a doplnením chýbajúcich písmen: „Drahomiluvaná moja Anna!  Posledné moje slová Ti
píšem a mojim deťom, aj pre toho, o ktorom ešte neviem, čo bude. Plakať misím, keď na Teba
a na moje deti myslím. Dávam Ti na [nečitateľný riadok v rozsahu piatich slov] spolu šetkých
domácich, lebo hádam odcestujeme kolo 20-ho do ohňa. Tak Vás na Boha porúčam a všetko
dobré Vám vinšujem. Matka, ktorá si, opatruj svoje dietky správne. Kým budeš môcť, zdržuj sa
páchaného hriechu, bude Ti aj Boh na pomoci. Vydať sa nevydaj, lebo nevieš, na čo padneš.
Naše mozole, ktoré sme si spolu nadobudli, drž si. Dietky poriadku chudobne vychovávaj. Tak,
dietky moje, ktoré som Vás splodiv, Boh Vás požehnaj a opatruj vo Vašich cestách, kdekoľvek sa
budete obracať. Posledné moje napomínania, lebo nemám času viacej písať. Boh Vás opatruj
v mene mojom. Váš otec Šimko Juraj. Ctite a pamätajte na moje napomínania. Tak Vás ešte raz
zo srdca pozdravujem, na Boha porúčam. Tak nech Boh opatruje posledné moje slová. Zbohom, deti moje. Váš otec Vám dobre prajúci. S pozdravom Simko György. Na moje napomínanie
nezabúdajte. Zbohom.“   
447 Za poskytnutie kópie tohto súkromného dokumentu a ďalších informácií vďačíme spomenutému vojenskému historikovi a pravnukovi pisateľa listu Mgr. Jurajovi Šimkovi, PhD.
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101 List poľnej pošty poľného kuráta Ignáca Grebáča
T. Kovács[ovej] do obce Kysáč na Dolnej zemi

449

448

z 4. augusta 1915 adresovaný

4. aug. 1915.
Terezka!
Som v malej dedinke blízko bojovnej línie. Dobrosrdečný učiteľ tunajší poskytnul mi
malý kútik, kde si môžem odpočinúť. Sedím pri malom stolíku a počúvam hudbu diel. Je
ona strašná, ale som si už na ňu navyknul. Podvečer vše si otvorím okienko a pozieram
do malej záhradky plnej kvetami. Tie nepohubili rusi. Tak dobre je na ne sa pozierať pri
hudbe večera. Tak mnoho mi hovoria, šeptajú. Myseľ moja zaletá ku mojim milým, známym. Ach[,] Bože veď je tu už hnedky rok, čom som bol v Kysáči!
Čo máte nového? Kartu Vašu som obdržal – ovšem blúdila mnoho. Srdečný pozdrav
Vám i Vaším milým rodičom. No a Julča jako?
Ignác
[vlastnoručný podpis]
LA SNK Martin, sign. 130 AJ 1.

102 Pohľadnica príslušníka rakúsko-uhorskej armády Jozefa Skoteka

zamestnancovi Páričkovej tlačiarne v Ružomberku Dušanovi Šulcovi z 9. septembra 1915
450

Vo Vizoviciach 9. IX [19]15
Pane Šulc!

[dopísané ceruzou]: Srdečný poz. p. Fabric.

Posielam Vám na pamiatku našu podobenku. Práve dňa 3. t. m. som dostal ešte desať
kúskov, tak aj na Vás som pamätal. Odpusťte, že som Vám tak dlho nepísal. Veď už sa
mne nechce ani žiť – kedy len tomu bude konec. Hrozný osud ma postretol, snáď to ani
už nevydržím. Som celý nervózny. Všetci na mne zabúdate! Ani len slôvkom nepotešíte
človeka. Z Prešporka som nedostal odpoveď, prišiel list nazad. Vari majú inú adresu?
A čo u Vás nového? Ako sa máte. Pozdravujem Vás i všetkých.
Skotek
[vlastnoručný podpis]
Prosím Vás, kedy už len bude po tom? Veď už sa vari ani nedočkám vyslobodenia. Snáď
o krátky už čas odídem do poľa – avízo už máme tu.
VHM Piešťany, Zbierka XXII, Písomnosti, sign. 7/97.  
448 V rubrike odosielateľ je uvedené: „Ignác Grebács, feldkurat, k. u. k. feldspital 9/4, FELDPOSTAMT 158“.  Kmeňový list menovaného bližšie pozri vo VÚA – VHA Praha. Bližšie pozri takisto dokument č. 141.
449 List sme ponechali v pôvodine so všetkými autorom použitými tvarmi.
450 K osobnosti Jozefa Skoteka bližšie pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku
1990), V. zväzok, R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 273.
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103

List Dušana Kardossa451 z 3. decembra 1915 adresovaný advokátovi
a národovcovi Andrejovi Hanzlíkovi s informáciami o priebehu vojenskej služby pri
pešom pluku 25
Lučenec 3/XII 15
Kossut452 Lajos út 25
Drahý krstný tata!
Myslím, že Ti bude povedomé, krstný tata, čo sa to s mojou drahou mamičkou a mňou
tohoto roku robilo! Po jednoročnej väzbe, bol som konečne v nedeľu 28. novembra
z väzenia prepustený,453 ponevádž však som bol pri assente v júni odvedený, priviedli
ma z Brna zrovna sem do Lučenca, kde som bol k 25. peš. pluku pridelený. Keď som
tedy na tej vojne, chcel by som si zároveň i svoju pravidelnú voj. službu odbaviť, aby
som prípadne po vojne nemusel ešte raz slúžiť. Za tým účelom, chcem sa dať aktivovať,
ovšem že ako jednoročný dobrovolník. Aby som sa o veci informoval, bol som dnes na
okresnom doplňujúcom velitelstve, kde mi ochotne poradili. Medzi dokumenty, ktoré
odo mňa budú žiadané patrí tiež „Eintrittsschein“ čili „Belépési bizonyítvány“ (egyévi
önkéntesnek 23. sz. minta).454 Nuž by som mal k Tebe veľkú prosbu, keby si mi ho
laskave obstaral čo najskôr v Bystrici u politického úradu (Stuhlrichter), lebo tak mi bolo
v kancelárii poradené, že tak sa to dá najskôr spraviť!
Táto vojenčina sa mi ešte dosť páči, len keby tak veľké blato nebolo a potom mám moc
práce a málo času, tento list píšem o ¼ 12 večer, aj som veľmi ustatý od pochodov!
                                                 Bozkáva Ťa Tvoj Dušan Kardoss
                                                      I. R. 25. III. Comp – 43.455
LA SNK Martin, sign. 26 B 31.456

451 Dušan Kardoss (v niektorých dokumentoch a publikáciách označovaný aj ako Kardoš), narodený
8. augusta 1897. Po prevelení na front bol 29. júla 1916 zajatý ruskou armádou. Už 4. augusta
1916 vstúpil do československých légií v Rusku, zaradený do čs. streleckého pluku 1 „Mistra Jana
Husi“ v hodnosti strelca. Padol pri prieskumnej akcii 8. novembra 1916. Posmrtne vyznamenaný.
Bližšie pozri: VÚA – VHA Praha, Dušan Kardoš (1897), f. KLEG; Takisto: Dušan Jaroslav Kardoss:
Na pamiatku 10. výročia jeho hrdinskej smrti. Praha : Nezávislá jednota čsl. legionárov, b. r.  Pozri
takisto dokument č. 104.  
452 Správne „Kossuth“.  
453 K prípadu bližšie pozri: KRIŽKO-KARDOSSOVÁ, D.: Z dôb utrpenia. Turčiansky Svätý Martin :
Nákladom vlastným, 1925.
454 Preklad z maďarského jazyka: „Vstupné osvedčenie, vzor č. 23 pre jednoročného dobrovoľníka“.
455 „Peší pluk 25, III. stotina – 43“.
456 V liste sú dve ceruzou dopísané poznámky („Dušan Kardoš“ na prvej strane a „† vo válke →“ na
druhej strane pri mene).  
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104 Z frontového denníka Dušana Kardossa – príslušníka pešieho pluku 25

457

[...]
1. 2. VII. 1916 sobota. Noviny mi prišly. Včera navštívil som doobeda Jančiho
Ďurišku458 na baonskmde,459 poobede som sa bol umyť na jazierku za frontou, veď
som sa už týždeň neumýval a [som] zarastený ani Ezau,460 nasbieral som hrúzu
krásnych jahôd, z ktorých som mal detskú radosť, pri tom mi guľka okolo hlavy
fikla. Na fronte bolo pomerne ticho, len večer pušky páckajú. Zostal som doma s p.
frajtrom. Ostatní šli, ako vždy, na arbeit cez celú noc. My sme išli o 12 tej spať si
ľahli. Vtedy nám prišli dvaja noví od Lucku, kde mali Rusa zastaviť.
Od p. f. Prudkého a tatu dostal som dopisnice. [napísané bokom na okraji, kolmo
na zvyšok textu].
2. VII. nedeľa. Spal som do 10 tej. Na ráno ku káve, ktorá býva výborná, som už
chleba nemal. Pozdejšie mi [nečitateľná skratka v rozsahu dvoch písmen] Duhan poslal
porciu chleba za 1 K. O 10 tej som šiel k [nečitateľná skratka v rozsahu dvoch písmen]
Ďuriškovi. Fasoláš461 prišiel o 3 tej; chlieb, rum, doháň, zápalky. P. kaprál, p. frajter a ja
čítali sme si svoje zkúsenosti z vojny. Na fronte bolo ticho až teraz o ½ 7 pop[oludní]
začínajú kanóny herbelovať.[?] Popoludní letelo lietadlo, neviem čie aj šrapnelovali naň
ale ho netrafili. Ustavične len bijú naši na ľavú stranu, tu bum – bum – bum – bum. V tú
chvíľu je počasie veľmi krásne, nikde ani obláčka a tie škovránky to čviriká, nič si z vojny
nerobí. Sedím nad našim futsárkom462 do švarmového463 zákrytu slniečko svieti a počajovské464 veže žiaria vo svojom zlate. – Ruské kanóny sa ohlásili pam, pam, pa, pa, pam,
pam, pa. – A teraz granáty, len tak sa kudlí na ľavo pri hore. ¼ 8 letelo ruské lietadlo,
krúžilo ani jastrab nad našimi kanoniermi a potom [odletelo] domov sprevádzané našimi šrapnelmi, ktorých bolo asi 20. Ale uniklo. Ticho je všade. Idem si Bibliu čítať lebo je
nedeľa. –
[...]  
Národná banka Slovenska, Múzeum mincí a medailí Kremnica, sign. 1978/361.465
457 Dokument je písaný ceruzou bez očíslovania strán. Obsahuje rozličné záznamy a poznámky na
dokopy 58 zachovaných stranách. Je vedený od 1. júla 1916 do 5. augusta 1916. Pri jeho prepise sme ponechali pôvodný pravopis so všetkými chybami. Ide o nesmierne zaujímavý prameň
vzhľadom na pomerne malý počet zachovaných denníkov Slovákov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády.
458 Spomínaný Ján Ďuriška prvú svetovú vojnu prežil. Ako príslušník československého pešieho
pluku 25 je evidovaný v apríli 1919. Bližšie pozri: VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 4.
459 Z nemeckého jazyka veliteľstvo práporu.
460 Biblická postava.
461 Fasovanie, teda odber stravy.  
462 Presný význam slova prevzatého z maďarského jazyka, nebol predbežne identifikovaný. Zrejme
súvisí s druhom zákopu.
463 Z nemeckého „schwarm“, teda roj.
464 Ide o mesto Počaiv, v súčasnosti na Ukrajine.
465 Za poskytnutie kópie tohto denníka úprimne vďačíme Mgr. Martinovi Chmelíkovi z uvedeného
múzea.
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105 Posledný list rakúsko-uhorského vojnového zajatca menom Štefan Kozel

466

manželke bývajúcej v obci Svätoplukovo

467

datovaný 25. februára 1916

Samarkand 1916 roku II/25ho
Moja najmilejsa zena ja som verú choraví uš više 5 mesácóv Pozdravujemvas šetkích
vespolek aj boskávám tvoj verni muž aj vasz otec az dosmrti Teda mipošli 100 korún po
telegrámi ják moj list dostanes[.]468
Moj atres Kozel Istvan kriegesfangene[.]469
Szamarkand Azsia                                                Kozel Istvan
MV SR ŠA Nitra, f. Krajský súd Nitra, šk. 216.

106 List vojnového zajatca Jozefa Gregora – Tajovského

manželke z 3. apríla 1916,
napísaný na vytlačenom korešpondenčnom lístku pre zajatcov v tábore Darnica471
470

3 / 4 1916
Milá mamička moja, keď ma smútok nadíde, že ďaleké naše svidanie;472 keď ma preto
zúfalosť chyce a rozbolí hlava, zmúti sa um: odkladám všetko iné a vytiahnem si Tvoje
listy. Aké šťastie, že ich mám! Bez nich bol bych sa už utrápil. Vytiahnem a čítam si,
čítam a hneď sa mi zazorí, svitne. Z takej jasnej nálady pozdravujem si Ťa v duchu často,
prečasto. Som slabý, ale zdravý. Starajú sa o mňa rodáci už až zbytkom. Korman prvý,
ale všetci i tí, čo ma len včera poznali. Keby som už mal od teba slovíčko, a pomeroch
Tvojich, mohol by som i pracovať, učiť sa. Takto oči nad knihou, a myseľ u Teba. Píš mi
drahá, píš často a pozdrav rodičov, rodinu i priateľov. Ľúba Ťa Tvoj verný

466 Dokument bol neskôr priložený k žiadosti o vyhlásenie za mŕtveho, k čomu reálne došlo v decembri 1923.
467 Pôvodne Šalgov.
468 Prepis listu do súčasnej slovenčiny so zachovaním niektorých nárečových tvarov (bez uvedenia
adresy a iných formálnych náležitostí listu): „Moja najmilejša žena! Ja som veru choravý už vyše
5 mesácov. Pozdravujem Vás šetkých vespolek, aj bozkávam. Tvoje verný muž aj Váš otec až do
smrti. Teda mi pošli 100 korún po telegrame, jak moj list dostaneš. Kozel István“.  
469 Skomolený výraz z nemeckého jazyka, správne „Kriegsgefangene“.
470 Národnie noviny vo svojom vydaní z 20. januára 1916 priniesli nasledovnú správu o zajatí Jozefa Gregora – Tajovského: „Jozef Gregor, redaktor Národného Hlásnika, v zajatí. Ako narukoval
koncom júla 1915, Gregor už od augusta býval na severo-východnom bojišti v tuhých ohňoch.
Medzi Vianocmi a Novým rokom ešte písal domov o padnutí svojho mladšieho brata. Ale potom
nedobré chýry prichodili o ňom samom; poslaný mu balík prišiel nazpäť. Konečne vysvetlila sa
vec. Od 16. pluku krajinskej obrany, ku ktorému patril, pani Gregorová dostala 16. januára písaný
list, že 29. decembra padol do ruského zajatia. ´Pravdepodobne – stojí v liste –  vypovedaly mu
službu nohy´“. Bližšie pozri: Národnie noviny, roč. 47, 1916, č. 8, s. 3.   
471 Na hornej strane korešpondenčného lístka, vľavo od dátumu autor napísal svoje údaje v azbuke: „Josif Gregor Vojennoplennyj, Darnica, Černigovskaja gub“.  
472 „stretnutie“ (rusky).
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Jožko  
[vlastnoručný podpis]
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica – Literárne a hudobné múzeum, f. J. G. Tajovský,
sign. L – 532/ 96, ev. č. 12988.

107

List príslušníka náhradnej stotiny prešovského 32. práporu poľných strelcov
menom Michal Juráš adresovaný rodičom do Žiaru datovaný 6. mája 1916473
Karta písana 1916/ 5/6 mája
Draho miluvaní rodičia
Milosrdečne vas pozdravujem a pozdravujem bratov i sestri jasom ďakuvať Panu
Bohu zdravi ktorieho zdravia i vam žiadam od milieho Pana Boha a ovašom zdravi som
uš davno nepoču ani neviem ako sa mavaťe nato som velmi zvedavi ale ja tu priviknut
nemvožem lebo jetu velmi smutno mne tuna hraju veselia sa alemna nemvôžu rozveseliť lebo mneje srce ako kamen lebonas už budu domaršu viberat povôjdeme k erzec
om474 lebo hich je len 130 as nas iba stiricat nehaju ale mna zaisťe nenehaju lebo jest
odomna slapši a prosim vas pošlite mi dake modlitbi lebo sa nemam sčoho pomodliť tak
vas ešte raz srdečne pozdravujem pozdravujem šetku rodinu prepačte ževam tak špatne
pisem zbohom donašho videnia
A teraz teba Zuska napominam len počuvaj oca mamku aj ti matka len ich odmenťe ako mvôšťe jabi som ich odmeniv ale ich nemvôžem veru bisom vas hej kebi som
sa mohov navráťiť ani bisom vam nedav nič robiť len bimi Pan Boh pomvôhol oťjalto
neštestja
tak vas srdečne pozdravujem.
len vas prosim napišťemi475
Z bohom
473 List je archivovaný spolu s rozhodnutím hlavného župana Liptovskej župy z 13. septembra
1916, v ktorom uvedeného vojaka neoslobodil od konania vojenskej služby, a to „zo služobných
dôvodov“. Bližšie pozri: MV SR ŠA Bytča, 2315 szám/1916 főisp. Liptóvármegye főispánjától, f.
Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 96 (1539).
474 Skomolenina z nemeckého „ersatz“ (náhradný).  
475 Prepis textu listu do súčasnej slovenčiny (bez záverečnej adresy) s ponechaním niektorých
nárečových tvarov: „Karta písaná 1916/5/6 mája. Drahomiluvaní rodičia! Milosrdečne Vás pozdravujem a pozdravujem bratov i sestry. Ja som, ďakuvať pánu bohu, zdravý, ktorieho zdravia
i Vám žiadam od milieho pána boha a o Vašom zdraví som už dávno nepočul. Ani neviem, ako sa
mávate. Na to som veľmi zvedavý. Ale ja tu privyknúť nemôžem, lebo je tu veľmi smutno. Mne
tuná hrajú, veselia sa, ale mňa nemôžu rozveseliť, lebo mne je srdce ako kameň, lebo nás už budú
do maršu vyberať. Pôjdeme k ersatzom, lebo ich je len 130 a nás iba štyridsať nehajú. Ale mňa
zaiste nenehajú, lebo jest odo mňa slabší. A prosím Vás, pošlite mi dáke modlitby, lebo sa nemám
z čoho pomodliť. Tak Vás ešte raz srdečne pozdravujem, pozdravujem šetkú rodinu. Prepáčte, že
Vám tak špatne píšem. Zbohom do nášho videnia. A teraz Teba, Zuzka, napomínam, len počúvaj
oca, mamku. Aj Ty, mamka, len ich odmeňte, ako môžte. Ja by som ich odmeniv, ale ich nemôžem.
Veru by som Vás hej, keby som sa mohov vrátiť, ani by som Vám nedav nič robiť, len by mi pán
boh pomohol odtiaľto neštestia. Tak Vás srdečne pozdravujem. Len Vás prosím, napíšte mi“.      
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Jurás Mihaly
K. u. K. Fj. Baon
Jurás Mihály
K. u. K. Fj. baon
No. 32 Kader476
Eperjes477
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 96 (1539).

108 Z denníka poddôstojníka pešieho pluku 71 Ondreja Porubského (záznamy
z roku 1916 a júna 1918 – Kragujevac)478
1916 1. X.
Majitel tejto knišky
Porubszky András
KuK IR 71 6. Komp.
Feldpost 361
21. Oktobra Septembra som išjel na urlaub.
11. Októbra som išjel z urlaubu.
24. som bol na [nečitateľné slovo v rozsahu siedmich písmen]
25. Augusta [?] som isjel k [dve nečitateľné skratky] pri Kruhove.479
12. Októbra do Ivacsova,480 Volczkovce481
II Baon482 v Jaroszlavice
476 32. prápor poľných strelcov.
477 Prešov.
478 Uvedený denník so stručnými záznamami si poddôstojník pešieho pluku 71 Andrej Porubský
(1889 – 1955) viedol od 1. októbra 1916 do januára 1919. Významnú faktografickú hodnotu
majú napríklad aj stručné poznámky k vzbure v Kragujevaci, ktoré uvádzame. Okrem iného sú
v denníku prítomné aj niektoré retrospektívne informácie. Ide celkovo o dvadsaťdeväť rukou
písaných strán s údajmi. Dominujú informácie o presunoch a bojovej činnosti. Vybrané záznamy
sme uviedli v pôvodnej forme, a to so všetkými gramatickými, pravopisnými a štylistickými chybami vrátane nárečových tvarov. Za poskytnutie kópie tohto zaujímavého archívneho materiálu
súkromnej povahy úprimne vďačíme historikovi Balneologického múzea v Piešťanoch Mgr. Andrejovi Bolerázskemu.
479 V súčasnosti obec Krugiv (poľsky Kruhów) na Ukrajine.
480 V súčasnosti mesto Ivačiv na Ukrajine.  
481 V súčasnosti obec Vovčkivci (poľsky Wołczkowce) na Ukrajine.
482 Ide o skrátený tvar pre termín batalión (z nemeckého jazyka).  
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nosime tam municiu ip. [?]
tu na fronte ticho, šp. počasí.
24. ideme ze štelungu483
27. do Zlocsova,484 Folvarky – kvartílujeme485
29. sa vezeme, dole
30. Lemberg, Přemišl,486 Ržešov,487 Tarnov,488 Krakov, Oderberg489
31. po mašine
1916
31. November Oktober, ideme cez Mor.
Hradišč,490 Bzenec, Písek,491 Breslava492, Wien, 12 h. o. Genszndorf,493 6 h Winer Neust494
1/ XI. Marburg495 Steinbrück496 Laibach497 5 h.  
2/ XI. zme zesadli peši ideme Opčina498
3/ XI. do štelungu u Lippa.499 bil[i] moc nanas skanonami
5/ XI. zme ve Ivani grád.500
9/ XI. „    „    Malý Dól.501 – rezerve –
13/ XI. islizme do stelungu Kostanevica502
kuchine ve Ivani Grad.503
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Z nemeckého jazyka „postavenie“.
V súčasnosti obec Zoločiv na Ukrajine.
Z nemeckého jazyka „ubytúvame sa“.
Przemyśl.
Rzeszów.
Tarnów.
Bohumín.
Uherské Hradiště.
Moravský Písek.
Břeclav.
Gänserndorf?
Wiener Neustadt  (Viedenské Nové Mesto).
Maribor na území dnešného Slovinska.
Zidani Most území dnešného Slovinska.
Ljubljana.
V súčasnosti Villa Opicina v blízkosti Terstu (Taliansko).
V súčasnosti Lipa v Slovinsku v regióne Julských Álp.
Ivanji Grad v Slovinsku v regióne Julských Álp.
V súčasnosti Mali Dol v Slovinsku v regióne Julských Álp.
V súčasnosti Kostanjevica na Krasu v Slovinsku.
Ivanji Grad v Slovinsku v regióne Julských Álp.
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21/XI. Vihl. Smrt Našeho Veličenstva kr. Fr. Jos. I.
Hruzi plna noc hromi a kanoni s provadzanim vetru a dezdu 24 hod. trvajucá burka
a silná kanonada.
25. Novembra prísaha Našemu pan. Karól IV.
1. Deczember 1916
Zme prišli do rezervi do Tomasovice504
13. som poslal dom. 20 kor.
20. prišli do Stelungu, Kostanjevica
s kuchinámi ve Ivanigradu.
24. ščedri den zme boli ve stel. zmuniciu
25. bož. nar. nestrjelaju.
26. málo strjelajú
27. silno biju s kanonov.
28. vnoci naši vihnali tal. feldwache.505
29. boj v povetri naše a tal. eropláni
30. pekné počasí, Korunovacia B. Pešte, našeho velicenstva, Karola IV.
31. pošmurno  
[...]
Junius 1918
1. Ništ zvlásni udalosti počasi pekné
2. Nedela v den premenlivo, v mraku na večer zvlás Oživlo mesto Kragujevac
vojsko dobrej nálade a po devátej h. začátek zburi trval do rána rozbili kasárni
vmeste velkí nepokoj strelba trva stale jak na fronte kanoni sa teš do toho
ohlasujú z arzenála.
3. ráno ticho jak po válke sem do spitala pribudlo stoho 13 ranenich [nečitateľné
slovo v rozsahu dvoch písmen] dnes je zisteno 6 mrtvich a 300 sa odálilo.
4. uzavrete mesto vojaci nesmeju ist don večer len do siedmej h. velke visetruvanje.
5. pekni den mohel som ist na špacir ze špitala. збуренцoв je Падесаm на смрm
оm судених к обесенү.506
504 Neidentifikovaná lokalita.
505 Prevzaté slovo z nemčiny: „poľná stráž“.
506 Autor nasledovný text zrejme kvôli utajeniu napísal síce azbukou (nie všetky písmená sú správne), ale text je slovenský a znie: „zburencov je padesat na smrt ot sudenich k obesenu“.   
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6. Две жени вешају, боли Комиmачи. По обеде вешајү 5 цивилов.507
7. [nie je žiaden záznam ani označenie dňa]
8. ...3 h. сmрелајү шmирицаm шmири508 skrz zburenje proti oficirom v Kragujevaci
bol som očitim svetkom.509
[...]
Balneologické múzeum Piešťany, f. História, sign. H 4526.

109

Fotografická pohľadnica čatára c. a k. pechotnej muničnej kolóny 1/8 menom
Ľudevít Rigan napísaná na talianskom fronte 18. marca 1917 a adresovaná matke do
Bratislavy
Drahá Mamuška!
Už više tídna sem nedostal od nich žiaden dopis, čo je – sú azda chorá? Stefanek mi
písal. – Tu im posielam náš „Stab“.510 Píšu mi prosim [nečitateľné slovo v rozsahu sedem
písmen].
srdečne ich pozdravuje a boskáva jich verný syn Ľudevít
VHA Bratislava, Zbierka darovaných militárií, Album Ľudovíta Rigana, sign. 1/9 – 170 –
33/ 2014   

110

Pohľadnica práporčíka 29. práporu poľných strelcov511 menom Vojtech
Horácsek512 (poľná pošta 412) napísaná 25. apríla 1917 a reflektujúca relatívny „pokoj“
na ruskom fronte513
Volhynia, [1]917, IV. 25.
Milý514 rodičia!
Navedomia vám dávam, že naša kompagnieja, to jest 2há, odtoho dňa, jak som z Urlaubu
prišol, je v Reservje, a tak počuť, že 1. mája máme ísť na zadek do vätšej Reservy. Velmo
507 Opäť azbuka: „Dve ženy vešaju, boli komitači [partizánky]. Po obede vešaju 5 civilov.“
508 „3 h. strelaju štiricat štiri“. Ide o počet popravených v Kragujevaci.
509 Tento zápis sa tematicky prelína s dokumentmi o vzburách jednotiek rakúsko-uhorskej armády
so slovenským zastúpením, no vzhľadom na charakter písomnosti sme ho ponechali pri archívnych dokumentoch súkromnej povahy.
510 Odkaz na fotografickú stranu pohľadnice.
511 Rukou písaná adresa je: „Fhr. Horácsek, Fjb 29, FPost 412“. V textovej časti je slabo viditeľný
odtlačok pečate vojenskej jednotky – „Feldjägerbataillon Nr. 29“
512 Vojtech Horácsek (1897 – ?) dosiahol v rakúsko-uhorskej armáde hodnosť poručíka. Jeho
kmeňovou jednotkou pred prevzatím do čs. brannej moci bol spomínaný 29. prápor poľných
strelcov. Bližšie pozri: Osobní věstník Čs. Ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 38, s. 406.
513 Text sme ponechali so všetkými gramatickými, pravopisnými a štylistickými chybami vrátane
prvkov zvolenského nárečia a češtiny
514 Ide o pravopisnú chybu.
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dobre by mi to prišlo. Dosť ticho tu máme, len gde tam pár gulkov z gewehra, lebo
srapnell na stellung, a od toho som já asi na 200 krokú. Boskáva vás Belo.
Starenku a staríčka vela razi boskávam.
Dokument v zbierke Petra Chorváta.

111 List práporčíka Dušana Porubského

– veliteľa pracovnej stotiny vojnových
zajatcov č. 1359 – Ľudovítovi Izákovi (pedagógovi v Budapešti) z 24. augusta 1917
515

Šabac, 24. aug. 1917.
Drahý priateľu,
dľa sľubu svojho chcem podať zprávu o sebe:
V Belehrade bol som 4 dni. Mesto sa hodne zviechalo z rán, utrpených počas dlhého obliehania r. 1914. a 1915. Už mnoho srbského obyvateľstva vrátilo sa „domov“,
mnohých internovaných tiež povypúšťali. Naša správa pootvárala takmer všetky ľudové
školy, v ktorých sa vyučuje hrvatsko-srbsky a vyučuje sa pritom aj nemčine a maďarčine.
Otvorené bolo na rakúsky vzor aj t. zv. realgymnasium, ktoré má do 300 žiakov. Teraz,
rozumie sa, školy majú prázdniny.
Život v Belehrade je dosť čulý. Rozumie sa[,] tej čulosti dodáva mu i tá okolnosť,
že v Belehrade žije mnoho dôstojníckych rodín, ktorých hlavným dostaveníčkom je
dôstojnícke kassíno zriadené na prízemí nádhernej budovy „Moskvy“, paloty to ruskej pociťujúcej[,] spoločnosti. Tu som pil aj výtečné pivečko. V Belehrade sišiel som sa
s Julom Kubánym, ktorý bol tiež tak komandovaný jako ja sem do Srbska. On ostal úradovať v Belehrade pri kreiskommande, kdežto mňa vymenovali za kommandanta
KGF. ARB. KOMP. No. 1359516
Do Šabcu, kam som 11/VIII. došiel a 16. aug. prevzal kompániu. Mám 270 Rusov a 20
našich strážnikov. Zajatci pracujú pri žatevných prácach a pri sriadení vojenského
hrobitova. Ja nemám veľa práce, ačkoľvek dosiaľ všetky účtovnícke práce som si konal
sám, lebo rechnungs unteroffizier517 môj je teraz na dovolenej a až 26. aug. sa vráti.
Potom budem mať ešte ľahšie.
Je tu dosť príjemne. Mesto hodné. Za pokoja malo 22 000 obyvateľov, teraz má len
asi 5 000. Badať na meste, že bolo obchodným centrom Mačvy, severozápadnej veľmi
úrodnej čiastky Srbie. Široké ulice, elektrické osvetlenie, mnoho obchodov. Šabac však
je jedným z tých srbských miest, ktoré desne trpely za vojny. Krok za krokom [človek]
515 Dušan Porubský (1876 – 1924) bol po skončení prvej svetovej vojny prevzatý do československej
brannej moci. Pôvodné zaradenie v rakúsko-uhorskej armáde (1. vlastibranecký peší pluk) bolo
zmenené na trenčiansky peší pluk 17 v československej armáde. Bližšie pozri: Osobní věstník Čs.
ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 7, s. 69. K osobnosti menovaného všeobecne pozri:
Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), IV. zväzok, M – Q. Martin : Matica
slovenská, 1990, s. 523.
516 Odtlačok pečate.
517 Z nemeckého jazyka „účtovný poddôstojník“.
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vidí pekné domy v rumoch, dostrieľané granátmi. Aj z kostola len múry zostaly, avšak
von pred pozostatkami ikonostasu horia sviečočky, obetované zbožnými dušami.
Môj denný program: Vstávam o 7-ej, môj Rus Peter donese mi kávičku a kus dobrého chleba k nej a potom idem ku kompánii. Tu si vybavím úradné veci a o 12. hod.
poberiem sa do offiziersmesse,518 kde máme stravu veľmi dobrú a hojnú.
Po obede v terajších horúčostiach každý ponáhľa sa domov trochu si pokomótisovať [?] – do 4. hod. Za tým zas sa ide do kancelárie. Tu sedím, pracujem, čítam do ½ 7
hod. Malá prechádza nasleduje a potom ide sa zas na večeru. V offiziersmesse máme
nemecké, české i maďarské a horvátske časopisy aj ilustrované. Tu sa po večeri číta[,]
alebo beseduje [,] alebo vyjde sa trocha na prechádzku. Čo boly veľké horúčosti, chodili
sme sa kúpať do Sávy.
Hľa[,] tak žijem.
A čože porábaš Ty a ostatní známi?
Často myslím na pondelky v Metropolke. Tie príjemné hodinky v spoločnosti
našej mi chybujú veľmi, no a pivečko tiež. Toho tu nedostať. Pozdrav srdečne všetkých
známych: p. farára Morháča, Miškovcov, Harmincovcov, [nečitateľný tvar rodinného
priezviska v rozsahu deviatich písmen], Mačuhu, Seleckého, Viestovcov etc. etc. – všetkých rad – radom.
II.
Tebe však ku nastávajúcim meninám prajem zdravia, dobrej vôle a spokojnosti, Tebe
i Tvojim milým všetkým. Ľutujem, že len v duchu si môžem ťuknúť s Tebou. Pozajtra si
[nečitateľný tvar v rozsahu ôsmich písmen] aspoň pol litríka dobrého šillera519 na Tvoje
zdravie. Toho tu ešte dostaneme dosť a nie draho: liter 2 K 20 hal.
Milosť panej Križkovej oddaj, prosím Ťa, môj pozdrav i rukobozky, podobne i slečne
Milke. Či sa už Jaromír Križko ohlásil?
No s Bohom! Dobre sa majte všetcia! A píš! Mnoho a husto! Objíma Ťa Tvoj starý
kamarát
Dušan
[vlastnoručný podpis]
Adresa: Fähnrich D. P.
Kmdt. der Kgf. Arb. Komp. No. 1359.
Epappenpostamt Šabac, Serbien.
LA SNK Martin, sign. 133 D 4.  

518 Dôstojnícka jedáleň.
519 Šiller, správne v nemeckom jazyku Schillerwein (druh, resp. značka vína).
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Pohľadnica príslušníka 1. batérie 51. vlastibraneckého ťažkého delostreleckého
pluku z 3. septembra 1917 adresovaná obyvateľke Dubnice nad Váhom napísaná
maďarským pravopisom
III/IX 1917
Szrdecsni pozdrav primi od Jakuba. Ja som zdravi tuto je furt tyicho. Jako sza tam vi
mátye a cso tam noveho Jak kartu dosztanyes pis. Zbohom Dovigyenya
[Nečitateľné priezvisko] Jakub520
Dokument v zbierke Petra Chorváta.

113 Pohľadnica poddôstojníka delostrelectva

521

strýkovi Alexandrovi Kardossovi z 1. februára 1918

menom Martin Plačko522 zaslaná

Na talianskej fronte 1. II. 1918
Drahý môj ujo!
Vašu dvojdopisnicu z 22./I som už na tejto fronte našiel. Dosť som čítal aj čul o Italii,
ale žeby bola tak čarokrásna, to som si predsi nepredstavoval. Sme na ceste z Udiny523
na Piavu: teplo je tu jako u nás počiatkom mája, všetko zelené, len za nami sa belejú
nebotyčné Alpy. Zemský ráj – však len na pohled.
Plačko
[vlastnoručný podpis]
LA SNK Martin, sign. 95 C 13.

114

List príslušníka I. práporu 32. vlastibraneckého pešieho pluku Jozefa Žiaka
Andrejovi Hlinkovi z 23. mája 1918
23 ho mája 1918
Pochválen buď pán Ježiš Kristus. Vdô.524 pane, prijmite toto srdečné pozdravenie
najprv od Milého Pána boha a teraz odo mňa Jozefa Žiak[a]. Vdp. Ja Vás srdečne od
milého pána boha pozdravujem a čo sa týka môjho zdravia ja som ešte po túto dobu
ďakujem všemohúcemu pánu bohu zdravý, čo aj Vám zo srdca prajem. Veď sa Vám aj tak
520 Prepis textu do súčasnej slovenčiny s ponechaním niektorých nárečových tvarov: „Srdečný pozdrav prijmi od Jakuba. Ja som zdravý, tuto je furt ticho. Jako sa tam vy mávate a čo tam nového?
Jak kartu dostaneš, píš. Zbohom! Dovidenia“.  
521 Pri adrese Martina Plačka je uvedená hodnosť „Vormeister“. Rukou napísané označenie delostreleckej jednotky pri jeho adrese nie je jednoznačne čitateľné. Ako číslo poľnej pošty je uvedené
409.
522 Po vzniku Československej republiky a jej brannej moci bol Martin Plačko ako dôstojnícky čakateľ, rotmajster v zálohe (bývalý jednoročný dobrovoľník) menovaný 1. júna 1920 podporučíkom
v zálohe. Bližšie pozri: Osobní věstník Čs. ministerstva národní obrany, roč. 4, 1921, č. 5, s. 55.  
523 Správne Udine.
524 „Veľadôstojný“. Pisateľ listu na inom mieste používa inú, zaužívanú skratku vdp.   
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s inším chváliť nemôžem, to Vám ani písať nemusím, čo jeden bojovník musí postrádať
všelijakých nedostatkov, píšem Vám, velebný otče, na túto dobu som pridelený
k jednému pluku, čo sa ani s tými spolubojovníkmi nemôžem dohovoriť. Druhé ma tiež
trápi, už som dávnejší čas nedostav žiadnej správy z Černovej. Manželka mi písala ale
už dávnejšiu dobu, že je prinútená si ísť hľadať ten každodenný chlebíček, že pôjde na
poľnie práce, ale ja som sa tiež za ten čas presťahoval na druhé miesto, aj ona, teraz si
nemôžeme dopisovať. Velebný otče, velice Vás prosím o jednu modliacu knižočku,525
a síce O [?] Slava k Božskému Srdcu Ježišovmu,526 ceny jej neviem, ale preto nič, aj ešte
nejaké dobré čítanie, čo mi môjho utrápeného ducha poteší a povzbudí, tu veru človek
v tom víre potrebuje útechy, zvlášte duševnej, aj pátričky527 Vás tiež prosím, len čo sú
troška silnejšie, lebo u vojska sa to chytro potrhá a obnos zato si [nečitateľné slovo
v rozsahu piatich písmen] obtiahnite [?] z pokladnej knižočky, tak Vás už len o to prosím,
urobte mi tú moju žiadosť, veľmi Vám budem za to povďačný, nového Vám už nemám
čo zdeliť, len o to prosím dobrotivého pána Boha, aby mi len poprial toho zdravia a čo
je potrebné k udržaniu života, ale keď na to veru trpíme nedostatok, a vytrvanlivosť
a zmužilosť vytrvať až do úplného víťazstva a navrátiť sa spiatky medzi Vás, tak ostávam
so srdečným pozdravením, Váš veriaci
Jozef Žiak
[vlastnoručný podpis]
Od 32-ho honv. pluku.       
Slovenský národný archív Bratislava (ďalej len SNA Bratislava), f. Andrej Hlinka, sign.
741.

525 Slovo sa vzhľadom na limity rukopisu dá prečítať aj ako „knižečku“.
526 Predbežne nie je jasné, o aký titul náboženskej literatúry ide. V tejto súvislosti môžeme ale
uviesť, že v roku 1902 vyšla práca Sláva božskému srdcu. Bližšie pozri: KUBINA, A.: Sláva božskému srdcu. Trnava : Spolok svätého Adalberta, 1902.
527 Ruženec.
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IV. Frontová služba a bojová činnosť jednotiek rakúsko-uhorskej
armády doplňovaných z územia dnešného Slovenska a ich reflexie

115 Rozkaz číslo 1 veliteľstva 4. rakúsko-uhorskej armády zo dňa 11. augusta

1914528

C. a k. Veliteľstvo 4. armády
Op. č. 14
ROZKAZ Č. 1 VELITEĽSTVA ARMÁDY
Vojaci 4. armády!
S hrdosťou a radostným presvedčením o víťazstve dnes vstupujem do čela 4. armády. Jasajúc s vami všetkými, pozdravujem výzvu najvyšších vojenských predstaviteľov,
ktorí našu nadšenú, plne vyzbrojenú, znamenite vedenú vojenskú silu, ktorá je tu zhromaždená, vrhajú do neodolateľného útoku na nepriateľa.  
Spravodlivá a posvätná je naša vec, ako ešte nikdy predtým, odkedy sa vedú vojny.
Preto Boh je s nami.
My pritom zostaneme hodní úcty našich otcov, ktorí bojovali čestne a slávne v tisíckach bitiek za Boha, cisára, kráľa a vlasť. Hodné úcty sú aj vrúcne priania, s ktorými nás
rodičia, žena a deti, náš milovaný cisár a kráľ posielajú tiahnuť do poľa.
Pozdravujem vás tak mojím nadšeným vojenským pozdravom!
Iba jednu myšlienku zosobňuje krásna 4. armáda, ktorá bola zverená pod moje vedenie: Neoblomná vôľa     n a p r e d      k víťazstvu, sláve a cti.

Radymo529 11. august 1914
Auffenberg gen. pech.
[vlastnoručný podpis]
[rukou dopísané poznámky o rozdeľovníku]
Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 6. Korps,  šk. 653.
528 Strojopis.
529 V texte rozkazu chybne uvedený názov obce. Správne Radymno.
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Zobrazenie úvodných dní a hodín bojovej činnosti košického pešieho pluku
34 spoločnej armády na ruskom fronte v auguste 1914 v publikácii o jeho dejinách
vydanej v medzivojnovom období v Maďarsku
[...]
Trvalo približne týždeň, pokým všetky útvary VI. zboru dosiahli vyčlenené miesta
v nástupnom priestore. Tento čas pluk dobre využil. Počas taktických cvičení trvajúcich
deň čo deň sa aktívny a záložný dôstojnícky zbor navzájom spoznal, a záložníci tak privykli „stavovému“ mužstvu. 12. augusta generál pechoty Auffenberg navštívil ubikácie
práporov a dôstojníckemu zboru adresoval nadšenú reč. 14-ho zas veliteľ zboru, generál
pechoty Boroevic uskutočnil prehliadku celého nastúpeného pluku. Vrúcnymi slovami
pozdravil veliteľa pluku a pogratuloval mu k pompéznemu vystupovaniu pluku a vojenskému držaniu sa. Na deň narodenín Jeho Výsosti kráľa Františka Jozefa I., 18. augusta,
pluk po poľnej omši znovu zložil prísahu, ktorú pre celý pluk čítali výlučne po maďarsky.
Na obed 19. augusta prišlo prvé upovedomenie o tom, aby pluk očakával rozkaz na
odchod v pochodovej pohotovosti. V noci skutočne prišiel poplachový rozkaz a 20-ho
[augusta] o 4. hodine ráno sa pluk na čele pochodovej kolóny 53. pešej brigády vydal cez
obce Kalnikow530 – Gnojnice531 – Hryckowe – Boza Wola532 do [obce] Drohomysl.533 Tam
pluk dorazil približne o piatej popoludní po takmer neschodných hlbokých pieskových
cestách, v horúčosť sálajúcom slnku, s novým výstrojom, zmorený od pochodovania
v nových bagančiach. Kuchynské vozy zaostali a len v nočných hodinách dostihli stotiny. Nasledujúci deň bolo potrebné vykonať len krátku cestu cez Klonice do [obce]
Dabrowa.534 Nakoľko vozy celého zboru a taktiež časť delostrelectva zaostali, veliteľstvo zboru povolilo jeden deň odpočinku, a tak pluk šiel ďalej len 23-ho cez Radruž535
– Horyniec536 do okolia obce Debiny.537 Avšak vozy ani s pomocou plukovného ženijného
oddielu neboli schopné udržať krok s pochodujúcimi oddielmi, takže divízia sa mohla
znovu ďalej pohnúť len 25-ho augusta. Pluk [prejdúc] cez [obec] Lubycza-Krolewska538
v chotári obce Zurawce,539 večer medzi 9 – 10 hodinou prvýkrát prekročil pri obci
Korchynie ruskú hranicu a v ranných hodinách dosiahol obec Majdan-Gorno.540
26-ho augusta, ráno o 6. hodine ráno dostal pluk, odpočívajúci pri severnom výstupe z obce, rozkaz, aby sa zapojil do boja 27. divízie, ktorý sa rozhorieval na pahorkoch
severne od obce Podhorce. V zväzku 53. brigády sa okamžite dal na postup. V ten deň
sa však do ohňa ešte nedostal, pretože veliteľstvo divízie pluk, kalkulujúc s ním ako so
zálohou za bojovou líniou plukov 25 (lučenecký) a 85 (levočsko-marmarošsihotský), už
530 Ide o obec Kalników v súčasnom Poľsku v blízkosti pevnosti Przemyśl.   
531 V súčasnosti obec na Ukrajine.
532 Obec predbežne nebola presne identifikovaná, a to najmä vzhľadom na frekvenciu obecných
názvov Boża Wola v Poľsku.
533 V súčasnosti obec na Ukrajine v blízkosti Ľvova.
534 Vzhľadom na frekventovanosť obdobných názvov typu Dąbrowa v Poľsku nebola presná identifikácia tejto lokality nateraz realizovaná.
535 V súčasnosti obec Radruż v juhovýchodnom Poľsku v blízkosti hranice s Ukrajinou.
536 V súčasnosti obec Horyniec v juhovýchodnom Poľsku v blízkosti hranice s Ukrajinou.
537 V súčasnosti obec Dębiny v juhovýchodnom Poľsku v blízkosti hranice s Ukrajinou.
538 Ide o obec Lubycza Królewska v súčasnom Poľsku.
539 Ide o obec Żurawce v súčasnom Poľsku.
540 V súčasnosti obec Majdan Górny v Poľsku.
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bojujúcich na čiare Josefowka541 – Werachanie, podržalo v lese. K vystriedaniu dvoch
plukov vyčerpaných v krvavých bojoch došlo len v neskorých večerných hodinách.
Nepriateľ sa v dôsledku všeobecnej situácie stiahol. I. a IV. prápor strávili noc na bojisku
pokrytom krvavými obeťami boja z toho dňa. III. prápor bol kvôli zabezpečeniu spojenia smerom na východ so susednou 15. divíziou poslaný do priestoru Grodislawice.542
Prápory sa na noc zabezpečovali poľnými prednými strážami.
Nasledujúceho dňa, 27. augusta boli prápory I. a IV. vyslané cez Werachanie dopredu, po výšiny nachádzajúce sa južne od [obce] Zwiartow.543 Nepriateľ ustúpil, k pešiemu
boju teda vôbec nedošlo, len v popoludňajších hodinách na krátku dobu tieto dva prápory zasiahla delostrelecká paľba, ale bez väčšieho efektu. III. prápor strávil noc pri
[obci] Josefowka.
28. august bol vlastný krst ohňom pluku. 15. (miškovecká) divízia bojujúca na východ od 27. divízie utrpela v predošlý deň pri [obci] Pukarzow544 ťažkú porážku. Cez takto
vzniknuvšiu medzeru v línii armády sa väčšie ruské sily usilovali dostať do tyla frontovej
línie VI. zboru, a tým ohrozovali jeho dopravnú prípadne ústupovú tepnu. Na upchatie
medzery boli obrátené pluky 27. divízie, zastavené v ich postupe vpred, smerom na
sever. Pluk prekročiac ráno o 6. hodine močiar pri obci Rachanie, dosiahol v južnom
smere les rozprestierajúci sa okolo [obce] Pawlowka.545 S III. práporom bolo akékoľvek spojenie prerušené. Rusi (proti nám boli 151. a 152 peší pluk 38. ruskej divízie) sa
v tomto čase skutočne približovali do tyla zboru a silnými jednotkami rozvinujúcimi sa
z línie obcí Podhorce – Typin – Hopkie546 obsadili pahorky ťahajúce sa po južnom leme
lesa pri [obci] Pawlowka. Ich delostrelectvo sa presne zastrieľalo na okraj lesa.
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
A cs. és kir. 34 magyar gyalogezred története 1734 – 1918. Budapest : Patria, 1937, s.
38 – 39.  
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Zo spomienok a záznamov o frontovej službe v lučeneckom 16. delostreleckom
pluku spoločnej rakúsko-uhorskej armády (úryvok popisujúci deň 30. august 1914)
[...]
30. aug. Rachanie. Už v noci o 2. hodine sme na nohách a pripravujeme sa na prijatie prípadného ruského útoku. Ráno o 6. hodine sa začína rozvinovanie batérií do
vyhliadnutého palebného postavenia na výšine nachádzajúcej sa severne od obce
Rachanie. Na línii hrebeňa vŕška sa postupne rozmiestňujú všetky batérie lučeneckého
16. delostreleckého pluku. Neskôr sa tam ešte dostane po jednej batérii prešovského 18. poľného delostreleckého pluku a košického 6. oddielu húfnic, a potom takto
541
542
543
544
545
546

V súčasnosti obec Józefówka v sledovanom regióne mestečka Tomaszów Lubelski (Poľsko).
Ide o obec Grodysławice v súčasnom Poľsku, v sledovanom regióne.
Ide o obec Zwiartów v súčasnom Poľsku, v sledovanom regióne.
Obec Pukarzów v súčasnom Poľsku, v sledovanom regióne.
Ide o obec Pawłówka v súčasnom Poľsku, v sledovanom regióne.
Všetky uvedené obce sa v súčasnosti nachádzajú v sledovanom regióne (Poľsko).
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jednotne zasypávajú obrovskou paľbou nepriateľské postavenia. Pribl. na 300 krokov
od batérie na pravom krídle stojí budova menšieho majera, pri ktorej sa zdržiavam ja
s hliadkou, a som nečinným očitým svedkom tejto drámy,547 majestátnej vo svojej hrôze.
Náš veliteľ pluku podplukovník Schiller so svojím pomocným dôstojníkom nadporučíkom Marton[om] pred batériou na pravom krídle na temene vŕška sleduje účinok striel;
veliteľ I. oddielu podplukovník Maresch zas na ľavom krídle, na hrebeni vŕšku, nervózne
chodí hore-dole a so svojou pelerínou od vetra vzdutou ako lodná plachta poskytuje
dobrý cieľ pre nepriateľa.
Na vražednú paľbu našich diel čoskoro prichádza odpoveď z druhej strany a medzi
oboma delostrelectvami sa rozvinie úporný zápas. Tu sa prvýkrát zoznamujeme s ruským 15 cm ťažkým granátom. So zovretým srdcom pozorujeme, ako sa po tupom hluku
znamenajúcom výstrel, zavŕtava do výšky obrovská strela veľkosti dieťaťa v perinke.
Potom, dosiahnuc najvyšší bod svojej dráhy, v sprievode hrôzostrašného syčania a klokotania dopadne a s ohlušujúcim zvukom vybuchne. V stopách výbuchu vyletia do výšky
veže čierne hrudy strniska, potom, vytvoriac prachovú clonu, padnú naspäť spolu s hučiacimi črepinami. Na mieste výbuchu zíva obrovský lievik. Ťažké granáty prichádzajú
rýchlo jeden za druhým; vstrel je podivuhodne presný, vzdialenosť zásahov je od jednotlivých diel ledva niekoľko krokov. Popri nepopierateľne veľkom morálnom vplyve
ruské granáty spôsobili len nepatrné početné straty, no o to bolestnejšie. Jedno delo 3.
batérie (batéria548 Zsiros) dostane plný zásah a práve tam zaneprázdnení, veliteľ čaty poručík Vellebil, a delostrelec Schwarz sú namieste mŕtvi. Pri 1. batérii (batéria Kuhn) zas
poručíka Dr. Rónai[a] v jeho blízkosti vybuchnuvší granát mrští o zem. Jeho oči a ústa sa
zaplnia prachom a dymom, utrpí vážny nervový otras a na čas stratí zrak a sluch. V jeho
bezmocnom stave ho jeho ľudia vedú preč, tam, kde stojím ja. Prejavujem účasť vo
veci jeho zdravotného stavu, načo sa on plačúc vrhne na moje plecia s týmito slovami:
„Drahý bratku, ja ti len to poviem, to je náš koniec, vojnu prehráme“.
Okrem spomenutých dvoch mŕtvych a zraneného Rónai[a] neviem o iných stratách,
ktoré by utrpel pluk na ľudskom materiáli. Pritom väčšia bola strata v koňoch. Tú spôsobili tie dlhé výstrely, ktoré dopadli medzi delostrelecké záprahy postavené v menšej
vzdialenosti za batérie.
Dlho zúri boj, do 2. hodiny popoludní. Potom sa aj naša pechota sťahuje späť a aj
náš pluk dostáva rozkaz na opustenie postavenia. Výdych úľavy opúšťa pery. Stiahnutie
sa ide v poriadku a plynule bez strát.
Medzitým v pivnici majera jedna naša hliadka odhalí telefónnu stanicu, ktorá bola
údajne spojená s postaveniami Rusov. Práve tam nájdu aj jednu katastrálnu mapu.
Všetko toto sa stáva vysvetlením rýchleho a presného zásahu striel ruského delostrelectva na naše delá. Po tomto objave naši nasrdení ľudia hromadne strieľajú na civilné
obyvateľstvo, skryté v pivniciach, bez ohľadu na vek a pohlavie a sťaby na znamenie
v dedine začína rabovanie a podpaľovanie. Vyššie veliteľstvo dosiaľ prísne zakazovalo
každú násilnosť na nepriateľskej pôde, teraz ale necháva voľný priechod srdu našich
vojakov. To, že koľko nevinných životov padlo za obeť tejto bezuzdnej vášni, kto to vie
povedať? Dedina zostáva ešte pri živote, no jej ľud o všetko obratý  a premenený na
bezdomovcov sústredia a prísne strážia.
547 V texte použitý výraz „színjáték“ je možné preložiť aj ako hra farieb.  
548 Termín batéria je v zátvorke použitý v nemeckom jazyku.
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Na noc sa musí 4. batéria vrátiť do toho postavenia, ktoré opustila na obed.  
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
LENKEY, L.: Losonci tüzérek a világháborúban. Budapest : Szerző, 1937, s. 12 – 13.

118 Záznam vo vojnovom denníku lučeneckého pešieho pluku 25 spoločnej armády
o udalostiach zo dňa 1. septembra 1914549

[...]
Denník 1./9.
1 h dopol.
Príl. 1.
Zo západného smeru padlo niekoľko výstrelov na I. prápor, ktorý bol vyčlenený ako
záloha. Podľa všetkého tieto strely vystrelila hliadka p.[ešieho] pl.[uku] 34 alebo 85.
Odzadu zastrelili čatára [menom] Dobrovszky z 1. stot.
5 h dopol.
Vlastné horské delostrelectvo začalo paľbu proti ochranným krytom, ktoré sa nachádzajú na cca 1200x 550   severovýchodným smerom, na úbočí majera východne od
Rachanje (na vlastnom stanovisku prvej pomoci) [?]. Nepriateľská pechota čoskoro nato
opúšťa tieto kryty a vracia sa späť smerom k fabrike.   
8 h 50 min.
Príl. 2.
Oznámenie divízneho veliteľstva pre Veliteľstvo 53. brigády
Na nepriateľskú kol.[ónu], ktorá bola hlásená o 7, 20 h dopoludnia, treba spustiť
intenzívnu delostreleckú paľbu.
Južne od Grodislavice551 bol s určitosťou zistený nepriateľ v opevnenom postavení
s 8 delami.
54. pechotná brigáda je pripravená ako záloha.
Pluk zotrval celý deň v opevnenom postavení, pričom nepriateľ nepodnikol žiaden útok.
4 h 30 min popol.
Plán pre presun a nocovanie je v prílohe.
Denník 1./9.
3 prílohy
[...]
Preklad z nemeckého jazyka: Mgr. Jana Tulkisová, PhD., P. Ch.
HL Budapest, f. II. 475, K. u. k. 25 Inf. Reg., Tagebuch 1914, šk. 1.
549 Rukopis (ceruza). Zachovaná časť denníka jednotky je zaznamenávaná na jednotlivé hárky
papiera po nemecky, tzv. kurentom.
550 Znak „x“ sa predbežne nepodarilo identifikovať. Zrejme ide o mieru vzdialenosti.
551 Správne „Grodysławice“.
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Viedenský denník Reichspost prináša 6. septembra 1914 pochvalný článok
o bojových výkonoch Slovákov na ruskom fronte552
Slováci v poli
Udatní Slováci na severnom fronte svojou krvou dokázali, že dokážu za svoj dedičný
panovnícky rod chrabro umierať. Spája sa v nich rasová húževnatosť, nepoľavujúca ani
pri veľkých stratách, s elánom, ktorý dosahuje, že útoky našej armády sú nezadržateľné.
Domáci (72.) bratislavský pluk, ktorý bol z veľkej časti tvorený Slovákmi, poskytol dôkazy
svojho hrdinstva. Spolu s ním sa vyznamenali aj košické jednotky VI. armádneho zboru
pod B o r o e v i c [o m],553 doplňovacie okresy ktorého sa z veľkej časti nachádzajú na
východnom Slovensku.[!] Aj jednotky V. armádneho zboru pod P u h a l l o[m], doplňovacie okresy ktorých sa opäť grupujú zo západných Slovákov, sa, ako už bolo spomenuté,
jasne osvedčili. Honvédsky pluk 15 v Trenčíne a 13 v Bratislave sú taktiež tvorené najmä
Slovákmi. Drzý, našich patriotických Slovákov tak urážajúci závoj klamstiev francúzskych
plátkov, akoby naše slovenské pluky neboli dostatočne spoľahlivé, tak bude týmito hrdinskými skutkami najdôstojnejším a najušľachtilejším spôsobom rozdriapaný.     
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
Reichspost (Wien), roč. 21, 1914, č. 426, s. 4.

120 Potvrdenie o smrti plukovníka Franza Hilla

554
(veliteľa banskobystrického 16.
vlastibraneckého pešieho pluku) datované 28. októbra 1914555

Uh. kráľ. banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk
Potvrdenie
Na základe ktorého potvrdzujem, že nebohý plukovník Ferencz Hill naozaj padol
pred nepriateľom 29. augusta roku 1914 v okolí Lublina pri Rachanie (Rusko).556
Tarnagora [?] 28. októbra roku 1914.
Preklad z maďarského jazyka
HL Budapest, f. II. 593, M. kir. 16. honvéd gyalog ezred, šk. 1.  

552 V skrátenej podobe bol tento článok preložený do slovenčiny a prezentovaný aj v Národných
novinách. Bližšie pozri: Národnie noviny, roč. 45, 1914, č. 106, s. 2.  
553 Boroević.
554 K životu a tragickej smrti plukovníka Franza Hilla bližšie pozri: CHORVÁT, P.: Dôstojník rakúskouhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914). In: Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 4, s. 97 – 107.
555 Rukopis (atrament).
556 Preškrtnuté a dopísané ceruzou.
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121 Článok Uhorskí Slováci vo vojne

publikovaný v novinách Alkotmány 10. apríla
1915, tematicky vychádzajúci z už publikovaného príspevku v novinách Reichspost
557

SPRÁVY
				Budapešť 9. apríl.
Uhorskí Slováci vo vojne.
*
S radosťou sme čítali nižšie uvedený článok v Reichspost[e], tak nech všade vedia,
že uhorskú vlasť milujú uhorskí Slováci práve tak ako Maďari. A práve preto aj dávame
na známosť spomínaný článok:
Slovač558 v čase obrovskej vojny a zápasu národov skvelo potvrdzuje svoje prastaré
vynikajúce cnosti. Ako je všeobecne známe, župy Horného Uhorska obývané Slovákmi
spadajú do bezprostrednej blízkosti bojiska. A práve preto im tam prebiehajúce udalosti
silno dávajú pocítiť svoj vplyv. Z času na čas ich zaplavia Rusi a ich obyvatelia sú vydaní
napospas vojnovým hrôzam. Veľkú časť zranených z karpatských bitiek transportujú do
početných hornouhorských nemocníc, postavených zo súkromnej obetavosti.
Tu sa dojímavým spôsobom prejavuje dobrosrdečnosť a pocit zodpovednosti tohto
ľudu. Z každej horskej dediny dobrovoľne prišli chudobné slovenské ženy a neúnavne
nosili na svojich chrbtoch množstvo milodarov. Duchovní a učitelia, doslova jediné inteligentné prvky tohto kúta za chrbtom sveta, zorganizovali vidiecke zberné vozy a touto
zbierkou poskytovali výborné služby. V malých mestách Horného Uhorska sa dámy zo
spoločnosti, slovenskej národnosti, presne tak ako rodené Maďarky, všade zaoberajú dobročinnosťou. Na poli dobrosrdečnosti a vlastenectva si všetci podali navzájom
priateľskú ruku. Keď tisíce a tisíce haličských utečencov zaplavili hornouhorské kraje, aj
týchto prijali s láskou. Liptovský Mikuláš, toto malé mestečko so štyrmi tisíckami obyvateľov, zaopatrilo potravinami v jeden deň viac ako desaťtisíc hladujúcich a čiastočne
ich aj ubytovalo.
Ani na bojisku nezostali Slováci pozadu. Bratislavský 72. domáci pluk, ktorý sa najviac skladá zo Slovákov, dokázal veľké hrdinstvo pri Rudnik[u] pod velením plukovníka
[menom] Wossala. Tento pluk už získal nie menej ako 117 medailí za chrabrosť. Všetky
oddiely piateho zboru, ktoré sú z veľkej časti tvorené zo západných Slovákov, sa výborne osvedčili. A to čo dokázal Boroevics559 s východnými Slovákmi košického 6. zboru, sa
plamennými písmenami zapíše do análov svetových dejín. Ale aj ako vlastibranci, 15.
(trenčiansky) a 13. (bratislavský) vlastibranecký pluk, lučenecký domáci pluk (ktorý už
vyznamenali 40 medailami za chrabrosť), Slováci vynikli svojou chrabrosťou a smelosťou. Že aj jedna časť obrancov Przemyslu560 sa skladala zo slovenských domobrancov, je
každému jasné. Prevažne z poľnohospodárskeho živlu pochádzajúci slovenský vojak je
nepremožiteľný. Do útoku asi nejde s elánom Maďarov, ale svojou smelosťou, prísnou
disciplinovanosťou a vedomím cti sa stal elitným mužstvom, ktoré sa výborne hodí nielen na ofenzívu ale v dôsledku svojho národného charakteru aj na defenzívu.
557
558
559
560

Uvedené v tvare „A magyarországi tótok a háborúban“.
Uvedené v tvare „tótság“.
Boroević.
Przemyśl.
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Pravdaže, Slováci utrpeli aj veľké straty. Ale prečo by sme sa sťažovali? Strácanou
červenou krvou potvrdzujú svoju vernosť, ktorá je národnou pýchou slovenského ľudu
v Uhorsku.        
Preklad z maďarského jazyka.
Alkotmány, roč. 20, 1915, č. 15, s. 10.

122

Úryvok z maďarskej publikácie o dejinách 85. pešieho pluku spoločnej
rakúsko-uhorskej armády zachytávajúci obdobie od 9. mája do 15. mája 1915, teda
počas gorlickej ofenzívy561
[...]
VIII. KAPITOLA
Udalosti letného ťaženia roku 1915
A) Od Karpát po Mosciska562
... Žiarivé lúče jarného slnka vysušili rannú rosu. V prvých mesiacoch mája 1915 [?]
sa v zemplínskych Karpatoch zazelenali lesy a polia, koberec kvetín ozdobil vysoko
položené horské pasienky, vietor priniesol vzduch ihličnatých lesov plný ozónu. Muži
si radostne užívali nádherný slnečný deň v pozíciách Hajdosek...563 Končí sa strašná
karpatská zima, netreba už viac mrznúť, ani v zavýjajúcej snehovej metelici ísť na poľnú
stráž alebo hliadku... Teraz už vydržíme... Naraz sa len zľava, potom sprava, nakoniec
koldokola zovšadiaľ rozšírilo zunenie: vrchy, štíty a ihličnaté lesy prinášajú zvučnú ozvenu
nadšeného skandovania! Čo to, čo sa deje? Od radosti žiariace tváre dávajú na známosť
veľkú zvesť: na širokom priestore pri Gorliciach sme prelomili ruský564 front, naše oddiely
víťazne postupujú vpred, počet zajatcov je veľký, korisť je obrovská! V mužoch plápolá
bojovný duch, len vpred, len vpred! Kedy vyrazíme aj my? Do netrpezlivého sa chystania,
vzrušeného vyčkávania prichádza 8. mája rozkaz: pluk pripraviť na pochod!
Teda, tak sa zdá, že nepriateľa nebudeme prenasledovať na našom súčasnom
úseku, ale nás presunú niekam inam. Z Príslopu565 sme 8. mája dopol. o 10. hodine vyrazili smerom na Stakčín – Ruské,566 potom odtiaľto ďalej smerom na Jablonki.567 Po ceste
561 Napriek miernemu umeleckému podfarbeniu, ktoré je aj v uvedenom úryvku prítomné, je pre
slovenskú vojenskú historiografiu tento text relevantný. Pluk bol dopĺňaný aj Slovákmi a známe
sú aj ďalšie „slovenské“ okolnosti jeho mierových a vojnových aktivít. Operačná činnosť tejto jednotky bola napríklad viazaná aj na územie Zemplína, ako to potvrdzuje preložená časť.
Okrem toho sú tu publikované aj údaje o ďalších jednotkách košickej 27. divízie a ich bojovej
činnosti.   
562 V súčasnosti Mościska. Viaceré ďalšie miestne lokality a chotárne názvy vzhľadom na ich
špecifickosť a konkrétnosť predbežne neboli verifikované.
563 Ide o kótu Hajdošík situovanú severne od obce Topoľa.
564 Použitý pejoratívny tvar „muszka“.
565 Uvedené v zmaďarizovanom tvare „Kispereszlő“.
566 Uvedené v zmaďarizovaných názvoch „Nagypólány – Zemplénoroszi“. V súčasnosti je bývalá
obec Ruské len miestnou časťou Stakčína, ku ktorému bola pričlenená v roku 1981.
567 Názov obce v súčasnosti Jabłonki.
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sa stretávame so stopami ruského ústupu, roztrúsenými zbraňami, strelivom a mŕtvolami. Spustošené, vypálené dediny, orabované obyvateľstvo je dôkazom toho, že len
nedávno tu bol pánom ešte nepriateľ.
Letné ťaženie roku 1915 je veľmi bohaté na bojové udalosti. Víťazne postupujeme
vpred, len v oblasti Lutkow568 – Gaj, a pri rieke Bug sa rozvinú ťažké boje trvajúce dlhšiu
dobu.
Z obsiahleho plukovného denníka som bol miestami nútený udalosti podať telegrafickým štýlom. V rade udalostí tak len v skratke oboznamujem s mimoriadne prínosnými
operačnými zákrokmi.
8. máj 1915 telegram 27. div. 638/2: Nepriateľ ustupuje. Div.[íziu] pripraviť na pochod. P. pl. 34, 67, 85, hus. pl. 15/III nech sú v takom stave, aby mohli v priebehu pol
hodiny po prevzatí rozkazu vyraziť na pochod. Dopol. o 9 hodine 15 minúte prichádza
rozkaz: O 10. hodine odchod cez Príslop, Ruské do Stakčína, na tomto mieste táborenie
vo voľnej krajine. Náš pochodový prúd sa pomaly posúva dopredu, lebo mosty Rusi vyhodili do vzduchu. Za sebou zanechali veľa zbraní, streliva a mŕtvych.
9. máj Nariadenie 27. div. č. Op. 639/1: Nepriateľ pravdepodobne ustupuje za San.
My pokračujeme v prenasledovaní. Odchod o 6. hodine ráno. Náš pluk je s p. pl. 34 hlavnou skupinou. Odchod ráno o 6. hodine. V [obci] Majdan dlhší oddych. Cieľ pochodu
Jablonki. Nariadenie 27. div. č. Op. 639/35 v noci na 10. mája o 11. 45: 27. div. pochoduje za 32. div. – predbežne po Baligród (85. hlavná skupina) atď. Nepriateľ je v obranných
postaveniach na S.[ever] od [obce] Cisna. Smer nášho pluku: s peš. pl. 67 výš. 835, 935
(Rozki). Keď sme sa dozvedeli o tom, že nepriateľ svoje postavenia na výš. 655 opustil,
na Z.[ápadne] od [lokality] Krywe sme si mohli odpočinúť a potom sme postupovali na
Cisnu, kde sme táborili na S. od novej kaplnky. Nepriateľ údajne vyprázdnil Baligród.     
10. máj. Odchod ráno o 6. 30 z Cisny na základe včerajšieho nariadenia. Nepriateľ je
na S. od Baligródu v postavení [v úseku] Sczob – Kiczera. Náš pluk odpočíva 1000 krok.
[?]569 na S. od [obce] Bystre. Medzitým 32. div. útočila. Odtiaľto sme pochodovali po
výš. 458 ku kaplnke v [obci] Steznica,570 potom k H. H.571 zdržiavajúcemu sa na výš. 649.
Nocovanie v tomto priestore. Nariadenie 27 div. Op. 640/20. Náš pluk s peš. pl. 34 útočí
proti výšine Zernica. Úloha delostrelectva... Rozkaz 53 brigády: Peš. pl. 85 si samostatne zabezpečuje nastávajúce zaistenie v smere Kiczera – Wyzna. Zajtra ráno o 4. hodine
pricestujem s veliteľom peš. pl. 34 k pluku, kde vydám rozkaz na útok proti [lokalite]
Kiczera! Nocľah s bojovým zabezpečením.
11. máj Ráno o 5. hodine nepriateľ ustúpil zo svojich postavení. Postupujeme
za ním cez [lokalitu] Roztoki (tu oddych) do [lokality] Zerdenka. Tu vedie naše horské
delostrelectvo živú paľbu na nepriateľa, ustupujúceho pochodom v tvare z [lokality]
Hoczen. Večer pochodujeme do [lokality] Bachlawa. Náš ženijný oddiel stavia cez rieku
San lávku, ktorá je o 3. hodine ráno hotová. – Nariadenie 27. div. Op. 641/13: Nepriateľ
obsadil slabými silami S. breh Sanu. Peš. pl. 85. a 67. súčasne so zotmením prekročia
San. Prechody vybudujú ženijné jednotky. Peš. pl. 34 si vo svojom úseku hľadá prechod.
568 Názov obce v súčasnosti je Lutków.
569 V publikácii je uvedený tvar „lép.“, čo sme identifikovali ako skrátený tvar maďarského slova  
„lépés“ (v slovenskom jazyku krok).
570 Názov obce v súčasnosti je Stężnica.
571 Neidentifikovaná skratka v maďarskom jazyku, zrejme ide o vyššie veliteľstvo.
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Prieskum, delostrelectvo...
12. máj Ráno o 3. 30 hodine prekračujeme rieku San. O 6. hodine dosahujeme les
Dabrowa, o 7. hodine výšinu Culnia. O 7. 30 pred [lokalitou] Kosztryn pozorujeme nepriateľskú ustupujúcu rojnicu, za ňou zálohy. Naše delostrelectvo a guľ. tento priestor
pokrývajú paľbou. Dopol. o 8. 30 sa zoskupujeme k útoku. Náš pluk útočí proti výšine
Kamionka. O 10. 30 sme v pochodovej kolóne pokračovali v postupe. O 11. 10 dosahujeme železničnú trať. O 11. 30 postup na výšinu Kamionka. O 2. hodine bez nepriateľského
odporu dosahujeme les v Kamionke. Pozbierali sme veľa ruských zbraní. Na tomto mieste sa zoskupujeme za účelom prekročenia lesa. Rozkaz o 4. hodine: Postúp na výšinu
Wankowa a vyčistenie údolia Wankowa od nepriateľa. V údolí už Rus nebol, pokračovali
sme spolu s p. pl. 34 v pochodovaní v pochodovej kolóne do [lokality] Wankowa, tu nocľah. Rajón sme zabezpečovali prednými hliadkami spolu s peš. pl. 34.
13. máj Ráno o 4. 30 pokračovanie prenasledovania, podľa nariadenia. Trasa pochodu: Brelikow, Liskowate S., po výšinu 403 Lopuszanka. O 12. 45 v [lokalite] Liskowate
dlhší odpočinok. O 4. 30 hodine príchod do [lokality] Lopuszanka, nocľah na tomto
mieste.
14. máj O 3. 30 ráno prichádza nariadenie 27. div. č. Op. 644/1 na postup. Trasa
pochodu Lopusznica, Zo [?], výšina 325 na JV. od [lokality] Dobromil. Tu odpočinok v trvaní 2 hodiny. O 12. hodine odchod do [obce] Rosenburg, kam sme prišli o 2. 30 hodine.
Nepriateľ zmizol, nevidíme dokonca ani hliadky.
15. máj Ráno o 5. hodine pochod cez Boniowice smerom na Follw [?], Budy [?], tu
je predný voj zasiahnutý nepriateľskou paľbou. Napravo od nás postupuje nemecká zál.
25. div. Nepriateľa vytláčame z výšiny Cyszki. Nemci ukorisťujú 7 diel a získavajú 400
zajatcov. 32. div. získava 600 zajatcov. Popol. o 2 hod. pokračovanie v postupe. Peš. pl.
25 predný voj, peš. pl. 85 na čele hlavnej skupiny, smer Cyszki, výš. 318 J. H. [?].; odtiaľ
1000 krok. na V. nové nariadenie. Nemecká div. útočí. Nepriateľ je na výš. 291 Sosnica.
Naša div. podporuje útok. Jeden práp. 25. [pešieho pluku] smer výš. 281 je pri predĺžení nemeckého predného voja. Ďalšie časti div. vykonajú hlavný útok od výš. 293 (od
Balonowice) na V. Postup na Bialo – Drogin, smerom k 293, J. H. [?] tu preberá útočné
zoskupenie. Popol. o 3. 40 začiatok útoku. O 6. hodine naša kolóna prichádza k mostu
264 na J od Kornie. Nepriateľ je údajne po oboch stranách [obce] Lutkow, v postavení
na výš. 282.572
[...]     
Preklad z maďarského jazyka
MÁTYÁS, S.: A máramaros – ugocsa megyei 85-ik gyalogezred története 1914 – 1918.
Budapest : Szerző, 1941, s. 239 – 241.

572 Uvedený text vychádzajúci z pôvodných denníkov zápisov jednotky je dobrou ukážkou tzv. vojenského štýlu. Bez poznania konkrétnej situácie v konkrétnom teréne, konfrontácie s mapou
a ďalších okolností pôsobí na laického percipienta väčší počet skratiek, značiek a vojenských termínov v texte mimoriadne komplikovane a nesúrodo.  
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Hlásenie veliteľa košickej 39. vlastibraneckej pešej divízie z 27. augusta 1915
o obsadení pevnosti Brest573
Veliteľstvo Uh. kráľ. 39. vlastibraneckej pešej divízie
číslo 389/5 op.
       1915

Veľaváženému mešťanostovi mesta so z. r. Banská Bystrica574
Brest-Litowsk575 27. augusta 1915

Banská Bystrica

Na výročie krstu ohňom z 26. augusta roku 1914 oddiely 39. vlastibraneckej pešej
divízie opäť nesmrteľným vavrínom rozmnožili veniec plný slávy, ktorý uplietli počas
vojny, ktorá teraz trvá už rok.
Včera, 26. augusta popri spolupráci všetkých oddielov divízie banskobystrický
prápor 16. vlastibraneckého pešieho pluku bol prvý, ktorý vtiahol do pevnosti BrestLitowsk.576 Vlajka v národných farbách už o 6. hodine ráno pyšne dávala na známosť
na východnom brehu Bugu, že uhorskí vlastibranci boli prví pri dobytí tejto dôležitej
pevnosti.     
S pýchou a radosťou dávam toto na vedomie a úctivo prosím, ráčte o tom náležite
oboznámiť tých, ktorých sa to týka.
Túto svoju správu zasielam vládnemu komisárovi Horného Uhorska, ďalej mešťanostom Košíc, Miškovca, Mukačeva a Banskej Bystrice.  

podmarš[al]. Hadfy  
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, fond Magistrát Banská Bystrica, šk.
481.
573 Strojopis.
574 „Besztercebánya r. t. város nagyságos Polgármesterének“. Použitá skratka „r. t.“ znamená, ako
už bolo uvedené,  „rendezett tanácsú“ (teda so zriadenou radou, resp. magistrátom).
575 Uvedené v tvare Brest-Litowsk. V súčasnosti Brest.
576 Podčiarknuté rukou, ceruzou.
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Overený opis prehľadu významných bojových skutkov trenčianskeho
15. vlastibraneckého pešieho pluku (poľného pluku) v rokoch 1914 – 1916, datovaný
23. apríla 1917577
Uh. kráľ. 15. vlastibranecký peší pluk

Opis

číslo 748/kt. 1917
VÝKAZ
väčších bojových skutkov uskutočnených uvedeným plukom alebo jeho časťami
v priebehu vojny /telegrafické nar. 12/ho. dané 20 t. mes./

Kedy?

Miesto

26. a 27.
augusta
1914

Obec
Tarnawa

29.
augusta
1914

Obec
Krzczonow578

18.
Obec
novembra Jangrot579
1914

Ch a r a k t e r i s t i k a
Vojnové udalosti, ktoré
bo j o v é h o s k u t k u: jednotku mimoriadne
preslávili, a ktoré môžu
po vojne prichádzať do
úvahy ako slávnostné
dní pluku
26/VIII. Obsadenie
obce Tarnawa plukom.                 
27/VIII. Pluk počas boja
prinútil  vzdať sa 506
Rusov.
29/VIII. Úspešný útok
pluku spolu s c. a k. 90.
peším plukom proti
nepriateľovi rozvinutému
severne od [obce]
Krzczonów a jeho
prenasledovanie.
Samostatne vykonaný
Podľa úsudku
útok pluku proti
dôstojníkov slúžiacich
nepriateľovi, ktorý
v súčasnosti pri pluku
obsadil západný okraj
a komisie vytvorenej
obce Jangrot. Útok bol
z aktívnych dôstojníkov,
úspešný napriek tomu,
zúčastnivších sa skoro
že susedný 14. vlast.
všetkých bitiek, by
peš. pluk a 72 peš. pluk
[tento dátum] mohol
zaostali. Pri útoku bolo
ako plukovný deň
ukoristených 350 zajatcov pripadať „prvý v
a 3 guľomety.
poradí“.

Pochvalné
uznanie:

Pochvala
veliteľstva
74. brigády.
Pochvala
veliteľstva
74. brigády.

Pochvala vel.
1. armády, 5.
zboru a 37.
divízie.

577 Strojopis. Bližšie pozri takisto dokument č. 129.
578 Správne Krzczonów. V súčasnosti obec v Poľsku v regióne Lublina.
579 V súčasnosti obec v Poľsku v malopoľskom vojvodstve.
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27. január Obec
1915
Lutowiska580

9. apríl
1915

Kosialata582
Kote583 922
výšina

2., 3. a 4.
júla 1915

Obec
Wyznicza
a Wyznianka584

5. júla
1915

Obec
Urzendow585

21. júla
1915

Obce Gut
– Borow –
Egersdorf586

27/I. Úspešný útok práp.
I/15 vo zväzku 18. vlast.
peš. pluku na postavenie
nepriateľa ležiaceho južne od [obce] Lutowiska,
počas ktorého padlo do
zajatia 3/15 stot.581 200
zajatcov.
Úspešné odrazenie nepriateľa, ktorý vpadol              
[do priestoru] západne od
pluku. Protiútok útok bol
uskutočnený práp. II/15,
a to z vlastnej iniciatívy
veliteľa. Podieľali sa na
ňom aj časti práp. I/15.   
2/VII. obsadenie obci
Wyznicza a Wyznianka
plukom, 4/VII. obsadenie
mimoriadne zosilneného
nepriateľského postavenia
ležiaceho severne odtiaľ.
5/VII. Obsadenie
mimoriadne zosilneného
ruského postavenia
ležiaceho severozápadne
od obce Urzendow. Do
zajatia padlo 140 osôb
[nepriateľského] mužstva.
21/VII. Dobytie silne bráneného nepriateľského
postavenia v priestore
Gut – Borow – Egersdorf
po útoku pluku. Do zajatia padlo 750 [nepriateľských] osôb mužstva,
korisť 2 guľomety.

Pochvala
hlavného
veliteľstva
armády,
2. armády,
37. divízie,
veliteľstva
73. brigády.  
Podľa úsudku dôstojníkov slúžiacich v súčasnosti pri pluku a komisie
vytvorenej z aktívnych
dôstojníkov, zúčastnivších sa skoro všetkých
bitiek, by mohol ako
plukovný deň pripadať
„tretí v poradí“.
Pochvala
8. zboru,
37. divízie,
veliteľstva
73. brigády.
Pochvala
Hlavného
veliteľstva
armády,
veliteľstva
37. divízie.
Podľa úsudku dôstojníkov slúžiacich v súčasnosti pri pluku a komisie
vytvorenej z aktívnych
dôstojníkov, zúčastnivších sa skoro všetkých
bitiek, by mohol ako
plukovný deň pripadať                       
„šiesty v poradí“.

Pochvala
37. div.,
veliteľstva
73. brigády.

580 V súčasnosti obec v Poľsku ležiaca v podkarpatskom vojvodstve, v blízkosti hraníc so Slovenskom
a Ukrajinou.  
581 Skratka v maďarskom jazyku „szd.“, teda „stotina“ dopísaná ceruzou.
582 V súčasnosti ide o výšinu Kozialata, evidovanú aj ako Kučalata na území severovýchodného Slovenska v blízkosti obcí Runina a Ruské.
583 Výraz uvedený v nemeckom jazyku znamenajúci slovo „kóta“.
584 V súčasnosti ide o obce Wyżnica a Wyżnianka situované v juhovýchodnom Poľsku, niekoľko kilometrov severozápadne od obce Kraśnik.
585 Obec Urzędów ležiaca severozápadne od uvedenej obce Kraśnik v súčasnom Poľsku.
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12. a 13.
Obec Hluszseptembra ka,587 seve1915
rozápadne
od Zaleszczyky.588
10. júna
Osada
1916
Boratyn589

12. a 13./IX pri obci
Hluszka severozápadne
od [obce] Zaleszczyky
úspešne uskutočnený
protiútok pluku.
10./VI.Úspešná
spoluúčasť z pluku
vyčleneného ½ práp.
v zväzku 37. v. div. na
odrazení 6 nepriateľských
útokov.

22. júna
1916

22./VI. Dobytie
postavenia obsadeného
nepriateľom v línii Kol.
Lysocha Kote 264 po
protiútoku pluku.

Kol.
Lysocha590
Kote591 264.

12.
Bitca
novembra Arsurilor,592
Kote593 1385
1916
/: na sever
od Gyergyó –
Holló:/594

12./XI. dobytie kóty 1223
Paltinsarok pomocou
stotín 10/15 a 11/15.                
Úspešný útok a dobytie
Bitca Arsurilor /: na sever
od Gyergyó – Holló:/ Kote
1385 – 1302 prápormi
I.- II./ 15.   

Pochvala
veliteľstva
30. divízie.  
Podľa ús. dôstojníkov
slúž. v súčasnosti
pri pluku a kom.
vytvor. z aktív.
dôstojníkov, zúčast.
sa skoro všetkých
bit., by mohol ako
plukovný deň pripadať                       
„štvrtý v poradí“.
Podľa ús. dôstojníkov
slúžiacich v súčasnosti
pri pluku a kom. vytvor.
z aktív. dôstojníkov,
zúčastnivších sa skoro
všetkých bit., by
mohol ako plukovný
deň pripadať „druhý
v poradí“.                      
Podľa úsudku
dôstojníkov slúžiacich
v súčasnosti pri pluku
a komisie vytvorenej
z aktívnych dôstojníkov,
zúčastnivších sa skoro
všetkých bitiek, by
mohol ako plukovný
deň pripadať „piaty
v poradí“.                       

Pochvala 10.
zboru, 2. div.
veliteľstva
19. brig.

Pochvala
21. zboru,
37. div.
veliteľstva
74. brigády.   

Poľná pošta 422, 23. apríla 1917.
586 Ide o dobové lokality situované niekoľko kilometrov juhovýchodne od súčasnej obce Bełżyce v
blízkosti mesta Lublin. Egersdorf bol osadou pôvodne osídlenou Nemcami. Nachádzal sa medzi
lokalitami Bełżyce a Zalesie. Borów je od spomínaného Zalesia situovaný opäť juhovýchodne.
Názov „Gut“ sa verifikovať nepodarilo.
587 Predbežne neidentifikovaná lokalita.
588 V súčasnosti obec Zališčiki na Ukrajine v ohybe rieky Dnester, v regióne Ternopiľ.
589 V súčasnosti obec Boratin v regióne Brody, Ľvovská oblasť.
590 Predbežne neidentifikovaná lokalita.
591 Výraz uvedený v nemeckom jazyku znamenajúci slovo „kóta“.
592 Správne Batca Arsurilor v súčasnom Rumunsku.
593 Výraz uvedený v nemeckom jazyku znamenajúci slovo „kóta“.
594 V súčasnosti obec Corbu v Rumunsku.
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Za správnosť opisu:

podplukovník SZAKÁL v. r.

Poľná pošta 422, 6. V. 1917
[nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
HL Budapest, f. II. 592, M. kir. 15. honvéd gyalog ezred, šk. 4.  

125

Z podkladov k vojnovému denníku trenčianskeho pešieho pluku 71 spoločnej
armády II (pasáže o bojoch na talianskom fronte v rokoch 1917 – 1918)595
28/10 [1917]
V noci z 27. na 28/10 vyprázdnili Taliani – prinútení prielomom spojencov pri
[obciach] Kobarid596 a Bovec597 25./10 [1917] – urýchlene aj svoje pozície pred naším
frontom. Toto uvoľnenie zovretia privítali naši udatní Slováci zo 14. P[ešej] D[ivízie], od
16/3 1917 pri [obci] Vrtojba Dln.598 a [aj] 13. p.[oľná] stotina vo Vipavskej599 slučke. Tí
sa v mnohých ťažkých zápasoch s nepriateľom (v podnikoch a bojoch 10. a 11. bitky na
Soči600) s najväčším úspechom vždy hrdinsky vyznamenali a zanietene prijali prenasledovanie Talianov.
Na uskutočnenie postupu sa museli najskôr naše vlastné zosilnené prekážky narušiť
a uvoľniť cesta. Tak isto predné nepr.[iateľské] obranné línie. Pre našimi úsekmi ležalo
ešte veľa mŕtvol, ktoré nemohli byť odnesené počas úteku Talianov. Pl.[uk] sa dostal
najskôr do [obce] Miren,601 kde voľne prenocoval.
58. PD čakala na svoju hodinu, pripravená tvrdo prenasledovať nepriateľa. Tak prenikla 5. horská brigáda pod vel. plk. brigadíra [menom] Sigmund Prey (s úplným peš. pl.
71) cez mesto Podgora602 –  4. hors.[ká] brig.[áda] severne odtiaľ proti [obci] Oslavia.603
Zároveň s nepriateľom tiahli jednotky cez horiace mosty pri Graffenberg[u]604 a juž. od
[obce] Solkan605 na protiľahlom brehu a získali okolo 3 000 zajatcov a množstvo vojenskému materiálu. 6 hodín po páde [úseku] Soro606 –  Podgora – ∆ 240 vtiahlo jeho
veličenstvo cisár a kráľ Karol na čele viedenskej domobraneckej brigády do oslobodenej
[obce] Gorica.607 Láska a obetavosť ľudu [tohto mesta] zaručujú skoré obnovenie zo súčasných trosiek a popola.
Viac ako 100 000 Talianov zaplatilo krvou. Pri [obci] Gorica bolo 58. PD odvedených
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

Strojopis.
Na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené ako „Karfreit“.
Na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené ako „Flitsch“.
Na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené ako „Vertojba Dln.“.  
Vipavské údolie na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené ako „Wippachschleife“.
Rieka na území dnešného Slovinska.
Na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené v tvare „Merna“.
Na území dnešného Slovinska.
Na území dnešného Talianska. V dokumente uvedené ako „Oslavija“.
Predbežne neidentifikovaná lokalita.
Na území dnešného Slovinska. V dokumente uvedené ako „Salcano“.
Predbežne neidentifikovaná lokalita.
Mesto na hranici Slovinska a Talianska.
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viac ako 25 000 zajatcov, priniesla veľký počet guľ.[ometov] a mínom.[etov]. a inej koristi. 58. PD hrdá na to, že je bolo vyhradené oslobodenie [obce] Gorica, pokračovala
v prenasledovaní cez [obec] Medea Palmanova.608
29/10 [1917]
Začal sa postup cez [obce] Sveti Andraž609 – Goricu – Mainzza – Gradiska do Romans,
tam sa prenocovalo.
30/10 [1917]
Pochod cez [obce] Versa610 – Tapogliano611 – St. Vito612 do [obce] Palmanova.613 Bola
to jedna malá, už celkom zastaraná pevnosť s hradbami a priekopami a 4 pevnostnými bránami, ktorá vyzerala ako malá veľká hračka a vôbec nebola poškodená. V tejto
pevnosti boli mnohé obchody, ktoré boli zhora nadol plné najdrahších a najjemnejších
delikates, vínom, pálenkami, šampanským a mnohým iným, nám neznámym luxusným
tovarom, ktorý bol veľmi vítanou korisťou pre našich vyhladovaných a na také delikatesy
vôbec nezvyknutých Slovákov.
Na zabránenie plienenia bola ihneď prostredníctvom [nečitateľná značka v rozsahu
štyroch písmen] stot. Ferd.[inanda] Winkler[a] väčšina lokálov strážená  mužstvom prideleným vel.[iteľom] pl.[uku] plk. v. Nagy[om]. Občerstvenie mohlo potom prebehnúť
pokojným spôsobom vo forme množstva dobrých vecí ako zvláštneho prídavku.
Na tomto mieste bol zriadený miestny tábor a trén stál na veľmi veľkom hlavnom
námestí. Pevnosť bola v najväčšom poriadku a obyvateľstvo muselo svoje obydlia opustiť náhle, pretože v mnohých obydliach stál pripravený obed.
31/10 [1917]
O jednej hodine popol. sa začal ďalší pochod do [obce] Flumignano.614 Trén
zostal v [obci] Marsane.615
[...]
10/11 [1917]
dosiahlo čelo div.[ízie] stredný tok Piavy, za ktorým sa nachádzala veľká talianska
armáda v stave rozkladu, s asistenciou jednotiek Dohody. Keďže naše delostrelectvo
a technický trén viacmennej v dôsledku zlého stavu poťahov alebo ich nedostatku zaostávali vzadu, podarilo sa ich [len] pomaly dopraviť v poriadku a zastaviť front na Piave.
[...]
608
609
610
611
612
613
614
615

Na území dnešného Talianska.
Na území dnešného Slovinska. Uvedené v tvare „St. Andrä“.
Na území dnešného Talianska.
Na území dnešného Talianska.
Na území dnešného Talianska.
Na území dnešného Talianska.
Na území dnešného Talianska.
Pravdepodobne Morsano di Strada, na území dnešného Talianska.
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25/4 [1918]
Inšpekcia pl.[uku] armádnym veliteľom poľným maršalom Svetozarom Boroevićom
von Bojna.616 Excelencia v pravom vojenskom príhovore pochválila p.[eší] pl.[uk] 71 za
vždy prejavovanú statočnosť dobrých Slovákov a vždy hrdinské správanie sa jednotiek
aj v najťažších situáciách. V prejave určenom nášmu vel.[iteľovi] pl.[uku] excelencia pochválila jeho príkladné vedenie a vplyv na mužstvo, prostredníctvom ktorého a vďaka
otcovskému zaobchádzaniu so všetkými svojimi podriadenými vybojoval tak krásne
úspechy.
[...]
4/5
Jeho veličenstvo cisár a kráľ Karol vykonal prehliadku jednotiek 14. P[ešej] D[ivízie]
na ceste [medzi obcami] Sesto – Mure. Počasie bolo vynikajúce. Všetky jednotky mali
oblečené najlepšie uniformy a v povznesenej nálade túžobne očakávali príchod cisára.
Konečne zaznel signál Avertisma [?] na znak, že cisár prišiel na front. Ako jeden múr, tak
vzpriamene a pevne stáli naši Slováci. Na pravom krídle pl.[uku] stál štáb pluku a všetci
tí hrdinovia, dôstojníci, poddôstojníci a mužstvo, ktorí boli najviac vyznamenaní. Cisár
prešiel celú cestu vo svojom súkromnom aute. Pri stanovišti štábu pl.[uku] auto zastalo,
cisár vystúpil a prijal hlásenie vel.[iteľa] pl.[uku]. Jeho Veličenstvo šlo ihneď k hrdinom
p.[ešieho] pl.[uku] 71. Každému jednému potriasol rukou, spýtal sa za aký hrdinský čin
dostal vyznamenanie a pochválil dôst.[ojníkov] a mužstvo za ich hrdinské správanie sa.
Táto chvíľa, že s ním [s vojakom] hovoril jeho cisár, sa mu zachovala po celý život hlboko
v srdci ako najkrajší zážitok v podobe čestnej spomienky.
[...]
Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
ÖSA – KA Wien, f. AdTk., I. R. 71, šk. 591.   

126 Charakteristika operačnej činnosti bratislavskej ženijnej stotiny 5/2

počas
ofenzívy rakúsko-uhorskej armády na Piave v publikácii o dejinách tejto jednotky
vydanej v roku 1928
617

[...]

Na Piave
V dejinách stotiny predstavuje Piava poslednú kapitolu.
Tu stotina uskutočnila svoj posledný skvelý bojový skutok a pri tejto rieke zároveň
utrpela aj najväčšie straty.
Do 12. decembra 1917 prebiehali v plnom prúde prípravy na ofenzívu na Piave. Pod
velením veliteľa ženijnej stotiny 5/2 sa zo ženijnej stotiny 5/2, zákopníckej stotiny 2/5,
616 Uvedené v skomolenom tvare „Swetovar Broevic von Bojna“.
617 Ide o stotinu 2 c. a k. bratislavského ženijného práporu 5, z ktorej sa pri reorganizácii rakúskouhorskej armády 15. decembra 1917 stala stotina 2 c. a k. 23. zákopníckeho práporu.
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pracovnej stotiny 92/1 a z kolón bojových mostov číslo 20, 21 a 22 sformovala ženijná
skupina, ktorá mala s 58. brigádou 29. divízie vybojovať prechod pri Ponte di Piave.
V priebehu ženijných technických príprav sa pred ženistami vŕšili dovtedy nikdy neriešené komplikácie, ktoré dokonca prevyšovali ťažkosti spojené s vlastným útokom.
Prekročenie však nepresiahlo štádium príprav (a aj jedna menšia akcia 29. divízie bola
zmarená) a po dlhom čakaní bol jeho plán 13. decembra definitívne odložený. Koľko
krvopotnej práce a obetí stálo len pozorovanie, vyhľadávanie brodov na Piave, nevyhnutne potrebný prieskum koryta Piavy, tvoreného zo spleti neprehľadných ramien
a celkom neznámych ostrovov, príprava a ukrývanie pontónov, výstavba ciest a výcvik
pechoty! A potom nasledovalo úmorné nosenie pontónov naspäť, pod rúškom noci,
presne tak ako pri prípravách. A aj teraz v svetelných prstencoch nepriateľských svetlometov, aj teraz v paľbe nepriateľských guľometov a delostrelectva. Kto by bol, na tomto
mieste schopný zodpovedajúco oceniť výkony jednotlivých ženistov, tých individualít,
ku ktorým je ťažké nájsť pár kvôli ich záhadnej neviditeľnosti, tichej vytrvalej robote,
a to aj napriek ich častému podceňovaniu...?
17. decembra 1917 začal pozdĺž Piavy pozičný boj, ktorý sa však podstatne líšil od
pozičných bojov na [rieke] Szereth.618 Tu neboli prestávky v boji, tu neboli pokojné dni,
tu neboli také práce bez nebezpečenstva ako na východe. Ženijná stotina 5/2 – počínajúc 15. decembrom už premenovaná na zákopnícku stotinu 23/2  – ostala aj naďalej
podriadená 29. divízii. A bez toho, že by bola bývala dostala čo i len najkratší oddych,
bez prestania pracovala na výstavbe obranného úseku divízie dovtedy, dokým júnová
bitka 1918 túto prácu krvavo neprerušila (Pozri nákres 8).
Ako obvykle, aj tentoraz sme vytvorili veľa malých stavebných skupín, ktoré rozdelené do celej zóny, ktorá sa mala opevniť, sa okamžite dali do práce, aby husto obrobenú
piavskú nížinu premenili na dobre opevnené bojové pole.
Princípy opevňovania sa úplne zmenili a aj my sme sa museli usilovným štúdiom prispôsobiť týmto novým princípom. Zásada bola budovať hlboko členené obranné pásmo
s guľometnými opornými bodmi, vybudovanými na rozličných miestach a zaopatrenými betónovými krytmi, do hĺbky členenými pásmami prekážok, umne vybudovaným
maskovaním, výdrevou a fingovanými stavbami, betónovými pozorovateľňami, skladmi delostreleckého a mínometného streliva. V pilieroch a vozovke na Ponte di Piave
boli pripravené vybudované pozorovateľne v podobe chodieb, veliteľské a spojovacie stanovištia, skryté pozície guľometov, zásoby munície a kryty slúžiace pre zálohy.
Nanovo vybudované mosty, cesty a lávky zabezpečovali dobrý presun v boji, a to aj
počas noci. Proti častým a zničujúcim povodniam sme vytvorili ochranné zariadenia.
Neprestajne, starostlivo sme opravovali protipovodňové násypy poškodené delostreleckou a mínometnou paľbou. Medzi ostrovmi udržiavali spojenie a prepravu ženisti
pomocou člnov. Pri akciách útočných jednotiek ženisti spolupracovali vždy. Pomaly lokalizovali všetky brody. Odvážni plavci päťkrát – šesťkrát zopakovali svoje pokusy, pokým
ich našli. Kvôli prudkému toku, tmavej noci a bdelému nepriateľovi treba každú takúto akciu samú osebe klasifikovať ako hrdinský čin. Explóziami sme strhli viacero veží,
stromov a komínov, celú kopu stožiarov vysokého napätia, aby sme týmto nepriateľskému delostrelectvu zobrali každý možný súradnicový bod. Stavby boli čoraz početnejšie,
časom mohol prísť rad aj na opevnenie území ležiacich viac vzadu. V máji boli pozície vynikajúco vybudované. Stotina takmer celý polrok pracovala v rajóne 29. divízie
618 Ide o rieku Seret prameniacu na Ukrajine.
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a predovšetkým nočnou prácou urobila všetko, čoho bola schopná pri skromne pridelenom stavebnom materiáli a chýbajúcich strojoch len ľudskou silou, krvou a potom.
Od jari sa čoraz viac stenčoval aj proviant, fyzická sila ľudí tak čoraz viac slabla. Výlučne
vďaka tomu, že dôstojníci úmyselne žili tak ako mužstvo, sme vedeli vytrvalosť a chuť do
práce stále udržiavať na výške.
Za takýchto okolností nasledovala júnová bitka na Piave, v príprave na ktorú si
stotina istý čas oddýchla vodným výcvikom v [lokalite] Livenza, nácvikom znalostí potrebných v boji.
V bitke na Piave sa stotine dostalo cti v podobe mimoriadnej úlohy:
pod vedením svojho veliteľa, posilnená o zákopnícku stotinu 2/5, ženijné oddiely
vlastibraneckých peších plukov 33 a 315, 9 člnov a 2 kolóny bojových mostov mala technicky zabezpečiť takzvaný „vstupný útok“ 70. vlastibraneckej pešej divízie.
Takto vytvorená zákopnícka stotina pozostávala z 12 dôstojníkov, 300 zákopníkov
a 300 peších ženistov.
V priebehu vstupného útoku mali 2 útočné stotiny (stotník Gyurocsik) obsadiť
ostrov číslo 10 na Piave, ovládnutie ktorého bolo predpokladom a východiskovým
bodom všeobecného útoku.
Plán prekonania rieky 70. vlast. div. zobrazuje tabuľka 3:
Po ukončení príprav – znova vyčerpávajúca práca mnohých nocí – bola útočná skupina 15. júna 1918 o 3. hodine pripravená.  
Naše delostrelectvo začína paľbu, na ktorú nepriateľ okamžite plnou silou odpovedá. Paľba plynom..., že z ktorej strany, to nevieme, sme preto prinútení nasadiť si
plynové masky. O 3. 15 odchádzajú člny 1. vlny. Úlohou útočného oddielu, vlastibrancov
a ženistov, prekročiacich rieku, bolo obsadenie lávky vybudovanej Talianmi pri „f“.619
Nad riekou sa v ranných hodinách usadila hustá hmla, ktorá, zmiešajúc sa s dymom z
delostreleckých striel, znemožňovala akýkoľvek výhľad a prehľad... Člny nám okamžite
zmizli spred očí.    
Onedlho odchádza aj 2. a 3. vlna, ktoré pristávajú na ostrove číslo 10, ktorý je pod
najťažšou delostreleckou paľbou. Naše vlastné delostrelectvo ešte nevie, že sme ostrov
už dobyli, Taliani ho takisto držia v priehradnej paľbe. Spomedzi peších spojok, vyslaných s hlásením dozadu, pravdepodobne ani jedna nedokáže dostať hlásenie na miesto
určenia. Útočné oddiely a ženisti v dvojitej delostreleckej paľbe strašne trpia, straty hrozitánsky narastajú. S prázdnymi pontónmi veslujeme teraz k ostrovu „Robinson“. Odtiaľ
treba odniesť tých ženistov, ktorí pomáhali pri spustení pontónov na vodu pri „E – 1“.
Teraz však musia pontóny preniesť naprieč ostrovom číslo 10 do hlavného koryta Isonza
[?], ktoré majú útočné oddiely prekročiť o 6. 30 hod.
Prenesenie pontónov naprieč ostrovom znamenalo maximálny ľudský výkon: celý
ostrov je jedno veľké pole s jamami, skrz-naskrz sú zákopy, prekážky, dvojitá delostrelecká paľba, hmla, prach, dážď kamenia, plyn... Pontón za pontónom vypadáva, ženisti
nič nevidia, zadúšajú sa, strhávajú plynové masky a otrávení plynom padajú. Veliaceho
slova nemožno v ohromnom hluku počuť, nevidno na žiaden smer... teraz všetko
619 Ide o písmeno symbolizujúce presné miesto zakreslené do pripojenej mapky.
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spočíva už len na spontánnej spolupráci, ktorú ale môže priniesť len železná disciplína. Dôstojníkom stačí len pokynúť a ten, kto ešte nepadol, alebo nebol zranený, tak
poslušne pokračuje vo svojej nevídane ťažkej a tŕnistej ceste životom. A ráno o 6., hoci
nekompletné, boli pontóny v hlavnom koryte Piavy... O 6. 30 hod. pontóny vyrážajú,
miznú v hmle, preprava útočných stotín začína. Naraz len neočakávane zasvieti júnové
slnko, hmla sa dvíha a znenazdajky sa objavuje nepriateľský breh... Z talianskych zákopov sa dvíhajú ruky hore a nepriateľ máva bielymi šatkami: 70 Talianov z brigády Caserta
sa vzdáva. Pristátie sa podarilo, pechota útočí. Vtedy sa už aj vlastné konečne delostrelectvo dozvedelo, že ostrov číslo 10 je už dávno v našich rukách a že teraz sme už trpeli
len od talianskeho delostrelectva a bočnej guľometnej paľby. Zákopnícka stotina 29/1
medzi ostrovom „Robinson“ a ostrovom číslo 10, my zas v hlavnom koryte medzi ostrovom číslo 10 a talianskym brehom pri „E – 3“, pokračujeme v prekonávaní rieky; o 12.
stojí celý 315. vlastibranecký peší pluk na západnom brehu, prvá fáza prekročenia rieky
je tak ukončená.
Zo stavu stotiny je 50% mŕtvych a zranených, medzi zranenými sú aj 3 dôstojníci.
Zranený je aj sám veliteľ stotiny.
Bitka na Piave trvala do 23. júna a skončila sa ústupom jednotiek na východný breh.
Počas týchto 9 dní zvyšky stotiny usilovne uskutočnili všetko to, čoho boli vo všeobecnosti ešte schopné.      
15. júna [stotina] spolu so zákopníckou stotinou 5/5 prepravuje ďalšie 4 prápory,
na mieste označenom [rímska] I buduje bojový most  a po jeho rozstrieľaní ho opravuje.
16. júna o 5. hod. je bojový most znovu použiteľný, ale ešte toho istého dňa ho znovu
rozstrieľajú a v noci 17. júna ho znovu opravujeme. 17. júna na mieste označenom [rímska] II [stotina] buduje jeden ďalší most. 18. júna nepriateľské delostrelectvo a povodeň
oba mosty zničí a len 22. júna sa ich darí oba opraviť. Dovtedy zároveň prebieha preprava cez rieku.
Po oprave nepriateľ most číslo I nepriateľ znova rozstrieľa a stotina ho opäť opraví.
V noci z 22. na 23. júna sa naša pechota sťahuje späť na východný breh a stotina 23.
júna od 4. do 4. 45 hod. rozmontúva bojový most II a od 6. do 7. 30 hod. bojový most
číslo I. Ešte v ten istý deň o 12. hod. prepravuje aj posledné zadné voje – vyprázdnenie
západného brehu je ukončené.
Júnová bitka na Piave sa týmto súčasne končí.
[...]    
Preklad z maďarského jazyka     
REGELE, O.: Szemelvények a pozsonyi cs. és kir. 5/2 utászszázad történetéből
a világháborúban 1914 – 1918. Budapest : Stephaneum, 1928, s. 26 – 32.
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Úryvok z práce o dejinách nitrianskeho 14. vlastibraneckého pešieho pluku
charakterizujúci presun poľnej jednotky na západný front a činnosť v jeho tyle v roku
1918
[...]
1. – 10. septembra ďalej prebieha riadny výcvik
Podľa oznámenia prijatého 3-ho [septembra] bude divízia opäť presunutá na iný
front.
11. septembra peší pochod do Pozdenne620 a navagónovanie sa.
12. septembra železničný transport Gennona,621 Pontafel,622 Spittal a/D.623
13. septembra ďalší transport cez Salzburg do bavorskej pohraničnej stanice
Roseheim,624 tu dezinfekcia, prestup do nemeckých železničných vozňov, večer pokračovanie v ceste.
14. [a] 15. septembra železničná doprava Ulm a/D., Bretigheim,625 Durmersheim, do
Erstein[u],626 odkiaľ po vyvagónovaní peší pochod cez Schäffersheim,627 Biesenheim,
Uttenheim do Westhausen[u],628 kde došlo k ubytovaniu v ubytovacom tábore.
16. septembra II. práp. [v] Uttenheim[e], I. práp. sa rozmiestňuje v Kerzdorf[e].  
17. – 21. septembra zamestnanie a pravidelný výcvik
22. september kvôli absencii strelnice a cvičiska sa pluk na rozkaz divízie presúva do
Goxweiller[u]629 a Heiligenstein[u].
23. – 28. septembra pokračovanie vo výcviku, prichádzajú žatevné oddiely. Pluk
bol zaopatrený celkom novými protiplynovými prostriedkami a za účelom výcviku bola
konštituovaná plynová škola.
Pluk je k dispozícii najvyššiemu nemeckému veleniu (Dohl) a je podriadený veliteľstvu armádnej skupiny würtenberského kniežaťa.  
29. septembra sú ako inštruktori kurzov ručných guľometov k pluku pridelení 4 nemeckí inštruktori.
Od 30. septembra do 14. októbra bol I. práp. kvôli nedostatkom v ubytovaní
presunutý do obce Wolf. Výcvik pokračuje, so zvláštnym dôrazom na spôsoby boja užívané na tomto fronte. Oddiely sú vystrojené protiplynovými prostriedkami a prebieha
620 Pravdepodobne ide o ortograficky nesprávne zapísaný tvar Pordenone, kadiaľ sa pluk v auguste
1918 presúval na front takisto vlakovou dopravou.
621 Správne Gemona, v súčasnosti Gemona del Friuli v Taliansku.
622 Ide o nemecký ekvivalent názvu mesta. V súčasnosti Pontebba v Taliansku.
623 Spittal an der Drau. Mesto v Rakúsku.
624 Opätovne skomolený názov. Ide o Rosenheim v Nemecku.
625 Skomolený názov nemeckého mesta Bietigheim. V súčasnosti Bietigheim-Bissingen.
626 Obec vo Francúzsku.
627 V súčasnosti Schaeffersheim vo Francúzsku.
628 V súčasnosti Westhouse vo Francúzsku.
629 V súčasnosti obec Goxviller vo Francúzsku.
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protiplynový výcvik. Po práporoch sú konštituované mínometné kurzy, ako inštruktori
sú pridelení nemeckí poddôstojníci.
V pluku sa vyskytne španielska epidémia a bleskovo sa šíri; ako prostriedok proti
tomu sa mužstvu vydáva pálenka.
15. októbra vykoná prehliadku pluku nemecký generál von Eben a za výborné správanie sa ho pochváli.
16. októbra vykoná prehliadku pluku generál jazdectva Kirchbach.
Od 18. októbra do 1. novembra sa v dôsledku španielskej epidémie čas zamestnania skracuje.
[...]
2. novembra pluk opustil svoj súčasný ubytovací tábor a rozmiestnil sa do nižšie
uvedených obcí nachádzajúcich sa vo Vogézach:
velit. pluku: Dambach630
II. práp.: Dambach, Blienchweille631 a Epfig;
III. práp.: Andlau, Bernhartsweiller,632 Reisfeld;633
I. práp.: St. Moritz, Hochwart,634 St. Peterholz,635 Thannweiller636.
Od 3. do 10. novembra bolo nariadené budovať pre Nemcov zadnú líniu, s pracovným časom 3 hodiny denne. Okrem toho zamestnania zamerané na disciplínu,
kontrapropagandu a rozšírenú podvratnú činnosti.
   [...]
10. novembra sa nálada v dôsledku poburovania stávala čoraz viac kritickou.
Veliteľstvo divízie posiela k maďarskému ministerstvu vojny spojku s cieľom okamžitého návratu domov. Poštová preprava úplne ustala.
11. novembra V Dambach[u] niekoľko osôb zo stavu pluku spolu s nemeckými
boľševickými vojakmi prechádza demonštrujúc cez obec. Jednotlivcom dávajú dole vyznamenania a hodnostné označenia a odzbrojujú stráž pri západnej bráne ubytovacieho
tábora. Veliteľstvo vzburu potláča oddielom zostaveným z viac rozvážneho živlu a nespratníkov odzbrojuje.
Tento smutný znak prechodu sa vyskytol výlučne v Dambach[u]; pri ďalších práporoch je úplný pokoj a disciplína.
12. novembra sa pluk sa pluk vydáva peším pochodom smerom domov,
630 V súčasnosti obec Dambach-la-Ville vo Francúzsku.
631 Skomolený nemecký názov obce Blienschweiller. V súčasnosti ide o obec Blienschwiller vo
Francúzsku.
632 V súčasnosti ide o obec Bernardvillé vo Francúzsku.
633 Skomolený názov obce Reichsfeld v súčasnom Francúzsku.
634 V súčasnosti obec Hohwarth vo Francúzsku.
635 Predbežne neidentifikovaná lokalita.
636 V súčasnosti obec Thanvillé vo Francúzsku.
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prápory samostatne pochodujú cez Ebersheim,637 Sand, Gerstheim, (tu prekročenie
Rýnu) a Ottenheim do Meissenheim[u]. 50 kilometrový pochod kládol na jednotku
veľké nároky. V dôsledku dažďa a blata bolo treba pri posledných kilometroch takmer
všade odpočívať. Pozdĺž trasy sa hromadne povaľovali odhodené prilby, lopatky, lampy
atď. Napriek tomu zostala disciplína pri pluku bezchybná.         
Od 13. do 16. novembra pochod pokračuje cez Tehenheim,638 Lahr,639 Bieberach,640
Steinach, Haslach,641 Schiltarch,642 Alpirsbach, Lossburg, Glatten do Hochdorf[u].643 17.
novembra odpočinok v Hochdorf[e].
Od 18. do 23. novembra ďalšie pochody [...]644 do Ulm[u] a/d. Donau.  
24. novembra v blízkosti stanice boli nemeckej vojenskej správe odovzdané kone
a vozidlá, nakoľko ďalšie železničné vozne pre ne k dispozícii neboli. Nemecká vojenská
správa ich obdivuhodným spôsobom a rýchlosťou okamžite formou dražby odpredala
obyvateľstvu.
Popoludní sa pluk v dvoch transportoch navagónoval a po železnici bol prepravovaný ďalej.
25. a 26. novembra železničný transport Mníchov, Salzburg, Viedeň, Bratislava a 27.
[novembra] v ranných hodinách [pluk] prišiel do Nitry.
Dopoludnia bol poľný pluk demobilizovaný a mužstvo, ktoré tam prišlo, bolo
prepustené.
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
NÉMETH (DEISLER), K.: A volt m. kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred története, II. kötet,
Haditevékenység 1915. szeptember 7-től 1918 november 27-ig. Budapest : Szerző
kiadása, 1928, s. 175 – 177.

637
638
639
640
641
642
643
644

V súčasnosti obec vo Francúzsku.  
Predbežne neidentifikovaná lokalita.
V súčasnosti mesto Lahr/Schwarzwald v Nemecku.
Správne Biberach (v súčasnosti mesto v Nemecku v regióne Schwarzwald).  
V súčasnosti mesto Haslach im Kinzigtal.
Skomolený názov mesta Schiltach v Nemecku.
Presná identifikácia lokality nejasná.  
Uvedených sedem názvov miest a obcí. Viaceré z názvov skomolené, čo predbežne znemožňuje
ich presnú identifikáciu a lokalizáciu. To bol dôvod, prečo sme ponechali len cieľ pochodov jednotky – Ulm an der Donau.
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Záverečné dni a hodiny bojovej činnosti poľnej jednotky košického 5.
vlastibraneckého husárskeho pluku na talianskom fronte v tlačou vydanej publikácii
o dejinách útvaru645
[...]
II. KAPITOLA
Októbrový taliansky útok. Návrat do vlasti
Vojenské velenie dohody sa po krachu nášho júnového útoku a nemeckom čiernom
dni 8. augusta rozhodlo, že zničí naše armády stojace na talianskom fronte. Talianske jednotky zlepšovali svoj výcvik a výstroj, svoju chuť útočiť zas prebúdzali menšími akciami.

Velenie našej armády si bolo isté týmito úmyslami a počítalo s útokom. Sprvoti
dúfalo, že aj tento útok jednotky krvavo odrazia, no neskôr muselo nadobudnúť presvedčenie, že čoraz viac nehanebnejšie politické huckanie a do zákopov došlé správy
o stupňujúcom sa rozklade v zázemí, otriasli duševnou rovnováhou mnohých oddielov,
s vernosťou ktorých ďalej nebolo možné počítať. Talianske letáky taktiež z daktorých
zle vystrojených, hladujúcich jednotiek vybili vštepovanú vieru v konečné víťazstvo. No
a tak po rozpade bulharského frontu, vzburách jednotlivých jednotiek a po takej požiadavke maďarskej tlače, aby boli uhorské646 jednotky dopravené domov na obranu
Uhorska, výhľady na talianske víťazstvo čoraz viac stúpali.  
Po zrútení sa nášho balkánskeho frontu 15. septembra, sme museli stiahnuť jednotky aj z talianskeho frontu, a tak proti sedemstotisíc Talianom stálo už len tristotisíc
našich. No aj tento stav sa zmenšoval odosielaním chorých a zranených do zázemia
v priemere tisíc za deň. Aj počet zbehov sa čoraz viac zväčšoval. No velitelia armády aj
tak stále hlásili, že ak zabránia rozkladu vychádzajúcemu zo zázemia, a urobia poriadok
aj na poli armádnej dopravy, armáda, verná svojej prísahe a slávnej minulosti, bude,
obetujúc sa, bojovať ďalej.
Talianske vojenské velenie chcelo prelomiť náš front v bodoch stretov v horách i na
Piave, a preto od 25. septembra preskupilo svoju armádu. Naše lietadlá toto nezaregistrovali, pretože presuny jednotiek sa diali v noci. Naproti 50 kilometrovému hornému
úseku nášho frontu na Piave sústredili tri armády, dokopy dvadsaťdeväť divízií a túto
obrovskú brannú moc ešte viac posilnili sem, z odinakiaľ presunutými osemsto ťažkými,
osemsto ľahkými delami, 2 400 000 nábojmi a šesťsto ťažkými mínometmi. Jednotky
bohato zaopatrili aj technickým vybavením. Mali aj veľa lietadiel a balónov. Plán bol
taký, že po prielome postúpia dopredu v jednom tempe po Belluno a náš front zvinú po
Bremen[?], Gorizu a Terst.647 Pôvodne bol útok naplánovaný na 15. októbra, ale kvôli
povodni na Piave ho odložili.
Ráno 24. októbra Taliani začali útok v priestore Grappa, na zabránenie ktorého sme
stiahli z frontu na Piave štyri divízie.
V noci z 26. na 27. októbra po enormnej delostreleckej príprave aj hlavná talianska
skupina vyrazila do útoku. Časti troch armád prekročili Piavu a keďže na našej strane
645 Pluk na talianskom fronte vyvíjal bojovú činnosť v rámci 11. vlastibraneckej jazdeckej divízie.
646 Termín je možné preložiť do slovenčiny aj ako „maďarské jednotky“.
647 V prameni uvedené ako Görz a Triest.
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jednotlivé jednotky nechceli nastúpiť ani na front, ani do protiútoku, našu frontovú
líniu Taliani aj prelomili. Tak sa začal rozpad monarchie. 5. vlastibranecký husársky pluk,
ktorý, verný prísahe, patril k mimoriadne odolným jednotkám, tak s neporušenou cťou
bojoval až do konca 2. bitky na Piave.
25. októbra tridsaťšesť – štyridsať talianskych lietadiel krúžilo nad divíziou. Talianske
delostrelectvo zároveň z diel rôznych kalibrov celý deň ostreľovalo pluk ťažkou paľbou.
Okrem toho bolo postavenie I. polpluku zasiahnuté taktiež pribl. štyristo kusmi ťažkých
mín. V noci neprestajne pôsobili talianske svetlomety.
26. októbra o 6. hodine bol proti pravému krídlu pluku podniknutý plynový útok.
Plyn ale začal stúpať spolu s hmlou. Podľa denníka pluku bolo dôvodom na obavy
to, či dokáže pluk s mladým mužstvom pozbieraným z pribl. tridsiatich plukov zastaviť Talianov? Či obstoja jednotky demoralizované českými živlami stojacimi napravo
a naľavo od pluku? Dôstojnícky zbor a mužstvo pluku napriek všetkému tomuto ako aj
talianskej delostreleckej a leteckej prevahe veriac si, očakávali taliansky útok.
O 21. 30 hliadky hlásili, že smerom k poľným strážam 11. a 12 sa približujú pontóny. Výstrelmi z raketovej pištole okamžite žiadali o delostreleckú paľbu, čo mali ďalej
postúpiť osádky balónov. Tieto však už odopreli poslušnosť, a tak delostrelectvo iba
na telefonickú požiadavku, omeškajúc sa, viedlo namiesto priehradnej paľby: rušivú
paľbu. O to živšie však strieľali poľné stráže pluku. Taliani práve preto prekročili Piavu
nie v úseku pluku, ale pri susednej 12. streleckej divízii. Toto sa veliteľstvo 12. streleckej
divízie dozvedelo len z telefonického hlásenia pluku, keďže poľné stráže divízie bez boja
ustúpili dozadu a meškali aj s podaním hlásenia, pričom aj v tomto momente veliteľstvo
divízie odpovedalo, že si ešte neskôr overí, či hlásenie zodpovedá skutočnosti (Pozri náčrty na stranách 300 a 302).
Taliani, prekročivší [front] pred 12. streleckou divíziou, sa obrátili proti poľným strážam pluku číslo 11 a 12. Tieto potom boli prinútené ustúpiť na hlavnú strážnu líniu,
kam aj odišla pod velením poručíka Cséry[ho] plukovná záloha. O 22. hodine začala ničivá paľba talianskeho delostrelectva. 15 – 20 cm delá chrlili strely. O polnoci dosiahla
delostrelecká paľba neslýchanú prudkosť. Kaštieľ Brandolini v Soli Getto, z ktorého sa
v predchádzajúci deň vysťahoval štáb divízie, rozstrieľali na rumy. Paľba sa rozšírila aj
na predné a zadné postavenia; kompletné spojenie po drôte sa prerušilo a nebolo ho
možné viac napraviť ani najväčším sebaobetovaním sa.
Počas tejto doby naše vlastné delostrelectvo mlčalo. Hliadka vyslaná kvôli spojeniu do priestoru susedného pluku naľavo tam 27. [októbra] o 3. 30 našla už Talianov.
Červená raketa, ktorá vyletela o 4. 45 v [lokalite] Sernaglia, znamenala, že aj tam sú už
Taliani. Naše delostrelectvo pálilo na [lokalitu] Sernaglia.
Na znamenie hviezdicovitej rakety, ktorá vyletela na ľavom krídle pluku o 5. 10
nastúpila do protiútoku plukovná záloha pod velením poručíka Cséry[ho]. Na útočiacu
stotinu najprv zľava pálili talianske guľomety, tieto potom postúpili aj za chrbát stotiny,
pričom jej hrozilo obkľúčenie. Zvyšok stotiny nato s veľkými stratami ustúpil.
Od 5. 30 Taliani pod ochranou svojich guľometov a plameňometov veľkou razanciou pokračovali v zvinovaní postavenia pluku, čomu nedokázali zabrániť ani tri hrdinské
protiútoky záložnej stotiny I. polpluku. Na toto o 6. 45 I. polpluk ustúpil na okraj [lokality] Moriago a tento do 8. 30 bránil, dokým ho Taliani takmer úplne neobchvátili. II.
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polpluk do 10. 30 držal svoje postavenie, ale opísané skutočnosti ho donútili k ústupu.  
O 18. hodine pluk ustúpil do [lokality] Pedeguarda, kde talianske delostrelectvo
a letecké guľomety intenzívne strieľali. Taliani pri [lokalite] Montello vybudovali šesť
pontónových mostov a po svojom ľahkom víťazstve pokračovali v postupe. V zálohe sa
nachádzajúce pluky 11. jazdeckej divízie takisto uskutočnili viac protiútokov, ale zdržať
oveľa väčšiu silu [nepriateľa] nedokázali.
28. [októbra] sa málo zostanuvších dôstojníkov a mužov pluku, ktorí si veľa vytrpeli
od delostreleckej paľby a aj lietadiel, zhromaždilo v [lokalite] Pedeguarda. Po organizácii svojich zväzkov ho po 20. hodine nasmerovali do [lokality] St. Lucia, nech sa pripraví
na boj ako zadný voj. Plukovník Baintner [?]648 a major Ghyczy odišiel chorý. Veliteľom
pluku sa stal podplukovník Ujfalussy. Pluk o 22. hodine prišiel do [lokality] St. Lucia.
29. [októbra] o 5. hodine podplukovník Ujfalussy a stotník Böszörményi na rozkaz
divízie vytýčili pri [lokalite] St. Lucia pozície zadného voja. O 8. hodine ale pluku nariadili presun do [lokality] Tarzo, lebo nepriateľ postupoval smerom na Sacile. Spojenie po
drôte s vyššími veliteľstvami ustalo. Veľa jednotiek sa teraz už bezhlavo valilo dozadu.
Pluk udržiavajúci kvôli útokom leteckých guľometov medzi čatami veľké rozstupy, došiel
o 14. hodine do [lokality] Tarzo, kde sa nahromadilo veľa jednotiek a kolón. Keďže generál Hegedüs zhodnotil situáciu tak, že pred jeho divíziou je voľná len cesta na Vittorio,
o 11. hodine nariadil divízii ďalší pochod. Aj v [lokalite] Vittorio bol veľký zmätok. Späť
sa valiaci vojaci rabovali a kradli. Veľa skladov proviantu a šatstva horelo.
[...]
Preklad z maďarského jazyka
A volt m. kir. kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Budapest : Held,
1935, s. 304 – 308.

129

Z vojnového denníka II. práporu trenčianskeho 15. vlastibraneckého pešieho
pluku649 (pasáže z posledných záznamov v novembri 1918)650
1. november [1918]
Žiadna významnejšia udalosť nebola.
Dopol. o 8. 30 bohoslužba v miestnom katolíckom kostole. Po omši čistenie šatstva
a jeho dávanie do poriadku. Popol. oddych. Počasie zamračené, stravovanie
uspokojivé. Prídel šatstva pri práp., aby každý človek mal dvoje spodné šaty.
2. [november 1918]
Žiadna významnejšia udalosť sa nevyskytla.
648 Vo vete chýba sloveso.
649 Ide o rukou písané záznamy v maďarskom jazyku realizované ceruzkou.
650 V tomto denníku, vedenom od 1. januára 1918, sú zaznamenané zaujímavé informácie o frontovom nasadení II. práporu pluku ako aj viaceré ďalšie údaje majúce význam pre poznanie vojnovej
každodennosti v sledovanom období.
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Mužstvu a guľ. stot. bolo odobraté všetko strelivo a uskladnené pri práp. Všetok
nemecký materiál bol odovzdaný spolu s nemeckými ľahkými guľometmi. Stiahnutie
sa po celý deň odpadlo, bolo len školenie. Počasie zamračené, stravovanie
uspokojivé.
Popol. o 9. hodine prišiel rozkaz, v zmysle ktorého práp. v nedeľu odpochoduje do
obcí St. Peter, Stotzheim651 a Zellweiler652 a tam sa ubytuje v ubytovacom tábore.
3. [november 1918]
V priebehu dopol. prípravy na ďalší pochod.
Dopol. o 10. 30 obedňajšie stravovanie a presne o 12. hodine odchod. Ubytovatelia
odišli dopol. o 6 hodine pod vel. por. Bognár[a] a tri obce boli rozdelené nasledovne:
štáb práp. a 6. stotina Stotzheim, 5. stot. St. Peter, 7. a guľ. stot. a bitev. kolóna
Zellweiler.
[nasledujú ručne realizované náčrty intravilánov troch uvedených obcí s poznámkami
a označením, týkajúcimi sa rozmiestnenia spomínaných jednotiek práporu]
Mužstvo všetkých pododdielov je celkom dobre ubytované v domoch a izbách.
Kone sú umiestnené v stajniach.
Popol. o 2-hej sa práp. presunul do priestorov ubytovania a popol. o 6-tej sa
ubytovanie skončilo.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
4. [november 1918]
Žiadna významnejšia udalosť sa neudiala. S ohľadom na meniny kráľa Karola, celý
deň oddych, prebieha len dávanie do poriadku priestorov ubytovania a očista.
Počasie daždivé, stravovanie uspokojivé.
5. [november 1918]
Žiadna významnejšia udalosť sa neudiala.
Dopol. o 8-ej odchod na práce, kde sa pešie stotiny zaoberali zhotovovaním
drôtených prekážok v predpolí, zatiaľ čo guľ. stot. vykonala zemné práce na guľ.
postaveniach pri hlavnej línii.
Počasie zatiahnuté, stravovanie uspokojivé a udialo sa tak, že dopol. o 11-tej boli
mobilné kuchyne vytiahnuté na pracovisko a tam prebehlo stravovanie.
6. [november 1918]
Žiadna významnejšia udalosť sa nevyskytla.
Práve rovnaká práca ako v predchádzajúci deň. Pri plukovnom sklade došlo na
odovzdanie nadbytočnej dotácie streliva a ručných granátov tak, že na pušku
651 Obec sa v súčasnosti nachádza vo Francúzsku (Alsasko – Lotrinsko).
652 V súčasnosti ide o obec Zellwiller vo Francúzsku (Alsasko – Lotrinsko).
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zostáva 20 ks., na guľ. 500 ks., na ľah. guľ.653 100 ks. ostrých nábojov v práp. sklade.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
7. [november 1918]
Žiadna udalosť sa nevyskytla.
Pokračovanie prác.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
8. [november 1918]
Vzhľadom na tú skutočnosť, že Maďarská národná rada654 uzavrela prímerie so
všetkými národmi bojujúcimi proti nej, sa zastavili práce.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
9. [november 1918]
Oddych, odovzdanie zbraní, bodákov, prilieb, plynových masiek.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
10. [november 1918]
Žiadna významnejšia udalosť sa neudiala.
Dnes bola do Maďarska655 vyslaná spojka s poverením, aby bola divízia stiahnutá
čím skorej domov a aby Národná rada za týmto účelom vstúpila do kontaktu
s patričnými nemeckými úradmi.  
Počasie zamračené, daždivé, stravovanie uspokojivé.
11. [november 1918]
Dnešným dňom sa v rámci div. utvorila Vojenská rada, úlohu ktorej predstavuje
obrátenie sa na nemecké vojenské rady ohľadom transportu domov, a učinila výzvu
k oddielom. Členmi tejto Vojenskej rady pri pluku sú stotník Berényi a desiatnik 6.
stotiny Endre Szücs. Rozety čiapok boli obtiahnuté na bielo a bolo povolené nosenie
národných stužiek.
Prijatie rozkazu na odchod, podľa ktorého má div. 12-ho prejsť cez Rýn.
Počasie jasné, stravovanie uspokojivé.    

653 V prípade guľometov a ľahkých guľometov sú v dokumente použité skratky v maďarskom jazyku
„gp“ („géppuska“) a „kgp“ („könnyű géppuska“).
654 Termín je možné preložiť aj ako Uhorská národná rada.
655 Preložiteľné aj ako do Uhorska.
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12. [november 1918]
Odchod zo Stotzheimu o 5. 15, pluk pochodoval v pochodovom prúde po trase
vyznačenej na náčrte.
[náčrt presunu pluku s použitím značky ∆ pre odber stravy – výdaj obeda a značky
□ pre miesto nočného odpočinku]
Dosiahnuc železnicu, dopol. od 12. – 1. 30 popol. trval oddych, počas ktorého
prebehlo stravovanie ∆. Popol. o 3. hodine pochodový prúd prekročil Rýn.
V [obci] Langenwinkel sa práp. ubytoval na nocľah. □
Vo všeobecnosti bola nálada sľubná a v celkom dobrom stave práp. dosiahol miesto
nocľahu. – Prejdená trasa 35 km –
Počasie daždivé, zamračené, stravovanie uspokojivé.
13. [november 1918]
Dopol. o 7. hodine ďalší pochod z [obce] Langenwinkel po trase vyznačenej na
náčrte.
[náčrt presunu s použitím značky ∆ pre odber stravy – výdaj obeda a značky □ pre
miesto nočného odpočinku]
Od dopol. 12 – do popol. 1 oddych a obed pri [obci] Biberach. Príchod do [obce]
Haslach o 3. 30, kde bol nocľah. – Prejdená trasa 24 km –
Počasie jasné, stravovanie uspokojivé.
14. [november 1918]
Dopol. o 7-ej ďalší pochod z [obce] Haslach. Pozri náčrt dole.
[náčrt presunu s použitím značky ∆ pre odber stravy – výdaj obeda a značiek □ pre
miesto nočného odpočinku]
Dopol. 12 – do popol. 1 dlhý oddych a stravovanie.
Popol. o 7 prišiel práp. do priestoru umiestnenia. 7. a guľ. stot. Reutin, – 5. [a] 6.
stot. práp., bitev. kol. do obce Peterzell. – Prejdená trasa 33 km –
Počasie jasné, stravovanie uspokojivé. –
Nálada mužstva už upadla a tu a tam (najmä pri 7. a 5. stot.) je roztrpčená kvôli
dlhým pochodom.
15. [november 1918]
Dopol. o 7-ej ďalší pochod z obce Peterzell podľa nasledovnej trasy. –
[náčrt presunu s použitím značky ∆ pre odber stravy – výdaj obeda a značky □ pre
miesto nočného odpočinku]
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Príchod dopol. o 12-ej, kde pred mestom (Sulz) bol rozdelený obed. Zároveň sa
v tomto meste udial aj nocľah. Prejdená trasa 16 km.   
Počasie jasné, stravovanie uspokojivé. –
[...]
26. [november 1918]
Dopol. o 8-ej príchod na Wien-Ostbahnhof a raňajky.
Príchod do Bratislavy popol. 3. 15, kde prebehlo obedňajšie stravovanie. Odchod   
o 5. 30.
Nové Zámky príchod popol. o 10. 30, večera. Odchod popol. o 12-ej.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
27.    [november 1918]
Príchod do Komárna dopol. o 2. 30, kde sa práp. veľmi zle ubytoval vo Werku č. 3.656
Inak je typická aj úplná bezhlavosť. Práp. sa ubytoval vo veľkom sklade, kde neboli ani
kachle, ani slama a celá budova bola plná hmyzu. Honvédi ráno reptali, ale v priebehu
popol. boli ubytovaní v mešt. škole.
Počasie zamračené, stravovanie uspokojivé.
28. [november 1918]
Dopol. o 8-ej sa začala demobilizácia a dopol. o 10. 45 sa demobilizácia a udeľovanie
dovoleniek skončilo.
Po rok 1895 bol demobilizovaný každý, zatiaľ čo [vojaci] patriaci do ročníkov 1896 –
1900 boli prepustení na 8 dňovú dovolenku.
  Tento denník bol popol. o 3-ej odovzdaný veliteľstvu pluku.657
Preklad z maďarského jazyka   
HL Budapest, M. kir. 15. honv. gy. e. II. zli Napló 1918. I. 1 – XI/28 – ig. f. II. 592, 15  
honvéd gyalog ezred, šk. 4.

656 Ide o fort č. III. pevnosti Komárno.  
657 Posledný údaj zaznamenaný v prápornom denníku.
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V. Rakúsko-uhorská armáda v zázemí na území dnešného Slovenska
ako subjekt a objekt aktivít (1914 – 1918)

130

Žiadosť hlavného policajného kapitána mesta Bratislava o poskytnutie
vojenskej asistencie pre miestnu továreň na náboje („patrónku“) – firmu Georg Roth658

Od úradu mestského policajného kapitanátu slob. kráľ. mesta Bratislava
Číslo 15212/1914

Súrne659

Ct.[enému] uh. kráľ. IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
v Bratislave
Od pána  ministra vnútra som 27. júla 1914 dostal inštrukcie na stráženie továrne
na náboje Róth.660 Na tieto inštrukcie som vyslal 8 policajtov a 1 poddôstojníka. Títo
permanentne sledujú okolitý priestor továrne na náboje, podozrivé osoby vyzývajú legitimovať sa, v páde nutnosti ich predvádzajú k mojej vrchnosti.
K spoľahlivej realizácii tejto úlohy by bolo ale kvôli veľkej rozlohe továrne na
náboje potrebných aspoň 20 osôb, keďže väčšia časť policajného mužstva medzitým
narukovala kvôli mobilizácii. Môj úrad tak v dôsledku tohto nielenže nemôže posilniť
policajnú stráže vyslanú k továrni na patróny, ale naopak s cieľom výkonu verejnej
bezpečnosti na území mesta je [môj úrad] prinútený stiahnuť aj to, čo bolo k továrni
na patróny doposiaľ vyslané. Túto dôležitú službu však nie je možné ponechať bez
povšimnutia. O stráž továrne na náboje sa treba bezpodmienečne postarať. Preto sa
touto žiadosťou obraciam na veľactené veliteľstvo, nech láskavo ráči vyslanú policajnú
stráž nahradiť vlastibrancami.
Bratislava 4. augusta 1914.
Kucsera
[vlastnoručný podpis]
							hlavný kapitán
[odtlačok pečate o registrovaní spisu na spomínanom vojenskom veliteľstve]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91.

658 Strojopis.
659 Dopísané rukou (atramentom).
660 Uvedené vyslovene v tvare „Róth“.
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Žiadosť riaditeľstva uhorských pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaná c. a k.
miestnemu veliteľstvu úseku zo dňa 6. augusta 1914 o zaslanie vojenskej asistencie
do budovy pošty v bratislavskom Starom meste661
Uh. kráľ. riaditeľstvo pôšt a telegrafov
[úradná hlavička doplnená o štátny znak]
číslo 40118/ 1914.
C. a k. veliteľstvu úseku
				

Bratislava

Budova bratislavskej pošty, telegrafu a telefónu – na dvore ktorej je automobilová
garáž poľnej pošty a jedno väčšie skladisko benzínu – sa môže ľahko stať obeťou atentátu, pretože v dôsledku narukovania prevažnej časti môjho služobného personálu na
službu v poli, nedisponujem takým personálom, aby som sa mohol postarať o jej zodpovedajúce stráženie.
Úctivo žiadam c. a k. veliteľstvo úseku, aby v záujme zabezpečenia telegrafných
a telefónnych zariadení láskavo ráčilo vyslať na stráženie poštového paláca hliadku pozostávajúcu z viacerých osôb, nakoľko momentálne je strážením pokladnice riaditeľstva
poverená len jedna hliadka. Tá však nemôže dohliadať na ďalšie časti paláca.
Bratislava 6. augusta 1914.662
[odtlačok pečate o registrovaní spisu na spomínanom vojenskom veliteľstve]
		
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91.

132 Telegram domobraneckého práporu v Leviciach, ktorý sa týka vyslania vojenskej
asistencie (strážnej jednotky) do mincovne v Kremnici zo dňa 8. augusta 1914
= oblastné veliteľstvo p.663 =
Levice 756 S 10 8 9/ 10- m: =
Stráž mincovne v Kremnici bola odoslaná na cestu. Domobr. prápor.+ =“
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 91.

661 Strojopis.
662 Dokument nie je podpísaný zodpovednou osobou.
663 Ide o už spomínanú skratku maďarského názvu Bratislavy.
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133 Viacjazyčná tlačená vyhláška číslo 15 000 Eln. 18. 1914

o odvodoch do
domobrany (népfelkelés, landsturm) zo septembra 1914, v ktorej je publikovaný aj jej
slovenský variant665
664

OZNÁMENIE.
Na základe XX. článku zákona z roku 1886 sa odkazujú tí do landsturmu666 povinní, ktorí
sa narodili v roku 1894., 1893 a 1892, výjmuc,667 tých, ktorí boli odobrani668 cestou
dobrovolného669 vstúpenia, alebo riadnej assentírky,670 ďalej tých, ktorí z prilezitosti671
riadnej assentírky boli uznaní za „zbrane neschopných“, alebo za „vytret672 sa majúcich“
jako aj „zrejme nespôsobných“ a tých v roku 1893 a 1892 rodených, ktorí assentačnej
povinnosti ešte žadosť673 neučinili a takto sa musia doplnečne assentovať, aby sa hlásili
čislôm popisu pri obecnom predstavenstve ich miesta zdržovania sa (pri mestkej674
vrchnosti) malých obciach na sídelnom mieste okružného notariátú675
a síce..................................................................................................................................
...............................................................................................................
Popísaní budú podľa nariadenia predstavenstva pozdejšie uverejnit676 sa majuceho677
v čase 1 – 20 Októbrom predvedení honvédsknmu678 doplnujúcemu679 velitelstu680 miesta
zdržovania sa na landšturmo-predstavujúci prehľad a tam budú podľa spôsobnosti
trední.681
Spôsobní dostanú úpravu na predstavujúcom prehľade ohladom682 miesta a času
narukovania. Tí do landšturmu povinní, ktorí sú kandidáti knazstva683 prijatých,
alebo zákonite uznaných strán náboženských, alebo ktori684 majú nárok na výhodu
jednoročného dobrovoľníctva podľa 21. §-u zákona o zbrannej sile na základe skončených
664 Číslo vyhlášky je uvedené pri jej hlavnom – maďarskom texte vľavo hore, v nasledovnej forme:
15 000.
Eln. 18. 1914. Szám.
665 V texte vyhlášky došlo na niektorých miestach vplyvom prekladu k miernemu významovému posunu, k čomu relevantnou mierou prispela aj absencia niektorých čiarok v súvetiach a pomerne
veľa pravopisných chýb.
666 Domobrana.
667 Spisovne vyjmúc.
668 Pravopisná chyba.
669 Správne dobrovoľného.
670 Odvod.
671 Pravopisná chyba.
672 Pravopisná chyba.
673 Správne zadosť.
674 Pravopisná chyba.
675 Správne by malo byť notariátu, teda notárstva.
676 Pravopisná chyba.
677 Pravopisná chyba.
678 Pravopisná chyba.
679 Pravopisná chyba.
680 Pravopisná chyba.
681 Pravopisná chyba.
682 Pravopisná chyba.
683 Pravopisná chyba.
684 Pravopisná chyba.
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študiov,685 musia túto svoju jakost686 pri landšturmo-predstavujúcom prehlade687 dokázať
vysvedčením toho ústavu, v ktorom svoje štúdia vybavujú poťažne vybavili.
Podobne musia svoje zamestnanie dokázať skrz predstavenú vrchnosť riaditelstvo688
poťažne velitelstvo689 delníckeho z priležitosti landšturmo-predstavujúceho prehľadu tí
do landšturmu povinni,690 ktori691
a) pri finančnej stráži,
b) pri štátnom lesníctve a verejných základinách sú stále zamestnani,692 dalej,693
c) tí, ktorí pri železniciah,694 pri poštových a telegrafičných úradoch pri plavebných
podujatiach stále vykonávajú službu obchodnú, alebo stoja v trvajúcom
zamestnaní vo fabrikách a dielňach ku týmto patriacich,
d) ku kamenno-uhelno-baníckym delnickým695 oddeleniam patria.
Kto zavolávajúci rozkaz nesplní, ten bude brachiálnou mocou predvedený a celou
prísnosťou zákona trestaný.
Vydané v mesiaci Septembri roku 1914.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 374.

134 Stotník vlastibrany Alfréd Somossy podáva 3. septembra 1914 z vlastnej
iniciatívy hlásenie o dôvodoch, prečo v bratislavskom Starom meste šíril neoverené
správy o víťazstve rakúsko-uhorskej armády na ruskom (severnom) fronte696

Štáb Uh. kráľ. IV. vlastibraneckého oblastného veliteľstva v Bratislave.
						

stotník vlastibrany Alfréd Somossy.

Dôvod zverejnenia správy o údajnom víťazstve.
Uh. kráľ. BRATISLAVSKéMU IV. vlastibraneckému oblastnému 
veliteľstvu 						
									
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

Gramatická chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
Doslovný preklad zloženého pomenovania.
Strojopis.
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						Bratislava
Bratislava 3. septembra 1914.
2. septembra tohto roku, zhruba okolo 7. – 8. hodine večer som v spoločnosti svojej
staršej sestry a staršieho brata čakal na Ulici Rybárska brána697 na vydanie večerného
listu „Neue Freie Presse“.
Medzitým sa na koči smerom ku mne priblížil môj bratanec Aurél Kern, ktorý je
viedenským vojnovým spravodajcom B. H.698 a poznajúc ma, v koči sa postavil a pred
tamojším davom stoviek ľudí, tak že to aj oni počuli, smerom ku mne zvolal: „Servuste!
Víťazstvo na celej línii! 123 000 zajatcov, ukoristili sme 146 diel“. Počkaj ma, hneď prídem, s detailmi ťa oboznámim.699
Počujúc túto správu ma zhromaždený dav obkolesil, každý sa vypytoval, čo je to za
správu, na čo som, s ohľadom na to, že je mojich 5 bratancov a početní členovia môjho
príbuzenstva na fronte, v nadšenom opojení nad víťazstvom povedal: „Aurél Kern, ktorý
je vojnovým spravodajcom B. H., práve teraz pricestoval z Viedne a obecenstvu oznámil:
´Víťazstvo na celej línii! 123 000 zajatcov, ukoristili sme 146 diel´.
Dav ma obklopil z každej strany. Ja som sa spočiatku zdráhal správu opakovať tvrdiac, aby sme počkali na Aurél[a] Kern[a], ktorý príde z pošty. Potom, povoliac pod
tlakom vypytovania sa a obklopenia z každej strany, som oznámil hore uvedenú správu.
Zanedlho potom prišiel z pošty Aurél Kern, ktorý na vyzvanie viacerých dôstojníkov a davu, zverejnenú správu zopakoval. Neskôr som s Aurélom Kernom šiel do hotela
Carlton, kde potom na vyzvanie tam sa nachádzajúcich; majora gšt.700 v zál.701 Gábor[a]
Tóth[a] a hlavného mešťanostu Brolly[ho] správu zopakoval. Správu som prijal bez
akýchkoľvek výhrad ako pravdivú, nakoľko Aurél Kern už čo nevidieť 20 rokov patrí do
stavu B. H., v Budapešti sa teší všeobecnej úcte a zároveň preto, lebo zdôraznil, že do
Bratislavy prišiel len preto, aby správu telegrafoval do B. Hirlapu, pretože viedenská
linka bola plne obsadená. Presvedčenie vo mne upevnilo aj jeho vyhlásenie, že správa
pochádza z autentického prameňa a bližšie detaily mi dnes ešte nemôže oznámiť.
V plnej dôvere a v radosti nad túžobne očakávaným víťazstvom som správu posunul
ďalej.
Ako dôvod šírenia tejto správy ďalej vyzdvihujem aj to, že zo strany korzujúceho
obecenstva zhromaždeného vo veľkom množstve, ktorého iba časť počula správu z úst
Aurél[a] Kern[a] bezprostredne, som bol vystavený takému stisku a tlačenici, že z tohto
som sa dokázal vyslobodiť len prostredníctvom opakovania správy.
Aurél Kern najbližšou električkou odcestoval do Viedne. Pred nastúpením do
nej pred hlavným policajným kapitánom [menom] Kucsera a policajným koncipistom
[menom] Király správu, ako zakladajúcu sa na autentickom základe, zopakoval.  
697 V dokumente je táto ulica uvedená s malým začiatočným písmenom v tvare „halászkapu utcában“. Bližšie o historickom pomenovaní tejto ulice pozri: HORVÁTH, V.: Bratislavský topografický
lexikon. Bratislava : Tatran 1990,  s. 253 – 254.
698 „Budapesti Hirlap“.
699 Veta nie je úvodzovkách.
700 Generálneho štábu.
701 V zálohe.
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Alfréd Somossy
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 93, sign. 4811.  
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Prípis Vojenského veliteľstva v Bratislave administrovaný v nemeckom
a maďarskom jazyku adresovaný bratislavskému hlavnému županovi z 13. septembra
1914, v ktorom toto veliteľstvo informuje o presune náhradných jednotiek rakúskouhorského X. armádneho zboru na teritórium župy702
Cis. a kráľ. vojenské veliteľstvo Bratislava703
Číslo 5906 Präs.
Upovedomenie úradov verejnej správy vo veci rozmiestnenia
náhradných oddielov 10.704 zboru
Veľaváženému
p á n o v i     H l a v n é m u     ž u p a n o v i
BRATISLAVA
Bratislava 13-ho septembra 1914
V najbližšej dobe bude do priestoru B r a t i s l a v s k e j   župy premiestnených približne
5 – 6000 mužov pechoty a 700 koní.
Vojenské veliteľstvo o tom Ctihodnú Urodzenosť úctivo informuje a žiada, aby ráčila
podriadené úrady inštruovať, aby v čo možno najväčšej miere napomáhali plneniu
zákonných požiadaviek oddielov.  
podmarš.[al] Schmidt
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 15652/14.

702 Strojopis.
703 Pôvodná hlavička Veliteľstva 5. zboru je s výnimkou „Cis. a kráľ.“ prečiarknutá.
704 Uvedené vo forme arabskej číslice.
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136 Cisársko-kráľovské Vojenské veliteľstvo v Bratislave ad hoc informuje 18.

septembra 1914 o počtoch zranených a chorých na svojom území v uvedenom mesiaci
(september 1914) a zároveň navrhuje, ako ďalej v konkrétnej oblasti zvyšovať kapacity
na ich umiestnenie705

Cis. a kráľ. Vojenské veliteľstvo Bratislava
podacie číslo Praes. 6103
Urodzenému pánovi V L Á D N E M U       K O M I S Á R O V I
							Banská Bystrica
Bratislava 18. septembra 1914
Na území vojenského veliteľstva je momentálne už 10 000 chorých a zranených
vojakov. Podľa došlých hlásení je v blízkej budúcnosti možné očakávať príchod ďalšieho
veľkého množstva zranených.
Kvôli príjmu zranených dosiahli vojenské nemocnice už 50% zväčšenie a boli podniknuté potrebné kroky vo veci rozšírenia ich pôvodnej kapacity na dvojnásobok.
Všetky tieto opatrenia, zahŕňajúce aj nemocnice Spolku Červeného kríža a nemocnice
konštituované vďaka vlastenectvu súkromných osôb, rekreačné kolónie atď., sú nepostačujúce na prijatie veľkého množstva ranených a chorých, ktoré možno v najbližšej
dobe očakávať.
Doktori, ktorí sú k dispozícii vo vojenských nemocniciach, sú za súčasného početného stavu nemocníc, zaťažení v takej nadmernej miere, že ani fyzicky už nie sú schopní
ešte väčšieho nasadenia. Úfajúc v to, že Tvoja Urodzenosť bude v záujme humanizmu
a z účasti k úbohým zraneným, ktorí si zasluhujú všetku ľútosť, primerane svojim možnostiam podporovať vojenské veliteľstvo, som tak smelý predostrieť Tvojej Urodzenosti
na láskavé zváženie nasledovný návrh:      
V župe, na čele ktorej stojí Tvoja Urodzenosť, sa asi nachádza viac takých miest
a obcí, v ktorých sú civilní doktori. Tí by popri svojich iných lekárskych povinnostiach
mohli za úhradu poskytnutú vojenským erárom, konkrétne za 8 K na deň, prijať ošetrovanie určitého počtu zranených a chorých vojakov.
V tých istých obciach by bolo opäť za refundáciu a plat potrebné zároveň uskutočniť
ubytovanie zranených a chorých /za 7 halierov706 na hlavu a deň/, stravovanie /1 K na
hlavu a deň/, ošetrovanie /3 K za ošetrujúcu osobu a deň/ a takisto zaobstaranie liečiv
a obväzov. Infekčne chorí sú z tohto plánu vylúčení. Keďže veliteľstvo armády nedisponuje nadbytočným množstvom prikrývok, tie by malo, aspoň pre zranených, poskytnúť
obyvateľstvo obce, za dodatočne stanovenú náhradu.
Aby sme sa vyhli prílišnému rozptýleniu zranených a chorých v jednotlivých obciach
(táto okolnosť by agende nadmieru prekážala), bolo by kvôli ich umiestneniu žiaduce
pohľadať „väčšie budovy“ a v tejto súvislosti stanoviť, koľko zranených sa takýmto spôsobom zmestí do každej jednej vyhliadnutej obce.
705 Strojopis.
706 Uvedené v tvare „fillér“.
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Riešenie každej jednej čiastkovej otázky by konkrétne bolo úlohou civilného lekára
povereného vedením pobočky, ktorý by bol povinný konať v plnej zhode s veliteľom
v župe najbližšie situovanej záložnej /: posádkovej:/ nemocnice.
V župe Tvojej Urodzenosti, po železnici, respektíve [?]707 ľahko dosiahnuteľnej,
budú vyššie uvedené nemocnice zranených a chorých postupovať do dotyčných obcí.  
Pre zabezpečenie dozoru bude vedúcemu detašovaného oddelenia k dispozícii
jeden ľahko zranený dôstojník alebo starší poddôstojník a na kancelársku prácu jeden
schopný poddôstojník /: vojak bez hodnosti:/.
Keďže umiestňovanie zranených nemôže strpieť odklad, je konštituovanie takýchto
detašovaných oddelení záložných /:posádkových:/ nemocníc nadmieru súrne.
Zároveň Tvoju Urodzenosť žiadam, aby neráčila čakať na výsledky celkového vyhľadávania. Ale aby z prípadu na prípad, ihneď ako by z niektorej obce prišla čo i len ako-tak
pozitívna odpoveď, nech ráči informovať patričnú nemocnicu, ktorá je vzhľadom na dopravné pomery najvýhodnejšie situovaná.
Vzhľadom na veľkú dôležitosť tejto veci z hľadiska humánneho a vlasteneckého,
verím v to, že napriek ťažkostiam, ktoré sa asi vyskytnú, dostanem od Tvojej Urodzenosti
významnú podporu a pomoc.
PODMARŠ.[AL] SCHMIDT, v. r.   
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 69.

137

Nariadenie uhorského ministra vlastibrany ohľadom doplnenia využiteľných
telefónnych staníc pre prípad ďalšej mobilizácie, ktorý sa týka aj prehľadov
v bratislavskej a košickej vlastibraneckej oblasti708
Uhorský kráľovský minister vlastibrany709

D ô V E R N É.

číslo 15679
eln. 10. 1914
Doplnenie výkazov určených
telefónnych staníc pre
prípad mobilizácie
Uh. kráľ. vlastibraneckému710 oblastnému veliteľstvu

707
708
709
710

Je evidentné, že vo vete chýba ďalší dopravný prostriedok.
Strojopis.
Hlavička inštitúcie so štátnym erbom.  
Dopísané rukou, perom.
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								Bratislava.711
Budapešť 24-ho septembra roku 1914.
Výkazy obsahujúce telefónne stanice určené na medzimestské /: diaľkové/ telefonické hovory pre prípad mobilizácie doplňte nasledovne:
a./ v prehľade Budapešť:
Telefónna stanica muničnej továrne Weisz Manfréd Csepel /: obsadená pre vlastibraneckú
preberaciu komisiu:/ József čísla 19 – 27.
b./ v prehľade Košice:
Telefónna stanica hotel Steinhardt Royal Poprad /: obsadená pre veliteľa vojnového
tlačového stanu v Poprade-Veľkej :/ číslo 22 a úradná telefónna stanica mešťanostu
Prešova číslo 60.  
c./ v prehľade Bratislava:
telefónnu stanicu v miestnostiach bratislavskej kovopriemyselnej odbornej školy
zriadenú pre využitie vojenského veliteľstva v Przemysli číslo 1613 a posádkovú
nemocnicu 19, číslo 377 zaraďte.
Súčasné nariadenie sa vydáva priamo podľa rozdeľovníka nariadenia číslo 16332/
eln.712 10 z roku 1912.
							Z nariadenia ministra:
Török [neidentifikovaná, nečitateľná skratka pripísaná k priezvisku v rozsahu dvoch
písmen]
[vlastnoručný podpis]713			
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 95.  

138

Hlásenie náhradného práporu trenčianskeho domobraneckého (népfölkelő)
pešieho pluku 15 o aktivitách vlastných odvelených jednotiek v zázemí714
Uh. kráľ. trenčiansky 15. domobranecký peší pluk		 náhradný práp.
číslo 430
npf. p. zlj. 1914
711 Dopísané rukou, perom.
712 V dokumente uvedené ako „1912. évi 16332/eln. 10. számu rendelet“
713 V dokumente sú rukou, perom realizované niektoré poznámky súvisiace s evidenciou a realizáciou nariadenia vrátane odtlačku pečate.
714 Rukopis (atrament).
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Hlásenie prevelení
Uh. kráľ. IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
								Bratislava
Trenčín 28. septembra 1914
Dávam na vedomie, že z početného stavu domobraneckého náhradného práporu
sú momentálne nasledovné prevelenia.
1. Od 11-ho septembra sú 1 poddôstojník [a] 9 domobrancov ako stráž benzínu
pri železničnej stanici v Martine /: na telegrafické nariadenie obl.[astného] velit.
[eľstva] číslo 5137/eln. z 11. septembra :/.
2. Od 17-ho septembra sú 3 poddôstojníci [a] 20 vojakov na železničnej stanici
v Žiline ako stráž pri konštituovanom sklade materiálu, podriadená veliteľstvu
etapnej stanice v Žiline /: na telegrafické nariadenie obl.[astného] velit.[eľstva]
číslo 5361/eln. z 16. septembra :/.    
3. Od 23-ho septembra 7 domobranci zabezpečujú vodojem vo Vrútkach /: na
telegrafický rozkaz vojenského veliteľstva v Bratislave, na základe nariadenia
Central Transportleitung Viedeň s ub [?]715 číslo 3998:/.
Ďalej: z tu sa nachádzajúceho 160 členného strážneho oddielu /: títo sú v občianskom
odeve, ale zaopatrení plášťom, k dispozícii je 78 pušiek Werndl:/ je k trenčianskej
záložnej nemocnici prevelených 32 a k filiálke tr.[enčiansko] teplickej záložnej
nemocnice 10 domobrancov; ďalej 16 domobrancov plní v meste Trenčín policajnú
službu.
[nečitateľný podpis]
[informácie o administrácii spisu vrátane odtlačku pečate nadriadeného veliteľstva]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 95.  

139 Adresár gážistov c. a k. pionierskeho práporu 5 v Bratislave vydaný 16.
novembra 1914716

Skupina: [nečitateľné číslo]

7

C. a k. pioniersky prápor č. 5					náhradná stotina
Exh. č. 16 ad E. K.
[odtlačok pečate číslice]
ADRESÁR
z 20. novembra 1914
715 Neidentifikované tri písmená ponechané v pôvodine.
716 Strojopis s jednoduchou tabuľkou.  
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1

Hodnosť

Meno

Stotník

Oskar
LAHN
Gustav
BARGER
Slobodný pán
Wenzel
K O T Z von Dobrz  
Ferdinand
GARIMORT
Viktor
GASPARI
Johann
TAKÁCS
Gustav
TREIBER
Georg
KOPECZEK
Eugen
BURGHARDT
Peter
GAYSSLER
Karl
JOHLER
Karl
MAY
Johann
ROTH
Adalbert
MIKE
Karl
SCHRAMM
Zoltán
BÁNKI

Nadporučík
Poručík

Záložný poručík
Domobranecký
poručík

Práporčík

Záložný kadet
Domobranecký
Kadet
Npor. ved.[úci]
účt.[vník]
Domobranecký
Lekár

Slobodný, Ulica alebo námestie
ženatý,
vdovec
ž.
Dunajská ulica

Číslo Poschodie
domu
50

I.

Korunovačné
námestie717
Dobrovits Mihály
u[lica].718

4

III.

4

I.

s.

Hotel König v. Ungarn

.

.

s.

Baross-Gábor u.719

6/ a

Dobrovits Mihály u.

5

Dobrovits Mihály u.

4

Hotel König v. Ungarn

.

Kossuth Lajos platz720

25

P.[arter]

Grösslingova ulica

5

II.

s.

II.

s.

Pionierske kasárne

II.

s.

Pionierske kasárne

II.

Pionierske kasárne

II.

Pionierske kasárne

I.

ž.

Török Ferenc ulica721

12

II.

Hotel Savoy

Bratislava 16. novembra 1914
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.

[nečitateľný podpis]

ÖSA – KA Wien, f. NFA, Brückenkopf Pozsony, šk. 1472.
717
718
719
720
721

Uvedené v tvare „Krönungshügelplatz“. V súčasnosti Štúrovo námestie.
V súčasnosti Dobrovičova, predtým Suvorovova ulica.
Dnes Štúrova ulica.
Dnes Hviezdoslavovo námestie.
Dnes Moskovská ulica.
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140 Príloha I (Inštrukcie ohľadom umiestňovania, zaopatrenia, starostlivosti atď.

o zranených a chorých vojakov na území krajín koruny uhorskej) obsiahleho nariadenia
uhorského ministra vlastibrany č. 16637 z 18. októbra 1914, v ktorej sú informácie
o konštituovaní pozorovacích (epidemiologických) staníc722

UHORSKÝ KRÁĽOVSKÝ MINISTER VLASTIBRANY723
Číslo 16637.
Eln. 1. – 1914
Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému724 veliteľstvu
							Bratislava725
Budapešť 18-ho októbra 1914
V prílohe vydávam opatrenia týkajúce sa umiestňovania a starostlivosti o zranených a chorých, ktoré vstupujú do platnosti.
Dostanú všetky vlastibranecké oblastné veliteľstvá, vlastibranecké posádkové
veliteľstvá v Debrecíne, Košiciach, [v meste] Nyiregyháza, Banskej Bystrici, [v meste]
Sátoraljaujhely, Miškovci, Užhorode, Mukačeve, Satu Mare, Trenčíne a Nitre.  
								Hazai
[vlastnoručný podpis]
minister vlastibrany726
[...]
Príloha I k číslu 16. 637/eln.1
/s 3 podprílohami.:/  

722
723
724
725
726

Strojopis.
Tlačená hlavička úradu ministra s uhorským erbom.
Dopísané rukou.
Dopísané rukou.
Na dokumente sa nachádza viacero značiek a odtlačkov pečatí spracovania spisu, odkazov na
predchádzajúce nariadenia, informatívne poznámky a takisto podpisy dôstojníkov bratislavskej
vlastibraneckej oblasti, ktorí sa s jeho obsahom oboznámili. Zároveň sú miestne veliteľstvá uvedenej oblasti a niektoré ďalšie údaje podčiarknuté červenou ceruzou.
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INŠTRUKCIE
ohľadom umiestňovania, zaopatrenia, starostlivosti o zranených atď.   
na území Krajín Svätej Koruny Uhorskej
I.

Všeobecné pokyny

1./ Umiestňovanie, zaopatrenie a starostlivosť o zranených a chorých na
základe dohody uzavretej s pánom ministrom vojny vybavuje počas trvania vojny
Minister vlastibrany.  
2./ Aby sme sa mohli úspešne brániť proti epidémiám, ktoré sa nateraz vyskytli
na severnom fronte, zranení a chorí odoslaní z tohto frontu sa ponajprv posielajú do
„pozorovacích staníc“, odkiaľ sa po klasifikácii a pozorovaní čiastočne transportujú
ďalej. Konštituovanie, organizácia, zariaďovanie atď. týchto pozorovacích staníc
patrí na základe čiastkovej dohody uzavretej s pánom ministrom vojny do
kompetencie Ministra vnútra.727
3./ Zranených a chorých zo severného frontu do v [bode] 2. spomínaných
„pozorovacích staníc“ transportuje Feldtransportsleitung v Miškovci,
Transportsüberwachungskommando v Novej Žiline728 a Eisenbahnlinienkommando
v Debrecíne, z južného bojiska priamo do stálych zdravotníckych ústavov
Feldtransportleitung v Subotici.    
II. Konkrétne pokyny
A./ Zranených a chorých zo severného frontu transportujú do 14 pozorovacích
staníc, ktoré budú konštituované podľa predchádzajúceho bodu 2 pánom uh. kráľ.
ministrom vnútra, nasledovné inštradačné úrady, a teda:   
α.729/ do Košíc, Sátoraljaújhely, Miškovca, [mesta] Nyíregyháza a Debrecínu vedenie
poľných transportov v Miškovci.  
β./ do Užhorodu, Mukačeva a Satu Mare železničné traťové veliteľstvo v Debrecíne.  
γ./ do Trenčína, Nitry, Žiliny, Ružomberka,730 Banskej Bystrice a Lučenca
727 V texte uvedené ako „Belügyminister“.
728 Ide o bývalú železničiarsku kolóniu nachádzajúcu sa v priestore dnešnej Bratislavskej ulice
v Žiline. Zaujímavé sú v tejto súvislosti spomienky jedného uhorského štábneho lekára – dobrovoľníka, ktorý si vo svojom denníku k 7. novembru 1914 poznamenal: „Vlak privážajúci ruských
zajatcov sme stretli v Žiline; ´Stationskommando´ žiada, aby som sa pozrel do jedného vozňa,
lebo niekoľkým ľuďom je zle. Mýli sa, trom je už celkom dobre; umreli na choleru, dvaja ešte
dokonávajú“. Bližšie pozri: BEREND, M.: Harctéri naplója, Adatok a magyar honvédség, főkép az
5. h. huszárezred történetéből. Budapest : Singer és Wolfner kiadása, 1916, s. 62.   
729 Písmená gréckej abecedy dopísané rukou, atramentom.
730 Nie je bez zaujímavosti, že 15. apríla 1915 navštívil spomínanú pozorovaciu stanicu v Ružomberku príslušník panovníckeho rodu Habsburgovcov – veľkoknieža Leopold Salvátor, pričom tam
„strávil okolo poldruha hodiny“. Bližšie pozri: MV SR ŠA Bytča, Rózsahegy r. t. város polgármesterétől, 3054/1915 tan. sz., f. Liptovská župa, šk. 2313.   
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Transportsüberwachungskommando v Novej Žiline.
Za tým účelom, aby tieto smerovacie úrady mohli inštradovanie do uvedených
14 pozorovacích staníc vykonávať na základe v nich sa reálne nachádzajúcich voľných
ubytovacích miest, sú im vojenskí velitelia nemocničných ústavov umiestnených
v 14 pozorovacích staniciach povinní denne telegraficky hlásiť počet voľných
ubytovacích miest.
Pokiaľ by jeden alebo druhý spomedzi uvedených 3 inštradačných úradov
nevyužil nahlásený počet voľných miest na ubytovanie pre zranených a chorých
prichádzajúcich po vlastných tratiach, tak nech okrem oznámenia počtu
disponibilných miest dá susednému smerovaciemu úradu na vedomie to, aby mohli
byť prípadne zranení, hromadiaci sa pri poslednom úrade presmerovaní na územie
susedného úradu.731
Vojenskí velitelia nemocníc nachádzajúcich sa v „pozorovacej“ stanici nemôžu
disponovať vplyvom na železničnú dopravu.
Administratívu nemocníc konštituovaných v pozorovacích staniciach vedie vždy
1 ministerský komisár vymenovaný pánom ministrom vnútra.732 Jeho kompetencie
obsahuje podpríloha číslo 1.
Pre tie nemocnice pozorovacích staníc, administratívu ktorých vedie ministerský
komisár, sa zriadia osobitné vojenské veliteľstvá. Organizačné nariadenia a služobné
pokyny týchto obsahuje podpríloha 2.
B./ Na južnom fronte
Zranení vracajúci sa z južného frontu nateraz, najprv nejdú do pozorovacích
staníc, ale prostredníctvom vedenia poľných transportov v Subotici sú smerovaní
späť do stálych zdravotníckych ústavov.
C. Rozdelenie zranených a chorých
α733 zo severného frontu:

731
732
733
734
735

a.

Transport zranených a chorých zo žilinskej, trenčianskej, banskobystrickej,
nitrianskej, ružomberskej a lučeneckej pozorovacej stanice do vnútrozemia
krajiny riadi Zentraltransportleitung Wien.734

b.

Transport z pozorovacích staníc v Sátoraljaújhely, Košiciach a v Miškovci
riadi po Hatvan Feldtransportleitung v Miškovci, od Hatvan[u] do
vnútrozemia krajiny Zentraltransportleitung Wien.

c.

Transport z pozorovacích staníc v Užhorode, Mukačeve, Debrecíne,
[meste] Nyíregyháza, Satu Mare po Püspök – Ladány735 [riadi]
Eisenbahnlinienkommandant v Debrecíne – odtiaľ do vnútrozemia krajiny
dopravu usmerňuje Zentraltransportleitung Wien.

Teda do tých staníc, kde sú voľné miesta.
Ide o jedného ministerského komisára pre každú nemocnicu zvlášť.
Písmeno dopísané rukou.
Viedeň.
V súčasnosti obec Püspökladány v Maďarsku.
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1./ V dôsledku tohto vojenské veliteľstvá nemocníc zriadených v rámci
pozorovacích staníc hlásia počiatočnému smerovaciemu úradu /p.[ozri]
body C. a. b. a c./ počet zranených a chorých, ktorí budú odtransportovaní
z pozorovacích staníc, rozdelení na chorých sediacich  a ležiacich.  
2./ Oblastné vojenské veliteľstvá /militär Kommandos/ denne posielajú
hlásenia Zentraltransportleitung Wien o, na ich územiach sa nachádzajúcich,
voľných miestach na umiestnenie, uvedúc to podľa konkrétnych staníc. Tento
[úrad] potom riadi dopravu zranených a chorých do vnútrozemia krajiny.
β736 Rozdelenie chorých z južného frontu
Týchto transportuje Feldtransportleitung v Subotici na územie vojenských veliteľstiev Budapešť a Záhreb, čiastočne na územia vojenských veliteľstiev Temešvár,
Bratislava a Graz.
Za tým účelom, aby boli zranení a chorí aj počas železničného transportu pod dozorom „dobrovoľných dozorcov transportov zranených“ a aby sa im od nich dostalo
potrebnej starostlivosti konštituujú sa „sprievodné oddiely pre dopravu zranených“. Tie
pôsobia na základe Organizačného poriadku a Služobných smerníc, ktoré obsahuje podpríloha č í s l o  3.  
Na nižšie uvedených železničných staniciach sa zriadia staničné veliteľstvá, a teda
v Trenčíne, Lučenci, Sátoraljaújhely, Užhorode, Mukačeve a Satu Mare v sile po 40
mužov, v Nitre, [v meste] Nyíregyháza, Ružomberku a Banskej Bystrici v sile po 20 mužov.    
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 96, sign. 6469.
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Zoznam náhradných záložníkov – vysvätených kňazov patriacich do evidencie
vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva v Trenčíne datovaný 30. októbra 1914737
Uh. kráľ. vlastibranecké doplňovacie veliteľstvo v Trenčíne
číslo 766.
k. p.738 1914.
na nariadenie číslo 6679
eln. 1914

736 Písmeno gréckej abecedy dopísané rukou.
737 Strojopis. V súpise sú uvedené viaceré osobnosti, ktoré aktívne zasiahli do politického,
spoločenského alebo kultúrneho života pred a taktiež po prvej svetovej vojne. V dokumente
sme ponechali maďarskú transkripciu krstných mien a priezvisk uvedených osôb.
738 Ide o skratku zloženého pomenovania (doplňovacieho veliteľstva) v maďarskom jazyku
„kiegészítő parancsnokság“.
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Z O Z N A M.

vysvätených kňazov náhradnej zálohy nachádzajúcich sa v evidencii.
Krstné meno a priezvisko Vierovyznanie Znalosť
jazykov
r. k.
maďarsky,
Alajos Marszina739
nemecky,
slovensky740
ev. a. v.
maďarsky,
Vladimir Roy741
nemecky,
slovensky,
anglicky
Aladár Pollacsek
r. k.
maďarsky,  
slovensky
Antal Kaczina
r. k.
maďarsky,
slovensky,
trochu
nemecky,742
Gusztáv Zsidek
r. k.
maďarsky,
nemecky,
slovensky
Márton Jablonszky
r. k.
maďarsky,
nemecky,
slovensky
József Krsak
r. k.
maďarsky,
nemecky,
slovensky
János Lendvai
r. k.
maďarsky,
slovensky
Árpád Tordi
r. k.
maďarsky,
nemecky,
slovensky
András Czvincsek
r. k.
maďarsky,
slovensky
Emánuel Pakos
r. k.
maďarsky,
slovensky

Miesto
pobytu
Raková

Vek
26

Púchov

29

Zubrohlava

27

Zvolen

26

Podskalie

31

Spišské
Bystré

26

Levoča

33

Temešvár

33

Monor

33

Mojtín

34

Poznámka

Mezőhegyes 33

739 Alojz Marsina (1888 – 1958) bol po prvej svetovej vojne prijatý ako poľný kurát v zálohe do
československej brannej moci. Bližšie pozri: Osobní věstník Čs. Ministerstva národní obrany, roč.
4, 1921, č. 134, s. 1387. Základné informácie o tejto osobnosti bližšie pozri: Slovenský biografický
slovník (od roku 1833 do roku 1990), IV. zväzok M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 85.  
740 Výraz „slovensky“ je v celom dokumente uvádzaný v tvare „tót“.
741 Vladimír Roy (1885 – 1936); básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz. Základné informácie o jeho
osobe bližšie pozri: Slovenský biografický slovník (od roku 1833 do roku 1990), V. zväzok, R – Š.
Martin : Matica slovenská, 1992, s. 128 – 129.  
742 Údaj o ovládaní nemčiny dopísaný rukou, atramentom.
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András Skrabik

r. k.

István Galló

r. k.

János Zahora

r. k.

István Kofrit

r. k.

Géza Klacskó

r. k.

István Schultz

r. k.

András Kobylják

r. k.

Károly Machay

r. k.

Tamás Jenő Szykora
Sramek

r. k.

József Matyasák

r. k.

Márton Vlaszaty

r. k.

József Vrab

r. k.

János Maloveczky

ev. a. v.

András Marszina

r. k.

István Fridrichovszky

r. k.

Péter Matis

r. k.

Ernő Treszkony
Lajos Gusztáv Szkalák

r. k.
r. k.

Kempny György

r. k.

maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
slovensky,
nemecky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
latinsky,
slovensky,
francúzsky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky,
slovensky
maďarsky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
slovensky

Nitra

32

Nitra

32

Kľak

33

Nižná Lipnica 32
Mariazell

32

Námestovo

31

Sajónémeti

31

Tvrdošín

31

Podvlk

31

Sedliacka
Dubová

30

Žilina

30

Zákamenné

31

Šivetice

30

Trenčín

29

Staškov

28

Hybe

30

Modra
Banská
Bystrica

27
27

Pružina

27

Na dobu
trvania vojny
menovaný
poľným
kurátom
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1

Iván Csicsmanecz

ev. a. v.

István Skolyák

r. k.

Ignácz Grebacs743

r. k.

András Zubriczky

r. k.

József Gyagyó

r. k.

Mátyás Bellai /Sztolárik/

r. k.

Ferencz Ribárik

r. k.

Ferdinánd Machay

r. k.

Simon Galló

r. k.

Mátyás Bucsek

r. k.

Győző Géza

r. k.

Briesztyenszky
Sándor Vojtassák

r. k.

Antal Florek

r. k.

maďarsky,
trochu
nemecky,
slovensky
maďarsky,
slovensky,
nemecky
maďarsky,
nemecky,
latinsky
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky,
poľsky
maďarsky,
slovensky,
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,  
slovensky
maďarsky,
nemecky,
latinsky
slovensky
maďarsky,  
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky,
latinsky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky

Nadlak

27

Skalica

26

Veličná

26

ChrenovecBrusno

28

Rabča

30

Tata

27

Divina

26

Na dobu
trvania vojny
menovaný
poľným
kurátom744

Ružomberok 25

Pružina

27

Hrádok

30

Nesluša

28

Salgótarján

31

Láb

33

743 Ignác Grebáč (1888 – 1957) bol po prvej svetovej vojne prijatý ako poľný kurát v zálohe do
československej brannej moci. Bližšie pozri: Osobní věstník Čs. Ministerstva národní obrany, roč.
4, 1921, č. 134, s. 1386. Bližšie k osobnosti tohto katolíckeho kňaza, poľného kuráta, spisovateľa,
redaktora a prekladateľa pozri: Biografický lexikón Slovenska, III., G – H. Martin : Slovenská
národná knižnica, Národný biografický ústav, 2007, s. 187 – 188.
744 Dopísané rukou, atramentom.
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Milos Hodzsa

ev. a. v.

Antal Kompánek

r. k.

Viktor Kállay

r. k.

János Vdovcsár Gallász

r. k.

maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,
nemecky,
slovensky
maďarsky,  
slovensky

Sučany

25

Pružina

23

Valaská Belá 24
Zákamenné

24

Trenčín 30. októbra 1914
[nečitateľný podpis]
Uh. kráľ. bratislavskému IV. vlastibraneckému veliteľstvu.
								B R A T I S L A V A
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 96.  

142 Dvojjazyčná (nemecko-maďarská) žiadosť Vojenského veliteľstva v Bratislave
ohľadom preloženia jednej náhradnej stotiny pešieho pluku 72 z Bratislavy do Trnavy
zo 4. novembra 1914745
C. a k. VOJENSKÉ VELITEĽSTVO BRATISLAVA 1
ČÍSLO MA 13159
Urodzenému
Pánovi VLÁDNEMU KOMISÁROVI [menom] Aurél BARTAL  
							BRATISLAVA
BRATISLAVA 4. novembra 1914
V dôsledku vysokého početného stavu náhradného práporu pešieho pluku 72 nie je
možné jeho celé mužstvo umiestniť v BRATISLAVE, čím je naliehavo nutné premiestniť
jednu náhradnú stotinu  /:pribl. 1200 osôb:/ [?] do TRNAVY.
V súvislosti s touto žiadosťou mám tú česť oficiálne požiadať, aby ste ráčili  umiestnenie náhradnej stotiny všetkými prostriedkami podporovať.
Rada slob. kráľ. mesta TRNAVA o tomto bola upovedomená.
745 Strojopis.
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podmar.[šal]  Schmidt  
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 18886/1914.
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Úvodná pasáž odborného článku Skúsenosti z vojnovej nemocnice, ktorú
napísal vedúci II. chirurgického oddelenia cisársko-kráľovskej záložnej nemocnice
v Banskej Bystrici Dr. Kamill746 Kollár747
Medzi nemocničnými budovami zriadenými na účely záložnej nemocnice je najväčšou nové gymnázium, ktoré, ako IV. oddelenie [?], je schopné pohodlne prijať 600
chorých.748 Tejto budove v čase vypuknutia vojny ešte plne chýbala jej vnútorná vybavenosť, ako dvere, kachle, vodovod, elektrické osvetlenie, záchody atď., no napriek tomu
ju velenie armády využíva ako kasárne. Umiestňuje do nej 1000 vojakov. Ich odchodom
na front sa tu usídľuje jedno oddelenie veliteľa záložnej nemocnice. Po horúčkovitom
upratovaní mrzko znečisteného vnútra objektu a rýchlom zariadení, sa 10. septembra
premiestňujeme sem, a tým sa otvára II. chirurgické oddelenie. Budova samotná je budovou modernou v každom ohľade. Veď potom v čase mieru sa sem presťahuje kráľ.
kat. vyššie gymnázium a s ním spojený zriadený internát pre 60 osôb; 1. októbra 1914
mala byť [pôvodne] odovzdaná svojmu účelu. Je umiestnená uprostred záhrady, ktorá
má 5 jutár, na takzvanej Lúke (Arpádovo námestie) medzi stáročnými stromami, vybavená všetkým pohodlím, čo takáto moderná budova môže poskytnúť. Môj veliteľ ju
svojou energiou a predvídavosťou zariaďuje na modernú nemocnicu. No a keď sa vyššia
dievčenská škola, meštianka a sedria uspôsobia na sanatórium, možno ju [ako celok]
nazvať modernou nemocnicou. Sú v nej dvojposchodové chodby s cementovým základom, zatvárateľné sklenenými dverami, s kamenným schodišťom a záchodmi; veľké sály,
menšie izby, ba dokonca viac malých izieb pre umiestnenie 1 – 2 chorých, s osobitným
schodišťom a osobitným záchodom, ktoré sú z chodieb zatvárateľné osobitnými dverami, a takto sú vhodné na izoláciu nákazlivých ochorení. Dve miestnosti kabinetu fyziky
s terasovitou podlahou slúžia ako operačná a obväzová miestnosť. Ich priestrannosť a
ľahko dosiahnuteľná očista pri modernom vybavení by mohli zastať miesto v ktorejkoľvek veľkej nemocnici.
V pivnici budovy je umiestnená kuchyňa a miestnosť na kúpanie s osobitným
vchodom. Táto posledná sa skladá z dvoch miestností: 1. miestnosť na prezliekanie
s umývateľnými lavicami umiestnenými do radu, ktorá tu prechádza do 2. samotných
kúpeľov. Tie, s kúpeľom nôh vedľa bazéna, sú uspôsobené len na sprchovanie. Pod nimi
môže naraz stáť 20 chorých. Okrem toho sme na obidvoch poschodiach mali k dispozícii 1 kúpeľňu s 2 vaňami. Toto zariadenie umožňovalo, že napr. transport pozostávajúci
z 300 chorých sa v priebehu 2 hodín mohol pohodlne vykúpať, prezliecť do čistých šiat
746 Autor uvedený vyslovene ako „Kamill“.  
747 V článku sú prítomné zaujímavé postrehy, ktoré poukazujú na konkrétne problémy ošetrovania
chorých v zázemí i na ťažkosti chodu záložných nemocníc.
748 V súčasnosti je táto budova vstupnou súčasťou komplexu objektov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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a ľahnúť si do čistých postelí. Odo dňa otvorenia záložnej nemocnice sme v každom jej
objekte na tento postup dohliadali. Jeho praktickosť sa neskôr stala evidentnou.
Od počiatku sme pri kúpaní dávali pozor na eventuálny výskyt vší. Ak sa jednako
vyskytli, chorí ich spolu so svojimi chlebníkmi mohli doniesť do spální. Kapacita príjmu
mojej nemocnice bola 600 chorých, ale stalo sa, že za jednu noc som musel umiestniť
1100 chorých. Vtedy sa zaplnili aj chodby. Každého nového, došlého chorého bolo treba
vykúpať, ťažko chorí boli umývaní na nosidlách. Zraneným sme zas okamžite vymenili
obväz, už aj preto, lebo transport z frontu si niekedy vyžadoval dni, pričom chrobáky
mohli eventuálne byť pod obväzom. Zavšivavenie sa k nám dostáva s ruskými zranenými
a prenáša sa aj na našich vojakov. Nie je nemožným, že v zákopoch a znečistených obydliach bola slama šíriteľom infekcie, no na každý pád prispela aj k infikovaniu dopravných
prostriedkov. Dnes jazdia iba sanitné vlaky; tieto sú čisté a pod dozorom dezinfikované.
V prvom období vojny slúžili na transport normálne nákladné vozne (6 koní, 40 ľudí);
tu naši chorí ležali na rozprestretej slame pomiešane a nič lepšie nezabezpečuje šírenie
choroby ako znečistený vozeň, z ktorého len zametaním odstránili použitú slamu. Voš,
ktorá akúkoľvek skazu prežije po dlhé hodiny, tu zostáva, ba dokonca sa môže aj rozmnožovať. Na toto sa asi upriamila určitá pozornosť, ale nie s potrebnou ostražitosťou.
Proti všiam (voš šatová a vlasová), ako proti živým organizmom, sme podľa pravidiel
užívali 2 % karbolový špiritus alebo 1% gáfrový lieh, ktorým sme ich okamžite vyhubili.
Tento postup sme aplikovali v prvom rade v kúpeľoch, kde bol každý chorý vydrhnutý
mydlom a kefou. Potom nastalo natretie [tela] liehom a príjem čistej spodnej bielizne.
Použité a na sebe nosené infikované šaty tak boli zbalené a sterilizované v dezinfektore pohotovo dodanom Zvolenskou župou. Následne po údržbe šiat a ich vyžehlení boli
v čase prepustenia dotyčným chorým v použiteľnom stave vydané. Tak sa nám podarilo
oslobodiť sa od nepríjemností zavšivavenia.
Svoje nemocničné pôsobenie som na oddelení začal ako prednosta II. chirurgie.
V prvom mesiaci sme už pôsobili plne zariadení. V mesiaci október sa poslanie oddelenia vzhľadom na výhodnú polohu mení. Totiž vrchné veliteľstvo armády nariaďuje,
nech sa záložná nemocnica bezpodmienečne stará o príjem nákazlivých ochorení (totiž
vtedy sa už vyskytla cholera).749 Môj komandant svojou energiou pretvára oddelenie
na tento cieľ. Moji chirurgickí pacienti sú presunutí. Vplyvom vyššieho nariadenia sú,
na naše sklamanie, nútené odísť aj naše dobrovoľné opatrovateľky Červeného kríža,
ktoré s mravčou usilovnosťou vykonávali ošetrovanie. Z oddelenia sa stáva pozorovacia
stanica.
Môj komandant považuje za svoju prvú veľkú povinnosť ochrániť obyvateľstvo
mesta pred infekciou. Vojenskými hliadkami uzatvára Arpádovo námestie, takže tam bývajúci sa môžu pohybovať výhradne s legitimáciou. Od železničnej stanice po nemocnicu
sú cesty posypané chlórovým vápnom. V nemocnici je vo dne v noci inšpekcia zameraná
749 Napríklad v dvoch obciach pri Banskej Bystrici sa po hospitalizácii infikovaných vojakov v októbri 1914 vyskytlo osem prípadov cholery. Nakoľko podžupan Zvolenskej župy bol informovaný,
že civilných obyvateľov infikovali ošetrovateľky z vojenskej záložnej nemocnice (kde bola predbežne umiestnená spomínaná pozorovacia stanica), žiadal hlavného župana o prešetrenie
veci. Veliteľ nemocnice v reakcii na tento podnet kategoricky odmietol, že by boli spomínané
ošetrovateľky uvoľnené zo zamestnania v čase hospitalizácie cholerou nakazených pacientov.
MV SR ŠA Banská Bystrica, K. u. K. Reservespital in Beszterczebánya, E. Nr. 592, f. Zvolenská
župa, Hlavný župan, šk. 69.   
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na záchody, po každom použití prebieha dezinfekcia klozetu. Každý chorý si umýva ruky
a dezinfikuje ich sublimátom.750 Z cholerovej izby, s výnimkou doktora, nie je možné ísť
ani von ani dnu, obsluhovanie jedlom je potrebné vykonávať prelievaním [?]. Tak sa
podarilo infekciu jednak v meste ako aj v nemocnici, tak pri ošetrujúcom personáli ako
aj pri strážach a ďalších chorých zastaviť. Hoci sa naraz vyskytlo 116 prípadov cholery,
300 prípadov dyzentérie, 29 prípadov týfusu a popri nich ďalšie infekčné choroby, po
dobu desiatich dní boli pozorované. Už tento čas pozorovania sa stal postačujúcim ako
minimum (napríklad pri týfuse) na vyhnutie sa infekciám a na zastavenie ich šírenia sa.
Počas šiestich mesiacov som na svoje oddelenie prevzal približne 5800 chorých.
Spomedzi týchto bolo 2000 chorých na vnútorné ochorenia, zvyšok chirurgické prípady. Okrem chorých na vnútorné ochorenia s infekčnými chorobami, som tam mal
pacientov trpiacich na bronchitídu, frontovú reumu, no bolo medzi nimi aj niekoľko
tuberkulotikov. Hlavne som sa však zaoberal chirurgiou. Prevažná časť zranených prišla
so strelným poranením, ale našli sa aj poranenia bodné, rezné, popáleniny, pomliaždeniny a v studených zimných mesiacoch aj omrzliny. Rozmanité obväzy na zranených
poukazujú na prácu horlivých, profesionálnych rúk. K chvále doktorov pôsobiacich na
fronte nech slúži, že s každým transportom, hoci aj dlhý čas prichádzal z frontu po železnici, prišli naši chorí, vykonavší dlhú cestu, s bezchybnými obväzmi. Obzvlášť dobré
boli fixačné obväzy. A keďže sme vzdialení od hlavnej [komunikačnej] tepny, odvšadiaľ,
pochopiteľne, aj zo severu prichádzajúci, sa k nám môžu dostať len po dlhej ceste. No
aj vlaky meškali, v ohlásený čas nedošiel ani jeden vlak, a dlhé hodiny sme ich museli
čakať. Ponosy na toto bolo možné počúvať aj odinakiaľ. S transportmi zmiešane prichádzali rozličné zložky zbraní a národností. Medzi týmito sme zvedavo čakali na Rusov.
Konečne v októbri prišla skupina prvých 12 lastovičiek, ktorá sa medzičasom rozrástla
na 140 ľudí. Skoro všetko to boli vážne poranenia od zbraní alebo delostreleckých šrapnelov. Prví boli osobami mocnými, vyvinutými, ktorými vojna zalomcovala len na krátku
dobu. Ich vek neskôr už kolísal medzi 19 – 50 rokmi, pričom už bolo možné si všimnúť
aj ich slabšiu telesnú konštrukciu. Boli tichí, pokorní, utiahnutí. V prvý deň sa zdráhajú
siahnuť po jedle a len po uistení ošetrovateľov a po okoštovaní sa doň dávajú. Zjedia
veľa chleba, a tak 750 gr.[amovú] dávku chleba vnímajú ako malú. Doma údajne dostávajú 1 ½ kg chleba. Nosia odev farby khaki, ale podobný farbe hliny, dobré súkenné
kepene, letné a potom zimné kožušinové čiapky. Čižmy majú natreté masťou. Na svojich chrbtoch nosia súkenné kapce, ktoré sú prvotriednym výrobkom. Ich priehlavok je
impregnovaný nejakým tvrdým materiálom, takže sú teplé a aj vodotesné. Dobre im
slúžia, lebo omrznuté nohy sa dali u nich pozorovať len v dvoch prípadoch, zatiaľ čo
u nás v rovnakom čase predstavovali omrznuté nohy väčšinu ochorení. Svoje telá a nohy
si natierajú masťou, hneď ako sa k nej dostanú. To im dodáva určitý špecifický zápach,
ktorý je možné cítiť pri ich príjme a tiež v miestnosti pre chorých. Reprezentujú každú
časť Ruska, odlišné obličaje, špecifické rysy tváre. Naraz sú medzi nimi Aziat, Mongol,
človek zo severu a juhu Európy, Rumun, Poliak, akoby ich boli bývali zmiešali v jednom
vojskovom telese. Na chrbtoch niektorých z nich bol zistený dlhý rovnobežný červený pruh kože, ktorý zodpovedá stopám po použití kančuky.751 Inteligentov bolo medzi
nimi veľmi málo, po nemecky hovorili len Židia. Len kozáka medzi nimi nebolo doposiaľ
vidno! Veľmi veľa z nich bolo prinesených s ranou, ktorú utŕžili od chrbta, vysvetlenie
750 Sublimát je chlorid ortutnatý.
751 Kančuka. Korbáč po rusky. Výraz príležitostne používaný aj slovenskými romantickými básnikmi
(Samo Chalupka).  
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ktorej nevedeli podať.752
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
KOLLÁR, K.: Hadikórházi tapasztalatok, Az orosz – osztrák-magyar-német háború
alkalmából, Közlemény a beszterczebányai cs. és kir. tartalékkórház II. sebészeti
osztályáról (Kórházi parancsnok csernyefalvi Kozmutza Béla Dr., cs. és kir. ezredorvos).
In: Budapesti Orvosi Ujság Tudományos Közleményei, Különlenyomat, 1915, č. 21, s.
3 – 6.
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Cyklostylovaný prepis a preklad nariadenia 9. oddelenia viedenského
Ministerstva vojny č. 15567 o zaopatrení vojnových vdov a sirôt753

C. a k. vojnové doplňovacie obvodné veliteľstvo v Lučenci
Číslo 534/1915
Úradu mešťanostu
Lučenec 25. januára 1915				Banská Bystrica
Na základe inštrukcie c. a k. vojenského veliteľstva v Košiciach predkladám nasledovný preklad obsahu nariadenia č. 15567 9. oddel. c. a k. ministerstva vojny daného 5.
decembra 1914, a to v plnom rozsahu:
„Žiadosti o zaopatrenie tých vojenských vdov a sirôt, ktorých manželia /:otcovia:/ figurujú na niektorej listine strát ako padlí, alebo, o zmiznutí ktorých evidenčné vrchnosti
a náhradné telesá zbierajú oficiálne údaje, sa nepodávajú, nakoľko vyplácanie takýchto
zaopatrovacích príspevkov je organizované politickými vrchnosťami /:obecnými predstavenstvami v Uhorsku:/ a deje sa na základe výkazov predkladaných ministerstvu
vojny.
Naproti tomuto žiadosti o zaopatrenie pozostalých po všetkých gážistoch a osobách
zo stavu mužstva, ktorí zomreli v nemocniciach a v súkromnom liečení mimo pásma bojových operácií, sa prostredníctvom náhradných telies /:prostredníctvom evidenčných
vrchností, kam oblastne spadá miesto pobytu pozostalých:/ predkladajú ministerstvu
vojny. Žiadosti pritom musia obsahovať všetky náležitosti, ako potvrdenie o úmrtí, výpis
z matriky zomrelých atď.“
Pri posledných prípadoch treba osobitnú pozornosť venovať pripojeniu potrebných osvedčení obežníka eln. 4872 daného 14. sept. 1887 a publikovaných v Rendeleti
Közlöny č. 30 1887 pod II. b.
Pri vdovách po príslušníkoch mužstva treba listinne preukázať /:úradne overene:/
prípadnú plnú neschopnosť zárobku a nemajetnosť.
752 V ďalšej časti článku sa autor zameriava na analýzu a klasifikáciu zranení, resp. liečebných postupov, s ktorými sa dostal do kontaktu počas výkonu služby v záložnej nemocnici v sledovanom
období.
753 Strojopis.
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[nečitateľný podpis]
Náležitosti pod II. b hore uvedeného obežníka sú nasledujúce:
K žiadosti o zaopatrenie treba priložiť nasledujúce doklady:
„... II. Najmä: ... b.) u vdov a sirôt padlých v boji s nepriateľom, alebo tých, ktorí
zomreli v priebehu roka od zranenia alebo v dôsledku vojnových útrap potvrdenie vystavené veliteľstvom vojskového telesa /: lode:/ alebo prednostom ústavu, z ktorého
bez pochybností vyplynie, že dotyčný padol v boji s nepriateľom alebo zomrel na následky zranenia alebo vojnových útrap.
Pri posledných dvoch prípadoch súčasne lekársky nález /:odborný posudok:/ vedúceho nemocnice alebo ošetrujúceho lekára.
Ohľadom ostatne vyznačených v zák. čl. XX z roku 1887, § 1, odsek a) alebo nezvestných /:§ 37:/ je však potrebné priložiť aj osvedčenie príslušného veliteľa.“
/:Pozri: Magyarországi Rendeletek Tára 1887, list 1958:/
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk. 480.
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Opis hlásenia o odmietnutí zložiť vojenskú prísahu v maďarskom jazyku
slovenskými brancami v Liptovskom Mikuláši, ku ktorému došlo 17. marca 1915754
Uh. kráľ. domobr. komisia pre prezentačnú prehliadku na území doplň. veliteľstva
v Spišskej Novej Vsi
číslo 14
Lvk.
Vo vnútri zaslané hlásenie.na t. ročné nariadenie č. 1698/eln. 18 HM
Hlavnému županovi Šarišskej župy
							Prešov
Spišská Nová Ves 25-ho marca 1915
Mám tú česť Vám zaslať.
1 ks. príloh
pplk. Weis
[vlastnoručný podpis]
754 Strojopis. Dokument obsahuje aj viaceré ďalšie zaujímavé informácie týkajúce problematiky
odvodov, evidencie brancov ako aj ich úsilia vyhnúť sa vojenskej službe (už v roku 1915).
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Uh. kráľ. domobr. komisia pre prezentačnú prehliadku na území doplň. veliteľstva
v Spišskej Novej Vsi
číslo 14

								OPIS!

Lvk.
Oznámenie panslávskeho prípadu a návrh
na t. ročné nariadenie č. 500/eln. 18 HM
				Pánovi uh. kráľ. ministrovi vlastibrany
							Budapešť
Spišská Nová Ves 24-ho marca 1915
Predkladám moje nasledujúce hlásenie:
1. Počas môjho doterajšieho pôsobenia na území Spišskej župy som mal tú radostnú
skúsenosť, že odvedení s radosťou brali na vedomie rozhodnutie o svojom
odvedení. Ba dokonca v mnohých prípadoch pri vyhlásení za neschopných
sami žiadali o svoje odvedenie a len po viacnásobnom napomenutí, keď boli
informovaní o tom, že nateraz kvôli telesnej slabosti neboli uznaní za schopných
pre vojenskú službu, ich bolo možné upokojiť výlučne len poukázaním na
budúcnosť. Zatiaľ však na území Liptovskej župy časť odvedených prijímala
takéto rozhodnutie temer so zúfalstvom a vymenúvala svoje falošne zaopatrené
neduhy.
Pri tejto príležitosti považujem za svoju povinnosť pochvalne spomenúť vlastenecké
správanie sa študentov gymnázií v Podolínci, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, učiteľského
ústavu v Spišskej Novej Vsi ako aj odbornej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, keď
svoje odvedenie brali na vedomie s radosťou a nadšením, pokým veľká časť neodvedených síce bola neschopná, no aj napriek tomu žiadala o svoje odvedenie.
V súvislosti s tým som nútený ako zarmucujúcejšiu udalosť spomenúť prípad, ktorý
sa /17-ho marca 1915/ udial v Liptovskom Mikuláši. Keď boli odvedení vyzvaní, aby, tí,
ktorí vedia po maďarsky, vystúpili kvôli zloženiu prísahy v maďarskom jazyku, prihlásili
sa Cigáni a niekoľko mladíkov židovského vierovyznania. Súčasne takí, ktorí si uplatňujú
nároky na jednoročného dobrovoľníka, a ktorí aj maďarský jazyk dokonalo ovládajú, na
výzvu zhodne nereagovali.
Keď boli potom odvodovým dôstojníkom stotníkom [menom] Zoltán Jelenffy kvôli
úmyselnému popretiu maďarského jazyka za toto nevlastenecké správanie sa braní
na zodpovednosť: jeden spomedzi nich JÁN LIŠKA,755 strojný inžinier, príslušný a rodený vo Vrbici 1895, uviedol smiešnu prázdnu výhovorku, zatiaľ čo druhý PETER PAVOL
MAČUHA,756 účtovník, príslušný a rodený vo Vrbici 1895, odvodovému dôstojníkovi drzo
a gestikulujúc vzdorovitým spôsobom odpovedal: „NO NIE JE TO SNÁĎ JEDNO PRISAHAŤ
PO SLOVENSKY ALEBO PO MAĎARSKY?“     
Týmto správaním sa dali hore uvedení ostentatívne najavo svoje nevlastenectvo
755 Uvedené v tvare „LISKA JÁNOS“.
756 Uvedené v tvare „MACSUHA PÉTER PÁL“.
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a panslávske pocity. S ohľadom na to, že v tejto župe sa už aj v minulosti vyskytlo to, že
maďarčinu ovládajúci odvedenci odmietli zloženie prísahy v maďarskom jazyku, ďalej
zvlášť preto, že ako odvedenci voči svojmu predstavenému pred početnou verejnosťou
počas úradného výkonu preukázali vzdorovité a vyzývavé správanie sa, na výstrahu ostatným bol prvý potrestaný 1 /jeden/ a druhý 5 /päť/dňovým prostým väzením. Trest
bol okamžite aj uskutočnený veliteľom žandárskej stanice, ktorý sa u mňa hlásil kvôli
udržaniu poriadku a disciplíny na odvodoch. O tom, aký blahodarný bol vplyv tohto trestu, ktorý sa v celej župe stal okamžite všeobecne známym, svedčí to, že už na druhý deň
sa v Liptovskom Mikuláši ako aj v Ružomberku maďarčinu len trochu ovládajúci dobrovoľne hlásili zložiť prísahu po maďarsky.
Toto potrestanie bolo medzi maďarskými obyvateľmi župy, ktorí sú tam pre svoje
maďarské city doslova terorizovaní, dôvodom nielen vzájomnej spokojnosti ale aj všeobecnej radosti. Pri tejto príležitosti považujem za vhodný čas na to, aby sa postavila
hrádza tam zúriacemu a záujmy maďarského národa ohrozujúcemu panslavizmu. S ohľadom na to, že v župách Orava, Liptov a Turiec vojsko nie je dislokované, to považujem za
dosiahnuteľné len vtedy, keď sa na tieto ohrozené územia dislokujú oddiely dopĺňané
nie z tamojších území, ale maďarské, pod velením maďarských vlasteneckých dôstojníkov. Tým by bolo možné dosiahnuť rozšírenie maďarskej reči v oveľa väčšej miere.
Zároveň pri tejto príležitosti predkladám svoju žiadosť, aby sa, pre výstrahu ostatným, odoprela dvom hore uvedeným indivíduám výhoda jednoročného dobrovoľníka,
čo som im aj dal do perspektívy.    
2. Vzťahujúc sa na tohtoročné nariadenie H. M.757 č.  33719/18 predkladám
návrh, aby odsúdených za politické delikty – ak sú inak služby schopní – bolo
možné poslať na front. Jednak aby im tak bola daná možnosť, aby odčinili
svoje previnenie, ktorého sa dopustili proti svojej vlasti a jednak, aby sa
predišlo anomálii, že, zatiaľ čo iní čestne strádajú a prípadne padnú za kráľa
a vlasť, oni môžu tráviť čas na bezpečnom mieste oprostení od akejkoľvek
námahy.
3. Odvolávajúc sa na 2. odsek, V. hlavy nariadenia H. M. citovaného v bode 1
predkladám návrh, aby tí povinní domobraneckej služby, ktorí trpia takým
neduhom, pri ktorom by bolo možné neustálu opateru na krátky čas prerušiť,
nech sú poslaní do vojenskej alebo civilnej nemocnice. Toto sa vzťahuje na
chorých s trachómom, ktorí si liečbu nedajú ani vtedy naordinovať, keby ju
bolo možné realizovať bezplatne, a to len preto, aby sa sami vyhli vojenskej
službe. Preto je veľmi dôvodné podozrenie a aj sa o tom všade veľa vraví, že
najmä trachóm sa dá získať zámerným infikovaním.      
4. Medzi pracovnými oddielmi vyslanými s cieľom služieb poskytovaných
vojsku bolo veľmi veľa odvodu povinných, v dôsledku čoho títo na odvod
predvedení neboli. Okresní úradníci mali od počiatku zabrániť takémuto
povrchnému opatreniu.
5. Vyskytlo sa, že mnohí sa nedostavili na miesto odvodu podľa svojej
príslušnosti, za účelom súpisu, ale vzdialili sa do iného väčšieho mesta
pravdepodobne s tým cieľom, aby, súc neznámi, boli namiesto nich
eventuálne veľmi ľahko odvedené menej silné osoby.  
757 „Honvédelmi Ministérium“ – Ministerstvo vlastibrany.
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Dôsledkom takéhoto vzdialenia sa bolo jednak to, že identita dotyčných  sa
– vo väčších mestách – nedala zistiť. Na druhej strane zas dotyční okresní
úradníci nedostali vyrozumenie o výsledku odvodov tých povinných
domobraneckej služby, ktorí sa vzdialili.    
6. S ohľadom na naliehavosť veci a na blízkosť doby odvodov, začínajúcu sa 6.
apríla, svoje hlásenie predkladám mimo služobnej cesty s tým dodatkom, že
som svoje hlásenie poslal aj nadriadenému oblastnému veliteľstvu.
podplukovník JÓZSEF WEIS v. r.
predseda odvodov
ZA    S P R Á V N O S Ť     O P I S U   
    S p i š s k á     N o v á     V e s      25. marca 1915
[nečitateľný podpis]
[odtlačok okrúhlej pečate]758
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 112.
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Nariadenie Ministerstva vojny určené Vojenskému veliteľstvu v Bratislave
ohľadom starostlivosti o vojnových invalidov, datované 12. júla 1915759
[znak ministerstva]
C. a k.
Ministerstvo vojny
Odd. 14. č. 12. 846
Starostlivosť o invalidov
Pre
c. a k. Vojenské veliteľstvo
v
B r a t i s l a v a 1.
Viedeň 12. júla 1915.
Ohľadom pretrvávajúceho provizórneho riešenia otázky medikomechanického doliečenia zranených vo vojne budú vykonané nasledujúce nariadenia:
Baraky na dunajskom nábreží východne od železničného mosta a škola na
Csáky[ho] námestí, boli určené na ubytovanie pre cca 850 vojakov, ktorí potrebujú
758 „M. KIR. IGLÓI HONVÉD KIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG“.
759 Strojopis.
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medikomechanické doliečenie, resp. školenie. V dôsledku toho majú byť vypratané oddelením rekonvalescentov, ktoré je umiestnené v barakoch, a chorými, nachádzajúcimi
sa v Csáky[ho] škole. Chorí alebo zranení, ktorí potrebujú doliečenie alebo školenie,
budú [sem] premiestnení z rôznych špitálov z oblasti vojenského veliteľstva podľa miery
uvoľnených priestorov v tomto ubytovaní.
Budúce potrebné náhradné končatiny (umelé končatiny) pre ľudí s amputáciami
v oblasti voj.[enského] vel.[iteľstva] sa budú odteraz obstarávať v dielni na protézy zriadenej v bratislavskej Odbornej škole kovorobnej.760
Veliteľstvo by chcelo zaobstarať iné umiestnenie pre oddelenie rekonvalescentov  
a oddel.  posádkovej nemocnice nachádzajúce sa v budove ľudovej školy na Csáky[ho]
námestí.
Na uvoľnenie ubytovania v meste by mohlo eventuálne pripadať do úvahy aj preloženie jednotiek do toho času nevyužívaných, pre ubytovanie mužstva upravených 3
sušiarní tehál v Devínskej Novej Vsi.
V prípade, že na predchádzajúci účel nebude v Bratislave k dispozícii vhodné
ubytovanie, postará sa vojenské veliteľstvo o zaobstaranie vhodnej náhrady v zhode  
s Bratislavským výkonným komitétom a mestským úradom.
Odovzdanie barakov a školských budov výkonnému komitétu môže nasledovať až
po zaistení náhradného ubytovania.
Ohľadom žiadostí  uvedených v správe veliteľstva, B. A. č. 5016 z 5. júna 1915 sú
nutné rokovania.
Ako lekársky riaditeľ ústavu pripadá do úvahy   prof. chirurgie na univerzite
v Bratislave Dr. Ludwig B a k a y, o ktorého pridelenie k pos.[ádkovej] nem.[ocnici]  č. 19
bolo požiadané u k. uhor. MV761 Okrem toho boli ústavu daní k dispozícii lek.[ársky] asist.
[istent] v z.[álohe] Dr. Július Sebestyén, Stephan Toppler a Alexander Farkas z HVE762
a ktorí priamo nastúpia vojenskú službu v pos.[ádkovej] nem.[ocnici].

Za ministra:
[nečitateľný podpis]

Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
VHÚ Bratislava, f. 5. KK Bratislava, šk. 87, sign. 34 – 4 – 2 – 9.
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Nariadenie ohľadom konštituovania domobraneckého pracovného oddielu
v dynamitovej továrni Nobel v Bratislave zo dňa 14. júla 1915763
Uh. kráľ. bratislavské IV. vlastibranecké oblastné veliteľstvo
číslo 6398
eln. no. 1915
760
761
762
763

Nachádzala sa na dnešnom Fajnorovom nábreží.
Ministerstvo vlastibrany. V dokumente uvedené ako „LVM“.
Hlavné veliteľstvo etapy. V dokumente uvedené ako „EOK“.
Strojopis.
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Konštituovanie pracovného oddielu
v bratislavskej dynamitovej továrni Nobel
C. a  k.  vojenskému veliteľstvu č. 1764
Uh. kráľ.
									 Bratislava765
Bratislava 14.766 júla 1915.
1/. Pán uh. kráľ. minister vlastibrany nariadil, nech je v bratislavskej dynamitovej
továrni Nobel prostredníctvom oblastného vlastibraneckého veliteľstva zriadený za účelom prípravy pušného prachu jeden domobranecký pracovný oddiel.
Domobranecký pracovný [oddiel]767 bude označovaný ako „Domobranecký pracovný oddiel bratislavskej dynamitovej továrne Nobel“. Bude tvorený z domobrancov
– robotníkov klasifikácie B/, ktorí už sú v dynamitovej továrni Nobel k dispozícii na využitie, pričom tam boli odoslaní oblastným vlastibraneckým veliteľstvom; a domobrancov
klasifikácie A/ prevelených tam od 13. vlastibraneckého náhradného práporu. Pracovný
oddiel vznikol 25. júna tohto roku s nasledovným stavom:
2/. Stav:     
1 domobranecký dôstojník ako veliteľ pracovného oddielu /odoslaný od oblastného
veliteľstva/.;
1 účtovník – poddôstojník
1 čatár
2 desiatnici

			

1 kuchár 				
[všetci uvedení] ako káder od 13. vlastibraneckého náhradného práporu;768
162 domobrancov klasifikácie A/ od 13. vlastibraneckého náhradného práporu;
188 domobrancov – robotníkov B/.
Mužstvo pracovného oddielu je možné vystriedať len po prihliadnutí na nasledovné
okolnosti:  
764
765
766
767
768

Dopísané rukou, atramentom.
Dopísané rukou, atramentom.
Presný dátum dopísaný rukou, atramentom.
Chýbajúce slovo.
Rukou dopísaná zátvorka sa vzťahuje na uvedené osoby.
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1./ Každá osoba, ktorá je v továrni nenahraditeľná, sa tam ponechá, aj keď je schopná
služby so zbraňou.
2./  Mužstvo schopné služby so zbraňou, prevelené do továrne, ktoré má byť medzitým
vystriedané, sa v továrni ponechá, ak ide o osoby v nej nenahraditeľné.
3./ Domobranci – robotníci kategórie B/, ktorí budú neschopní služby, sa budú nahrádzať
prostredníctvom nových požiadaviek. Takéto požiadavky nech z riaditeľstva továrne
prichádzajú na vlastibranecké oblastné veliteľstvo.
4./ Každá výmena nech sa deje tak, že vystriedaný môže nastúpiť službu k svojej
jednotke, len keď je striedajúca osoba už zapracovaná. Riaditeľstvo továrne oblastnému
veliteľstvu zašle vyrozumenie o nariadení vo veci výmeny.  
5./ Každá výmena sa môže udiať len so súhlasom oblastného veliteľstva.
6./ Mužstvo klasifikácie A/ prevelené do továrne od 13. vlastibraneckého náhradného
práporu tam zostáva.
7./ Mužstvo klasifikácie B/ nachádzajúce sa v továrni je nutné prezentovať /Prezentácia
sa uskutočnila 29. júna tohto roku./ [?]  
8./ V ý z b r o j:
Veliteľ podľa predpisu, domobraneckí poddôstojníci [puška] Werndl s dlhým bodákom,
dôstojnícky sluha, kuchár a robotníci bez zbrane.  
9./ Odev a výstroj:
Veliteľ podľa predpisu. Poddôstojníci, dôstojnícky sluha a kuchár budú vystrojení podľa
úpravy z mierovej zásoby vlastibrany, robotníci vo svojom občianskom odeve za 30
halierov na deň ako protihodnotu za jeho používanie.
Okrem toho pre každého robotníka:
1 kus ramennej pásky v národných farbách,
1 pár bagančí,
1 kus chlebníka /plátenný plecniak/.
Toto poskytne hospodársky úrad 13. vlastibraneckého náhradného práporu z použitých
zásob. 1 jedálenská miska a jedna súprava jedálenského príboru sa zaobstarajú na účet
eráru.
10./ Nástroje neodnášať.
11./ Služobné knižky a tlačivá:
Pre oddiel budú zaslané A. 32 A/ I. časť a časť A 32. čl. III, ďalej G – 2, G – 10 I. a II.
časť /súhrnne vydané po roku 1914/, G – 19 I. a II. časť, ďalej prílohy k časti I. G –
19, a to vo výtlačkoch jeden plus jeden z ministerstva vlastibrany 13. vlastibraneckému
náhradnému práporu.
Potrebné tlačivá poskytne 13. vlastibranecký náhradný prápor.
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12./ Hospodársko-správne pokyny:
Domobranecký pracovný oddiel, ktorý bude konštituovaný, predstavuje v hospodárskosprávnom ohľade samostatný pododdiel. Z hľadiska hospodárskej správy prislúcha
hospodárskemu úradu 13. vlastibraneckého pluku.
13./ P e n i a z e:
Finančné požiadavky vyplývajúce z konštituovania domobraneckého pracovného
oddielu budú bratislavskou oblastnou intendanciou poukazované na adresu 13.
náhradného práporu. Dozorné rámcové mužstvo bude platené riaditeľstvom továrne
rovnako ako prvoradý dozorný personál továrne.
Robotníci budú platení podľa miestnych zvyklostí riaditeľstvom továrne.
14. S t r a v o v a n i e:
Pracovný oddiel sa stravuje sám z výplaty, ktorá bude hradené továrňou. Spoločné
stravovanie prebieha vo vlastnej réžii, pod dozorom veliteľa pracovného oddielu
v kuchyni, zariadenej a bezplatne danej k dispozícii riaditeľstvom továrne.   
15.  U m i e s t n e n i e:
200 robotníkov bude dočasne – dokým továreň nepostaví pre umiestnenie, respektíve
prijatie všetkých robotníkov barak – umiestnených v priestoroch náhradného práporu.
Počas trvania tohto dočasného umiestnenia nesie riaditeľstvo továrne výdavky vyplývajúce z dopravy robotníkov do fabrického komplexu električkou.
Veliteľ oddielu nech hlási možnosť ubytovať sa v baraku, ktorý bude továrňou postavený, 13. vlastibraneckému náhradnému práporu a oblastnému veliteľstvu.   
16./. Nech sú pri náhradnom prápore zrušené prípadné doteraz plynúce náležitosti
podľa hodnosti.
Na základe nariadenia vojenského veliteľstva číslo 22300/ M. A. 15 nech je mužstvo
na trvalej dovolenke a mužstvo prevelené do bratislavskej továrne na dynamit Nobel
uvedené ako úbytok.
------------------______________
--------------------1./ Z hľadiska hospodársko-správneho podlieha domobranecký pracovný oddiel
hospodárskemu úradu 13. vlastibraneckého náhradného práporu, v každom inom
ohľade c. a k. vojenskému veliteľstvu č. 1. Zmena alebo náhrada robotníkov prislúcha
oblastnému vlastibraneckému veliteľstvu v Bratislave.
2./ Veliteľ oddielu je súčasne vojenským veliteľom bratislavskej továrne na dynamit
Nobel a ako taký musí plniť rozkazy prijaté od c. a k. vojenského veliteľstva č.1.
C. a k. vojenské veliteľstvo Bratislava 1769
769 Pasáž uvedená v nemeckom jazyku.
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MA č. 25420
„Súhlasí“.
Bratislava 19. júla 1915.
Za vojenského veliteľa:
[nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 126, sign. 6398.

148

Správa veliteľa vlastibraneckej posádky v Banskej Bystrici plk. Jankovicha z 29.
septembra 1915, ktorá sa zaoberá dezerciami ruských vojnových zajatcov na území III.
vlastibraneckej oblasti770
UH. KRÁĽ. VLASTIBRANECKÉ POSÁDKOVÉ VELITEĽSTVO771
Číslo Háp. 1290/915.772
Veľactenému
pánovi
mešťanostovi, kráľ.[ovskému] rad.[covi] [menom] Gyula Csesznák
							V mieste
Banská Bystrica 29. IX. 1915
Vzhľadom na nariadenie uh. kráľ. vlastibraneckého oblastného veliteľstva
v Košiciach pod číslom 15242/915 k. o. oznamujem Tvojej Ctihodnosti, že na území
oblastného velit.[eľstva] je nasadených na práce zhruba 40 000 ruských zajatcov, spomedzi ktorých doposiaľ už aj veľa utieklo.
Príčinu masových útekov vidí nariadenie obl. velit. v okolnosti, že sa zamestnávatelia – napriek svojej záväznej povinnosti – nestarajú o primerané stráženie zajatcov.
Mne adresované nariadenie oblastného veliteľstva vyvoláva potrebu, aby všetci zamestnávatelia, ktorí neučinia zadosť svojej zákonnej povinnosti, ruských zajatcov
uvoľnili. Ďalej prípadne, aby bez stráženia nájdených ruských zajatcov okamžite odovzdali najbližšiemu vojenskému veliteľstvu.
S ohľadom na to, že táto požiadavka môže viesť k úspechu len vtedy, keď civilné ako aj vojenské úrady plece pri pleci urobia všetko, čo je možné, na odstránenie
770 Rukopis (atrament).
771 Odtlačok pečate.
772 Celé hlásenie s výnimkou odtlačkov pečatí je napísané atramentom, rukou.
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tohto škodlivého stavu, mám tú česť požiadať Tvoju Ctihodnosť, aby svojimi opatreniami v tomto smere ráčila moje veliteľstvo podporovať. Zároveň oznamujem, že z mojej
strany som vojenské veliteľstvá v tomto smere už inštruoval.
Nakoľko, podľa mojej vedomosti, boli pre účely mesta takisto pridelení ruskí zajatci, mám touto cestou tú česť upriamiť plnú pozornosť [Tvojej Ctihodnosti] na potrebné
stráženie jednak tých, ako aj pri iných zamestnávateľoch mesta sa nachádzajúcich ruských zajatcov.
							plukovník Jankovich
[odtlačok okrúhlej pečate] [vlastnoručný podpis]
posádkový veliteľ
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
463.

149 Inštrukcie pre vojenskú stráž na dunajskom Moste Františka Jozefa v Bratislave
z novembra 1915773

C. a k. Veliteľstvo predmostia Bratislava
Č. 700 /: Getbs. Abt.:/ 1915

1.) Übersetzung774

Inštrukcie
pre dôstojnícku stráž železničného a cestného Mostu Františka Jozefa na Dunaji
v Bratislave.
1./ Úloha stráže: Most je nutné zabezpečiť proti atentátom a rôznemu poškodzovaniu.
2./ Početný stav stráže: 1 dôstojník, 3 poddôstojníci, 2 slobodníci /:závodní:/775 a 37 osôb
mužstva od uh. kráľ. 13. vlastibraneckého náhradného práporu. Denná 24 hodinová
služba.  
3./ Podriadenosť stráže: c. a k. veliteľstvu predmostia, resp. c. a k. posádkovému
veliteľstvu Bratislava.
4./ Výzbroj a munícia stráže: puška Werndl, 20 nábojov.
5./ Umiestnenie stráže: a./ na ľavej strane776

773
774
775
776

Strojopis.
Dopísané rukou v nemeckom jazyku.
Ide o vojenskú osobu, ktorá zavedie stráž na miesto určenia.
V smere toku rieky.
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1./ v strážnej miestnosti:777 veliteľ stráže /: dôstojník:/, 1 poddôstojník, 1 závodný a 8
osôb mužstva.
2./ v baraku pod násypom 8 osôb mužstva.
b/ na pravej strane:
1./ v strážnej miestnosti:
1 poddôstojník, 1 závodný a 18 osôb mužstva.
5./ Umiestnenie stráže: 2./ 1 poddôstojník a 3 osoby mužstva v baraku nachádzajúcom
sa v blízkosti kaviarne v háji.778
6./ Vnútorná služba: pre stráž sú smerodajné formulácie Služ. por.[iadku],779 I. časť, XII.
kapitola, „Strážna služba“.  
A. Stráž stavia strážnych vyznačených v priloženom náčrte.
Skupina A na ľavom brehu.
Je stavaná prostredníctvom stráže nachádzajúcej sa v strážnej miestnosti na ľavom
brehu.
1.

Jeden strážny, ako strážny číslo 1, bude stavaný na ľavom konci mosta na
železničnej koľaji pri mrežovej bráne nachádzajúcej sa za mýtnym domčekom.
Tento pozorne hliadkuje od miesta postavenia smerom do mesta popri koľaji
na vzdialenosť 20 krokov tam a späť. Dohliada na to, aby sa nikto nemohol
priblížiť k železničnému násypu, s výnimkou vojenského veliteľa alebo jeho
zástupcu, veliteľa predmostia alebo jeho zástupcu, dozorných dôstojníkov, ako
aj železničných orgánov, ktorí sú povinní preukázať sa legitimáciou podpísanou
Károly Stromszky[m] alebo Ede Rónay[om].

2.

Jeden strážny, ako strážny číslo 2, bude stavaný doprostred dĺžky mosta
/: na ceste pre vozidlá:/ nad mostovým pilierom IV, vedľa železničnej koľaje.
Tento hliadkuje od miesta postavenia na vzdialenosť 30 krokov smerom do
mesta780 a späť, smerom k háju. S výnimkou osôb opísaných v prvom bode
nikomu nedovolí vstúpiť na cestu pre vozidlá. Kontroluje premávku vozidiel
a automobilov takým spôsobom, aby jazdili vľavo a aby sa vľavo vyhýbali tak,
aby v dôsledku hromadenia sa, nestáli.

3. / 4. Jeden /:strážny:/ cez deň, dvaja /:strážni:/ v noci pri mostových pilieroch.
3.

Strážny č. 3 bude postavený vedľa mostového piliera číslo jeden pod elektrickou lampou. Tento ostražito prechádza pozdĺž koľají od dolného po horný
vstup z drôtených prekážok, podľa vodného toku. Dohliada, aby s výnimkou
dozorných dôstojníkov nik nestál vo vnútri dvoch vstupných brán, alebo aby sa
nik nepriblížil k mostovému pilieru.

777 Ide o strážny domček (na základe označenia v prílohe dokumentu).  
778 V dokumente uvedené ako „A ligeti kávéház közelében lévő barakkban“. Ide o kaviareň na
pravom brehu Dunaja v petržalskom parku.
779 V dokumente uvedené ako „Szolg. szab.“.
780 „smerom do mesta“ („város felé“) dopísané rukou.
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4. Strážny číslo 4 bude stavaný len v noci vedľa druhého piliera, pod elektrickou
lampou. Tento ostražito prechádza 25 krokov bezprostredne pri brehu.
Dohliada na to, aby tam s výnimkou dozorných dôstojníkov nik nestál, alebo
aby sa nepriblížil k mostovým pilierom.
Plte alebo akékoľvek vodné dopravné prostriedky je spravidla možné cez deň prepustiť popod most. Stráži však prináleží zabrániť ich približovaniu sa k mostnému pilieru.
Doprava pod mostom pozdĺž koľají[?] je povolená od 5. h rána do 8. h večer.
Dvere z drôtených prekážok, ktoré na oboch stranách mosta uzatvárajú prechod
a železničnú koľaj, otvára a zatvára na ľavej strane službukonajúci poddôstojník.  
5./ 6. Na chodníku pre peších budú postavení 2 strážni s cieľom pozorovania prechádzajúceho obecenstva.
Strážni číslo 5 a 6 budú postavení na mostovom chodníku pre peších, nad mostovými piliermi číslo III. a IV. Títo od miesta postavenia hliadkujú doprava a doľava 20
krokov. Očami sledujú chodcov, či nie je medzi nimi podozrivá osoba. Zabraňujú pohybu
k železnej mostovej konštrukcii, a to najmä na 6 miestach nad mostovými piliermi, kde
je možný vstup na most.
7. Jeden strážny [bude postavený] na ľavom konci mosta pri dverách chodníka pre
peších.
Povinnosť strážneho číslo 7 je sledovať peších chodcov, autá, vozy, dopravné prostriedky, cyklistov a jazdcov781 a každú podozrivú okolnosť hlásiť poddôstojníkovi.
8. Jeden strážny pri priepuste na ľavom brehu Dunaja, na 150 krokov od mostu.
Strážny číslo 8 hliadkuje od stredu priepustu na [vzdialenosť] 20 krokov vpravo
a vľavo a dáva pozor, aby [tam] nik nestál, alebo aby sa k múrom nik nepribližoval.
Pohyb pod priepustom je dovolený neprestajne všetkým, s výnimkou podozrivých osôb.
Skupina B na pravom brehu, postavená strážou nachádzajúcou sa v strážnej miestnosti na pravom brehu.
9. 1 strážny na pravom konci mosta pri koľaji štátnych železníc.
Strážny číslo 9 bude stavaný na ľavom konci mosta pri mrežovej bráne nachádzajúcej sa za mýtnym domčekom. Od miesta postavenia hliadkuje na 20 krokov popri
koľajniciach, v smere háj a späť. Jeho povinnosti sú totožné ako strážneho číslo jeden
skupiny A.
10. / 11.  2 strážni pod mostom pri pilieroch.
Strážny číslo 10 bude stavaný pri pilieri číslo 8 pod elektrickou lampou, pričom jeho
povinnosti sú totožné ako povinnosti strážneho číslo 3 skupiny A.
Pohyb pod mostom je s výnimkou podozrivých osôb povolený každému, dokým sú
brány otvorené. Brány o 8. hodine večer zatvorí poddôstojník konajúci službu na pravom brehu a o 5. hodine ráno ich znovu otvorí.    
781 Posledný údaj dopísaný rukou.
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Strážny číslo 11 bude stavaný na konci VI. piliera pod elektrickou lampu nachádzajúcou sa proti prúdu. Hliadkuje hore a dole k okraju piliera 2. Jeho povinnosťou je
zabrániť peším chodcom a vodným dopravným prostriedkom priblížiť sa k pilieru.
Plte a vodné dopravné prostriedky je spravidla možne cez deň prepustiť popod most.  
Tieto nesmú ani zastať ani zakotviť pod mostom a na vzdialenosť 100 metrov od
neho smerom hore a dole.
12. 1 strážny – pozorovateľ na moste nad pilierom číslo VII pri telefóne.
Strážny číslo 12 primerane okolnostiam ďalekohľadom sleduje rieku a povetrie.
Všetko podozrivé a všetko to, čo sa objaví, hlási cestou telefónu veliteľovi stráže.
13.   1 strážny na mostovom chodníku pre peších kvôli sledovaniu prechádzajúceho
obecenstva.
Strážny číslo 13 bude stavaný nad mostovým pilierom číslo V. Od miesta postavenia
hliadkuje na 20 krokov doprava a doľava. Jeho povinnosti sú rovnaké ako povinnosti
strážnych číslo 5 a 6 skupiny A.
14. 1 strážny na pravom konci mosta pri bráne chodníka pre peších.
Povinnosti strážneho číslo 14 sú totožné s povinnosťami strážneho č. 7 skupiny A.
15.  1 strážny pri priepuste vedúcom do hája na vzdialenosť 380 krokov od mostu.
Povinnosti strážneho č. 15 sú totožné s povinnosťami strážneho č. 8 skupiny A.  
16. 1 strážny – pozorovateľ pri člnoch bude stavaný zo strážnej miestnosti nachádzajúcej
sa vedľa kaviarne v [Starom] háji.
Strážny č. 16 sa zdržiava pri člnoch na pravom brehu Dunaja /: v blízkosti kaviarne
v háji:/. Jeho povinnosťou je pozorovať rieku a povetrie a všetko podozrivé, alebo všetko to, čo sa objaví, hlási cestou telefónu veliteľovi stráže.
Všetkých strážnych na moste a pred ním treba prísne upozorniť na to, že spomedzi
prechádzajúceho obecenstva nemôže nik dávať svetelné znamenia.  
B./ Služba vo vnútornom priestore cestných električkových vozňov pohybujúcich sa
po moste /: 4 muži:/.
Do každého električkového vozňa prechádzajúceho cez most nasadne na pravom alebo ľavom brehu pri strážnom domčeku 1 strážny a sprevádza ho cez most.
Prechádzajúc vo vnútri vagóna dohliada na to, aby, pokým vozeň prechádza mostom,
bolo každé okno zatvorené, ďalej aby sa nik nezdržiaval v prednej časti vagóna a na záchode a napokon, aby nik z cestujúceho obecenstva okno neotváral.
C./ Mostové brány pre peších chodcov zatvára tam službukonajúci poddôstojník
kľúčom o 11 hodine v noci, brány uzatvárajúce električkovú premávku zas pomocou
zámky po prejdení posledného električkového vozňa. Ten ich v nasledujúci deň opäť
otvára pred príchodom prvého električkového vozňa.
Kľúče sú strážené poddôstojníkom, ktorý počas noci brány otvorí len v páde nutnosti, a to pre peších chodcov alebo pre dopravné prostriedky.
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Tú časť mosta, po ktorej prechádzajú vlaky štátnych železníc, treba ponechať otvorenú cez deň aj noc. Nikto sa však sem nesmie priblížiť, s výnimkou železničného personálu
vybaveného písomnou legitimáciou /: podpis ako pri strážnom číslo 1 skupiny A:/.
D. Výťah z rozkazu vojenského veliteľstva vydaného 20. 5. 1915
Nariadenie uh. kráľ. Ministerstva vnútra číslo 11191/eln. 1915.
Plte a rozličné vodné dopravné prostriedky je cez deň spravidla možné prepustiť
popod most.782 V noci, hmle alebo snehovej fujavici je premávka pltí zakázaná. Plte
alebo iné vodné dopravné prostriedky nesmú byť zakotvené pod mostom alebo v jeho
blízkosti /: na vzdialenosť 100 metrov smerom hore a dolu:/. Výnimkou sú miesta pre
kotvenie Dunajskej paroplavebnej spoločnosti a Uhorskej riečnej a námornej a. s.
V prípade, ak by boli plte alebo iné vodné dopravné prostriedky zadržané strážnym,
je povinnosťou veliteľa stráže na základe potrebných nariadení zistiť identitu osádky plte.
Každá jedna osoba zdržiavajúca sa na plti musí mať legitimáciu vystavenú policajným úradom v mieste pobytu. Táto legitimácia musí obsahovať meno a opis osoby a
podľa možnosti podpis jej vlastníka s vyznačením cieľa cesty.
Parníky a remorkéry v majetku paroplavebných spoločností sa môžu pohybovať
pod mostom cez deň aj v noci.
E./ Autá, vozidlá a iné dopravné prostriedky, ako aj cyklisti a jazdci na koni majú byť
zadržaní len vtedy, ak sú podozriví.  
V takomto prípade upovedomí strážny číslo 7, respektíve strážny číslo 14 poddôstojníka, ktorý vykoná osobnú prehliadku a predvedie podozrivých pred veliteľa stráže /:
dôstojníka:/ za účelom ich ďalšieho preverenia.
Ak nie je možné jednoznačne preukázať osobnú identitu majiteľov automobilov,
povozov, dopravných prostriedkov a takisto cyklistov a jazdcov na koni, takí budú odovzdaní policajnej vrchnosti.
F./ Na vzdušné prostriedky, ktoré sa ukážu ako nepriateľské a majú zámer zhodiť výbušný materiál na most, bude na rozkaz veliteľa stráže /: dôstojníka:/ okamžité začatá paľba.
7./ Povinnosti veliteľa stráže a poddôstojníkov
a./ Za dokonalé zabezpečenie mosta je zodpovedný veliteľ stráže /:dôstojník:/. On
upravuje a kontroluje celkový chod služby. Dojem si vytvára prostredníctvom viacnásobnej kontroly bdelosti stráže a na základe správneho poňatia služby u stráží.
b./ Poddôstojníci nachádzajúci sa na oboch koncoch mosta sú povinní postarať sa
o to, aby bol každý muž presne informovaný o svojich povinnostiach. Oni včas otvárajú
a zatvárajú brány a kontrolujú postavenie a výmenu stráží zavedených závodnými. Sú
nápomocní polícii pri zatýkaní podozrivých občanov. Starajú sa o udržiavanie najväčšieho poriadku a čistoty v strážnych miestnostiach a v ich okolí a takisto o osvetlenie
mosta, opísané v 8. bode.
8./ Osvetlenie mosta Jedna plus jedna lampa pri strážnych domčekoch, ktoré
[lampy] sú orientované smerom k chodníkom pre peších. Jedna plus jedna lampa budú
782 Posledné dve slová dopísané rukou, atramentom.

230

PrameneIVI.indd 230

11/14/16 10:02 PM

umiestnené na osvetlenie schodiska vedúceho pod most. Takisto budú jedna plus jedna
lampa umiestnené pri štyroch mrežových bránach pod mostom. Samotný most osvetlený nebude.
9./ Iné služobné orgány na moste S výnimkou stráže sú ešte nasledovné orgány
oprávnené vykonávať službu na moste.
a./ Železničný personál, ktorý disponuje legitimáciou podpísanou prednostom stanice Nové mesto /: Ede Rónay:/. Cez deň päť, v noci dvaja ľudia.
b./ Personál finančnej stráže, kvôli spotrebnej dani, cez deň jeden človek, cez noc
[takisto] jeden človek.   
c./ Mestskí policajti, kvôli zisťovaniu osobnej identity civilných osôb prechádzajúcich cez most, jeden plus jeden muž cez deň na oboch koncoch mosta, v noci len jeden
strážny na ľavom brehu.
10. Poplach Pri poplachu sa zatvárajú všetky brány nachádzajúce sa na moste. Stráž
pri bránach sa zoraďuje tvárou k mestu, respektíve k háju a preberá zbraň.
Veliteľ stráže na ľavom brehu zostáva pred strážnou miestnosťou.
11./ Ranné hlásenia. Ranné hlásenia treba podať veliteľstvu úseku a predmostia
denne do 8. hodiny dopol.
Bratislava 3. decembra 22. november783 1915
    Für die richtige Übersetzung:
oblt. Richárd Schneider784				Bolberitz GM785
[vlastnoručný podpis]      
[Náčrt situácie v prílohe].
Preklad z maďarského jazyka.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, Brückenkopf Pozsony, šk. 1474.
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Oznámenie dôstojníka 127. domobraneckej pešej brigády menom Sándor Sille
o príchode do kúpeľov Korytnica za účelom liečenia sa zo dňa 11. februára 1917786
Veliteľstvo 127. domobraneckej pešej brigády 		

stotník Sándor Sille

							dôstojník štábu brigády
   Uh. kráľ bratislavskému IV. oblastnému veliteľstvu
783
784
785
786

Dopísané rukou, atramentom.
Dopísané rukou v nemeckom jazyku.
Generálmajor.
Strojopis.
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							Bratislava
Kúpele Korytnica 11.-ho februára 1917
Oznamujem, že po udelení poukazu budapeštianskou „Univerzitnou nemocnicou“787 za účelom liečenia sa v kúpeľoch Korytnica, som sem dnes pricestoval.
Zároveň hlásim, že stavovo som vedený ako nadpočetný pri nitrianskom 14. vlastibraneckom náhradnom prápore.
								Sille stot.
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 215.  
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Informácia expozitúry oblastného vlastibraneckého stavebného oddelenia
v Košiciach o niektorých stavebných úpravách v barakoch pre rekonvalescentov
v Tatranskej Lomnici v novembri 1917788
Uh. kráľ. vlastibranecké stavebné oddelenie v Košiciach
Expozitúra TATRANSKÁ LOMNICA
číslo 354 tl.
III – 1917
Košické uh. kráľ. III. vlast. oblastné stavebné oddelenie
								Košice
Tatranská Lomnica 29. novembra 1917
Oznamujem, že na betonárske práce pre miestnosti nachádzajúce sa v baraku pre
ľahšie chorých, ako aj pre jednotlivé miestnosti spoločného baraku prevzatého komisiou, ďalej pre záchod, ktorý sa má postaviť v blízkosti tohto baraku a napokon ešte aj
pre inštaláciu vodovodu potrebujem 70 m[etrických] c[entov] cementu. Prosím o intervenciu stavebného oddelenia, resp. o jeho okamžitú objednávku tak, aby som ho
mohol, keďže ho potrebujem, v priebehu 2 – 3 týždňov dostať.
Pri tejto príležitosti prosím, aby bola továreň upovedomená, nech cement bezpodmienečne pošle v sudoch. Je to preto, lebo, odkedy zásielka dorazí až po jej odvoz
som nútený nechávať ju pod voľným nebom na stanici, a to kvôli nedostatku zakrytých
priestorov.
						Stavbyvedúci
[nečitateľný podpis a hodnosť]
[informácie o registrácii spisu]
787 V dokumente zrejme mylne uvedené ako „Egyetemek Kórháza“ (teda „Nemocnica univerzít“).
Pri čítaní a interpretovaní tohto dokumentu treba mať na zreteli limity rukopisu.
788 Rukopis (atrament).
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Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. III. HKP, šk. 1.
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Príloha k rozkazu veliteľstva zajateckého tábora v Šamoríne zo dňa 15.
apríla 1918 obsahujúca rozvrh dňa a plán zamestnaní pre ruských a talianskych
zajatcov na letné obdobie 1918 789
C. a k. zajatecký tábor Šamorín
K rozkazu vel.[iteľstva] tábora č. [nečitateľné číslo] z 15. apríla 1918
Rozvrh dňa a plán zamestnaní
pre rus.[kých] a tal.[ianskych] zajatcov v zajateckom tábore v Šamoríne
v letnom období 1918
Pondelok
5
5 – 5: 45
5: 45 –
6: 15
6:15 –
6: 45

6: 30 –
11: 30

7 – 11: 30

11: 30 –
2: 15
2: 15 –
2: 45

Utorok

Streda

Štvrtok
Piatok
Sobota 790
Budíček
Čistenie uniforiem a topánok. Umývanie tváre a rúk, česanie.
Raňajky, potom umývanie riadov.

Zhromaždenie, príprava a rozdelenie na rôzne táborové práce
prostredníctvom dozorcov, a síce pre tábor „A“) vedľa bývalého baraku
židovského divadla VII/5. Tábor „B“) pred pracovným barakom 3.
VII/7 VII/8 VII/9 zhromaždenie chorých a odchod v uzavretom tvare
k ambulantnému baraku v tábore „C“.
Táborové práce
A s.[íce] pri a.) stavba budov
b.) správa budov (skupina latrín, štrkové oddelenie, stolárske dielne,
výroba slamených rohoží, dezinfektory).
c.) zásobovanie (debnárstvo, pekáreň, sklad potravín so skladom
dreva a uhlia, nakladanie kapusty, transport z a na stanicu, kantíny)
d.) sklad uniforiem (s obuvníctvom a krajčírstvom)
e.) vlastné hospodárstvo (chov ošípaných, poľné práce, réžia mäsa).
Kancelárske práce.
a.) Evidencia.
b.) Správa pošty a depozitov.  
Obed,
potom rovnako umývanie riadov, potom prestávka
Ako dopoludnia 6:15 – 6:45

789 Rukopis (atrament). Údaje doplnené do jednoduchej tabuľky.
790 Dni v tabuľke označené kolmo na hlavný text. Kvôli zjednodušeniu sme ich uviedli rovno.
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2: 45 –
5: 30

Práca v tábore.
ako dopoludnia.
Kancelárske práce.
ako dopoludnia.

5:30 – 6

Večera,
potom umývanie riadov.
6 h – 9h popol. voľno, – 9 h popol. večierka.

6–9

6. hodina
6. “
7 – 7: 30 “
8 – 11 “
11:30 “
9“
Poznámka

Nedeľa
Budíček
Čistenie uniforiem a topánok, potom umývanie.
Raňajky
Kúpanie sa. Pranie
Obed.
Popoludňajšie voľno.
Večierka
1) Hlásenie táborového veliteľstva denne 9 h. dopoludnia pri hlavnej
strážnici.
2) V sobotu od 7: 00 – 11: 30 dopoludnia dôsledné čistenie barakov
a lôžkovín: na to zostanú v každom baraku 10 zaj.[atci] z táborových
dielní.

Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 7.

153

Pomocný materiál (prednáška) uhorského kráľovského ministra vlastibrany
z roku 1918 obsahujúci inštrukcie, ako mužstvu vysvetľovať skutočné príčiny vojny791
Uhorský kráľovský
minister vlastibrany [hlavička]
Číslo 3 5 8 5
eln. 1. – 1918
Pomocný materiál pri výcviku mužstva.
A. podľa rozdeľovníka s výnimkou
bežných čísel 27, 28, 29, 30
		

V miestach posádok

791 Strojopis.
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Budapešť 23-ho apríla 1918
V súčasnom stave dlhotrvajúcej vojny je mimoriadne dôležité, aby dôstojníci mužstvu vysvetľovali pravé príčiny vojny.
V prílohe vydaný pomocný materiál obsahuje jednu prednášku takéhoto zamerania. Skutočné vonkajšie príčiny svetovej vojny, trvanie vojny a súvislosti nevýhodného
mieru, ktorý by nastal v prípade, keby nám bol vnútený, sú v pomocnom materiáli vypracované ľudovou rečou.
Z nariadenia ministra:
						Dormándy gen.
[vlastnoručný podpis]

Uhorský kráľovský minister vlastibrany.
K číslu 1. eln./3585.
P O M O C N Ý    M A T E R I Á L
k výučbe mužstva
Predmet : príčiny svetovej vojny a dôsledky jedného, ústredným mocnostiam vnúteného
mieru.
Pri každej vojne, keď chceme porozumieť jej skutočnej podstate, musíme presne
vytýčiť rozdiel medzi jej pravými vnútornými príčinami a javmi vonkajšími, ktoré napokon oddávna spôsobovali vypuknutie vopred naplánovanej vojny. Chcem to osvetliť na
jednom príklade. V jednom mestečku býva obchodník „A“, ktorého obchod sa prudko
rozmohol a okruh jeho kupujúcich sa ešte stále rozširuje. Nato si na tej istej ulici otvorí
celkom podobný obchod druhý obchodník „B“ a o čosi lacnejšie predáva tovar, ktorý je
aj lepší, v dôsledku čoho začne pekne pomaly k sebe preťahovať časť kupujúcich od „A“.
Na začiatku sa „A“ iba usmieva nad novým rivalom; o pár mesiacov však badá, že spomedzi jeho dovtedajších kupujúcich stále viac nakupuje tam pri druhom obchodníkovi.
Jeho vlastný obchod mu ale viditeľne upadá, zatiaľ čo „B“ neustále rastie.
„A“ teraz začína nenávidieť „B“ a dňom a nocou uvažuje nad tým, ako by ho dokázal zničiť a aj jeho prekvitajúci obchod. Nakoľko to nie je schopný dosiahnuť žiadnym
obchodným prostriedkom, rozhodne sa, že sa obchodníka „B“ zbaví násilím. V jeden
večer sa s „B“ stretne na ulici. Najskôr ho priateľsky osloví, potom sa s ním začne vadiť
a napokon, keď ho „B“ – lebo sa správa veľmi vyzývavo – udrie do tváre, vytasí nôž a prebodne „B“.
Cudzinec, ktorý vnútorné, predchádzajúce udalosti nepozná, povie, že vražde predchádzala bezvýznamná slovná potýčka. Ten, kto je ale presne oboznámený, vie, že táto
slovná potýčka bola len umelo vyvolaná vonkajšia príčina vraždy, pričom jej vnútorná
/:skutočná:/ príčina je celkom iná; totiž obchodná závisť obchodníka „A“.

235

PrameneIVI.indd 235

11/14/16 10:02 PM

Takto je to aj pri akejkoľvek vojne.
Jasnou vonkajšou príčinou súčasnej vojny bolo zavraždenie rakúsko-uhorského následníka trónu, ktoré sa udialo v roku 1914, po ktorom, ako odpoveď na naše ultimátum
zaslané Srbsku – nasledovala ruská mobilizácia. Skutočná vnútorná príčina vojny je ale
úplne iná! Anglicko je po stáročia najväčší obchodník sveta, ktorý svoj tovar dovážal
do všetkých kútov sveta. Keď sa potom niekde vyskytol nejaký rival, ktorý zákazníkov
Anglicka začal preberať, proti ktorému ani lacnejšími cenami, ani lepším tovarom a ani
hrubým násilím nič nedokázalo spraviť, tak dotyčným krajinám pod nejakou zámienkou
vyhlásilo vojnu a potom svojou obrovskou vojnovou flotilou obchod protivníka zničilo.
Keď sa toto udialo, Anglicko uzavrelo mier a porazený štát potom už len čoby celkom
malý obchodník môže ďalej pokračovať vo svojom obchode. Nemyslite si ale to, že do
súčasnej vojny sa Anglicko pokúša o takúto vraždu rivala po prvý raz. V predchádzajúcich
storočiach prekvitajúci obchod Holandska, Španielska a Francúzska postupne zničilo,
pričom s týmito istými štátmi za radom viedlo vojnu. Potom nastal pokoj a Anglicko bolo
po dlhú dobu opäť najväčší svetový obchodník. Zhruba pred 30 rokmi sa ale objavil nový
rival, ktorý anglický svetový trh citeľne zmenil a najprv celkom pomaly, neskôr stále viac
a viac zvábil anglických zákazníkov do svojho obchodu, lebo t. j. dodával lepší tovar a
k tomu ešte lacnejšie. Týmito novými rivalmi boli Nemci. Obchod ústredných mocností
Rakúska – Uhorska a Nemecka a tým aj ich priemysel stále viac rástol a anglický tovar
začali na celom svete vytláčať. Ako to Anglicko obadalo a videlo, že týchto nových konkurentov mierovou cestou nevie odstrániť, rozhodlo sa, že obchod týchto krajín, teda aj
náš obchod a náš priemysel prostredníctvom vojny zničí; presne tak, ako to dávnejšie
spravilo s Holandskom, Španielskom a Francúzskom. Samo sa ale neodvážilo udrieť na
ústredné mocnosti, teda hľadalo spojencov, a teda Francúzsko a Rusku, za čo týmto štátom sľúbilo vojnovú korisť. Ako vieme, Srbsku: Bosnu a Hercegovinu a južnú Dalmáciu,
Francúzsku: Alsasko – Lotrinsko; Rusku: Konštantínopol792 a ešte viac; Taliansko, ktoré
len o rok neskôr vstúpilo do vojny, malo dostať: Terst, Trident, časť Dalmácie a ešte aj
veľa iného. Popritom bolo Anglicku úplne jedno, či jeho spojenci víťaznú trofej skutočne
aj dosiahnu alebo nie. Anglicko potrebovalo len to, aby nás tieto štáty porazili, náš štát
rozvrátili a náš priemysel znivočili, zatiaľ čo Anglicko chcelo úplne pokojne zničiť svetový
obchod ústredných mocností.
Anglická obchodná závisť je jedinou výlučnou vnútornou príčinou tejto veľkej vojny.
Čo urobilo Anglicko ako prvé vtedy, keď sa proti nám pohli Rusko a Francúzsko?
Aspoň niečím im pomohlo? Nie, - ale najprv všetky naše obchodné lode nachádzajúce
sa na otvorenom mori skonfiškovalo a mnoho neutrálnych štátov uplácaním a neslýchaným násilím naviedlo, aby nám vypovedali vojnu, aby hneď potom mohlo skonfiškovať
aj naše obchodné lode nachádzajúce sa pri týchto krajinách. Potom na celom svete sa
nachádzajúce všetky naše obchodné zariadenia s tam sa nachádzajúcimi hodnotami
a obchodným kapitálom obsadilo, a tak naozaj zničilo náš svetový obchod. Popritom
Anglicko predpokladalo, že zatiaľ nás Francúzsko a Rusko úplne porazí a my budeme
nútení uzavrieť mier.
Vojna ale, ako vieme, prebiehala úplne inak. My nie sme porazení, ale práve naopak, my
sme z gruntu porazili všetkých našich nepriateľov. A Anglicko, ktoré sa domnievalo, že vojnu
bude viesť jedine prostredníctvom svojich spojencov, muselo poslať miliónovú armádu svojich vojakov. Viac ako jeden milión vojakov muselo obetovať bez toho, aby dokázalo zvíťaziť.
792 V súčasnosti Istanbul.  
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Nemecká ponorková vojna proti Anglicku bude už onedlho pokračovať. Už dvakrát
sme navrhli mier, ale Anglicko ho vždy posmešne odmietlo. Ale jeho doba už čoskoro
nastane, jeho najmocnejší spojenec Rusko sa už zrútil.
Je možné, že jednotlivci nevedia, čo pre nás znamená slobodný obchod. Myslia
si: ja som robotník a čo mám spoločné s obchodom a s vedením vojny kvôli obchodu
ešte jeden rok, to je proti nášmu záujmu. Teda chcem osvetliť to, ako bude vec stáť,
ak Anglicko zvíťazí, alebo budeme musieť uzavrieť nevýhodný mier. V tomto prípade
bude aj v mieri pretrvávať zničenie nášho svetového obchodu, a to veľmi jednoduchým
spôsobom. Nemecko a Rakúsko – Uhorsko počas tejto dlhej vojny všetky suroviny, napríklad nábytkové drevo [?], meď, vlnu a veľa ďalších, už skoro úplne vyčerpali. Naši
nepriatelia ale takisto.
Keď budeme musieť uzavrieť nevýhodný mier, potom Anglicko, Amerika a Austrália
na všetky tie výrobky, ktoré tak veľmi potrebujeme, vzhľadom na vývoz pre ústredné
mocnosti určia desaťkrát také veľké vývozné clo, ako vzhľadom na vývoz pre Anglicko
a Francúzsko.[?] Aký by to malo následok? Naše suroviny by sa stali podstatne drahšie,
než pre našich súčasných nepriateľov, z čoho vyplýva, že aj ich výrobná cena by bola
podstatne vyššia, než tých vyrobených v Anglicku. Je teda prirodzené, že mimo našu krajinu by si ich nikto iný nekúpil, ale by nakupoval zahraničný, iba anglický tovar. Potom po
jednom roku by väčšina prevádzok našich tovární bola prinútená skončiť a keďže nikto
nekupuje naše výrobky, robotník by stratil príjem.
Preto, ľudia, každý musí úplne rozumieť, že ak nastane taký mier, aký Anglicko teraz
chcelo, tak nebudeme mať ani prácu, ani zárobok.
Ak by sa našim nepriateľom podarilo voči ústredným mocnostiam – medzi nimi aj
našej krajine, nanútiť svoj mier, tak to by pre nás – so zreteľom na poľnohospodársku
krajinu – bolo to najnevýhodnejšie, a tým by bolo nielen naše poľnohospodárstvo ale aj
samotný životný záujem roľníka ohrozený a vystavený nebezpečenstvu.
Pomocné pramene kryjúce materiálne potreby vedenia vojny sa teraz už cez štyri
roky trvajúcu vojnu stali – ako vieme – príliš žiadanými. Toto zvlášť platí so zreteľom na
tie suroviny, ktoré dodáva 1./ baníctvo, 2./ strojársky priemysel a 3./ textilný priemysel.
ad. 1/ baníctvo nám dodáva dve najdôležitejšie suroviny: železo a uhlie; tieto
dva materiály nájdeme spolu všade, kde nám priamo alebo nepriamo slúži doprava
a priemysel: železo je najvhodnejší materiál na väčšinu cieľov, zatiaľ čo uhlie je najvšeobecnejšie využívaný zdroj energie. Bez týchto materiálov žiť, prežiť je naskutku ťažké!
Nuž a tieto dva materiály a ich nahrádzajúce preparáty sa počas vojny najviac vyčerpali!
ad. 2/ Úbytok týchto dvoch veľmi dôležitých materiálov spôsobil, že sa to stalo
veľmi citeľným aj v strojárskom priemysle.
Je všeobecne známe, že aj stav nášho dobytka v priebehu vojny značne poklesol;
tento pokles nás núti, zo zreteľom na poľnohospodársku krajinu, aby sme vo väčšej
miere upotrebúvali poľnohospodárske stroje, nakoľko nahrádzajú zvieraciu silu.
Aké stroje potrebuje poľný gazda?
Žací stroj, mláťačku, sejačku, zberač sena, záprahový, parný a motorový pluh, preš
na slamu, odzrňovač, sečkovicu, rezač repy, drvič a okrem strojov a nástrojov ručné náradie, mlynčeky, rýľ, kosu, čakan atď.
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Väčšinu z týchto strojov predstavujúcich niekoľko tisíc kusov našej ročnej potreby
už pred vojnou kryla Severná Amerika, jej malú časť zas Nemecko; v dôsledku nedostatku surovín ale Nemecko už v priebehu roku 1917 bolo prinútené dodávku ukončiť.
Z tohto zrejme vidno, že v prípade nám nanúteného mieru si budeme musieť všetky naše potreby zaobstarávať od našich nepriateľov – najmä zo Severnej Ameriky. A to
znamená to, že by sme boli vydaní napospas jej vôli, nálade a že by si ona [Severná
Amerika] dala stroje a nástroje od našich poľných gazdov a poľnohospodárov tak draho
zaplatiť, ako by to práve jej dobre padlo; nehovoriac tu o doprave, teda o obrovských
ťažkostiach dovozu a o veľkom zdražení dovozných ciel.
Aj rozsiahly a [?]793 nedostatok benzínu, benzolu a materiálov potrebných na výrobu umelého hnojiva by sme za takýchto vážnych podmienok boli nútení takisto zháňať
od našich nepriateľov.
Z tohto vyplýva, že aj rozumné obrábanie a strojová úprava samotnej zeme by sa veľmi
sťažilo, čo by zas spôsobilo to, že by sa znížila nielen hodnota neobrobených alebo zle obrábaných pôd, ale tým by sa znížila aj úrodnosť pôdy a aj hodnota a množstvo jej úrody.
Gazdovi by potom nesedeli účty a za hospodárske plodiny určené na predaj by nedostal tú cenu, koľko ho stálo obrábanie!
Mnohomiliardové vojnové výdavky musí zaobstarať štát a môže ich zaobstarať len
cestou rôznych daní upísaných na občanov.
Je teda veľmi prirodzené, že dane po skončení vojny budú len rásť.
Poľný gazda bude teda platiť veľké dane, ... ale jeho zem neurodí množstvo potrebné na jeho prežitie, teda sa dá predstaviť, že na aký ťažký, na aký skľučujúci a na aký
biedny by sa zmenil život roľníka!
ad 3./ Počas dlhotrvajúcej vojny je jednak stála a ďalej sa stupňujúca potreba miliónovej armády v odevných a výstrojných článkoch. Na druhej strane je to aj rozsiahla
súkromná spotreba. Napokon zánik dovozu z colnej cudziny spôsobil to, že produkcia
krajiny v pradiarenskom a tkáčskom priemysle v obrovskej miere upadla.
V dôsledku zastavenia dovozu juty sa stal absolútne žiadaný náš konopný priemysel, ktorý dodáva vrecovinu a povrazový materiál.
Zastavenie dovozu surovej bavlny súvisiace s vypuknutím talianskej vojny spôsobilo, že bavlna, ktorá je najdôležitejšou surovinou pradiarenského a tkáčskeho priemyslu
a z ktorej je prevažná časť odevných článkov: menovite, z ktorej sa takpovediac vyrába
všetka spodná bielizeň a značná časť tkanín, ale aj jej náhradné materiály, ako žihľava,
drevné vlákna, sklo a papier, boli do základu spotrebované.
Práve tak stojíme aj vo vlnenom priemysle a ľanovom priemysle: aj tu je už citeľný
nedostatok surovín. Nevyhnutným dôsledkom tohto všetkého je, že čo sa týka aj odevných článkov budeme odkázaní na cudzie krajiny, obzvlášť na našich nepriateľov.
Naše poľnohospodárske obecenstvo sa teda bude veľmi draho obliekať a pravdepodobne aj nedostatočne, čo by na druhej strane malo ten najškodlivejší vplyv nielen
na jeho pohodu ale aj na jeho zdravotný stav.
793 V texte chýba ďalšie prídavné meno.
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Aj rôzny ľud našej krajiny, ktorý po stáročia žije spolu šťastne a spokojne pod milovaným prastarým vládnucim rodom, chcú naši nepriatelia rozvadiť, aby v krajine nemohol
pokojne pracovať, lebo vedia, že naša sila spočíva v našej zhode.
Náš nepriateľ nás chce hospodársky zničiť, náš štát rozbiť na kusy a premeniť na
bezvýznamnú mocnosť.
Teda vo vojne musíme pokračovať dovtedy, dokým nebudeme vedieť dosiahnuť
taký mier, ktorý nám zabezpečí budúcu existenciu. A dovtedy ešte spokojne vydržíme,
lebo nášmu nepriateľovi ubúdajú sily.
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 303, sign. 6543.  

154

Hlásenie veliteľa náhradného práporu 14. vlastibraneckého pešieho pluku
v Nitre plukovníka K. Deislera o náladách navrátilcov z vojnového zajatia zo dňa 10.
mája 1918794
Uh. kráľ. 14. vlastibranecký náhradný prápor
číslo 1709.
kt. 1918.
Na t. r. nariadenie 5870/eln.
UH. K R Á Ľ.    V L A S T I B R A N E C K É M U      V E L I T E Ľ S T V U
								Bratislava.
Nitra 10-ho mája 1918
Na vyššie uvedené nariadenie hlásim, že a./ nálada mužstva navrátivšieho sa
z vojnového zajatia a nachádzajúceho sa pri náhradnom telese795 je apatická, duch primeraný, stav disciplíny bezchybný.
Oznamujem, že doposiaľ učinené opatrenia [–] bezproblémové zaopatrenie, primerané uspokojovanie žiadosti o dovolenku, hry a hudba – už teraz s úspechom prispeli
k zlepšeniu nálady.
b./   nálada navrátivšieho sa mužstva796 mrzutá, duch uspokojivý, stav disciplíny až
na drobné výnimky – bezchybný.
Napokon hlásim, že prehľad zostavil domobr. nadporučík György Zsivora.
794 Strojopis.
795 Podčiarknuté rukou, atramentom.
796 Podčiarknuté rukou, atramentom.
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príloha 1 ks.
plk. Deisler
      [vlastnoručný podpis]
      veliteľ náhr. práp.
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 300.

155 Hlásenie Vojenského veliteľstva v Bratislave z 27. mája 1918 o počtoch
dezertérov zadržaných pri raziách797

H l á s e n i a 	

M K798

O dezertéroch zadržaných pri razii uskutočnenej 23. t. m.:
Náhr. práp. peš. pl. 72..... 1 dezertér menom Stefan Rigo, unikajúci 3 mesiace, okrem
neho 5 mužov z cudzích vojskových telies.799
Náhr. práp. vlast. peš. pl. 13..... žiaden dezertér.
Velit[eľstvo] del. kasární.......800 Zadržané osoby boli odovzdané ich vojskovým telesám.
Tie mali konštatovať, ktoré zo zadržaných osôb sú dezertéri.
27. mája 1918801
[rukou písané dodatočné poznámky o identickom počte chytených dezertéroch]

Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5. KK, šk. 463.
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Hlásenie náhradného práporu pešieho pluku 72 zo dňa 31. mája 1918
o priebehu razie konanej v priestore Bratislava – Záhorská Bystrica – Marianka dva
dni predtým – 29. mája 1918802
NÁHRADNÝ PRÁPOR
c. a k. pešieho pluku č. 72803
797
798
799
800
801
802
803

Strojopis, niekoľko poznámok napísaných rukou (atramentom).
Veľké písmená „MK“ (znamenajúce vojenské veliteľstvo) sú odtlačkom pečate.
Dodatočne podčiarknuté ceruzou.
Význam uvedenia veliteľstva delostreleckých kasární pri razii predbežne nejasný.
Dopísané rukou (atramentom).
Rukopis (atrament).
Odtlačok pečate.
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ad Res. č. 1589.
Výsledok razie v priestore
Bratislava – [Záhorská] Bystrica – Marianka
C. a k. Vojenskému veliteľstvu
v
Bratislava 31. mája 1918						Bratislava
V súlade s nariadením Präs. č. 12314 z 15. t. m.804 bola v spolupráci s náhr. práp.
VPP č. 13 a oblastným žandárskym veliteľstvom 29. t. m. vykonaná razia na prečesanie
priestoru Marianka – [Záhorská] Bystrica – Lamač – Dúbravka – Karlova Ves – Haubner
B.806 – Batzenhäusel807 – Ž. St. Bratislava – Rača, pri ktorej bol dosiahnutý nasledovný
výsledok:
805

„808Bolo zadržaných 136 osôb.
Z toho 69 vojenských osôb
53 civilných

„

11 dezertérov809
1 ruský
1 taliansky } vojnoví zajatci
1 srbský.
Celkovo 136 osôb, ktorí boli podľa rozkazu sčasti odovzdaní politickému úradu
a sčasti posádkovému väzeniu.  
plk. Piotrowski
[vlastnoručný podpis]   
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5. KK, šk. 463.
804 Tohto mesiaca.
805 Vlastibranecký peší pluk. V texte uvedené ako „HIR“.
806 Haubner Berg. Dnes priestor ulíc Fialkové údolie a Mudroňova. Bližšie pozri: HORVÁTH, V.:
Bratislavský topografický lexikon. Bratislava : Tatran 1990, s. 192.   
807 V súčasnosti lokalita Búdková cesta. HORVÁTH, V.: c. d., s. 68.  
808 Úvodzovky na konci vety nie sú dodržané.
809 Dodatočne podčiarknuté.
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Opis hlásenia vlastibraneckého posádkového veliteľstva v Trenčíne z 30.
júna 1918, ktoré sa týka nálad vojakov, navrátilcov zo zajatia a taktiež civilných osôb
v obvode spomenutého veliteľstva810
Uh. kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo Trenčín
Číslo 2 5 4.

				

OPIS

háp.811 1918
Informačné hlásenia
o prevládajúcich náladách
číslo 6220/na. 61. Res. – 1918
na nariadenie obl. velit.
Cis. a kráľ. vojenskému veliteľstvu
Trenčín 30-ho júna 1918

BRATISLAVA
Na bod 9. I. uvedeného naradenia hlásim:

ad. a./ Všeobecné politické pomery sú uspokojivé. U vojenských osôb som nebadal
záujem o politické otázky.
ad. b./ Nálada je momentálne pokojná. Jedna časť navrátilcov pribl. 1050 osôb opäť
narukuje k náhradnému práporu 4. júla toho roku z udelenej 8 týždňovej dovolenky.   
Títo sa podľa zaznamenaného hlásenia civilných úradov správajú vo svojich domovoch
pokojne a bez problémov.
ad. c./ P r á z d n e.
ad. d./ P r á z d n e.
ad. e./ Na potlačenie prípadných hnutí stoja k dispozícii 1+1 brachiálna stotina812 100
+ 100 osôb, z vlastibraneckých náhradných práporov 20. a 31., ďalej stály brachiálny
rámec813 taktiež so 100 osobami mužstva.
ad. f./ platí v plnej zhode.
810 Strojopis.
811 Ide o spomínanú skratku v maďarskom jazyku „honvéd állomás parancsnokság“, teda vlastibranecké posádkové (staničné) veliteľstvo.
812 „karhatalmi század“.
813 „állandó karhatalmi keret“.

242

PrameneIVI.indd 242

11/14/16 10:02 PM

ad. g./ Poplachové opatrenie bolo vydané v zhode s cis. a kráľ. vojenským posádkovým
veliteľstvom.
ad. h./ Momentálne nie je potrebné okamžité opatrenie.
ad. i./ Podľa správy pána hlavného župana je nálada jednak medzi civilným obyvateľstvom
a väčšinou, vo svojich domovoch sa zdržiavajúcich, navrátilcov, ktorým bola udelená
dovolenka, pokojná a doposiaľ nedala príčinu na vykonanie  zvláštnych reklamácií.   
stotník Töttössy v. r.
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301.
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Hlásenie o razii na vojenských zbehov v Malackách a Gajaroch realizovanej 25.
augusta 1918814
Uh. kraľ. vlastibranecké oblastné veliteľstvo Bratislava.
číslo 1 2 9 6 2.
eln. – 1918.
Razia v Malackách a Gajaroch.Veliteľstvu uh. kráľ. žandárskeho krídla
								B R A T I S L A V A
Bratislava 1-ho septembra 1918
		
O priebehu výjazdu konaného 25-ho t. mesiaca815 v Malackách a Gajaroch
hlásim nasledovné:
Na raziu boli nasadené: uh. kráľ. 13. vlastibranecký brachiálny prápor, 1
stotina 13. uh. kráľ. náhradného práporu, 20 osôb mužstva žandárstva v Malackách
a Gajaroch a 50 vojenských policajtov z vojenskej polície v Bratislave. Na miesto boli
vopred vyslaní 2 tajní vojenskí policajti; dokopy 12 dôstojníkov a 722 osôb mužstva.
Z toho pôsobili v Malackách pod velením stotníka [menom] Gábor Szendy 3 stotiny,
12 žandárov a 30 vojenských policajtov, v Gajaroch pod velením nadporučíka
[menom] Imre Tóth 2 stotiny, 8 žandárov a 20 vojenských policajtov. Spomedzi dvoch
tajných policajtov konal jeden službu pri malackej, druhý pri gajarskej skupine.
Nasadené oddiely boli vyzbrojené zbraňou a 20 kusmi ostrých nábojov na
hlavu.–
814 Strojopis.
815 Ide o mesiac august.
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V zmysle uloženého rozkazu oddiely sformované do práporu odišli 24-ho tohto
mesiaca popol. o 9. 16 hod. zvláštnym vlakom z bratislavskej hlavnej stanice.
Do odchodu vlaku nikto nevedel ani o dôvode poslania, ani o jeho mieste. –
Popol. o 11. 30 hod. prišiel prápor do Malaciek.
25-ho augusta dopol. o 12. 30 hod. [?]816 začal svoju činnosť malacký polprápor.
Dve stotiny výjduc zo železničnej trate v priebehu noci obkolesili obec. Cesty
vedúce do obce uzavreli hliadky pozostávajúce zo 4 – 5 mužov. Medzi jednotlivé
hliadky boli vsunutí pozorovatelia, a to tak nahusto, aby bolo spojenie zabezpečené
vidom. Z jednej zvyšnej stotiny sa dve čaty zdržiavali ako pohotovosť na obecnom
dome v Malackách, kde bolo vytvorené aj miesto prvej pomoci. Z ďalších dvoch
čiat sa vytvorilo osem hliadok, ktoré hliadky817 doplnené vojenskými policajtmi pod
velením dôstojníkov vykonávali prehliadky domov a legitimovanie. –
Tá posledne spomínaná jedna stotina zostala dopol. do 5. hod. mimo obce.
Dopol. o 5. hod. do nej vtiahla a začala svoju činnosť. –
Osem hliadok, ktoré vyšli z okraja obce, ju prekutalo. Vošli do každého domu,
legitimovali mužských obyvateľov, pátrali po zbraniach a erárnych predmetoch.
Tých, ktorí sa spôsobom vylučujúcim akúkoľvek pochybnosť nedokázali legitimovať,
zadržali a odviedli na obecný dom. Erárne predmety, zbrane zas po zapísaní do
evidencie skonfiškovali. Na obecnom dome zainteresovaním civilného úradu
legitimovali tých, ktorí sa hliadkam nedokázali náležite legitimovať.
Aj v Gajaroch prebehla razia obdobným spôsobom. Pripojujem zoznam týkajúci
sa zadržaných 24 osôb z obidvoch obcí dokopy, ktoré sa nevedeli legitimovať, ako aj
výkaz vzťahujúci sa na skonfiškované predmety.       
Pri príležitosti razie bola skonfiškovaná aj jedna zbraň. Podľa civilného
obyvateľstva a tvrdení tamojších žandárov je u obyvateľstva viac zbraní, spomedzi
ktorého mnohí sa venujú pytliactvu profesionálne, – tieto zbrane sú však ukryté
v lese.
Nasadená brachiálna moc použila zbraň v dvoch prípadoch.
V Malackách 25. augusta 1918 dopol. o 1. 30 hod. v čase obkolesovania obce
vyskočil z jednej stodoly, počas jej prekutávania, jeden mužský a dal sa na útek. No
a nakoľko na výzvu nezastal, hliadka na neho vypálila. K zraneniu nedošlo, dotyčný
sa ukryl v obci.
V Gajaroch 25-ho augusta dopol. o 7. hod. jeden Cigán – vojenský zbeh –
zbadajúc hliadku, utekal k lesu. Po bezvýslednej výzve naňho hliadka vystrelila.
V dráhe jeho behu viditeľné krvavé stopy dovoľujú vyvodiť záver o jeho poranení,
– no dotyčnému sa podarilo v hustom lese ukryť.
Na stravovanie práporu boli pridelené klobásové výrobky. S ohľadom na to, že
takéto jedlo sa v teplom počasí rýchlo kazí, nie je v takýchto prípadoch vhodné pre
stravovanie mužstva.
816 Zrejme ide o čas 00. 30 dňa 25. augusta 1918.
817 Ide o drobný štylistický nedostatok.
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Razia sa skončila 25-ho tohto mesiaca popol. o 4. hod. Prápor popol. o 8. 01
hod. vyšiel z Malaciek a o 10. 30 hod. prišiel do Bratislavy.
Spomedzi zadržaných boli osoby náležiace k cis. a kráľ. armáde odovzdané
náhradnému práporu 72. pešieho pluku. Dal som ich odviezť do kasární uh. kráľ.
13. vlastibraneckého náhradného práporu a odovzdal dozornému dôstojníkovi
kasární. – [?]  
Po láskavom vzatí na vedomie uvedených skutočností prosím o zistenie, že na
akej adrese sa vo svojej patričnej obci zdržiavajú osoby označené v pripojených
zoznamoch červenou farbou, respektíve prečo žandári menovaných nelegitimovali
ako povinných vojenskou službou už predtým. –
2 kusy príloh818                                 [nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 326, sign. 12962.  
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Hlásenie riaditeľa Liečebného rekonvalescenčného ústavu v Bratislave
týkajúce sa problémov ohľadom superarbitrácií vojnových invalidov pri miestnej
vlastibraneckej superarbitračnej komisii z 18. septembra 1918819

Krajinský vojnový ošetrovací úrad
Liečebný rekonvalescenčný ústav v Bratislave
Školy pre vojnových invalidov a Dielňa na výrobu umelých končatín820
pod. č. 1611/1918
Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
							
B r a t i s l a v a.
Zo strany ústavu nachádzajúceho sa pod mojím vedením som pri príležitosti superarbitračného konania týkajúceho sa vojnových invalidov postavených pred miestnu
vlastibraneckú superarbitráciu zistil nasledovné:
1. Vlastibranecká superarbitračná komisia ani v jednom prípade neberie ohľad
na nariadenie ministra vojny číslo 1774/Abt. I. F., vydané 6. novembra 1917.
Toto nariadenie jasne hovorí o tom, že pri prideľovaní na doliečovanie
a na výučbu vo vojne zranených, ako aj v záležitosti ich prepúšťania zo
spomínaného doliečovania a výučby nie je smerodajná   klasifikácia ich
spôsobilosti na vojenskú službu, ale výlučne to hľadisko, či bol alebo nebol
dosiahnutý cieľ liečby, respektíve školenia, menovite obnovenie civilnej
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť [atramentom, rukou doplnené
opytovacie znamienko ?]. Preto, keďže naďalej zostávajú v platnosti hore
818 Prílohy sú pripojené k hláseniu.
819 Strojopis.
820 Úradná hlavička spisu doplnená o erb.
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uvedené podmienky,821 nie je možné prerušiť výučbu zranených vo vojne,
klasifikovaných ako schopných alebo na pomocnú službu schopných.  
Zo strany ústavu, nachádzajúceho sa pod mojim vedením, vystavené vlastibranecké
lekárske svedectvá majú v rubrike poznámka, v každom jednotlivom, konkrétnom
prípade uvedený návrh, respektíve žiadosť v tom zmysle, aby bol invalid po svojom
vyšetrení, poslaný späť do bratislavského ústavu Vojnového ošetrovacieho úradu
s cieľom ukončenia začatého školenia. Moja doterajšia skúsenosť je taká, že superarbitračná komisia bez akceptácie príslušného návrhu v mnohých prípadoch
dotyčného posúdila ako schopného /invalid – schopný domobraneckej vojnovej
služby bez zbrane alebo ako robotník na pomocnú službu/. Zároveň nenariadila,
respektíve nepovolila jeho ďalšie ponechanie v školách pre invalidov.
2. Ani v superarbitračnom náleze na definitívne prepustenie navrhnutých
invalidov zo zväzkov vlastibrany nie je ako klauzula zahrnuté také rozhodnutie,
napriek našej žiadosti obsiahnutej v rubrike poznámka vlastibraneckého
lekárskeho svedectva, že dotyčný má byť s cieľom ďalšej výučby respektíve
liečenia odovzdaný Krajinskému vojnovému ošetrovaciemu úradu.
Z pohľadu vyučovania invalidov má moja poznámka, obsiahnutá
v bode 1, prvoradú dôležitosť, pretože mnohokrát v dôsledku rozhodnutia
superarbitračnej komisie vyjde celoročné štúdium invalida navnivoč, keď
v dôsledku absencie na dvojmesačnom školení tento nemôže nadobudnúť
prax v nejakom remesle, a tak zostáva v civile neschopným zárobkovej činnosti.
S úctou preto prosím Veliteľstvo, aby ráčilo v zmysle hore uvedeného
nariadenia ministra vlastibraneckú superarbitračnú komisiu inštruovať, a to  
v tom smere, aby pri klasifikácii zranených vo vojne, ktorí boli Vojnovým
ošetrovacím úradom navrhnutí s odporúčaním na štúdium presahujúce jeden
rok, vždy bralo ohľad na toto nariadenie. A keď dotyčného z vojenského
hľadiska aj uzná za schopného nejakej služby, nech ho s cieľom ukončenia
výučby vráti do škôl pre invalidov Vojnového ošetrovacieho ústavu.
Bratislava 18. septembra 1918                           
					S hlbokou úctou
[nečitateľný podpis]
univ.[erzitný] ver.[ejný]822 riadny profesor, vlastibranecký štábny lekár,
						riaditeľ ústavu    
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 333, sign. 11736.

821 Prvá časť súvetia bola významovo mierne pozmenená doplnením rukou písaných čiarok a spojky „keďže“.
822 V dokumente uvedená skratka „ny.“ („nyilvános“), teda verejný.
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Periodické hlásenie vlastibraneckého posádkového veliteľstva v Leviciach zo
dňa 29. septembra 1918823
Uh. kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo.

Opis

číslo 215.
háp. kt. 1918
Plánované opatrenia pre prípad
nariadenia stanného súdu.
Na nariadenie obl. velit. č. 6220/eln. Na. 61 Res. 918.
Na nariadenie voj. velit. číslo Gstb. 393/S. 1918.
Cis. a kráľ. vojenskému veliteľstvu
							B r a t i s l a v a.
Levice 29. septembra 1918.
Na nariadenie s hore uvedeným číslom oznamujem, že:
a./ výlučne z vojenského hľadiska všeobecné politické pomery nemajú v posádke
za následok požiadavky.b./  všeobecná nálada je tichá, skleslá, sťažnosti sa objavujú len kvôli drahote a nedostatku materiálu, resp. ťažkostiam s jeho zaobstarávaním; buričstvo sa neprejavuje;
štrajky, demonštrácie a iné hnutia nie sú v blízkej budúcnosti očakávané, už aj preto nie,
že v posádke a jej okolí továrenské závody, resp. skupiny robotníkov nie sú.c./ buriči nie sú.
d./ ich cieľ v dôsledku toho nie je známy.
e./ na potlačenie prípadných hnutí, v zhode s civilnými úradmi, na ochranu štátneho, erárneho majetku, budov peňažných ústavov, skladov plodín, železničných
výpravovní, mostov boli vykonané potrebné opatrenia, velitelia /:dôstojníci:/ boli poučení o svojich povinnostiach. Na potlačenie hnutí je nepretržite k dispozícii jeden
brachiálny ½ prápor s dvoma guľometmi pri tu dislokovanom oblastnom guľometnom
kurze, ktorý je v priebehu najkratšieho času pripravený na pochod a nie je odkázaný na
doplňovanie. –
f./ Spolupráca s politickými /: mestskými, župnými:/ úradmi je dobrá, podpora
a dôverné informovanie sa o každej očakávanej udalosti sa deje vzájomne a nepretržite,
pričom aj osobným kontaktom posádkového veliteľa sa stále udržuje.
823 Strojopis.
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g./ korešpondencia prichádzajúca do posádky alebo stadiaľto posielaná je neprestajne cenzurovaná. Priestory umiestnenia, ako aj z dovoleniek a iných vojskových telies
prichádzajúce alebo stadiaľto cestujúce osoby zo stavu mužstva sú v každom prípade
kontrolované. Miestnej tlači, tlačiarenským podnikom, menším priemyselným závodom
a vojenským osobám, ktorým bola udelená dovolenka a dočasne sa zdržiavajú v posádke, je venovaná stála pozornosť – respektíve sú ustavične sledované častými náhlymi
kontrolami v spolupráci s civilnou políciou.h./ súčasné pomery sú stále a primerane okolnostiam v posádke uspokojivé.
i./ keďže v posádke nie je náhradné teleso, mužstvo vracajúce sa z ruského zajatia sa
[tu] objavilo len v mizivom počte; na obyvateľstvo [navrátilci] nemali vplyv zasluhujúci si
pozornosť. V začiatkoch sa vyskytovalo, že medzi mužstvom sa v dôsledku prehnaného
rozprávania zajatcov prejavila nedisciplinovanosť a náchylnosť k rušeniu poriadku – ale
tieto prípady ustali. stot. Borza v. r.
Za správnosť opisu:
Levice 29. septembra 1918.     [odtlačok okrúhlej pečate]824      [nečitateľný podpis]

  Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu,
Bratislava.
Levice 29-ho septembra 1918
Predkladám v opise

stot. Borza
[vlastnoručný podpis]

Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301.

161

Nariadenie uhorského ministerstva vlastibrany zo dňa 5. októbra 1918
o premiestnení pešieho kanónového kurzu vo Zvolene do pásma v blízkosti frontu,
prevelení jeho príslušníkov a predisponovaní zostávajúceho materiálu825
Uh. kráľ. minister vlastibrany
        587100826
číslo 578100
1.– 1918
Všetkým vlastibraneckým oblastným [veliteľstvám], náhradným práporom 1., 24., 29
824 „M. KIR. HONVÉD ÁLLOMÁSPARANCSNOKSÁG LÉVA“.
825 Strojopis.
826 Dopísané rukou.
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– 32, náhradnej husárskej stotine 1 – 9, náhradnej vlastibraneckej batérii 1/40, 2/51,
3/39, 4/37, 5/38, 7/41, 8/20, 9/140, 10/151, 11/139, 12/137, 13/138, 15/141, 16/120,
náhradným hipomobilným vlastibraneckým batériám 1/11 a 2/5, vlastibraneckému
inštruktážnemu pluku, oblastným ženijným a oblastným guľ. peš. kurzom I. – V.,
husárskemu guľ. kurzu, náhradnej cyklistickej stotine, L. A.,827 obidvom kadetským
školám, ústrednému vlast. skladu zbraní a šatstva, veliteľstvu vlastibraneckého kurzu
pech. kanónov, zástupcovi jazd. inšpekt., delostreleckému inšpektorátu, hlavnému
veliteľstvu vlastibrany.      
							V posádkach
Budapešť 5. októbra 1918
V súlade s hlavným veliteľstvom armády počínajúc 1. novembrom t. roku ustanovujem dopĺňanie peších kanónových čiat nasledovne:
1./   Výcvik doplnkov potrebných pre pešie kanónové čaty sa odteraz bude diať v rajóne
bojovo nasadenej armády.
K 15. októbru t. roku rozdeľujem vlast.[ibranecký] peší kanónový kurz vo Zvolene.
Pripájam ho po častiach k už konštituovaným c. a k. peším kanónovým kurzom ako
„uh. kráľ. vlastibranecký peší kanónový výcvikový oddiel“: jednu jeho časť ku kurzu pri
armádnej skupine generálplukovníka arcivojvodu Jozefa, druhú ku armádnej skupine
poľného maršala Boroevica.828
2./ Cez zbernú stanicu v Tridente bude k armádnej skupine generálplukovníka arcivojvodu Jozefa odoslaná nasledovná časť:
Veliteľ:  nadporučík Aladár Borbély, príslušný do 32. vlast. peš. pluku.
Inštruktážny dôstojník: nadporučík v zálohe Ferenc Barlovic, príslušný do 25. vlast.
peš. pluku.
Inštruktážny káder: Dvaja poddôstojníci ako pomocní inštruktori, jeden zbrojmajster, desať vlastibrancov vycvičených pri peš. kanónoch.
Pre účely súčasných doplnkov: poručík v zál. Iván Bell, príslušný do 28. vlast. peš.
pluku, poručík v zál. Vilmos Schrantz, príslušný do 20. vlast. peš. pluku a 40 osôb mužstva /10 % poddôstojníkov/.
Výcvikový materiál: 2 úplne vyzbrojené peš. kanóny a 2 drevené peš. kanóny.
3./ Cez zbernú stanicu v Udine bude k armádnej skupine poľného maršala Boroevica
odoslaná nasledovná časť:
Veliteľ: nadporučík Béla Sáffrány, príslušný do 16. vlast. peš. pluku.
Inštruktážny káder: Dvaja poddôstojníci ako pomocní inštruktori, jeden zbrojmajster, desať vlastibrancov vycvičených pri peš. kanónoch.
Pre účely súčasných doplnkov: domobr. poručík Jenő Mayer, príslušný do 18.
vlastibraneckého pešieho pluku, poručík Miklós Gaál, príslušný do 3. vlastibraneckého
827 Ide o skratku pre vojenskú akadémiu „Ludovika Akadémia“.
828 Správne Boroević.
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pešieho pluku a 40 osôb mužstva /10 % poddôstojníkov/.
Výcvikový materiál: 2 úplne vyzbrojené peš. kanóny a 2 drevené peš. kanóny.
4./ Tieto časti nech sú zostavené veliteľstvom peš. kanónového kurzu a 20. októbra
t. roku odoslané. Transport nech je hlásený ústrednému veliteľstvu dopravy.
5./ Súčasné doplnky z vlastibraneckého peš. kanónového kurzu vo Zvolene nech
sú do 15. októbra t. roku poskytnuté bojovo nasadenej armáde. Po 10. októbri t. roku
vyliečené mužstvo peš. kanónov, nastupujúce prípadne službu pri peš.  náhradných telesách, nech nie je posielané do peš. kanónového kurzu.
6./ po odoslaní častí /viď 2. a 3. bod/ nech všetci zostávajúci dôstojníci a mužstvo
pri vlastibraneckom peš. kanónovom kurze do 30. októbra t. roku nastúpia službu pri
patričných, stavovo náhradných telesách. Jednotlivé náhradné telesá nech sú prostredníctvom veliteľstva kurzu oboznámené ohľadom tých, ktorí boli odoslaní spolu s ich
zoznamami.
7./ Rozdelenie zostávajúceho výcvikového materiálu:
2 úplne vyzbrojené peš. kanóny uh. kráľ. Akadémii Ludovika, zostávajúce cvičné ručné
granáty a plynové masky nech sú spolu so zmenami v evidencii odoslané veliteľstvu uh.
kráľ. vlast. svetlomet. kurzu v [meste] Vác.
8./ Celý doposiaľ využívaný ubytovací priestor a predmety zariadenia budú počínajúc 30. októbra [1918] odovzdané oddielu tvorenému z 1 rotmajstra a 8 mužov, ktorý
bude ponechaný z peš. kanónového kurzu. Do ďalšieho opatrenia budú strážené.
Výkazy peňazí a miezd nech sú takisto k 30. októbru uzavreté a odoslané vlast. oblastnej hospodárskej správe v Košiciach.
9./ Pečať a prístroj na tlačenie adries nech sú poslané na adresu 7. oddelenia ministerstva vlastibrany.
10./ S odvolaním sa na súčasné nariadenie nech sú materiál, ktorý je k dispozícii
v dotácii munície, ako aj odevné a výstrojné súčiastky predisponované pre brachiálny prápor, do 30. októbra t. roku dopravené do centrálneho skladu šatstva, respektíve
zbrojnice.
11./ Týmto svojím nariadením ruším platnosť môjho nariadenia číslo 400/eln. 1
z roku 1917.
Pre záhrebskú oblasť nech je toto [nariadenie] preložené a vydané.
							Z nariadenia ministra:
[nečitateľný podpis]829
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 338, sign. 16293.
829 Na poslednej strane dokumentu je odtlačok pečate týkajúci sa zaevidovania nariadenia a podpisy dôstojníkov, ktorí sa s ním oboznámili.
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VI. Vojnový konflikt – armáda – spoločnosť
(K problematike interakcie v období prvej svetovej vojny)

162

Prípis uhorského ministra poľnohospodárstva adresovaný všetkým županom
z 5. augusta 1914 týkajúci sa naliehavej potreby dokončenia poľnohospodárskych
prác830
Uhorský kráľovský minister poľnohospodárstva
číslo 7284 eln.
1914
Všetkým hlavným županom.
Po skončení mobilizácie neslobodno zabudnúť ani na tie povinnosti, ktoré musia
namiesto brannej povinnosti podliehajúcich narukovavších do armády a odoslaných do
boja, dokončiť tí, ktorí ostali doma.  
Menovite musíme vážne myslieť na to, aby boli dokončené poľnohospodárske
práce. Je pravdou, že časť roľníkov, paholkov a robotníkov je v zbrani. No postupným
zapojením práce mladých, starších a žien, ktorí zostali doma, je možné, hoc aj s ťažkosťami a omeškaním, ukončiť nielen odvoz úrody ale aj prípravné práce  na budúcoročnú
úrodu. S ohľadom na to, že dokončenie týchto poľnohospodárskych prác je ešte aj
z hľadiska vedenia vojny momentálne čo možno najdôležitejšie, je potrebné, aby Tvoja
Váž. Ctihodnosť v zomknutej spolupráci s úradom a spoločenskými činiteľmi, vlasteneckou horlivosťou vplývala na to, aby hospodárske práce831 namiesto akéhokoľvek
maloverného ochabovania pokračovali s vypätou vytrvalosťou, vzájomnou pomocou
a boli dokončené. Vzhľadom na toto Tvoju Váž. Ctihodnosť žiadam, že ak je v tomto
smere potrebné zainteresovaných riadiť, tak aby ráčila v dorozumení s predsedníctvom
hospodárskeho spolku, v spolupráci s hospodárskym inšpektorátom, municípiálnymi
a obecnými úradníkmi, prípadne susedným municípiom, spôsobom zodpovedajúcim
miestnym pomerom zorganizovať takú župnú, okresnú alebo obecnú akciu, ktorá správnym a plánovaným využitím pracovnej sily, ktorá ostala k dispozícii, a pri náležitom
zorganizovaní umožní skončenie hospodárskych prác. Zároveň premení na skutočnosť
tú myšlienku, že tí, čo sme ostali doma, len tak budeme hodnými synmi vlasti, keď aj namiesto tých, ktorí už dnes odišli na bojové pole, dvojnásobnou usilovnosťou a vypätím
síl obrobíme pôdu vlasti.
Budapešť 5. augusta 1914
Ghillany
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]           
830 Strojopis.
831 V dokumente doslovne uvedené „gazdasági munkálatok“.
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.  

163

Dôverné hlásenie hlavného slúžneho okresu Giraltovce zo 6. augusta 1914
adresované podžupanovi Šarišskej župy týkajúce sa údajnej štátnej nespoľahlivosti
časti tamojšieho civilného obyvateľstva832
Od hlavného slúžneho okresu Giraltovce
číslo eln. 36/[1]914
číslo nariadenia: 62/eln.
Dôverné, do vlastných rúk!
Pán PODŽUPAN!
Prešov
Oznamujem, že už pred prevzatím nariadenia [Tvojej Ctihodnosti] som poprechodil obce môjho okresu a ako jednoznačnú informáciu môžem konštatovať, že pokiaľ
je jedna časť môjho okresu pokojná, obyvateľstvo gr. kat. obcí ležiacich v údolí Radomky
je silne ruského cítenia. Je tak obava, že pri prvej príležitosti, keby sa – Nedaj Bože –
ruskej strane podarilo dosiahnuť úspech, dá priestor aj na násilné vyjadrenie svojich
pocitov.
Tejto alternatíve, popri súčasnom počte žandárov, berúc do úvahy aj to, že žandári
sú viazaní k staniciam a tu musia plniť dôležité veci, nie je v mojej moci zabrániť.
Je bezpodmienečne nutné významné posilnenie [žandárskej] stanice Giraltovce, posilnenie stanice v Hanušovciach nad Topľou a postavenie jedného oddielu v Okrúhlom,
Radome alebo v Šarišskom Štiavniku.
Žiadam preto, aby [Tvoja Ctihodnosť] ráčila v zmysle môjho predkladaného návrhu
podľa možnosti súrne vykonať opatrenia.
G i r a l t o v c e 6. augusta 1914
[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Podžupan, šk. 9.

832 Rukopis (atrament).
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Ponuka mešťanostu Bardejova na umiestnenie vo vojne zranených vojakov do
priestorov hotela Otthon v Bardejovských kúpeľoch adresovaná hlavnému županovi
Šarišskej župy 7. augusta 1914833
číslo 2972
kig. 1914
Predmet: Ponúka kúpeľného hotela „OTTHON“834
pre vojakov zranených vo vojne
URODZENÉMU HLAVNÉMU ŽUPANOVI ŠARIŠSKEJ ŽUPY  
								Prešov
URODZENÝ PÁN HLAVNÝ ŽUPAN!
V mene obecenstva slob. kráľ. mesta so z. r.835 Bardejov máme tú česť ponúknuť pre vojakov zranených vo vojne ako liečebné a rekreačné miesto kúpeľný hotel
„O T T H O N“, teda 50 izieb s 80 posteľami.
S úctou žiadame, aby ste toto naše rozhodnutie ráčili dať na vedomie Jeho
Urodzenosti uh. kráľ. vládnemu komisárovi.
Dané pri zasadnutí RADY slob. kráľ. mesta so z. r.  B A R D E J O V, konanom 7. augusta 1914.
Elemér Fekete
[vlastnoručný podpis]
mešťanosta
Dr. Lajos Mészáros
[vlastnoručný podpis]
							hlavný notár
[odtlačok okrúhlej pečate]836
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 109.

833
834
835
836

Strojopis.
V preklade z maďarského jazyka ide o výraz DOMOV.
So zriadenou radou.
„BÁRTFA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA“.
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Zodpovedný redaktor periodika Budapesti Hirlap informuje 24. augusta
1914 rakúsko-uhorského ministra vojny o prianí maliara baróna menom Ladislaus
Mednyánszky dokumentovať aktivity rakúsko-uhorskej armády v poli837
[tlačený znak úradu s devízou]
Budapesti Hirlap
Urodzenému
Pánovi poľnému zbrojmajstrovi
C. a k. ministrovi vojny [menom] S á n d o r     K r o b a t i n
						V i e d e ň
Milostivý pane!
Barón L á s z l ó   M e d n y á n s z k y, vynikajúci maliar požívajúci v krajine ako aj
v celej umeleckej cudzine mimoriadnu úctu, by sa ako delegát [periodika] Budapesti
Hirlap chcel stať súčasťou zboru vojnových spravodajcov, aby v obrazoch bitiek a kresbách zvečnil slávne boje našej armády. Nesmrteľné umelecké úspechy umelca veľkého
mena dávajú záruku, že jeho štetcom budú zodpovedajúco zvečnené vojnové činy, ktoré
na veky vekov budú dávať na známosť nehynúce zásluhy našej armády.
Prosíme teda Tvoju Excelenciu, aby láskavo ráčila dovoliť, aby sa barón László
Mednyánszky mohol pripojiť k zboru vojnových spravodajcov a vzhľadom na to prosíme
o láskavé opatrenie.
Úctivý služobník Tvojej Excelencie
Budapešť 24. augusta 1914.

Ferenc Csajthay
         [vlastnoručný podpis]

						

zodpovedný redaktor B. H.

Preklad z maďarského jazyka.
ÖSA – KA Wien, f. AOK – KPQu, šk. 36.

166

Hlásenie o počiatočnej činnosti konštituovanej pobočky Spolku Červeného
kríža vo Zvolene zo dňa 27. augusta 1914838
Číslo 3384 1914
Zvolen

Od mestskej rady slob. kráľ. mesta

[predtlačené údaje spisu]

837 Strojopis.
838 Strojopis na úradnom tlačive.
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Urodzenému
Pánovi barónovi, H L A V N É M U

ŽUPANOVI

B A N S K Á     B Y S T R I C A
S hlbokou úctou hlásim, že zvolenská mestská pobočka Spolku Červeného kríža
bola založená 27. augusta 1914, a to s 58 členmi. Zvolili sme výbor, ktorý pripraví rokovací poriadok a zároveň zvolí aj riadiaci zbor. Získavanie nových členov prebieha.
Pod patronátom pobočky nášho spolku sa v priebehu budúceho týždňa otvorí kurz
pre ošetrovateľky, ktorý má zatiaľ 65 prihlásených. Miesta prednášajúcich prijali tunajší
doktori pod vedením mestského lekára.
Dohľad a riadenie ošetrovania zranených, ktorí majú byť v mieste umiestnení, prijal na seba výbor miestnej pobočky, len [finančné] krytie vzťahujúce sa na stravovanie
musíme žiadať od centra.
Potrebné postele nám dalo k dispozícii riaditeľstvo kúpeľov Sliač.
Doposiaľ prijali na umiestnenie; mesto 20 zranených, továreň Unio839 40 zranených,
ale usilujem sa o to, aby som zaistil ešte ďalšie miesta na umiestnenie.
Vyzval som obecenstvo na oferovanie potrebnej bielizne, skladové zhromažďovanie potrebného tabaku, zaváranín atď. pre zranených a na prijate a celkové zaopatrenie
rekonvalescentov podľa domu. Príspevky rastú zo dňa na deň.
Úctivo hlásim, že miestne ženy sa rozhodli zriadiť dennú družinu pre deti a na tento
cieľ zabezpečili mesačný príspevok pribl. tisíc korún.
Z V O L E N     27. augusta 1914.
							[nečitateľný podpis]
mešťanosta
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.

167

Upozornenie vládneho komisára Košíc Viktora Molnára datované 30.
augusta 1914 a adresované orgánom verejnej správy, v ktorom poukazuje na šírenie
nepravdivých informácií a fám v civilnom sektore podkopávajúcich vieru v rakúskouhorskú armádu a jej veliteľov840
UH. KRÁĽ. VLÁDNY KOMISÁR KOŠICE
   [tlačený uhorský erb]
číslo 351/914
839 Uvedené vyslovene v tvare „Unio“.
840 Strojopis.
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Dozvedel som sa, že napriek opakovane vydávaným upozorneniam a vrchnostenským opatreniam, sa v kruhoch obecenstva opakovane šíria také vojnové správy, ktoré,
jednak, spôsobujú znižovanie nadšenia obecenstva a zároveň spôsobujú podkopávanie
dôvery v armádu a jej veliteľov.
Nakoľko nie je nepravdepodobný ten predpoklad, že tieto nepravdivé chýry, vzniknuvšie o jednotlivcoch a vojskových telesách, nie sú výsledkom nevedomosti, ale svoj
zlomyseľný cieľ chcú dosiahnuť s vypočítaným, s vypočítaným841 zlým úmyslom, vyzývam pána Podžupana, aby inštruoval prvostupňové vrchnosti. Na základe toho nech pri
šírení každej jednej takejto nepravdivej správy začnú pátranie po jej pôvode a nech je
voči jej šíriteľom čo najprísnejšie zakročené.   
Vojenské veliteľstvo vo svojej vlastnej pôsobnosti obdobne vydalo pokyny vo veci
vypátrania a brania na zodpovednosť vinných šíriteľov správ.
Košice 30. augusta 1914
								Molnár
[vlastnoručný podpis]
							r. i. t. r. vládny komisár
PODŽUPANOVI  ŽUPY
							Prešov
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Podžupan, šk. 9.

168 Správa mešťanostu Ružomberka o konaní „Dňa vojakov“ 18. augusta 1914 a o
výsledkoch s tým spojenej finančnej zbierky datovaná 1. septembra 1914842

Od mešťanostu mesta so z. r. Ružomberok
5710843 č.
1914
Predmet: Podpora rodinných príslušníkov [vojakov] nasadených vo vojne
Na nariadenie hl. žup. vydaného pod č. 327/1914 úctivo oznamujem, že 18-ho
tohto mesiaca konaný „Deň vojakov“ priniesol, podľa prehľadu opierajúceho sa o tu
841 Opakovanie spojenia zapisovateľom textu.
842 Strojopis.
843 Za číslom spisu je rukou dopísané v maďarskom jazyku „tan“, čo je zrejme skratkou výrazu
„tanács“, teda rada.
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pripojených 27 zberných hárkov, výsledok 1055 Kor. 46 hal. Táto suma bola umiestnená
do radničnej pokladnice.
Ružomberok 1-ho septembra roku 1914.
								Béla Noll
[vlastnoručný podpis]
mešťanosta
Veľaváženému
P á n o v i    Dr. [menom] Á r p á d     K i s z e l y
              Hlavný župan Liptovskej župy
Liptovský Mikuláš
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 88 (1531).

169

Informácia o výsledkoch obdobnej akcie (vojenského dňa) konanej v Šarišskej
župe 18. augusta 1914, ktorá je datovaná 12. septembra 1914844
						Od podžupana Šarišskej župy
Číslo 74/914 ad. eln.
Číslo nariadenia: 112. eln.
Vec: Konanie vojenského dňa  
Pán

h l a v n ý        ž u p a n!

Oznamujem, že počas vojenského dňa konaného 18. augusta tohto roku v mojej župe845
boli získané nasledovné [finančné] dary:
1./ V meste Bardejov........................301 korún,

11 halierov,

2./      „  Prešov..................................1860 „ ,

06 „    ,

3./ V okrese Bardejov .......................708  „ ,

74  „    ,

4./ V okrese Svidník ..........................135  „ ,

76 „    ,

5./ V okrese Lipany.............................92    „ ,

00 „    ,

6./ V okrese Sabinov...........................55    „  ,

99  „    ,

7./ V okrese Lemešany ......................18    „  ,

36  „    ,

844 Strojopis.
845 Rukou (atramentom) dopísané poznámky v rozsahu troch slov o bližšej špecifikácii župy (Šariš).
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Podľa hlásenia hlavných slúžnych okresov Prešov a Giraltovce bol vydaný pokyn vo
veci konania vojenského dňa. Keďže však termín pripadol na rovnaký dátum ako spustená zbierka na podporu rodinných príslušníkov osôb odoslaných do boja, tieto dve akcie
neboli oddelené.
V slob. kráľ. meste Sabinov sa dobročinné zbierky na podporu rodinných príslušníkov odoslaných do boja udiali prostredníctvom zberných hárkov vydaných pri príležitosti
vojenského dňa. Tieto zberné hárky ešte stále kolujú, takže nie je možné stanoviť výsledok dobročinných zbierok vojenského dňa.
Prešov 12. septembra 1914.
Tahy
[vlastnoručný podpis]
podžupan
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Hlavný župan, šk. 32.

170

Vedenie Štátnych železiarní v Podbrezovej informuje 19. septembra 1914
zvolenského župana, že nemôže splniť svoj predtým daný sľub ohľadom umiestnenia
zranených vojakov do vlastného nemocničného zariadenia846
Uhorský kráľovský 
Úrad železiarní 
PODBREZOVÁ847
Číslo 26478 roku 1914
Urodzenému pánovi barónovi L a j o s [ovi] K ü r t h y [mu]
Hlavnému županovi Zvolenskej župy atď.
V Banskej Bystrici
Ústredné riaditeľstvo uh. kráľ. štátnych železiarní svojím výnosom č. 38189 t. r.,
ktoré som prevzal do svojich rúk, ma informovalo o tom, že nepovoľuje prepustenie nemocnice železiarní pre zranených vojakov. Je tomu tak preto, nakoľko treba dodržať jej
pôvodné poslanie a že okrem bezplatného prepustenia ponúkaných miestností továreň
nemôže niesť žiadne iné výdavky. Následkom toho pri nedostatku inej miestnosti – na
moju ľútosť – nie som v takej situácii, aby som mohol prijať umiestnenie a starostlivosť
o ďalších 25 zranených, prisľúbených pri príležitosti poslednej ctenej návštevy [Tvojej
846 Strojopis.
847 Úradné tlačivo s uhorským erbom.
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Urodzenosti]. Ďalej aj momentálne v nemocnici ošetrovaných 25 zranených budem musieť neskôr premiestniť do robotníckej ubytovne, prebudovanej na nemocnicu.
Nech prijme Tvoja Urodzenosť prejav mojej hlbokej úcty.
Podbrezová 19. septembra 1914.
[nečitateľný podpis]
hlavný inšpektor, vedúci továrne.  
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 68.

171

Žiadosť zamestnaneckého Spotrebného družstva vo Vrútkach Košickobohumínskej železnice o oslobodenie účtovníka spod vojenskej služby kvôli služobným
povinnostiam a množstvu práce súvisiacej s významom uvedeného železničného uzla
zo dňa 24. septembra 1914848
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO VO VRÚTKACH
ZAMESTNANCOV C. K. PRIVIL. KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE

č.
C t e n é m u    V e l i t e ľ s t v u    Uh. kráľ. náhradného práporu.
TRENČÍN
Účtovník nižšie podpísaného spotrebného družstva pán Alfréd Herrmann bol ako
záložný poručík povolaný na výkon služby k 3-tej náhradnej stotine v Trenčíne.
Medzitým na stanicu vo Vrútkach, ako na dôležitý dopravný uzol pricestovalo vo
väčšom množstve vojsko, čiastočne na stály výkon služby čiastočne však na výkon dočasný alebo za účelom presunu. Na žiadosť tunajšieho Etappenstations Kommanda849 sa
o zabezpečenie proviantom pre toto vojsko stará nižšie podpísané družstvo. Keďže však
veľká časť nášho personálu bola povolaná na výkon vojenskej služby, nie sme schopní pokryť nároky na zabezpečenie proviantom, nastolené veliteľstvom armády, v takej
miere, ako by sme to z pocitu vlasteneckej povinnosti radi vykonali.
Uprostred veľkého návalu práce vážne ochorel Károly Vadnay poverený vedením
hlavnej účtovnej knihy, a takto na jeho zastupovanie by sme teda nevyhnutne potrebovali pána poručíka Alfréda Harrmanna[?].850
848 Strojopis.
849 Správne „Ettapenstationskommando“ – Veliteľstvo etapnej stanice.
850 Ide o skomolenie mena, nakoľko v ďalšej časti listu odosielateľ opäť používa priezvisko
Herrmann.
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S ohľadom na to, že tak Košicko-bohumínska železnica, ako aj náš ústav, zabezpečujúci proviant, veleniu armády už doposiaľ preukázali služby hodné pozornosti,
obraciame sa na Ctené Veliteľstvo s touto úctivou prosbou, aby ráčilo pánovi poručíkovi
Alfrédovi Herrmannovi udeliť dočasnú dovolenku s cieľom zabezpečenia tunajších dôležitých a urgentných povinností, slúžiacim ďalej účinne záujmom vojska.
Vrútky 24. septembra 1914.
						S dokonalou úctou:
         [odtlačok pečate spotrebného družstva]
						
Szurmay
          [vlastnoručný podpis]851
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 95.

172

Opis žiadosti Košicko-bohumínskej železnice o povolenie na odstrel vápenca
z lomu v blízkosti Strečna pre strategicky dôležité železiarne Třinec z 29. septembra
1914852
O P I S.
VEDENIE OBCHODU Cis. a kráľ. privil. KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE.
Číslo 19105.         

Košice 29. septembra 1914

Ctené vlastibranecké oblastné veliteľstvo B R A T I S L A V A.  
Železiareň v Třinci /: rakúské Sliezsko :/ rakúskej banskej a hutnej účastinnej spoločnosti si vápenec, potrebný vo veľkom množstve k výrobe železa, zaobstaráva z lomov
prenajatých pracovníkovi na akord Árminovi Lángovi, ktoré sú zvláštnou priemyselnou
železničnou traťou spojené s našou stanicou v Strečne.
Keďže rezervné zásoby železiarne sa už teraz míňajú, na začiatku mobilizácie zastavená produkcia kameňa súri, v dôsledku čoho žiadame, aby ste znovu ráčili povoliť
odstrel kameňa v týchto lomoch.
Poznamenávame, že hore uvedená železiareň sa z hľadiska obrany zaoberá produkciou svojho obchodu veľkého významu. Tak medzi iným vyhotovovaním železných
mostových konštrukcií a nadstavbových materiálov na II. koľaji Jablunkov – Orlová,
nachádzajúcej sa v súčasnosti vo výstavbe. Urýchlenie prác na nej bolo nariadené z príležitosti mobilizácie z vyšších miest.
Prosíme, aby ste nám povolenie oznámili telegrafnou cestou.
nečitateľný podpis853
							vedúci obchodu
851 Spis ďalej obsahuje vyjadrenia kompetentných inštitúcií.
852 Strojopis.
853 Ide o zápis v opise.
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Za správnosť opisu
Bratislava 3. október 1914.  
      

[nečitateľný podpis a hodnosť]

Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 95.

173 Hlásenie ružomberského mešťanostu o výrobe a dodávkach zimných čiapok,
respektíve iných výstrojných textilných doplnkov pre rakúsko-uhorskú armádu zo
dňa 19. októbra 1914854

Od mešťanostu mesta so z. r. Ružomberka
č. 6711
1914
Vec: Výroba zimných čiapok a hrejivých návlekov na kĺby855
Na nariadenie pod číslom 447/ hlavný župan856 dané 14. októbra tohto roku Tvojej
Urodzenosti úctivo hlásim, že zimné čiapky a hrejivé návleky na kĺby, vyrobené obecenstvom mesta so z. r. Ružomberok, budú rozdelené medzi tu dislokovaných vojakov.
Doposiaľ boli vojaci odchádzajúci na front zaopatrení zimnými čiapkami a hrejivými
návlekmi na kĺby dvakrát.
V takom prípade, keď bude zásoba väčšia – vzhľadom na počet tu dislokovaných
vojakov – tak nadbytok bude priamo poukázaný Vojnovému podpornému úradu.
Ružomberok 19. októbra 1914.
							
								Béla Noll
[vlastnoručný podpis]
mešťanosta
Urodzenému
P á n o v i      D r. [menom] Á r p á d    K i s z e l y
854 Strojopis.
855 Maďarský tvar „érmelegítő“ sme vzhľadom na jeho obsah preložili zloženým pomenovaním ako
„hrejivý návlek na kĺby“. Ide o textilný doplnok uniformy slúžiaci na zohriatie kĺbov vo forme
návleku alebo kukly.
856 Ide o označenie spisu.
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c. a k. komorník hlavný župan Liptovskej župy
L i p t o v s k ý    M i k u l á š
Preklad z maďarského jazyka.   
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 88.

174

Nariadenie oblastného vlastibraneckého veliteľstva v Bratislave ohľadom
regulácie využívania školských budov na nemocničné účely zo dňa 27. októbra 1914857
Uh. kráľ. vlastibranecké oblastné veliteľstvo Bratislava
Číslo 6 7 1 1
eln. 1914
Požiadavky na využitie školských budov na nemocničné účely
Uh. kráľ. vlastibraneckému posádkovému veliteľstvu
							_________________
Bratislava 27. októbra 1914
Potrebné nerušené školské vyučovanie vyžaduje, aby školské budovy neboli využívané na ubytovanie [vojska] a na účely nemocníc.
Politické vrchnosti nariadili, aby žiadosti vo veci prideľovania budov na nemocničné
účely a požiadavky na ubytovanie boli uspokojované takým spôsobom, aby sa, pokiaľ
možno, vyhlo upotrebúvaniu školských budov.
Na spomínané ciele nech sú v prvom rade využité nevyužívané kasárne, prázdne továrne a len v prípade najväčšej potreby školské budovy. Tie posledné ale len vtedy, keď
je možné uskutočniť spojenie žiakov viacerých škôl na jednom mieste a zároveň formou
zodpovedajúceho rozdelenia vyučovania jednu alebo druhú školskú budovu uvoľniť.
Internáty – nakoľko sú v nich študenti – nech sú bezpodmienečne vynechávané, respektíve nech sa využívajú len v takých prípadoch, keď to, na to povolaní, sami navrhnú.
Pri ubytovaní v miestnostiach, ako aj pri umiestnení zranených a chorých treba,
nakoľko je to len možné, mať na zreteli kapacitu dotyčnej miestnosti a jej obyvateľov.
Nariaďujem, aby vlastibranecké posádkové veliteľstvá konali v zmysle vyššieho
857 Strojopis.
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uvedeného, vždy v plnej zhode s politickými vrchnosťami a obecnými predstavenstvami.
Tam, kde to je len trochu možné, nech sú už obsadené školské budovy uvoľnené na
ciele vyučovania.  
Vydávam všetkým posádkovým veliteľstvám.
    podmar.[šal] Cech
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 97.

175

Prípis uhorského ministra vnútra z 3. novembra 1914 adresovaný hlavným
županom reagujúci na ruský manifest Výzva k Slovanom858
číslo 7 5 3 7

Uhorský kráľovský minister vnútra.

res.
Predmet: Ruská výzva k Slovanom monarchie.
Všetkým hlavným županom župných a mestských samospráv.
Podľa správy hlavného veliteľstva armády bol z ruskej strany uskutočnený pokus
o šírenie tlačenej výzvy, ktorá pod názvom „Výzva k Slovanom“ /: „Výzva k Slovanúm“:/859
vyzýva slovanské elementy monarchie k zaujatiu postoja v prospech Ruska a na oplátku toho im sľubuje slobodu.
Žiadam T v o j u     C t i h o d n o s ť, aby ráčila upovedomiť policajné úrady, nech
zabránia prípadnému šíreniu tejto výzvy, nech po jej šíriteľoch s najväčšou ráznosťou
pátrajú a nech ich v prípade zadržania odovzdajú patričným kráľovským súdom.860
B u d a p e š ť  3-ho novembra 1914      
								za ministra:
[nečitateľný podpis]
štátny tajomník  
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 69.   
858 Strojopis.
859 Správne v českom jazyku by mal titul znieť „Výzva k Slovanům“.
860 V dokumente boli dodatočne realizované niektoré značky červenou, resp. modrou ceruzou.
Vzhľadom na druhý odsek textu dokumentu tu boli vykonané ďalšie úpravy perom meniace
plurál na singulár (vzťahujúce sa na osobu hlavného župana).
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Slovenský týždenník vo svojom vydaní z 11. decembra 1914 informuje
o tragickej smrti národovca a vydavateľa Fedora Kállaya, ktorý ako záložný dôstojník
rakúsko-uhorskej armády padol na fronte v Haliči 18. novembra 1914
Fedor Kállay †
Tieto dni došla nám súkromná zvesť, že Fedor Kállay, obchodný správca
Budapeštianskeho nakladateľského spolku úč. sp., ktorý ako poručík v rezerve narukoval bol ku trenčianskemu honvédskemu pluku č. 15., dňa 18. novembra 1914 popoludní
o 3. hodine na bojišti podstúpil hrdinskú smrť a ešte v ten deň vo večerných hodinách
bol pochovaný na chotáre dedinky Tankrol, ležiacej v západnej Haliči.
Ostala po ňom mladá vdova Anna rodená Pecháček a dvoje sirôt, chlapci niže 4 roční.
Hrdinskou smrťou jeho utratil aj náš spolok jednu so svojich vedúcich hláv, silu
osvedčenú, ktorá prišla ku spolku práve v tom čase, keď spolok prekonával ťažkú peňažnú krízu, povstalú z toho, – čo sme aj minule v osobitných článočkoch opísali, – že na
tisíce odberateľov časopisu nášho na poslanie predplatku zabudlo, a na vyzvanie, aby
ho zaplatili, odpovedalo tým, že si posielanie časopisu jednoducho dali zastaviť s tým,
že načo sme im posielali časopis, keď si ho nepredplatili!   
Týmto zrovna nesvedomitým počínaním spolok utrpel škody ťažké tisíce, došly ku
tomu pod neblahou koalíciou aj známe perzekúcie slovenského časopisectva, menovite ale Slovenského Týždenníka, čo na trestoch a procesných trovách pohltilo tiež veľké
tisíce a aby spolok náš v tých okolnostiach vôbec nezahynul, bolo ho treba postaviť na
lepšie, zdravšie základy.
Akoby sa to malo stať, to ustálila naša správa, prevedenie uzavretí ale padlo nášmu
Kállaymu, ktorý obdarený nevšedným talentom obchodným, v značenej miere prispel
ku tomu, že spolok náš dnešného dňa, bárs pre vojnu prežíva zase ťažké časy, stojí už
na pevnom základe, majúc svoj vlastný dom a v ňom primerane zariadené úradovne
a tlačiarske miestnosti. V časoch pokoja mal už svoj stály kruh zákazníkov a svojim solídnym obchodným vedením a nie menej solídnou prácou získal si dôveru aj v kruhoch
nenašských.
Na tomto preporodení ako rečeno, mal nebohý Kállay účasť tú najhlavnejšiu a ťažko
nám bude postrádať jeho spoluprácu pri diele, ktoré sme započali, vedieme a s božou
pomocou aj na ďalej povedieme k dobru nášho ľudu. On v povinnosti svedomite vykonanej našiel svoju najvyššiu odmenu a dozeral, aby svoju povinnosť vykonal podobne každý.
Pritom všetkom ale v súkromnom živote bol spoločník milý, vždy veselý a toto všetko mu nielen v úzkom krúžku našom, ale aj v najširších vrstvách národa nášho získalo
meno odborníka, verného pracovníka a milého spoločníka.
Stratu jeho pocítime dlho, ale pamiatka mena jeho nevymizne z kruhu nášho spolku
nikdy, ostane ona s ním spojená na veky, lebo on ho šťastlive previedol cez tie početné
úskalia, ktoré mu pred dakoľko rokmi hrozily záhubou.
A jak svedomite konal svoje povinnosti u nás, tak svedomite ich konal aj vtedy, keď
na povel zemepánov musel sa chopiť zbrane. Bol medzi prvými, ktorí odišli ku svojim
plukom, – ale fúria vojny zmarila jeho návrat, nepriateľská guľka vyhasila jeho nádejeplný mladý život.

264

PrameneIVI.indd 264

11/14/16 10:02 PM

Odpočíva v cudzej, aj vlastnou krvou skropenej zemi a zem táto nech mu je ľahká!         
Slovenský týždenník, roč. 13, 1914, č. 50, s. 1.

177

Opis nariadenia uhorského ministra vnútra z 23. decembra 1914 týkajúceho
sa zastavenia prezentácie ukoristených nepriateľských zbraní vo výkladoch rozličných
obchodov a ich predaja861
číslo 9 0 5 9

		

Opis. 		

Uhorský kráľovský minister vnútra

Res.
Predmet: Zastavenie vystavovania ukoristených
nepriateľských zbraní atď. vo výkladoch
Čelným úradníkom všetkých samospráv
Svojím obežníkom vydaným 14. novembra 1914 pod číslom 8076 res. som
Tvoju Ctihodnosť inštruoval ohľadom ochrany záujmov vojenského eráru, aby [Tvoja
Ctihodnosť] zariadila odovzdanie výstrojných súčiastok nájdených na bojisku ako aj
v území za bojiskom [teda v zázemí], a to najbližšiemu vojenskému veliteľstvu alebo najbližšej vrchnosti verejnej správy /: obecnému predstavenstvu, okresnému úradníkovi:/.
V poslednej dobe sa viackrát udialo, že jednotliví obchodníci, a medzi nimi najmä
obchodníci so zbraňami a strelivom, vo svojich výkladoch vystavovali zbrane a výstrojné
súčiastky ukoristené nepriateľovi.
Keďže toto počínanie by bezpochyby ako v kruhoch majiteľov obchodov, tak aj
v kruhoch širokej verejnosti mohlo dať vzniknúť mienke, že tieto články sú artiklami
obchodných transakcií, – hoci v zmysle vojenských služobných predpisov si na disponovanie týmito predmetmi robí nárok vojenský erár; vyzývam Tvoju Ctihodnosť, aby
učinila v najširšom kruhu všeobecne známym a upozornila najmä vlastníkov predajných
obchodov, že zbrane a výstrojné súčiastky ukoristené nepriateľovi nemožno ani vystavovať vo výkladoch a už vonkoncom nie posúvať do obchodného obehu, ale aj tieto treba
odovzdať vyššie vyznačeným vrchnostiam.
Tvoju Ctihodnosť zároveň oboznamujem, že s týmto svojím obežníkom som oboznámil aj pohraničné policajné kapitanáty.
B u d a p e š ť      23. decembra 1914       
János Sándor, v. r.
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Zvolenská župa, Hlavný župan, šk. 69.
861 Strojopis.
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178 Hlásenie riaditeľa meštianskej školy a zároveň správcu nemocnice Červeného

kríža v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23. decembra 1914, v ktorom prosí hlavného
župana o účasť na vianočnom večierku pre zranených vojakov862
RIADITEĽSTVO
Uh. kráľ. štátnej meštianskej školy 
Liptovský Mikuláš863
číslo			 roku 191864
Veľaváženému pánovi Dr. [menom] Árpád Kiszely,
cis. a kráľ. komorníkovi, Hlavnému županovi Liptovskej župy
						V mieste.

Na ctené vedomie Tvojej Urodzenosti sa osmeľujem dať to, že na rozptýlenie
zranených vojakov umiestnených v miestnej nemocnici Červeného kríža usporiadame
24-ho decembra t. roku o 4 hodine popoludní Štedrý večer, na ktorom budú recitovať
vojaci náležiaci k 8 rôznym národnostiam /každý v materinskej reči/. Zároveň mám to
potešenie so cťou priložiť program nášho večierka.
Prosiac, aby nás Tvoja Urodzenosť ráčila poctiť svojou veľactenou prítomnosťou,
zostávam s dokonalou úctou.
Liptovský Mikuláš 23-ho  decembra 1914.
Pokorný služobník Tvojej Urodzenosti
[nečitateľný podpis]
riaditeľ št. mešt. šk.
						správca nemocnice
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 88 (1531).

862 Strojopis.
863 Vytlačená hlavička dokumentu s erbom.
864 Vytlačené rovnako ako hlavička. Nie je tu uvedené evidenčné číslo a ani dopísaný rok.  
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Veliteľ uhorského kráľovského etapného práporu 13/I informuje 9. januára
1915 hlavného župana Bratislavskej župy o neblahom vplyve vojnovej korešpondencie
na morálku vojakov nasadených na fronte865
Uh. kráľ. etapný prápor 13/I
číslo 28
1915
Hlboko vážený pán hlavný župan!
V súvislosti s každým príchodom poľnej pošty zaznieva z okruhu vojakov môjho práporu sťa ozvena na listy, ktoré dostali zo svojich domovov, taká sťažnosť,  že sa o tých,
čo zostali doma, nik nestará, že povinné podpory poskytované nie sú, rodiny biedia a sú
vystavované núdzi.
Mužstvo môjho práporu sú bez výnimky muži v zrelom veku. Na každého ťažko dolieha starosť o existenciu veľkej rodiny.
Títo, odtrhnutí od svojich civilných zamestnaní, s obavou hľadia na to, že osud ich
rodín je vystavený neistote.
Úfajúc predtým vo výhľadovo poskytnutú štátnu podporu a prejavy dobrosrdečnosti od spoločnosti boli ako – tak upokojení. Zanechali za sebou svoje rodiny a domov,
aby tam v cudzej zemi podľa vojenského práva riskovali svoj život a zdravie.
Teraz ich ale rozčarovali listy so sťažnosťami z domova. Naplnili ich rozhorčením.
Nemám možnosť, ani príležitosť posúdiť oprávnenosť týchto sťažností a urgovať nápravu krívd, ktoré sa udiali. Cítim, vidím a viem však to, že tieto zo zázemia došlé listy so
sťažnosťami zanechávajú hlbokú stopu v dušiach mužstva môjho práporu. Roztrpčujú
ich. Utlmujú tú morálnu silu, ktorá je tak potrebná pre plnenie služby na fronte a ktorú
udržať, v záujme akcieschopnosti môjho mužstva, je mojou veliteľskou povinnosťou.
Preto sa so svojou úctivou žiadosťou obraciam na urodzeného pána župana. Buďte taký
láskavý a s disponibilnými orgánmi preskúmajte mieru sťažností a zistiteľné krivdy odstráňte. Tým prispejete, že bude koniec tejto zatrpknutosti, ktorá je plná energie. Moji
vojaci sa tak uistia o tom, že ešte aj tu za ťažkých pomerov a okolností, uprostred nadľudskej únavy a nedostatkov slúžia za záujmy vlasti a trónu, pričom manželkám a deťom,
ktoré zostali doma, sa dostáva potrebná starostlivosť a zaopatrenie.
V záujme zjednodušenia orientácie a kvôli prehľadnosti som sťažujúce sa mužstvo
zadelil podľa okresov, vyznačiac pri každom mene dôvod sťažnosti.
A keď Tvojej Urodzenosti úctivo zasielam pripojený prehľad, opätovne sa oddávam
do jej vlasteneckej starostlivosti  pri vyplnení mojej prosby.
Napokon, ide o vojnové rany na duši, ktorých ošetrovanie je nemenej dôležité.
Zostávam s vlasteneckým pozdravom a vyjadrením mojej najvyššej úcty voči Tvojej
Urodzenosti.
865 Rukopis (atrament).
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V mieste posádky práporu 9. januára 1915.
								S úctou
[nečitateľný podpis]
veliteľ práporu
5 ks. príloh.
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 1926/1915.

180

Dvojjazyčná (nemecko-maďarská) výzva evakuovaného košického Vojenského
veliteľstva na zasielanie dobrovoľných darov pre poľné jednotky adresovaná
podžupanským úradom a ďalším orgánom verejnej správy dňa 12. februára 1915866
C. a k. Vojenské veliteľstvo Košice v Sz.[ékes] Fehérvár[i]867
No. 4037
Výzva na zaslanie dobrovoľných darov
pre poľné jednotky
Úradu podžupana
Sz.[ékes] Fehérvár 12. februára 1915
V druhej polovici mesiaca februára, ďalej pravdepodobne počas ďalších mesiacov
odídu z každého pešieho, delostreleckého a jazdeckého náhradného telesa transporty
jednotiek k poľnej armáde. Takéto príležitosti chce vojenské veliteľstvo využiť na to, aby
sa k našim skvelým chrabrým jednotkám stojacim pred nepriateľom na fronte dostali
dobrovoľné dary vyzbierané od obyvateľstva. Vojenské veliteľstvo sa tak osmeľuje Tvoju
Urodzenosť požiadať, aby k vlasteneckému obyvateľstvu tamojšej župy (mesta) učinilo
výzvu, v ktorej by ráčila [Tvoja Urodzenosť] vyzvať obyvateľstvo na zber početných dobrovoľných darov.
Tieto dobrovoľné dary sa majú skladať z vlnenej bielizne, respektíve z iných potrebných článkov alebo druhov potravín, ktoré nie sú vystavené rýchlemu kazeniu sa.
Jednotlivé balíky – podľa možnosti malé drevené debničky – nech nie sú príliš ťažké.
Nech je ich najvyššia hmotnosť 10 kg. Každý balík – keďže sa nedáva univerzálne, ale
ide konkrétnej osobe – nech je aj tak adresovaný, ako listy atď. posielané poštou (meno,
hodnosť, jednotka, pododdiel, číslo poľnej pošty). Toto vyznačenie je potrebné preto,
aby tieto dary, ktoré transport samotný nemôže zobrať, adresátovi doručila poľná pošta.
Na prevzatie darov predbežne určujem: náhradný prápor p. pl. 5 v Rimavskej
Sobote, náhradný prápor p.[ešieho] pl.[uku] 25 v Lučenci, náhradný prápor p. pl. 34 v
866 Strojopis.
867 Hlavička uvedená v nemeckom jazyku.
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Szekszárd[e], náhradný prápor p. pl. 60 v Jágri, náhradný prápor p. pl. 65 v Salgótarján[e],
náhradný prápor p. pl. 66 v Mezőkövesd[e], náhradný prápor p. pl. 67 vo Füzesabony,
náhradný prápor p. pl. 85 v Balassagyarmat, náhradnú stotinu 29. práporu poľných
strelcov v Lučenci, náhradnú stotinu 32. práporu poľných strelcov v [obci] Kaál,868
náhradnú stotinu 6. hus.[árskeho] pluku v Gyöngyös[i], náhradnú stotinu 12. hus.[árskeho] pluku v [obci] Simontornya, náhradnú stotinu 14. hus.[árskeho] pluku v [meste]
Nyiregyháza, náhradnú stotinu 15. hus.[árskeho] pluku v [meste] Nyiregyháza,869 náhradnú batériu 16. poľného delostreleckého pluku v [obci] Mór, náhradnú batériu 17.
poľ.[ného] delostreleckého pluku v [obci] Balatonkenese, náhradnú batériu 18. poľného
delostreleckého pluku v [obci] Szentkirályszabadja, náhradnú batériu 6. poľného pluku
húfnic v Záhrebe, náhradnú batériu 6. oddielu ťažkých húfnic Fehértemplom, náhradnú batériu 6. hipomobilného delostreleckého oddielu v Budapešti a náhradný rámec 6.
horského delostreleckého pluku v Hajmáskér[i].
Žeby jedny náhradné telesá nedostali príliš veľa a druhé zas príliš málo dobrovoľných darov, láskavo ráčte vo výzve obyvateľstvo požiadať o to, aby dobrovoľné dary
zasielali k tomu náhradnému telesu pluku, v ktorom ich synovia konajú službu. Sú to
tie pluky, ktoré sa dopĺňajú z územia župy (mesta) dopĺňajú. Vojenské veliteľstvo si od
tohto hnutia sľubuje pekný výsledok a účastníkom tohto hnutia už teraz vyjadruje poďakovanie za vlasteneckú spoluprácu.
Tento prípis sa vydáva podžupanom všetkých žúp nachádzajúcim sa na území košického vojenského veliteľstva; mešťanostom miest Košice, Satu Mare a Miškovec, v opise
ďalej všetkým menovaným náhradným telesám a všetkým doplňovacím územným
veliteľstvám.
OBAUER GM. m. p.
Za správnosť:870 [nečitateľný podpis]    
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. EBK Prešov, šk. 2.

181

Opis príkazu uhorského ministra vnútra na pátranie po Slovákovi Jozefovi
Páričkovi z obce Košťany nad Turcom, ktorý vstúpil do ruskej armády (Českej družiny),
distribuovaný úradom prostredníctvom hlavného župana Šarišskej župy 20. marca
1915871
Opis
Od hlavného župana Šarišskej župy
Dôv. číslo 117/1915
868 Zrejme ide o obec Kál situovanú západne od obce Füzesabony v Maďarsku.
869 Obe náhradné jednotky uvedených husárskych plukov dislokované v jednom meste (Nyiregyháza).
870 Uvedené v nemeckom jazyku.
871 Strojopis.
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							Prísne dôverné!
						Výlučne do vlastných rúk!
Vec: Pátranie po JOZEFOVI PÁRIČKOVI872
Hlavným slúžnym 7 okresov a
Policajným kapitánom 3 slob. kráľ. miest
V zmysle tohtoročného prípisu pána uh. kráľ. ministra vnútra č. 502 Vhk., Jozef
Párička, podomový obchodník príslušný do Koštian nad Turcom v Turčianskej župe, vstúpil ako dobrovoľník do zväzku ruskej armády.873
Keďže je možné, že poznajúc miestne, osobné a jazykové pomery bude prípadne
použitý na špionáž, uverejňujem aj jeho osobný popis:
Vysoký 170 – 180 cm, podlhovastá tvár, čierne vlasy, malé čierne fúzy, čierne oči,
chýbajúce zuby, veľký nos, nízke čelo, hovorí slovensky a rusky.
Prešov 20-ho marca 1915.
István Szinyei – Merse v . r.
hlavný župan  
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, Šarišská župa, Podžupan, šk. 10.

182

Správa vlastibraneckého rekonvalescenčného oddielu v Uhrovci o odhalení
Pomníka hrdinov a jeho odovzdaní obecnej vrchnosti zo dňa 3. decembra 1915874
Veliteľstvo Uh. kráľ. vlastibraneckého rekonvalescenčného oddielu Uhrovec
číslo 441
sgt. 1915

872 Meno tohto príslušníka československého zahraničného vojska je uvedené v tvare „Paricska
József“. Záznam o priebehu vojenskej služby menovaného legionára je archivovaný vo VÚA –
VHA Praha.
873 Nie je bez zaujímavosti, že spomínaný Slovák, uvedený ako „Josef Paricska“, sa objavuje aj v spise
Register Russischen Spionen und Confidenten, čo bol pomocný materiál zostavený pre rakúsko-uhorskú armádu. Bližšie pozri uvedený pomocný materiál: ÖSA – KA Wien, f. NFA, 7. Korps, šk.
759.     
874 Strojopis.
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„Pomník hrdinov“ dátum odhalenia a odovzdanie
Hlavnému veliteľstvu uh. kráľ. vlastibrany
BUDAPEŠŤ
Uhrovec 3. decembra 1915
Oznamujem, že odhalenie „Pomníka hrdinov“ postaveného tunajšími vojenskými
rekonvalescentmi a jeho odovzdanie obecnej vrchnosti bolo vytýčené na 19. tohto mesiaca predpoludním, na 11. 30.  
[nečitateľný podpis]
     veliteľ oddielu
              [odtlačok okrúhlej pečate jednotky]875
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 149, sign. 12003.

183 IV. vlastibranecké oblastné veliteľstvo v Bratislave informuje 17. decembra

1915 o zhotovení a predaji umeleckých sadrových reliéfov, ktoré boli realizované
príslušníkmi tamojšieho rekonvalescenčného oddielu876

Uh. kráľ. IV. vlastibranecké oblastné veliteľstvo
Výťah zo spisu: Zhotovenie a predaj reliéfov
Číslo:        
		 Podania: Z úradu
Datovanie:

Ministerstvo vlastibrany 1. oddelenie.......BUDAPEŠŤ...Telefonická otázka.
T E L E F O N I C K Á    O T Á Z K A.
17/XII. 1915 dopol. 8.h 40 m.
P. D.877 V intenciách rozkazu Jeho Jas. pána oblastného veliteľa
875 „M. kir. lábadozó osztag parancsnokság Zayugrócz“.
876 Strojopis.
877 Pro Domo.

271

PrameneIVI.indd 271

11/14/16 10:02 PM

„Číslo 12. 371 eln. 1915. Umelci bratislavského rekonvalescenčného oddielu
[z] mužstva prideleného na revíziu [zdravotného stavu] zo sadry zhotovili veľmi
vydarené reliéfy Jeho Výsosti, ďalej nemeckého cisára a modliacich sa bojovníkov.
Tieto reliéfy rekonvalescenčný oddiel podomácky reprodukuje. Istá veľkoobchodná
firma, o nezištnosti ktorej nemôže byť pochýb, sa rada podujme, aby kópie
exemplárov predávala. Zisk by bol úplne použitý v prospech invalidov, vojnových
sirôt a vdov. O reliéfy sa teraz pred Vianocami ukazuje mimoriadne veľký záujem,
a takto možno dúfať, že na tento vznešený cieľ by sa nazbierala značná suma.[„]878
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 150, sign. 12371.

184

Opis nariadenia Vojenského veliteľstva v Košiciach ohľadom zberu
automobilových súčiastok v civilnom sektore zo dňa 2. januára 1916879
Opis

C. a k. veliteľstvo Košice
Int. č. 42310
Nazhromaždené automobilové súčiastky
Podžupanovi Zvolenskej župy  
Banská Bystrica
Košice 2. januára 1916
Na nariadenie číslo 8001 z 11. decembra 1915.
Podľa telegraficky vyžiadaného rozhodnutia uh. kráľ. ministra vlastibrany bude
v najbližších dňoch dané na známosť jeho nariadenie [ministra vlastibrany] ohľadom
zberu automobilových súčiastok. Práve preto v tomto smere žiadam o Vaše opatrenie,
aby realizované zbierky boli ponechané v ich súčasnom stave[.] Zozbierané a do depozitu umiestnené automobilové súčiastky sa pritom späť nevracajú.  
Za voj.[enského]  velit.[eľa]: Tscherne v. r. plukovník
[...]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
480.
878 Súčasťou spisu je okrem iného aj rukou písaný dokument veliteľa oddielu (stot. Jenő Wanke)
zo 7. januára 1916. Ten uvádza, že uvedené reliéfy boli vystavené vo výklade bratislavskej firmy
s papierom Hardtmuth. Reliéf s názvom Modliaci sa vojaci realizoval počas prvej svetovej vojny
aj zmobilizovaný slovenský výtvarník Ján Koniarek.  
879 Strojopis.
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185

Časopis Živena prináša v januárovom čísle roku 1916 praktické kuchynské rady
pre slovenské gazdiné v súvislosti s vojnovými pomermi
Kuchyňa.
Grísová polievka. Grísa880 je teraz vzácna vec, preto si jú881 väčšmi ceníme, ako
v riadny čas. Keď chcem mať dobrú grísovú polievku, uvarme do nej najprv na tenké
rezance rozkrájanú očistenú zeleninu: mrkev,882 kaleráb, petržlen. Potom dajme na panvicu rozpražiť kúsok drobno rozkrájanej slaniny, do nej niekoľko lyžíc grísy, dľa chuti
i trochu sekaného zeleného petržlenu, a keď sa na žlto pripraží, vylejme na ňu uvarenú
zeleninu a dajme to spolu svariť.883 Posoliť, koľko treba.
Dusené hovädzie úrezky. Kus mäsa do sviečkovice, očistené od blán a loja, rozkrájať na rovnomerné tenké úrezky, poklopať ich dobre, ale pozorne, aby sa nerozdrobily,884
osoliť i trochu okoreniť a napokon v múke poobálať. Potom ich narýchlo odpiecť na
horúcej masti, vybrať a zakryté na teplé miesto odložiť. Do pozostalej masti dať asi za lyžicu drobnosekanej cibule, tiež drobnosekaných šampioniek,885 tančekov886 alebo iných
dobrých hubiek, niekoľko usekaných kaprlí887 i na kúsku cukre otretej citronovej kôry, na
to porozkladať odpečené úrezky, naliať na ne asi ¼ litra dobrej kyslej smotany a dobre
zakryté nechať povoľne uvrieť na mäkko. Na misu ich dať i s hustou omáčkou, v ktorej
sa dusily. Sú veľmi chutné.
Citronová888 torta. 27 deka cukru a 8 žĺtkov miešať za hodina,889 potom pridať
pomaly šťavu a na cukre otretú kôru jedného citrona, 12 deka pomletých olúpaných
mandlí, 12 deka najjemnejšej múky a sneh z 12 bielkov. Dať do formy maslom vymastenej a upiecť pri miernom ohni.
Dobré veci pre našich milých na bojisku. Vojenská kuchyňa v tábore nebýva veľmi
rozmanitá, preto je vždy veľká radosť, keď príde z domu balík jediva, ktoré preruší
spríkrenú jednotvárnosť. Čo všetko môžeme našim milým posielať:
1. Polievky. Pošlime známe Vydrove a Maggiho výrobky, ktoré sa nekazia
a hocikedy dá sa z ních890 ľahko pripraviť chutná polievka.
2. Mäso. Toto malo by sa posielať iba údené, aby sa nezkazilo. Najlepšie sú
dobre zaúdené domáce klobásky, potom salámi891 a iné klobásovité údenárske
výrobky, (vuršty),892 ale treba vždy na to dbať, že majú sa posielať iba celé,
nenačaté kusy; lebo načaté, ba hoc i len s trhlinou na obalujúcom ich čreve,
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892

Krupica.
Dobový pravopis zámena.
Historický gramatický tvar výrazu mrkva.
Dobový pravopis.
Dobový pravopis.
Šampiňón.
Tanečnica (huba).
Zrejme kôpor.
Citrón.
Gramatická chyba.
Dobový pravopis zámena.
Publikované vyslovene ako „salámi“.
Údenársky výrobok (špekáčik).
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krátky čas zmenia chuť a počnú sa kaziť. I domáca údenina a tenšia údená
slanina je pre našich vojakov vítanou polahôdkou.
3. Sladkosti. Z týchto posielať tiež iba také, ktoré za dlhý čas podržia dobrú chuť.
Niektoré predpisy:
Mandlové893 kúsky: 14 deka sladkých, 14 deka horkých mandlí obariť
a olúpať, v piecke (rúre) trochu osušiť a so štyrma bielkami utĺcť. Potom
v miske s 14 dekami mletého cukru vymiešať. Keď je dobre vyrobené, dávať
malé kôpky do riadkov na ťapšu, voskom natretú, do prostriedku každej kôpky
polovicu olúpanej mandle. Upiecť na bledo a dať na ťapši trochu zachladnúť,
aby stuhly a sa lepšie zobraly.
Orieškové krivice. 20 deka mletého cukru, 10 deka mletých orieškov
(lieskovcov) smiesiť s dvoma bielky, vyvaľkať asi na pol centimetra hrúbky,
pokrájať na týčky, poukladať na pásiky z ohybných oblátok, s nimi spolu na
krivícovú, maslom pomastenú formu a na bledo upiecť.
Anisový894 chlieb. Najprv ¼ kila cukru otrieť na celom citrone, aby sa všetka
voňová [?] kôrka do neho vpila. Potom cukor utĺcť a preosiať. Tento citronový
cukor sa mieša s 3 žĺtkami za pol hodiny; potom sa pridá pomaly ½ kila múky, 3
deka potlčeného preosiateho anisu (onajzu) a na posledok snehu zo 3 bielkov.
Pečie sa pomaly v sucharovej, maslom vymastenej, forme.
I pečivo z bielkovej peny, známe pod menom »španielske vetry,« je
príhodné na posielanie, preto že sa nekazí, len sa musí dobre baliť, aby sa cestou
nerozmrvilo. Podobne oblátky, ktoré sa môžu do stôžku pospájať, na spôsob
dobošky, nejakou dobre prevarenou orechovou alebo makovou plnkou. –
Živena, roč. 7, 1916, č. 1, s. 19.  

186

Vyhláška liptovského župana zo dňa 1. februára 1916 uverejnená v slovenskom
jazyku týkajúca sa ukrývania obilia obyvateľmi895
						

Hlavný župan Liptovskej stolice.

Číslo 122 – 1916  
Všetkým obecním896 predstavenstvám.
Z hodnoverných, uh. kr. vláde predostretých výkazov o vlaňajšej mlatbe zrejme
vysvitá a nedá sa tajiť tá poľutovania hodná okolnosť, že svet značnú čiastku zásob obilia z pohnútok sebectva a lakomstva na úkor všeobecného stravovania pokril.897 Tieto
zatajené zásoby vypátrať je neodbytnou úradnou, ba čestnou vlasteneckou povinnosťou všetkých povolaných vrchností a najmä administratívnych úradov a orgánov, lebo
893
894
895
896
897

Spravne mandľové.
Aníz.
Tlačená vyhláška.
Pravopisná chyba.
Pravopisná chyba.
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jestli v tomto ohľade každý jeden svoju povinnosť svedomite konať nebudeme a zásoby
vypátrať sa nám nepodarí, tak nielen[,] že nebudeme môcť svoje, pomerne malé, zaviazanosti naším spojencom dodržať, ale nastanú prípadne i v stravovaní nášho mestského
a s hospodárením sa nezaoberajúceho vidieckeho obecenstva seriózne ťažkosti, kdežto,
keď občianstvo svojej vlasteneckej povinnosti statočne zodpovie a v stravovaní predpísané hranice zachová, tak môžeme spokojne ísť budúcnosti v ústrety.
Nie dosť tedy, keď predstavenstvá s vypátraním zásob obilia poverenej finančnej
stráži a iným orgánom len tak očistom po ruke pôjdu, ale sa vyžaduje, aby každý jednotlivec všemožne hľadel ťažkú úlohu vypátrania napomôcť a aby vždy a všade dôrazne
hlásal, že zvišok898 obilia oznámiť je čestnou povinnosťou každého a že len tak vyhne
shabaniu a citlivej pokute.
Z výsledku víťazství, ktoré naše vojsko drahou krvou a sebaobetavosťou vydobilo,899
nám môže mnoho uniknúť, ak nedokážeme, že máme nadostač duševnej sily a bezzištnosti úlohy a povinnosti všeobecného stravovania svedomite konať.
Svoju úlohu čestne konajúce predstavenstvá môžu rátať na moju úplnú podporu
a uznanie, ale i na to, že každé, i najmenšie previnenie dám celou prísnosťou zákona
stíhať.
Lipt.-Sv.-Mikuláš. dňa 1-ho februára 1916
							Dr. Arpád Kiszely vr.
hlavný župan
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 92 (1535).

187

Výkaz obrazov a ďalších umeleckých predmetov, resp. predmetov umeleckého
remesla realizovaných narukovanými umelcami bratislavskej vlastibraneckej oblasti
datovaný 15. marca 1916900
Výstava narukovaných umelcov bratislavskej vlastibraneckej oblasti.
VÝKAZ
k vyžrebovaniu na zakúpenie vybraných obrazov atď.

898 Pravopisná chyba.
899 Pravopisná chyba.
900 Strojopis. Uvedené umelecké diela boli súčasťou predajnej výstavnej lotérie usporiadanej
veliteľstvom IV. uhorskej vlastibraneckej oblasti v Bratislave v marci 1916. Na výstave sa okrem
Aloisa Rigeleho zúčastnil napríklad aj spomínaný sochár Ján Koniarek (v dokumente uvedený ako
„Konyarek“).
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1

Číslo     
výhry901

Názov obrazu

Autor respektíve

[alebo] predmetu

Darujúci

1.

Hamburský prístav

Grófka Erzsébet
Pálffy

Výherné

Poznámka903

číslo902
6260 √ číslo
výher.
predmetu
1905
4702
706
2556

√
√
√
√

259

√

6

Bar. Laminette
Dobrovszky
Pironcsák
Medvey

9669
4873
6443
536

√
√
√
√

7
8
9
10

Várady
„

1040
5758

√
√

11
12

1901
538
1121
3875
3414
6626
3158
10 677
3281
9142
2738

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

107
4008
1462

√
√

24
25

Jar
Večerná nálada
Pevnosť na Jadrane
Husár

6.

Idyla

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Husársky záprah
Vojnová spomienka
Parníky
Farebná štúdia[,] farebný roh
obloka
Srbský zajatec
Ruský zajatec905

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Detail bratislavského hradu
Pomaranče
Zátišie
Transport zranených
Parný kúpeľ
Zátišie s gréckou dyňou
Žltý melón
Zátišie na nočnom stolíku
Črepník s muškátmi
Trenčiansky trh
Strážca Karpát
„
„

Belányi
„
Harmos
„
Géza Uy Csabai
„
„
„
„
„
„
„
„
„
André
Konyarek
„

24.
25.

„
Léda

„
Lányi

„

1

Gróf Draskovich
„
„
„
„
Grófka Erzsébet
Pálffy
Manželka bar.904
Egona Bolfrassa

2.
3.
4.
5.

2
3
4
5

901
902
903
904

Ide o poradové číslo jednotlivých predmetov.
Čísla sú zapísané rukou, čiernym atramentom.
Všetky poznámky sú realizované rukou čiernym, resp. červeným atramentom.
V tomto maďarskom dokumente uvedená skratka „br“. je skratkou šľachtického titulu „báró“
(barón).
905 Prečiarknuté rukou.
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1

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Matka906
„
„
Zápas
„
„
Kvety orgovánu

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Honvédska hliadka
Slovenské907 dievčatá
Fialky
Toaleta[,] rytina do lin.[olea]
Vojak
1. Tienidlo na lampu908
1. Podstavec na kvety

48.
49.
50.
51.
52.

1.910 Tienidlo na lampu
1.
„
1.
„
1.
„
1.
„
1.
„
1.
„
1.
„
1. podnos na kvety  s vyš.
[ívanou] prikr.[ývkou]912
1.
„
„
1.
„
„
1.
„
„
1.
„
„
1. popolník

53.

1.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

„

„

Rigele
„
„
„
„
„
dobai Andor
Székely
„
„
„
„
„
„
„
„
Belányi
Dar Józsefa Králla909
Stavebné
oddelenie obl.
veliteľstva
„
„
„
„
„
„
„
„
Rekonvalescenčný
oddiel
„
„
„
„
Stavebné
oddelenie
oblastného
veliteľstva
„

9634
4725
717
3419
10 518
9155
46

√
√
√
√
√
√
√

26
27
28
29
30
31
32

9586
212
3368
813
6766
198

√
√
√
√
√
√

33
34
35
36
37
38

√
√
√
√
√
√ 911

39
40
41
42
43
44
45
46
47

10 671
9668
9768
4358
3152
10336
9543
10 552
8149
1418
9037
9580
1314
544

48
49
50
51
52

258

53

906 Nakoľko tabuľka pokračuje na ďalšej strane, sú v jej hornej časti opäť uvedené rovnaké vysvetlivky ako na predchádzajúcej strane. V prepise dokumentu ich kvôli redundancii neuvádzame.
907 Uvedené v tvare „tót“.
908 Prečiarknuté rukou.
909 Dopísané rukou.
910 Napriek interpunkčnému znamienku ide o základnú číslovku.
911 Z neznámych príčin „znak potvrdenia“ pokračuje až pri čísle 61.
912 V dokumente uvedené ako „him. ter.“, čo sme identifikovali ako „hímes terítő“ (vyšívaná prikrývka). Je možné, že vzhľadom aj na iné významy oboch slov, je presný obsah tohto pojmu iný.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

1.
„
1.
„
1.
„
1. váza na kvety
1.
„
1.
„
1.
„
1. váza na kvety

1.
1.
1.
1.
1.

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
Stavebné
oddelenie
oblastného
veliteľstva

„
„
„
„
„

4226
6695
1360
10 228
1898
9578
5566
8297 √ číslo

54
55
56
57
58
59
60

výherného
predmetu
61
9855
6945
3773
9034
2414

√
√
√
√
√

62
63
64
65
66

Bratislava 15. marca 1916
pplk. Géza Szégner
[vlastnoručný podpis]
por. Baráth913
[vlastnoručný podpis]
L. Lajszky
civil. komisár
[vlastnoručný podpis]
Erényi
fin. kontrolór
[vlastnoručný podpis]
[nečitateľný podpis]
[neidentifikovaná funkcia v rozsahu dvoch slov]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 4553/1916.

913 V zápisnici pripojenej k výkazu je Lajos Baráth uvedený ako nadporučík domobrany.
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188

List riaditeľa evanjelického vyššieho (hlavného) gymnázia augsburského
vyznania v Banskej Bystrici z 26. marca 1916 adresovaný mestskej rade tohto
slobodného kráľovského mesta, v ktorom odosielateľ informuje o kabaretnom
vystúpení žiakov spomínaného gymnázia vo februári 1916 s tým, že výťažok
z predstavenia posiela spolu s listom na fond pomníka po padlých príslušníkoch 16.
vlastibraneckého pešieho pluku914
Riaditeľstvo evanjelického hlavného gymnázia a. v. v Banskej Bystrici915
Ctenému obecenstvu slob. kráľ. mesta Banská Bystrica!916
K uskutočneniu vlasteneckého úmyslu cteného obecenstva slob. kr. mesta Banská
Bystrica, na základe ktorého si praje zvečniť pamiatku padlých hrdinov 16. vlastibraneckého pešieho pluku, sa usiluje, primerane svojim schopnostiam, prispieť aj mládež
miestneho ev. hlavného gymnázia a. v. Tá 26. februára tohto roku usporiadala na spomínaný cieľ kabaretné predstavenie. Ako čistý zisk tohto predstavenia 1700 K, teda tisíc
sedemsto korún, mám potešenie poukázať spolu so žiadosťou v prílohe, aby ste túto
sumu ráčili prijať a použiť v prospech fondu na pomník zvečňujúci pamiatku padlých
hrdinov 16. vlastibraneckého pešieho pluku.  
S dokonalou úctou
Banská Bystrica 26. marca 1916
Mihály Varga
[vlastnoručný podpis]
riaditeľ  
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
481.

189

Článok Samuela Zocha Vojenské hrobitovy z roku 1916 prinášajúci čitateľom
informácie o diele zmobilizovaného slovenského architekta Dušana Jurkoviča
v Haliči917
Vojenské hrobitovy.
Aby miesta, kde odpočívajú naši drahí, na bojišti padlí vojaci, boly dôstojne označené, o to sa už teraz stará vojenská správa. V Krakove pod osobitným kommandom
účinkuje celý veliký odbor, ktorý má úlohu, aby i jednotlivé hroby i hromadné pohrobištia označil a vyzdobil. K tejto práci je pridelené mnoho umelcov, medzi nimi i architekt
914
915
916
917

Rukopis (atrament).
Odtlačok pečate.  
Text ďalej písaný rukou.
Príspevok bol publikovaný v kalendári.
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Dušan Jurkovič, ten istý, ktorý robil i plány modranského sirotínca. A posiaľ ničie práce
neobrátily na seba v takej miere pozornosť, ako práve Jurkovičove. I my prinášame dva
obrázky vojenských cintorínov, ktoré sú sriadené a postavené dľa Jurkovičových plánov. Každý, kto na obrázok pozre, hneď vidí, že sú tu použité vo svojej jednoduchosti
a jednako nevyrovnateľné v kráse spôsoby stavby nášho slovenského ľudu. Len pozrite [na] cmiter pri Príslope. Akoby to bola len naša liptovská alebo oravská chalúpka.
Všetko na týchto hrobitovoch je také úhľadné a pekné. Práve touto svojou slovenskou
ľudovosťou a touto jednoduchosťou Jurkovičove práce vydobyly si prvé miesto a všade,
kde vojenské hrobitovy spomínajú, obzvlášte jeho práce vyzdvihujú. Veľmi pochvalne sa
zmieňujú o nich i nemecké časopisy. Teší nás, že môžeme aspoň tieto dva obrázky priniesť, aby takto i naši čitatelia videli, že hrob našich milých i v cudzej zemi bude opatrený
a okrášlený.
								S. Zoch
Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok po narodení Krista pána 1917. Liptovský
Svätý Mikuláš : Tranoscius b. r., s. 130.
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Tlačená výzva vedúceho Vojnového podporného úradu c. a k. podmaršala
Kirchnera z júna 1916 adresovaná úradom verejnej správy, ktorá v duchu hesla
„Všetko pre armádu“ ohlasovala celoštátny zber vlneného, kaučukového a gumeného
odpadu918
[znak úradu]919
Krajinská zbierka vlneného, kaučukového
a gumeného odpadu
Cieľ zbierky
Vojnový podporný úrad Ministerstva vlastibrany spustil zbierku vlneného, kaučukového a gumeného odpadu na prianie vojenského velenia s tým cieľom, aby zaistil
pokrytie potrieb armády v materiáloch požadovaných vo vojne.
Dlhé trvanie vojny aj tak znemožnilo dovoz takých surovín, ktoré štát a v prvom
rade bojujúca armáda bezpodmienečne potrebuje, takže tieto suroviny treba nahrádzať
spracovaním starého materiálu.
Takto sa z nepoužiteľných handár pripravuje strelná bavlna, teplé súkno, hrubá
deka, dechtový papier chrániaci od dažďa a snehu hlavy vojakov rozmiestnených v domoch so zhorenou strechou a v úkrytoch, cigaretový papier nenahraditeľný k poteche
v mnohých mučivých hodinách, slovom všetko to, čo armáda potrebuje, no na výrobu
čoho momentálne nemožno doviezť potrebné suroviny.
918 Tlačovina.
919 Ide o výtvarne spracovaný, farebný, tlačený znak úradu. V ňom je znázornené množstvo odpadu, nad ktorým sa symbolicky týči ruka zvierajúca tasený meč. Štylizované pozadie je tvorené
červenou a bielou farbou. Nad znakom je nápis v maďarskom jazyku „MINDENT A HADSEREGNEK“, pod ním „MIDENFÉLE SZÖVET-HULLADÉKOT GYŰJTÜNK! A HADSEGÉLYZŐ HIVATAL“.  
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Čo máme zbierať?
Potrebné sú teda staré šaty, bielizeň, handry z ich oboch, zvyšky prikrývok a kobercov, kusy halenového súkna, staré pančuchy, kožušiny, zvyšky kožuchov a huní, zvyšky
rôzneho tkaného tovaru, záhradné hadice, gumené lopty, staré gramofónové platne
atď.   
Tieto veci sa v budapeštianskej stanici domácim spracovaním triedia a čiastočne
idú na veliteľstvo armády, čiastočne zas do uhorských tovární za účelom spracovania.
Prečo žiadame odpad formou milodaru?
Hoci, ako sme už vyššie uviedli, je hlavným cieľom to, aby bola potreba armády čím
skôr a čím hojnejšie uspokojená, nemožno stratiť zo zreteľa ani to, že prostredníctvom
tejto akcie slúžime veci vdov a sirôt po našich hrdinoch padlých vo vojne. A to tak, že
velenie armády a továrne, ktoré ním budú ustanovené, budú Vojnovému podpornému
úradu platiť reálnu cenu odpadu a táto hodnota bude rozširovať zaopatrované fondy
v prospech vdov a sirôt po padlých hrdinoch.
Zber v Budapešti
V Budapešti, v posledných dňoch a s dokonalým úspechom konaná zberová akcia,
bola organizovaná nasledovným spôsobom:
Nástroje propagandy

Približne 10 dní pred zberom zástupcovia obišli jednotlivé domy a v každom dome,
každému jeho obyvateľovi dali informatívnu tlač. V nej bol objasnený cieľ zberu i žiadosť Úradu spolu s určeným dňom, počas ktorého sa zberové linky v dotyčnom obvode
objavia.
Takto boli vylepené aj plagáty s obdobným textom a o niekoľko dní neskôr jeden
veľký farebný plagát, kresba ktorého ľahko, zrozumiteľne, vysvetľuje cieľ zberu.
Okrem toho sme veľa malých propagačných lístkov umiestnili do výkladov obchodov, kaviarní, hostincov a obchodov.
V deň predchádzajúci zbierke kočiši smetiarskych vozov pri každom dome takisto rozdelili drobné lístky, ktoré ohlasovali, že zberné povozy budú nasledovného dňa
pristavené.
Z ilustrovaného plagátu sa pripravili diapozitívy, pomocou čoho 75 divadiel, zábavných nočných podnikov a kín premietalo spomínaný reklamný obraz na oponu
v prestávkach predstavení.
Pri príležitosti zberu boli na všetky strany rozdávané drobné ďakovné žetóny, ktoré
tiež slúžili hlavne na zintenzívnenie úsilia zberu.
Samozrejme, že medzitým sa aj noviny a časopisy, s horlivosťou hodnou uznania,
starali o to, aby bolo obecenstvo o zbere primeraným spôsobom informované.
Samotný zber

Samotný zber zabezpečovali mužstvo a vojenské vozidlá dané k dispozícii vojenskou
vrchnosťou.
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Vyzbieraný materiál bol dočasne umiestnený do priestorov zrekvirovaných armádou v rôznych okresoch a odtiaľ bol neskôr expedovaný na stanicu zariadenú s cieľom
jeho klasifikácie. Tam pod vedením odborníka 140 ruských zajatcov uskutočňuje práce
dezinfekčné, klasifikačné a baliace.
Spôsob akcie na vidieku
Predmetom úvahy, ktorá sa musí vyriešiť už teraz, je, že aký spôsob zbierky zvoliť
v mestách na vidieku, v malých a veľkých obciach, pričom je nutné Vojnový podporný úrad informovať o tom, aký prostriedok propagandy by tam bol zapotreby (textové
alebo obrázkové plagáty, ďakovné žetóny, diapozitívy atď.)?
Zapojenie študujúcej mládeže
Namiesto tohto veľkého aparátu by vo vidieckych mestách bolo zrejme vhodnejšie využiť pomoc žiakov v takej forme, že by, po inštruovaní učiteľmi, zbierali odpad
dohromady a potom ho odovzdali do vyčleneného priestoru, ktorý bude, určite bez
problémov, daný k dispozícii úradom verejnej správy.
Namieste je poznámka, že takouto činnosťou, keď stránky jednotlivé dary deťom
odovzdajú zabalené do papiera, sa mládež nevystavuje riziku nákazlivého onemocnenia. Takto prebehol zber aj vo Viedni, a to bez toho, že by sa bol býval vyskytol nejaký
nepríjemný incident.
Kňazi a učitelia
Vhodné by teda bolo tak učiteľov ako aj kňazov rozličných vierovyznaní požiadať,
aby jednak v prvom rade mládeži, danej im na starosť, a taktiež svojim veriacim z kancľov vysvetlili význam zberu a jednak jeho vlastenecké ale aj ľudomilné ciele. Vojnový
podporný úrad bude na želanie takúto žiadosť priamo postupovať na patričné miesto.  
Dezinfekcia
Na vidieku zhromaždený materiál bude pred odvozom potrebné dezinfikovať nejakým roztokom formou postreku, na účel čoho úrady verejnej správy istotne rady dajú k
dispozícii dezinfekčný materiál.
Železničná preprava
Odpad, ktorý by sa vyzbieral za jeden nákladný vagón, je možné nezabalený poslať
do Budapešti. V takomto prípade Vojnový podporný úrad rád vykoná potrebné opatrenia vo veci zaslania železničného vozňa – sprevádzaného jedným  poddôstojníkom.
Pokiaľ sa vyzbieral odpad v menšom množstve, tak nech je podľa možnosti zašitý
do väčších kusov handár. V prípade priania Vojnový podporný úrad zašle aj zodpovedajúci počet vriec na balenie.
Tieto zásielky užívajú bezplatnú prepravu na základe nariadenia uhorského kráľ.
ministerstva obchodu daného pod č. 21028 III. z 30. marca r. 1916, respektíve pod č.
26385/III. z 28. apríla 1916, keď ako odosielateľ figuruje nejaké mestské, respektíve
obecné predstavenstvo alebo družstvo prijaté do zväzku Krajinského ústredného úverového družstva a ako adresát Vojnový podporný úrad, a okrem toho je na sprievodnom
liste vyznačené, že v prípade zásielky ide o „výsledok krajinského zberu vlneného, kaučukového a gumeného odpadu“.
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Podpora zo strany vojenských vrchností
Nariadením cis. a kráľ. ministerstva vojny vydaného 8. apríla 1916 pod č. Abt. 13 N.
863/T u. L. G. a uhorského kráľ. ministerstva vlastibrany vydaného 9. mája 1916 pod č.
139007 boli na území Uhorska sa nachádzajúce cis. a kráľ. veliteľstvá, poprípade uhorské kráľ. vlastibranecké oblastné a posádkové veliteľstvá upozornené na veľký význam
zberu. Zároveň boli tieto veliteľstvá inštruované vo veci všestrannej podpory akcie, obzvlášť na nasadenie potrebného mužstva a vozidiel v prospech zberu.
Odporúča sa na patričné vojenské vrchnosti so žiadosťami tohto druhu obracať
prostredníctvom mestského, respektíve obecného predstavenstva alebo Vojnového
podporného úradu.
Ešte raz poukazujem na veľký význam tejto akcie! Obecenstvo musí byť bezpodmienečne poučené a musí zobrať na vedomie, že každý neupotrebiteľný kúsoček handry sa
mení na dôležitý prostriedok k víťazstvu, nezanedbateľnou podmienkou ktorého tak sú
teplý odev pre vojakov, dechtový papier chrániaci od dažďa a snehu a strelná bavlna.   
Bezpodmienečne treba vplývať na to, aby obecenstvo, väčšine ktorého sa lení, aby
dalo handry, odložilo tento nezdravý postoj a v čim väčšom množstve sem odovzdalo
všetko to, čo sa bez úžitku a hodnoty povaľuje v komorách, pivniciach a na povalách.
Je samozrejmé, že Vojnový podporný úrad v záujme veci s radosťou poslúži každou
ďalšou informáciou a je ochotný v záujme akcie urobiť, primerane potrebe, aj priame
opatrenia.
          Budapešť v mesiaci jún roku 1916.
					Vedúci Vojnového podporného úradu
podmaršal Kirchner
[vlastnoručný podpis]
c. a k. podmaršal
Preklad z maďarského jazyka   
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
481.

191

Dobovo populárny ilustrovaný maďarský časopis Az Érdekes ujság v čísle z 30.
júla 1916 čitateľom prináša informácie o skupine uhorských výtvarných umelcov
pôsobiacich na ruskom fronte pri tzv. Hofmannovom920 zbore, pričom konkrétne
predstavuje aj mladého talentovaného výtvarníka menom Endre Kovácsy (neskôr
Andrej Kováčik)
Ilustrácie z frontu.
Z frontu nám denne dochádzajú novšie ilustrácie. Na ruskom fronte pred ruskou ofenzívou, v pokoji temer ročného pozičného boja vznikli celé malé maliarske
920 V článku je uvedený ako „Hoffmann“. Odborná literatúra ho eviduje pod priezviskom „Hofmann“.
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kolónie. Náhoda dala dohromady vojenských maliarov. Ale stalo sa, že náhode po troche pomohla aj dobroprajná ruka generála. Napríklad pri zbore podmaršala Hoffmanna
pracoval celý rad921 maliarov konajúcich vojenskú službu. Na našich výstavách sme
už videli veľa obrazov, ktoré by bez jeho priazne neboli bývali vznikli. Hoffmannova
skupina už aj v maliarstve začala pôsobiť ako samostatný zbor. Z umelcov, ktorí boli
zadelení k „Hoffmannovej skupine“, sála sila umeleckej súdržnosti. S ohľadom na svoj
talent a umelecké ciele sú títo síce aj dnes rôznorodí, no dokopy ich spojila osoba podmaršala Hoffmanna, ten rešpekt a tá náklonnosť, ktorú pocítili vo vzťahu k celej jeho
osobe a zodpovednému zaobchádzaniu. Naše zábery, ktoré tu prinášame, sú z hlavného
stanu maliarov Hoffmannovej skupiny a na fotografiách predstavujeme aj podmaršala
Hoffmanna – vojenského patróna uhorských922 umelcov. Jedna naša fotografia zobrazuje niekoľkých členov maliarskej skupiny. Keby na umelcoch nebola uniforma, akoby
ich bolo vidieť v [obci] Nagybánya, v Szolnoku alebo v Kecskeméte,923 v letnom tichu
ktoréhosi uhorského vidieckeho mesta milujúceho umelcov. Témy vojenských maliarov
ale nevznikajú v prostredí mierového mestečka, ale na fronte v okolí zákopov a v premenlivosti života za frontom. Maľba zachytávajúca vojnové hrôzy, obraz zvečňujúci des
bitiek modernej vojny sa zrodil len nedávno. To, čo dnes maliari na fronte konajú, je
tak usilovným spracovaním vojnových pamiatok. Epizódy obrovského množstva udalostí
dvoch vojnových rokov sa vedľa seba mihajú a nech slúžia ako zvečnenie pre budúcnosť,
pre vojenské múzeum než ako veľkodušné maliarske podujatie. Tak a sme zas pri maliarstve. Aspoň doteraz videné a pripravené kresby a maľby plne dokazujú, že maliari sú
vojnovými spravodajcami. Ozajstné spracovanie vojny v literatúry a umení – ak sa raz aj
uskutoční – nastane neskôr uplynutím doby. Dovtedy pozorne sledujme kresby a skice,
ktoré sa pred nami otvárajú v skicári maliarov pracujúcich na fronte. Namiesto veľkých
plátien, metrových obrazov, prác stvorených olejovými farbami a paletou, dostávame
črty, ceruzou do nich vrhnuté skice. Za bojovou líniou bola však aj príležitosť na to, aby
maliari viac popustili uzdu svojim záľubám. Mnohí z nich dostali chuť na dekoratívne
práce. Steny dôstojníckych bytov, kiná a kaviarne za frontom dekorovali nápadito, inokedy zas s vážnym cieľom a umeleckými nárokmi. Z kaviarenských fresiek aj my niektoré
predstavujeme. Medzi našimi terajšími kresbami z frontu uverejňujeme jednu takúto
pútavú vojnovú nástennú maľbu, ktorá je dielom maliara [menom] Endre Kovácsy. Aj
on je jedným spomedzi maliarov Hoffmannovej skupiny. V spoločnosti tejto skupiny tak
vznikli aj jeho kresby a skice, ktoré tu v rámci vojnových ilustrácií predstavujeme. Jedna
jeho kresba realisticky verne predstavuje ruské typy, druhá kováčsku dielňu na fronte
počas vojnovej práce, tretia je spodobnením dvadsaťjeden-nikov.924
Preklad z maďarského jazyka
Az Érdekes ujság, roč. 4, 1916, č. 31, s. 24 – 26.

921
922
923
924

Preložiteľné aj ako vojsko.
Preložiteľné aj ako maďarských umelcov.
Lokality maliarskych kolónií.
Tvar odvedený od príslušníkov pluku 21.
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192

Žiadosť Úverovej banky, akciovej spoločnosti v Ružomberku o „vyreklamovanie“
– teda oslobodenie spod konania aktívnej vojenskej služby – svojho zamestnanca
Tomáša Tvarožka datovaná 5. októbra 1916925
Veľavážený pán uh. kráľ. minister financií!
    Náš milostivý pane!
V hlbokej úcte dolu podpísaní ponížene orodujeme v tom zmysle, aby ste ráčili
nášho úradníka menom T o m á š   T v a r o ž e k,926 domobraneckého čatára klas. B cis.
a kráľ. bratislavského 72. pešieho pluku, ktorý bol pri opakovanej lekárskej revízii zadelený na službu bez zbrane, oslobodiť spod aktívnej domobraneckej služby na dobu
neurčitú.
Našu žiadosť sa osmeľujeme podporiť nasledovným:
Počet úradníkov nášho ústavu sa v priebehu vojny žalostne zmenšil, nakoľko spomedzi 59 našich zamestnancov vykázaných v pripojenom zozname 38 narukovalo na
vojenskú službu. Z toho vyplýva, že pri vybavovaní záležitostí nášho ústredného ústavu,
3 našich pobočiek a 4 našich expozitúr, spolu teda 8 podnikov, sme na tento čas odkázaní len na prácu 21 zamestnancov, zväčša začiatočníkov, medzi ktorými sú aj viaceré ženy.
Ide o to, že náš ústav pri svojom základnom kapitále 3. 000 000. – K, pribl. 1. 600 000.
– K rezervných fondoch,  11. 500 000.– K stave vkladov a pribl. 20. 000 000. – K majetkovej podstaty pokračuje v mimoriadne rozšírenom obchode. Menovite financuje viac
veľkých priemyselných podnikov, na vlastné trovy hospodári na kúpených veľkostatkoch
s cieľom ich parcelácie, vo svojich oddeleniach tovaru sa vo veľkom zaoberá prepravou papiera, kamenného uhlia, vína a iných artiklov, pričom okrem toho aj jeho riadne
bankové operácie dosahujú značných rozmerov: je zjavné, že 21 ľudí tieto operácie, vyžadujúce veľa pracovných síl, ani pri najväčšom úsilí nie je schopných uskutočniť.         
Tento stav sa veľmi škodlivo dotýka nášho ústavu, tým skôr, že naše jednotlivé
pobočky a expozitúry majú úplný nedostatok skúsených  pracovných síl. Týmto ďalšie
riadenie našich podnikov naráža na najväčšie ťažkosti, keďže našich narukovaných, odborne vzdelaných a vo vedení obchodu zbehlých úradníkov nedokážeme nahradiť ani
z radov malého množstva našich zvyšných starších úradníkov, ani inak.
Našou súčasnou žiadosťou reklamovaný Tomáš Tvarožek pred narukovaním pôsobil
ako účtovník v hlavnom podniku nášho ústavu v Ružomberku. V prípade oslobodenia
ho však mienime zamestnať nielen v ústredí ale podľa potreby aj v našich ďalších podnikoch, menovite v našich podnikových odbočkách, ktoré zostali bez vedúcich. Tým by
sme mohli eliminovať tam nahromadené množstvo práce, ktoré už teraz nadobudlo
nebezpečné rozmery.
S ohľadom na to, že náš reklamovaný úradník pri vojsku plní službu výlučne bez
zbrane, čím by jeho oslobodenie vojenským záujmom uškodilo menej, dovoľujeme si
úfať sa, že našej žiadosti sa dostane priaznivého vybavenia.          
925 Strojopis. Žiadosť bola napísaná v maďarskej transkripcii, vrátane mena a priezviska
menovaného.
926 O osobnosti slovenského vlastenca Tomáša Tvarožka bližšie pozri: Slovenský biografický slovník
(od roku 833 do roku 1990), VI. zväzok, T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 156.   
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Tvojej Urodzenosti
V Ružomberku 5. októbra 1916
úctiví služobníci:
ÚVEROVÁ BANKA, ÚČASTINNÁ SPOLOČNOSŤ   
[dva nečitateľné podpisy]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 96 (1539).  

193

Uhorský minister vnútra žiada prípisom z 10. novembra 1916 zistenie údajov
ohľadom činnosti Milana Rastislava Štefánika927
ad 7 1 2 6 					

Uhorský kráľovský minister vnútra

Res.							Prísne dôverné!
Výlučne do vlastných rúk!
Vec: Údaje vzťahujúce sa na Dr. Milana Štefánika928
Prvým úradníkom všetkých samospráv a všetkým uh. kráľ. pohraničným policajným
kapitanátom
Podľa môjho dôverného zistenia údajne v Uhorsku rodený dr. Milan Štefánik, ktorý
si zastal do služieb slovenskej929 propagandy, z príležitosti vypuknutia vojny dobrovoľne
vstúpil do francúzskej armády. Na jar tohto roku ho francúzska vláda vyslala do Talianska,
kde propagoval myšlienku samostatného česko-slovenského930 štátu. Pri tejto príležitosti ako aviatik preletel rakúsku hranicu a rozhadzoval letáky týkajúce sa útlaku Slovanov.
V nich vyzýval Slovanov, aby sa vzdali Talianom. Z príležitosti rumunského vypovedania
vojny ako reprezentant Slovákov podpísal pozdravný telegram, ktorý zahraničná česko-slovenská rada zaslala rumunskému ministerskému predsedovi.
S cieľom vypátrania zistiteľných údajov ohľadom dr. Milana Štefánika treba zaviesť
všestranné a nenápadne sledovanie.
Vyzývam, že ak by pátranie bolo úspešné, podajte o získaných údajoch bezodkladne
správu.
Budapešť 10. novembra 1916
		
927
928
929
930

Za ministra:

Strojopis.
Uvedené v duchu maďarského pravopisu v tvare „Stefanik Milán“,  v poradí priezvisko a meno.
Uvedené v tvare „tót“.
Uvedené v tvare „cseh-tót“.
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[nečitateľný podpis]    
štátny tajomník
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Oravská župa II, šk. 488, sign. 6398.

194 Prepis telefonického hlásenia hlavného slúžneho okresu Trstená z 17. decembra
1916 reagujúceho na predchádzajúci prípis ministra vnútra, v ktorom konštatuje, že
Milan Rastislav Štefánik sa v uvedenom okrese „nezdržiava“931

číslo 96/eln.
1916
Telefonické hlásenie
PÁNOVI

P O D Ž U P A N O V I!

Oznamujem, že v mojom okrese sa Dr. Milan Štefánik932 nezdržiava.
Trstená 17. december 1916.
Hlavný slúžny Bulla
Odovzdal: Fedor
Prevz. Barabás
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Oravská župa II, šk. 488, sign. 6398.

195

Hlásenie hlavného slúžneho okresu Myjava z 30. januára 1917 obsahujúce
zoznam tam príslušných „nespoľahlivých“ osôb – Slovákov konajúcich vojenskú
službu933
Od hlavného slúžneho myjavského okresu
číslo 2
Eln. 1917
931 Strojopis. Dokument reaguje na citovaný prípis uhorského ministerstva vnútra a bol adresovaný
podžupanovi Oravskej župy.
932 Uvedené v tvare „Stefanik Milán“.
933 Strojopis. Jednoduchá tabuľka s menným zoznamom v prílohe.
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Pán hlavný župan!
Na nariadenie číslo Res. 22/[1]917 predkladám menoslov tých dôstojníkov, poddôstojníkov a jednoročných dobrovoľníkov konajúcich vojenskú službu, ktorí sú
z hľadiska vlasteneckého správania sa – ako predchnutí panslavizmom – nespoľahliví.
Súčasne oznamujem, že so zoznamom som oboznámil jednak spoločné ako aj
vlastibranecké veliteľstvá náhradných práporov.
Myjava 30. januára 1917
							[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny

Por.
č.
1.

M E N O934
Emil Izák935

rok
vojenská
narodenia
hodnosť
1868
č.[estný]
rotmajster
[?]936

Pluk, kde slúži
Pri vlakovom
oddiele
v Bratislave

Poznámka
Býva Bratislava:
V Széchényi[ho]
ulici.937
Býva Bratislava:
Cesta
arcikniežaťa
Fridricha 24.938

2.

Iván Jurenka

1884

desiatnik

pri c. a k. p. pl.
72

3.

István Kocsvara939

1896

/:kadet:/

Pri uh. kráľ.
314. vlast. p. pl.                    
Poľ. p.  253
c. a k. 14.
poľný húf. pluk
Bratislava
Veliteľstvo zboru Poľná pošta: 410

práporčík
4.

Lajos Jankó

1891

čatár

5.

Dr. Iván Krno940

1891

proviantný
dôstojník

934 V zozname sme ponechali pôvodnú transkripciu mien. V pôvodnom dokumente je vzhľadom
na stav písacieho stroja kvantita samohlások len slabo viditeľná.
935 K osobnosti verejného pracovníka a ekonóma Emila Izáka (1868 – 1949) bližšie pozri: Slovenský
biografický slovník (od roku 1833 do roku 1990), II. zväzok, E – J. Martin : Matica slovenská,
1987, s. 500.
936 Uvedené v tvare: „c.[ímzetes] őrmester“. Uvedená hodnosť nateraz nejasná.
937 V súčasnosti Lazaretská ulica v Bratislave.
938 V súčasnosti Suché mýto v Bratislave.
939 K osobnosti politika, právnika, verejného činiteľa a exilového pracovníka Štefana Kočvaru
(1896 – 1973) bližšie pozri: Biografický lexikón Slovenska, V, Km – L. Martin : Slovenská národná
knižnica Národný biografický ústav, 2013, s. 51.
940 K osobnosti diplomata a právnika Ivana Krna (1891 – 1961) bližšie pozri: Slovenský biografický
slovník (od roku 1833 do roku 1990), III. zväzok, K – L. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 272.
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6.

István Kocsvara941

1892

j. r. dobr.942

7.

Daniel Valásek

1868

čatár

8.

Pál Dugácsek

1868

„

9.

Dr. Mihály Szlávik

1878

desiatnik
j. r. dobr.

10.

Péter Szemian

1891

j. r. dobr.
Rotmajster

11.

János Chorvát943

1897

j. r. dobr.

12.

György Chorvát

1895

„

„

13.

István Stefanik

1885

„

„

14.

Milán Stefanik

1895

seminarista945

15.

István Noszko

. /. [?]

poručík

„

odvedený 8. t. mesiaca zaradený
k vlastibrane. Predtým slúžil pri
p. pl. 72, cestou superar. prepust.  
Uh. kráľ. X.
Veľký Meder   
domobr. stráž.
/:Komárňanská
oddiel, II. stotina ž:/
Poľ. nemocnica P. pošta: 209.
10/9
c. a k. p. pl. 19
Záhreb,
Vlaska u. 131.
c. a k. p. pl. č. 72 Je zamestn. pri
vojn. súde ako
tlmočník pri
Divisiongericht.
Uh. kráľ. vlast. p. Ruský vojnový
pl.944
zajatec.
pri c. a k. p.
Je v Trebinje
pluku 72.
/:Hercegovina:/
Pri. c. a k. pluku Nateraz
pevn. del. č. 5.
v kancelárii velit.
predmostia              
v Belehrade
Momentálne je ako ošetrovateľ
chorých v poľnej nemocnici.
Je na talianskom
pri c. a k. p.
fronte. Rod.[ina]
pluku č. 93.
v Chicagu.

Myjava 28. január 1917
[odtlačok okrúhlej pečate s erbom]946
[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 42.
941 Z dokumentu jednoznačne nevyplýva, či ide, alebo nejde o chybu, resp. duplicitne zapísané
meno.
942 Jednoročný dobrovoľník.
943 Uvedené vyslovene v tvare „Chorvát“. Ide o neskoršieho dôstojníka československého
zahraničného vojska v Rusku Jána Chorváta. Kmeňový list menovaného bližšie pozri vo VÚA –
VHA Praha.
944 Číslo pluku neuvedené.
945 Bohoslovec.
946 „NYITRA MEGYE MIAVA JÁRÁSI SZOLGABIRÁJA“.
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Nariadenie uhorského kráľovského ministerstva vlastibrany z 27. mája 1917
týkajúce sa výmeny medených valcov kúpeľňových kachlí za účelom využitia tohto
materiálu pre vojnové úsilie947
UHORSKÝ KRÁĽOVSKÝ
MINISTER VLASTIBRANY948
číslo 1 1 2 8 1
eln. 20/b. – 1917.
Obecenstvu všetkých  uhorských žúp
a miest zaopatrených municipiálnymi právami
					V ich sídlach
Budapešť 29. mája 1917
1. §
V zmysle § 6 nariadenia ministra vlastibrany číslo 24 691. eln. 20/b – 1916, ktoré
bolo vydané 6. decembra 1916 a publikované v „Budapesti Közlöny“ 7. decembra, poverujem výmenou valcov kúpeľňových kachlí,949 požadovaných na vojnové ciele, na území
Uhorska v zhode s ministrom obchodu budapeštiansku účastinnú spoločnosť „Neptun“.  
2. §
Výmenou poverená firma svojich zamestnancov vybaví legitimáciami, ktoré viduje prvostupňová vrchnosť verejnej správy ako potvrdenie toho, že títo zamestnanci sú
orgánmi firmy, poverenej výmenou kachlí. V páde nutnosti môže úrad verejnej správy
tieto legitimácie stiahnuť. Úradné vidovanie legitimácie spod zodpovednosti neoslobodzuje zamestnancov firmy poverenej výmenou.      
3. §
Začiatok výmenných prác je treba vopred ohlásiť v každej obci /meste/.
Zamestnancov vymieňajúcej firmy, vybavených legitimáciou, je každý povinný vpustiť
do bytov a budov kvôli uskutočneniu výmeny alebo kvôli kontrole poskytnutých služieb.
Obecné predstavenstvá /mešťanostovia/ majú právo uzamknuté dvere budov a
miestností za účelom výmeny dať otvoriť. V takom prípade, keď nie je prítomná ani
osoba oprávnená používať budovy, respektíve miestnosti, ani dospelý člen rodiny, alebo
osoba poverená dozorom nad miestnosťami, je nutné využiť dvoch dôveryhodných
svedkov.
Obecné predstavenstvo /mešťanosta/ je povinné postarať sa o opätovné uzamknutie otvorených budov a miestností.
947 Strojopis.
948 Tlačivo so znakom uvedeného ministerstva. Dokument je napísaný na stroji. Sú v ňom realizované zásahy červenou a modrou ceruzou. Konkrétne sú podčiarknuté najdôležitejšie informácie
nariadenia.
949 Ide o ohrievače vody.
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4. §
Odinštalovanie medených kachľových valcov sa musí udiať súčasne s nainštalovaním náhradných kachlí.
Všetky prípojky, ktoré boli na medených kachliach, budú vymieňajúcou firmou odmontované a funkčne uspôsobené pre nové kachle.
Výmenu treba uskutočniť tak, aby boli ochránené sanitárne záujmy a aby bola
práca uskutočnená čím skôr a bez spôsobenia škôd.
Vymieňajúca firma je povinná škody spôsobené svojimi orgánmi opraviť zdarma.
Sfunkčnenie nedostatkov nachádzajúcich sa mimo kachľových valcov, ktoré budú
zistené pred výmenou alebo odmontovaním /napr. zlé vodovodné rozvody, vypálené
alebo chybné spodné alebo vrchné časti kachlí, teplomery, rúry na odvádzanie dymu950
atď./ je však vymieňajúca firma oprávnená uskutočniť výlučne na zvláštnu objednávku
a za úhradu vyplatenú majiteľom kachlí.
Na kvalitu výrobkov a odbornosť práce vymieňajúcej firmy sa vzťahuje rok trvajúca
záruka počínajúc ich montážou. To znamená, že každú takú chybu, ktorá sa v tejto dobe
vyskytne v dôsledku zlého materiálu, neodbornej práce alebo nesprávnej montáže je
firma povinná po výzve takéhoto charakteru, v čo najkratšom čase zdarma opraviť alebo
nahradiť. Do rámca záručnej povinnosti nepatrí náprava nedostatkov vyplývajúcich z nesprávneho používania, násilného poškodzovania alebo iných, teda takých príčin, ktoré
nevznikli zanedbaním zo strany firmy alebo jej orgánov.
5. §
Obecné predstavenstvo /mešťanosta/ je povinné dohliadať na výmenné práce
a starať sa o to, aby prípadne sa vyskytnuvšie oprávnené sťažnosti súvisiace s uskutočnením výmeny boli čím skôr napravené.
Bezchybné uskutočnenie výmeny poverenou firmou je potrebné dať písomne
potvrdiť majiteľovi kachlí a tieto potvrdenia dať vidovať obecnému predstavenstvu
/mešťanostovi/.
V prípade, že majiteľ kachlí odmietne podpísať potvrdenie, overenie nahrádza  vidovanie  obecným predstavenstvom /mešťanostom/.
6. §
Toto moje nariadenie vstupuje do platnosti dňom vyhlásenia.
Za ministra:
[nečitateľný podpis]
štátny tajomník  
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
481.
950 Komíny.
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197

Žiadosť slovenských národovcov, kňazov Ferdinanda Jurigu a Floriána
Tománka adresovaná uhorskému ministrovi vnútra zo dňa 18. decembra 1917, v
ktorej jej autori ministra žiadajú o súhlas s organizovaním krajinskej zbierky určenej
na vybudovanie pomníka pre padlých slovenských vojakov a na výstavbu vojnového
sirotinca v Bratislave951
Veľavážený pán minister!
Milostivý pane!

Dolu podpísaný Ferdinand Juriga, krajinský poslanec, riaditeľ Záhorskej hospodárskej banky,952 rím. kat. kňaz, obyvateľ Vajnor, ako aj Florián Tománek, výkonný riaditeľ
Záhorskej hospodárskej banky, rím. kat. kňaz, redaktori Slovenských ľudových novín
v Bratislave touto poníženou žiadosťou predstupujú pred veľaváženého pána ministra,
nech im ráči dovoliť, aby mohli prostredníctvom Slovenských ľudových novín ako zberných hárkov celoštátne zbierať dobrovoľné dary na nasledovný cieľ:  
V Bratislave bude na pamiatku vo vojne hrdinsky padlých obyvateľov – vojakov so
slovenskou953 materinskou rečou vybudovaný pomník. Pokiaľ to suma, ktorú sa podarí
vyzbierať, dovolí, bude spojený so sirotincom, a s tým záväzkom, že 5 %, slovom päť percent, z vyzbieranej sumy bude odovzdaných na ciele spolku Uhorského červeného kríža
k rukám úradujúceho pána hlavného župana Bratislavskej župy.
Za vyzbieranú sumu ručí Záhorská hospodárska banka, účastinná spoločnosť a
zbierka sa ako patričnej vrchnosti, tak aj obecenstvu vykáže prostredníctvom týždenníka Slovenské ľudové noviny, vychádzajúceho v Bratislave. Postavením tohto pomníka
chceme vyzdvihnúť česť hrdinov padlých za vlasť a vďaku živých voči padlým, a takto
zušľachtiť vlasteneckého ducha obyvateľstva slovenskej národnosti; postavením sirotinca zas chceme zmierniť biedu žijúcich a vojnové ťarchy štátu, ktoré na to, v tomto
smere čakajú.
Ponížene žiadame o podporu tohto ušľachtilého cieľa a o povolenie tejto vlasteneckej a ľudomilnej zbierky na celom území štátu.954
Zostávame s poníženou úctou.
Dané v Bratislave 18. decembra 1917      

Ferdinand Juriga
[vlastnoručný podpis]
kraj. poslanec, kňaz.
Florián Tománek
[vlastnoručný podpis]
kňaz

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, fasc. 17834/1918.
951
952
953
954

Rukopis (atrament).
Uvedené v tvare: „Hegyentúli gazdasági bank“.
Uvedené v tvare „tót“.
Žiadosť národovcov bola úradne zamietnutá, projekt sa teda nerealizoval.
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198 Opis hlásenia o priebehu štrajku v továrni na súkno v Banskej Bystrici v marci
1918955

Opis
Od mestského policajného kapitána slob. kráľ. mesta Banská Bystrica 29/ 918 res.  
Prísne dôverné. Výlučne do vlastných rúk. Urodzený pán podžupan! Úctivo hlásim, že
v závode miestnej továrne na súkno a. s., nachádzajúcej sa pod vojenským dozorom,
približne 60 robotníčok niekoľko dní amerikanizovaním956 hatilo riadny chod podniku.
Napokon 23. marca t. r. v popol. hodinách spomínaných 60 robotníčok prerušilo prácu
a vstúpilo do štrajku. S cieľom lokalizovať ďalšie šírenie štrajku a zabrániť rozličným
deklaráciám a prípadnému dohovoru smerujúcemu k prerušeniu práce ďalších
robotníčok som sa dostavil na miesto. Kvôli ochrane továrenskej budovy a strojov
som továreň na súkno, na základe žiadosti adresovanej uh. kráľ. vlastibraneckému
posádkovému veliteľstvu, dal pod vojenskú stráž. Vojenská stráž zostáva na mieste
až do ďalšieho pokynu. Príčinou hromadného prerušenia práce je nespokojnosť
robotníčok so súčasnými mzdovými pomermi, ďalej drahota a nedostatok potravín.
Vedenie podniku už od augusta min. r. zdvihlo robotníčkam mzdu štyrikrát, pričom
posledne pred 1 – 2 týždňami robotníčkam takisto prisľúbilo vyššie mzdy. Vyššie mzdy
začnú platiť od budúceho týždňa. Okrem toho im bolo prisľúbené, že na území továrne
bude existovať spotrebné družstvo, ktoré sa zriadi na jar. Vedenie továrne okrem
tohto bude zaopatrovať robotníčky súknom. Amerikanizovanie prepukáva striedavo
v rozličných oddeleniach závodu a skôr medzi robotníčkami. Pravdepodobnou príčinou
tohto, doposiaľ nepoznaného agresívneho vystúpenia robotníčok je to, že počas
ranných a obedných pracovných prestávok majú kontakt s našimi vojnovými zajatcami
navrátivšími sa z ruského vojnového zajatia. Tí sú umiestnení vo vlastibraneckých
kasárňach. Rozprávajú im o zaopatrení v Rusku a podľa všetkého pravdepodobne pred
nimi hlásajú boľševické idey. S cieľom oznámenia mien našich zajatcov navrátivších sa
z ruského zajatia (z prípadu na prípad) a praktizovania intenzívnejšieho vojenského
dozoru nad bývalými zajatcami som sa dôvernou cestou obrátil už predtým na uh. kráľ.
vlast. posádkové veliteľstvo. Moja žiadosť však zostala bezvýslednou. Bolo by osožné,
keby uh. kráľ. vlast. posádkové veliteľstvo praktizovalo dozor nad bývalými vojnovými
zajatcami. Ďalej aby prekazilo ich rozptýleniu sa vo veľkých davoch v meste a dohliadlo
na to, aby, rozptýlení v okolí kasární, nemohli mať kontakt najmä s robotníkmi. Žiadam
Tvoju Urodzenosť, aby v tom smere ráčila podniknúť ďalšie potrebné kroky. Banská
Bystrica 23. marca 1918. Dr. Ede Schweng v . r. zástupca hlavného policajného kapitána.
Za správnosť opisu:
Banská Bystrica 25. marca 1918.
Za riaditeľa:
[nečitateľný podpis]
zapisovateľ
[odtlačok okrúhlej pečate Podžupanskej vrchnosti Zvolenskej župy v Banskej Bystrici]  

955 Strojopis.
956 V pôvodine „amerikázás“, čo znamená úmyselné spomaľovanie výroby.
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Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Podžupanské prezidiálne spisy, šk. 16.

199 Posádkové vlastibranecké veliteľstvo v Leviciach informuje 28. apríla 1918

o plánoch a realite výstavby pomníka a cintorína hrdinov, pričom v dokumente je
spomínaný neskorší známy architekt Friedrich Weinwurm957
Uh. kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo v Leviciach
Číslo 158
Háp. kt. 1918.
Uchovávanie pamiatky našich padlých spolubojovníkov
Na nariadenie oblastného veliteľstva č. 6016/eln. 1918
               Uh. kráľ. oblastnému veliteľstvu vlastibrany
Bratislava
Levice 28. apríla 1918

Oznamujem, že na hlavnom námestí mesta Levice je z verejnej zbierky naplánovaný pamätník, ktorý sa má postaviť na pamiatku hrdinov padlých al.[ebo] zomrelých
v priebehu vojny. V záujme toho vyvíja stálu činnosť sochárska komisia, pričom doposiaľ
disponuje sumou presahujúcou 34 000 korún. Pamätník bol svojho času aj naplánovaný
domobr. poručíkom Fridrichom Weinwurmom,958 ktorého dalo k dispozícii oblast.[né]
velit.[eľstvo], no jeho realizácia meškala preto, lebo komisia nedisponovala sumou potrebnou na krytie výdavkov. V blízkej budúcnosti sa plán dostane do štádia realizácie.
V súvislosti s tým ďalej oznamujem, že posádkové veliteľstvo vynakladá úsilie aj
na zriadenie „Cintorína hrdinov“. Ten, podľa plánu zaslaného vojenskému veliteľstvu
a schváleného, je vo výstavbe na ploche 1500 m□ a v priebehu krátkeho času bude
dokončený. Približne o týždeň sa môže udiať aj exhumácia. Práce a výzdobu, samozrejme, sťažuje tá okolnosť, že posádkové veliteľstvo nemá na tento cieľ potrebné financie.
Postavenie pomníka zostalo ako posledné, k čomu po zaobstaraní materiálu budem od
stavebného oddelenia oblastného veliteľstva žiadať vojenské osoby znalé stavebných
a sochárskych prác. Samotná socha „Modliaci sa husár“ bola už cestou vojenského veliteľstva objednaná, no pre ňu sa ešte plánuje postavenie kupolovitej dvorany.     
				
957 Strojopis.
958 Uvedený ako „Weinwurm Frigyes“.
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  [nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka    
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301, sign. 6016.

200 Dokument náhradného práporu 15. vlastibraneckého pešieho pluku v Trenčíne
z 29. apríla 1918 týkajúci sa uchovávania pamiatky padlých959

Uh. kráľ. 15. vlastibranecký náhradný prápor
Číslo 2 0 8 2
k. t. 1918.
Uchovávanie pamiatky padlých spolubojovníkov
Na nariadenie číslo 6016/eln. 1918
Uh. kráľ. vlastibranecké oblastné veliteľstvo
Trenčín 29-ho apríla 1918

BRATISLAVA

Na uvedené nariadenie hlásim, že doposiaľ boli vykonané nasledovné opatrenia:
1.

/ fotografie hrdinsky padlých spolubojovníkov, ktoré bolo možné zaobstarať,
sa získali, pričom doteraz bolo namaľovaných 60 portrétov960 a štyri obrazy sú
v štádiu maľovania, –

2.

/ fotografie hrdinsky padlých z mužstva boli takisto zaobstarané od príbuzných
a v súčasnosti budú umiestnené do dekoratívneho albumu; -

3.

/ do takej miery, ako to bolo možné, sú pripravené fotografické zábery
z významnejších aktivít pluku a náhr. práp. a sú takisto k dispozícii pre múzeum,
ktoré bude existovať; -

4.

/ samotné múzeum nebolo možné zriadiť kvôli nedostatku takej zodpovedajúcej
miestnosti; - bude ho možné zodpovedajúco umiestniť iba do plánových [rukou
dopísané slovo: nových] kasární; - doteraz je veľká časť hotových obrazov
dočasne umiestnená v dôstojníckej jedálni; - ďalšie muzeálne predmety sú
zase v opatere G. H.961 a npor. Röhrbock[a], ktorý je poverený napísaním dejín
pluku; -

5.

/   v roku 1916 bol do trenčianskej hradnej skaly vytvorený tesaný reliéf na
zvečnenie pamiatky padlých hrdinských spolubojovníkov. Fotografia pamätníka
bola svojho času  predložená oblastnému veliteľstvu; -

6.

hroby v Trenčíne pochovaných spolubojovníkov boli na vojenskom cintoríne

959 Strojopis.
960 Z formulácie vyplýva, že obrazy boli namaľované podľa fotografií. K takejto akcii došlo aj pri
iných vojenských jednotkách.
961 Ide o skratku hospodárskeho úradu – „gazdasági hivatal“.
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v dolnom meste dané do poriadku. Hroby majú neprestajnú starostlivosť
a každý rok na sviatok zosnulých sú ozdobované; 7.

v prospech vdov a sirôt po padlých spolubojovníkov bol pri 15. vlastibraneckom
náhradnom prápore založený fond, ktorý v súčasnosti disponuje majetkovou
hodnotou 145 176 K. 99 halierov.-962
[nečitateľný podpis]
veliteľ náhradného práporu     

Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301.  

201

Dokument náhradného práporu 14. vlastibraneckého pešieho pluku v Nitre
z 29. apríla 1918 týkajúci sa identického predmetu (uchovávania pamiatky padlých)963
Uh. kráľ. 14. vlastibranecký náhradný prápor

Plukovná historická skupina

Múzeum hrdinov
E. Cs.964 29.
1918
                             Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
							B R A T I S L A V A
Nitra 29-ho apríla 1918.
V spojitosti s nariadením oblastného veliteľstva 6016/eln. 1918 oznamujem,
že vo veci „Uchovávania pamiatky našich padlých spolubojovníkov“ pod číslom 9232/
eln., ako aj, vyplývajúc z nariadenia publikovaného pod názvom „Múzeum hrdinov“ pod
číslom 941/eln. dôverné, oblastného veliteľského rozkazu číslo 5  z roku 1916, s cieľom
pietneho uchovania pamiatky našich slávnych padlých boli pri uvedenom náhradnom
prápore doposiaľ vykonané nasledujúce opatrenia:
1.

Doposiaľ sa zhotovilo 52 pekných umeleckých kresieb ceruzou hrdinsky
padlých dôstojníkov a dôstojníkov – ašpirantov. – Z týchto obrazov 40 ks.
v ozdobnom ráme, zaopatrených zodpovedajúcimi údajmi, zdobí steny
dôstojníckej jedálne. – Kreslenie týchto obrazov je stále v procese. –

2.

Strážiť pamiatku padlých hrdinov sú takisto povolané dve ozdobné
mramorové tabule, spomedzi ktorých jedna je v stene dôstojníckej
jedálne, druhá bola umiestnená na stenu kasárenskej chodby. –

962 Uvedené v tvare „fillér“.
963 Strojopis.
964 Ide o rukou dopísanú skratku „Ezredtörténelmi csoport“, teda Plukovná historická skupina.
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3.

Menoslov vyznamenaných [rukou doplnená spojka: a] pochválených
dôstojníkov /: dôstojníkov – ašpirantov:/, respektíve mužstva bol  presne
zostavený, rovnako ako menoslov hrdinsky padlých. –  Umiestnenie týchto
menoslovov na zvláštne ozdobné tabule sa však ešte neuskutočnilo, keďže
z dôverných oblastných veliteľských rozkazov, ktoré tieto obsahujú /: pozri
posledný odsek prvého bodu oblastného rozkazu číslo 9232/eln. 1915:/,
k náhradnému práporu zatiaľ prišiel len 7. oblastný rozkaz.

4.

Pamätník v takej forme, na ktorom by boli bývali zvečnené všetky mená
hrdinsky padlých doplňovacej oblasti, v Nitre a v doplňovacej oblasti ešte
nevznikol. Napriek tomu však sochár, čatár Sándor Finta965 pripravuje
dekoratívnu sochu honvéda, ktorú neskôr postaví v Nitre na ostrove.[?]966
plk. Deisler
[vlastnoručný podpis]
         Z[ástupca] veliteľa pre verejnú správu   

Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301.

202

Hlavný župan Bratislavskej župy a vládny komisár žiada 22. mája 1918
podžupana Oravskej župy v Dolnom Kubíne o aktívnu pomoc a iniciatívne konanie
podriadených úradov pri raziách na vojenských zbehov967
Hlavný župan Bratislavskej župy a slob. kráľ. mesta Bratislava
Uh. kráľ. vládny komisár pre zásobovanie obyvateľstva potravinami
BRATISLAVA968
________________________________________________________________
Číslo: 242/918 biz.969
			D ô v e r n é!
		Výlučne do vlastných rúk!
Pánovi podžupanovi
Dolný Kubín
965 Bližšie informácie k osobe tohto umelca pozri: Magyar életrajzi lexikon, első kötet, A – K, Budapest : Akadémiai kiadó 1967, s. 513.  
966 Presná lokalizácia uvedeného ostrova predbežne nebola realizovaná.
967 Strojopis.
968 Hlavička na úradnom tlačive.
969 „Dôverné“. Z maďarského jazyka „bizalmas“.
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V súvislosti s mne adresovaným prípisom vojenského veliteľstva v Bratislave v kópii
zasielam a970 vyzývam Tvoju Ctihodnosť, aby ráčila podriadené vrchnosti inštruovať,
nech s najväčšou ochotou plnia im adresované žiadosti zo strany vojenského posádkového veliteľa, respektíve vojenskej polície vo veci vyslania asistencie pri uskutočňovaní
prípadných razií.
Zároveň nech sa [podriadené úrady] aj iniciatívnym konaním vo vlastnej kompetencii usilujú dosiahnuť chytanie vojenských zbehov nachádzajúcich sa v zázemnej časti
štátu v mimoriadne veľkom množstve.
Bratislava 22. mája 1918.
							[nečitateľný podpis]
uh. kráľ. vládny komisár, hlavný župan
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Oravská župa II, šk. 503, sign. 3178.

203 Prepis telegramu vojenského vedúceho továrne na náboje v Bratislave o situácii
v podniku a o štrajku robotníkov v továrni na káble z 22. júna 1918 adresovaného
Vojenskému veliteľstvu v Bratislave971

C. a k. vojenské veliteľstvo Bratislava
Od: Vojenský veliteľ továrne na náboje Bratislava
Text: Na Präs. č. 750/ G. f. a. z [roku] 1918 hlásim, že robotníci továrne na káble a. s.
Bratislava zastavili kvôli politickému štrajku prácu predpoludním o 11. hod. V továrni na
náboje G. Roth a. s. je nateraz pokoj.
Stot. jazd.972 Andor
							
VHA Bratislava, f. 5. KK, šk. 434.

204

Hlásenie veliteľa náhradného práporu bratislavského 13. vlastibraneckého
pešieho pluku podplukovníka Sándora Leölkesa o aktivitách súvisiacich s prípravou
vydania dejín pluku z 27. júna 1918973
Veliteľstvo uh. kráľ. 13. vlastibraneckého náhradného práporu.
číslo 2400.
kt. 1918
970
971
972
973

Prečiarknuté rukou.
Strojopis.
V dokumente uvedené ako „Rittm.“, teda „Rittmeister“ (stotník jazdectva).
Strojopis.
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Napísanie dejín pluku.
Na nariadenie č. 4662/eln. 1918 t.[ohto] r.[oku]
Uh. kráľ. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
							 B r a t i s l a v a
Bratislava 27-ho júna roku 1918.
Na nariadenie s vyššie uvedeným číslom hlásim nižšie uvedené údaje:
Dejiny 13. vlastibraneckého pešieho pluku, 307. vlastibraneckého pešieho pluku
a 13. domobraneckého pešieho pluku sú naplánované tak, aby si ich mohol ľahko zaobstarať každý jeden člen príslušného pluku.
Kvôli tomuto cieľu budú, podľa možnosti, stanovené dve minimálne ceny tak, aby si
ich mohol dovoliť zaplatiť aj ten najchudobnejší príslušník pluku.
Vonkajší vzhľad kníh o dejinách pluku, jednak samotný obal, potom ďalej vnútri sa
nachádzajúce dekorácie, početné kresby, karikatúry, fotografické zábery, farebné tlačené maľby, náčrty, papierový materiál a tlač samotnej knihy príde na pomerne veľkú
sumu, pretože cieľom je, aby sa dejiny pluku stali najskvostnejšou a najmilšou knižkou
každého jedného jeho príslušníka.
Napriek vyššie uvedenému sa [táto] najskvostnejšia kniha potom za lacný peniaz dostane do vlastníctva každého človeka aj so zodpovedajúcim propagandistickým
uvedením.
Peňažná suma  plynúca propagandy bude kryť všetky náklady na zhotovenie diela.
Príjem pochádzajúci zo samotného predaja knihy bude neskôr možné použiť na navýšenie plukovných fondov.
Propaganda je vo všeobecnosti organizovaná nasledovne:
Propaganda pozostáva z dvoch častí:
1./ Distribúcia diela;
2./ Prvotné zaistenie, respektíve zaobstaranie nákladov na zhotovenie diela.
ad 1./ Keďže pluky sú zostavené skoro z každej župy krajiny, propaganda sa rozširuje
na celý štát. Je treba, aby každé mesto, obec, ktoré dali plukom vojaka, vedeli, že sa pripravujú plukovné dejiny. Mestské zastupiteľské zbory, podžupanské úrady, obce, kňazi,
učitelia jednotlivo prispejú s cieľom propagácie diela. Podobne aj hlavné riaditeľstvá
škôl, školské inšpektoráty, cirkevné vrchnosti [prispejú] jednak nákupom diela a potom
aj formou zodpovedajúceho nabádania a inštruovania vzťahujúceho sa na propagáciu diela prostredníctvom ich podriadených. Banky, peňažné ústavy, spolky, družstvá,
kasína, priemyselné podniky miest, obcí a konečne aj občania miest a obcí [prispejú]
formou kúpy diela.
Keďže rozsah diel [?],974 v dôsledku toho ich náklady predbežne nie sú stanovené,
respektíve kalkuláciu nie je možné zostaviť – udeje sa predbežne len poukázanie na
974 Chýbajúce slovo.
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približnú ceny knihy, pričom vo všetkých výzvach sa zdôrazní, že pri jej konečnom stanovení je potrebný väčší alebo menší príspevok. Je pravdepodobne možné, že dielo sa
minie pri 13. vlastibraneckom pešom pluku v 10. 000, pri 307. peš. pluku v pribl. 6000,
pri 13. domobraneckom pešom pluku tiež pribl. v 6000 výtlačkoch.
ad 2./ zo strany veliteľstva náhradného práporu ohľadom krytia trov na vytvorenie
všetkých troch plukovných dejín – pre prípad, keby sa prejavila potreba navýšenia a rozšírenia dobročinných fondov náhradného práporu – sa plánovito vyžadujú nasledovné
propagandistické nástroje:
A./ V LETNÝCH A JESENNÝCH MESIACOCH:
20-ho júla: hudobný olovrant a výlet do Deutschaltenburg[u] a späť na osobnej lodi D.
G. T.,975
4-ho a 5-ho júla: veľkolepé ľudové slávnosti v háji976 spojené so slávnosťami Dunaja,
20-ho augusta: záhradná slávnosť v horskom parku,
8-ho septembra: čaj o ½ 6-hodine v kaviarni „Udvorka“ /: v háji:/,          
5-ho októbra: Koncert v mestskom divadle /: na spôsob „Daliás Idők“:/,977
B./ V ZIMNÝCH MESIACOCH:
9-ho novembra: Prednáškový večierok vo vojenskom kasíne,
13-ho, 14-ho a 15-ho decembra: vianočný trh vo veľkej sále župného domu,
31-ho decembra: Silvestrovský večierok s tombolou vo veľkej sále župného domu.
C. Aby široká verejnosť a uhorská mládež978 získala cestou bezprostrednej skúsenosti vedomie o jednotlivých fázach veľkej vojny a o slávnych bojoch tých plukov, v ktorých
ich príbuzní sebe a svojim rodinám získali slávu, v Bratislave, ako aj v ďalších mestách
doplňovacej oblasti jednotlivých plukov [?]979 konanie pôsobivých predstavení Uránia
s premietanými obrazmi.
D. Vo veľkej miere bude prebiehať starostlivosť, aby sa cestou tlače neprestajne
čulo udržiaval záujem občianskeho obyvateľstva obcí a miest doplňovacej oblasti jednotlivých plukov o veci dejín pluku.
Prosím oblastné veliteľstvo, aby moje hlásenie zobralo na vedomie.
pplk. Leölkes
[vlastnoručný podpis]
veliteľ náhradného práporu
975
976
977
978
979

DGT – „Duna Gőzhajózási Társaság“ (Dunajská paroplavebná spoločnosť).
V Petržalke.
Ide o maďarské umelecké (hudobné) dielo.
Preložiteľné aj ako „maďarská mládež“.
Opätovne chýbajúci slovesný tvar.
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Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 293.

205

Hlavný župan Šarišskej župy 24. júla 1918 informuje o údajných sabotážnych
plánoch rakúsko-uhorských navrátilcov z ruského zajatia s cieľom ukončenia
vojnového konfliktu980
					Od hlavného župana Šarišskej župy
číslo 93/eln. 1918
Hlavným slúžnym 7 okresov a policajným kapitánom 3 slob. kráľ. miest.
Podľa dôverného zistenia mala byť medzi vojnovými zajatcami vracajúcimi sa
z Ruska uzavretá dohoda v tom zmysle, že v prípade svojho zaradenia na žatevné práce
obilie podpália, pretože učiniť vojne koniec je podľa nich možné len takýmto spôsobom.
Preto vyzývam, aby [Váš] úrad na túto okolnosť súrne a dôkladne upriamil pozornosť všetkých obecných predstavenstiev nachádzajúcich sa na jeho území. Tie treba
najpodrobnejšie inštruovať ohľadom dozoru s tým, aby sa, popri ťarche  zodpovednosti
[za žatvu], pre prípad eventuálneho požiaru jednak pri žacích prácach ako aj pri mlatbe,
postarali aj o dostatočný počet pohotovostných hasiacich súprav a o priebežné vyskúšanie ich funkčnosti. Zároveň však treba majiteľov statkov takisto upozorniť na bedlivý
dozor a na okamžité vykonanie opatrení ohľadom patričného stráženia ich, ako nezožatého, tak zožatého, zhromaždeného a aj zvezeného obilia.     
Prešov 24. júla 1918  
hlavný župan
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Prešov, f. Šarišská župa, Podžupan, šk. 10.

206

Z poslednej výročnej správy ľudovej a priemyselnej učňovskej školy Továrne na
železné platne vo Zvolene (Spoločnosti C. a k. slob. továrne na železo a plech „Unió“)
za školsky rok 1917 – 1918981
Ľudová osnovná škola Továrne na železné platne vo Zvolene „Unió“
A)
Dejiny školského roku 1917 – 1918 v ľudovej oblastnej škole
Informuje: Sándor Lengyel  
980 Strojopis.
981 Tlačovina.

301

PrameneIVI.indd 301

11/14/16 10:02 PM

Škola fabrickej kolónie dosiahla v uplynulom školskom roku 11. výročie svojho
pôsobenia.
Školský rok 1917 – 1918 sme po riadne uskutočnených zápisoch otvorili 5. septembra slávnostnou svätou omšou. Vyučovanie sme začali 6. septembra a pokračovali sme
bez prerušenia až do záverečných skúšok.
Zdravotný stav našich žiakov nebol úplne bezproblémový, nakoľko v druhej polovici
februára sa sporadicky vyskytla epidémia osýpok. Táto okolnosť zvyšovala počet vymeškaní zo školy a hatila riadny chod výučby.
Na správaní a usilovnosti žiakov bolo cítiť zvyšujúci sa nepriaznivý vplyv 4 roky trvajúcej vojny, a to predovšetkým u tých detí, ktorých otec odišiel do vojny.
Prehľad študijných výsledkov nižšie obsahuje štatistický prehľad uvedený pod
bodom D.
Predpísané vlastenecké sviatky sme vždy začali návštevou kostola.
Zásluhou spoločnosti sme pri príležitosti slávnosti vianočného stromčeka zaopatrili
7 polosirôt obuvou a teplým oblečením.
Žiaci aj v uplynulom školskom roku preukázali vlastenecký cit a dobročinné cnosti;
menovite:
Na starostlivosť o hroby našich padlých hrdinov zozbierali sumu 12, 58 korún, na
zaobstaranie vianočných darčekov pre našich vojakov nasadených v bojoch v roku 1917
25, 36 korún, na ochranu dievčat – vojnových sirôt pri príležitosti osláv narodenín Jej
Výsosti kráľovnej Zity 18, 70 korún a napokon na zmiernenie materiálnej situácie našich
navrátivších sa zajatcov 40 korún.
Novšie školské prírastky: zarámovaný portrét Jeho Výsosti uhorského kráľa do obidvoch tried, jeden Klinec na vojnovú zástavu,982 ako aj „Vojnová A B C“, vydaná vojnovým
podporným úradom ministerstva vlastibrany.
Žiaci školy patriacej spoločnosti boli oslobodení od platenia školného. Okrem toho
siroty a deti s ťažkým osudom, ako aj deti, ktorých príbuzní sú na fronte dostali zdarma
učebnice a písacie potreby. Takéto úľavy dostalo 35 žiakov, pričom hodnota im rozdelených učebných pomôcok je 379, 88 korún.
Usilovní žiaci a žiaci s výborným správaním boli spoločnosťou, ktorá školu prevádzkuje, obdarovaní. K dispozícii sme mali ešte sumu 30 korún, ktorú rok čo rok poukazuje
miestny spevácky a hudobný spolok na ocenenie tých žiakov slovenskej983 reči, ktorí si
najúspešnejšie osvojujú maďarskú reč [!]. Ďalej banský radca Lívius Maderspach oferoval ako odmenu pre najlepšie sa správajúceho žiaka školy sumu 10 korún.     
25. apríla Rezső Szokolszky, pán kráľ. školský inšpektor Zvolenskej župy, úradne navštívil našu školu.
Naša mládežnícka knižnica nateraz obsahuje 289 zväzkov.
Školský rok sme zakľúčili 18. a 19. júna záverečnými skúškami a 22. júna sme našich
982 „Hadi Zászlószög“.
983 Uvedené v tvare „tót“.
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žiakov odviedli k ďakovnej bohoslužbe.
[...]
Učňovská priemyselná škola Továrne na železné platne „Unió“ vo Zvolene
Vzhľadom na tú skutočnosť, že 1. augusta 1914 väčšina dielenských pomocníkov
narukovala k armáde a odvtedy bojuje na fronte, pričom továreň zas vyrába poväčšine
materiál slúžiaci vojnovým účelom, sú učni vo fabrike nevyhnutne potrební. V zmysle
nariadenia pána uh. kráľ. ministra náboženstva a školstva vydaného pod 83957/VII/e
v roku 1915 nebolo možné učňovskú priemyselnú školu v školskom roku 1917 – 1918
otvoriť.
Preklad z maďarského jazyka
Az „Unió“ cs. és kir. szab. vas- és bádoggyár-társaság, Zólyomi lemezgyára, Elemi nép- és
iparostanonc-iskolájának értesítője. Zólyom : Nádosy 1918, s. 3 – 7.
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Veliteľstvo sočskej armády 26. augusta 1918 informuje o klebetách súvisiacich
s vojnovou pôžičkou v Trenčianskej župe984
Veliteľstvo c. a k. Sočskej armády /oddel. gšt. /

U z a t v o r e n é !

Na. č. 609.
Falošné klebety o
vojnovej pôžičke.
P o d ľ a      r o z d e ľ o v n í k a !
Poľná pošta 381, 26. augusta 1918.
Na ev. č. 24.500 Náčelníka generálneho štábu VVA985 z 19. 8. 1918.
Podľa správy k. uhorského MV986 informoval podžupan Trenčianskej župy prostredníctvom kráľ. uhor. vlastibraneckého oblastného veliteľstva Bratislava, že sa medzi
obyvateľstvom tejto župy rozšírila klebeta, že sa prostredníctvom upísania vojnovej pôžičky predĺži vojna.
Táto klebeta mala na jednej strane vzniknúť od mužstva armády v p.987 zdržiavajúceho sa na dovolenke, na druhej strane majú títo vojaci na fronte ich rodinným
984
985
986
987

Strojopis.
Vrchné veliteľstvo armády. V dokumente uvedené ako „AOK“.
Ministerstvo vlastibrany. V dokumente uvedené ako „LVM“.
V poli. V dokumente uvedené v tvare „i. F“.

303

PrameneIVI.indd 303

11/14/16 10:02 PM

príslušníkom zakazovať upisovanie vojnovej pôžičky prostredníctvom pohľadníc.
Veliteľstvá a inštitúcie poverené cenzúrou poľnej pošty boli adekvátnou formou
poučené venovať pozornosť korešpondencii podriadeného mužstva aj v tomto ohľade.
Dostane: všetky podriadené zbory, divízie, veliteľstvo úseku Terst a veliteľ pochodových formácií c. a k. S[očskej] a[rmády].
Za veliteľa:
          plk. Körner
[vlastnoručný podpis]
Z nemeckého jazyka preložila: J. Z.
Zdroj: ÖSA – KA, f. NFA, 11. Armee, šk. 592.
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Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Senec za mesiac august 1918
adresované podžupanovi Bratislavskej župy988
		Od hlavného slúžneho seneckého okresu Bratislavskej župy
Číslo  5943/ 1918
Predmet: Hlásenie za mesiac august 1918.
Pán podžupan!
Oznamujem, že v mesiaci august t. roku sa významnejšie udalosti nevyskytli.
Počasie bolo nepriaznivé a veľa dažďa malo nepriaznivý vplyv najmä na mlatobné
práce.
Preberanie obilia je v procese, ale kvôli oneskorenému konaniu mlatby postupuje
pomaly.
Mesačný výkaz o škodách spôsobených ohňom prikladám.
Senec 2. september 1918
1 kus príl.[oh]989                               

[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny  

Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 20807, inv. č. 2024.
988 Hlásenie je napísané rukou, atramentom na úradnom tlačive. Na zadnej strane dokumentu je
odtlačok pečate o zaevidovaní dokumentu na úrade bratislavského podžupana.
989 Dokument v prílohe obsahuje finančný odhad škôd spôsobených ohňom pri požiari v Čataji.
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Periodické hlásenie Hospodárskeho inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši
o poľnohospodárskej situácii v regióne zo dňa 4. septembra 1918990
HOSPODÁRSKY
LIPTOVSKÝ

INŠPEKTORÁT
MIKULÁŠ

číslo 284/1918991
Ctený verejno-správny výbor!
Dolu podpísaný, mám tú česť hlásiť nasledovné. Vytrvalé a veľké lejaky trvajúce
v priebehu posledných týždňov veľmi sťažovali a spomaľovali žatevné a zvážacie práce.
Lejaky spôsobili klíčenie už v stavoch a krížoch sa nachádzajúceho obilia. Mláťacie práce
v dôsledku nedostatku uhlia nemôžu pokračovať, takže na mnohých miestach sú gazdovia nútení siahnuť po ručnej mlatbe. Podľa posledne došlých hlásení je priemerná úroda
pšenice 4 – 5 mm na k.[atastrálne] jutro, 6 – 7 mm na veľkostatku. Klas raže bol riedkeho
zrna, zrná v dôsledku dažďov zhnedli a vyklíčili, jej slama je veľká, priemer zrna v úrode
4, 4 mm, jej kvalita je slabá. Pomerne sa na väčšine miest najlepšie darilo jačmeňu, priemer úrody je 5 mm na k.[atastrálne] jutro. Úroda ovsa je slabá, na mnohých miestach
sa ho nedostane dokonca ani ako osiva, jeho slama je veľmi nízka, úroda zrna nebude
väčšia ako 1 – 1 ½ mm.
Hoci dážď zemiakom sprvoti pomohol, v dôsledku prílišnej vlhkosti spôsobil, že obzvlášť na ťažkých pôdach sa začali kaziť. Naša úroda zemiakov teraz už závisí od toho,
kedy nastanú jesenné mrazy, lebo zemiaky, ktoré vo svojom vývine zaostali, sú len teraz
v kvete a je obava, že nedokážu dorásť. Vzhľadom na priemer úrody je výhľad 20 – 40
mm.
Záhradná zelenina sa v dôsledku chladného počasia oneskorila, len kapusta sľubuje
veľmi peknú a hojnú úrodu. Na lúkach bude celkom pekná úroda otavy, ktorá ako-tak
nahradí slabú prvú kosbu. Pasienky sú dobré a keď bude priaznivá jeseň, ich spásaním
sa nahradí množstvo krmoviny.      
Pri príležitosti posledných rekvirácií boli ponajviac odovzdávané kravy, čo bude znamenať pokles stavu rožného statku.
V posledných rokoch odpadnuvšie revízie plemenníkov sa budú konať v priebehu
tohto roka a už aj prebiehajú. Pri týchto revíziách je hlavným cieľom to, aby jednotlivé obce boli prinútené držať potrebných plemenníkov, hoci ich zaobstaranie narazí na
množstvo ťažkostí kvôli nedostatku zodpovedajúceho materiálu a mimoriadne veľkej
cene.
V Liptovskom Mikuláši 4. septembra 1918.
							Zoltán Frasanelli
[vlastnoručný podpis]
uh. kráľ. hosp. inšpektor                       
990 Strojopis.
991 Počínajúc číslom spisu je hlásenie napísané rukou, atramentom.
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Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Verejno-správny výbor Liptovskej župy, šk. 132.
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Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Galanta za mesiac august 1918
adresované podžupanovi Bratislavskej župy992
Od hlavného slúžneho galantského okresu Bratislavskej župy
Číslo 7116/1918
Predmet: Hlásenie o udalostiach za mesiac august
Pánovi podžupanovi.
B R A T I S L A V A.
Mám tú česť predostrieť moje nasledovné hlásenie o udalostiach za mesiac august:
Na úseku poriadkovej polície sa významnejšia udalosť nevyskytla. Mlatobné práce
v dôsledku nedostatku uhlia postupujú dopredu pomaly. Preberanie obilia je v procese.
Infekčné choroby, obzvlášť úplavica a brušný týfus sa vyskytujú sporadicky, španielska nádcha frekventovane.
Zdravotný stav zvierat je dobrý.
Štátne cesty uspokojivé.
Výkaz o požiaroch predložím neskôr.
Galanta 5. septembra 1918  

[nečitateľný podpis]
hlavný slúžny

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislavská I, Podžupan, sign. 20807, inv. č. 2024.

992 Hlásenie bolo vytvorené písacím strojom na úradnom tlačive. Na zadnej strane dokumentu je
odtlačok pečate o zaevidovaní dokumentu na úrade bratislavského podžupana.  
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211 Periodické hlásenie mešťanostu Trnavy z 8. septembra 1918 adresované
podžupanovi Bratislavskej župy993

Od mešťanostu slob. kráľ. mesta Trnava
Číslo 10 763/ 1918.
P Á N O V I  P O D Ž U P A N O V I
							B R A T I S L A V A
Ohľadom mesiaca augusta roku 1918 oznamujem, že:
Požiar sa nevyskytol, negatívne hlásenie o tom bolo zároveň zaslané ústrednému
štatistickému úradu.
K spáchaniu priestupkov došlo v 103 prípadoch, a tie sa delia nasledovne:994 bezdôvodné predražovanie 14, cestovanie bez legitimácie 9,995 nezákonná kúpa múky
a obilia 10, falšovanie mlieka 8, [priestupky] proti trhovému poriadku 21, [priestupky]
proti obchodnému poriadku 4, [priestupky] proti obecnému zdraviu a obecnej čistote 4,
[priestupky v kompetencii] poľného strážnika 14,996 veterinárne 3, žobranie a potulka 3,
rušenie pokoja 2, [priestupky] proti telesnému zdraviu 2, priemyselné 2, [priestupky v
kompetencii] čeľadného strážnika 2,997 menšie zmiešané [priestupky] 5.  
Na úseku verejnej bezpečnosti okrem jednotlivých menších krádeží boli miestnymi
mladistvými spáchané dve vlámania.
Na svoje miesto príslušnosti 3, prechodné 4 osoby boli odvedené postrkom.
Čistenie ulíc, námestí, uličiek a kanálov, ich dezinfekcia, takisto odvoz domového
smetia boli vykonané bez zádrheľov.
Bola vykonaná kontrola psov, dva psy boli umiestnené do pozorovacej stanice.
Trhoví predavači, obchodníci s potravinami, údenári, pekári, obchodníci s mliekom
alebo potravinami a starinári boli neprestajne kontrolovaní, voči previnilcom proti tomuto bolo začaté pokračovanie.  
Závažia, dĺžkové miery a miery [všeobecne] boli tiež podrobované kontrole.
Pri vykonanej revízii pokladníc sa námietka nevyskytla.
993 Hlásenie bolo vytvorené na písacom stroji. Na zadnej strane listu sa okrem vlastnoručného podpisu mešťanostu nachádza aj odtlačok úradnej pečate mesta. Okrem toho je na zadnej strane
prítomný aj odtlačok pečate podžupana týkajúci sa zaevidovania spisu.  
994 Namiesto dvojbodky je v dokumente použitá čiarka.
995 Výraz „igazolvány“ je možné preložiť aj ako potvrdenie.
996 „mezőrendőri“.
997 „cselédrendőri“.
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Trnava 8-ho septembra roku 1918
Dr. Francisci
[vlastnoručný podpis]
mešťanosta
[odtlačok okrúhlej pečiatky]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislavská I, Podžupan, sign. 20807, inv. č. 2024.
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Správa kráľovskej prokuratúry v Budapešti o československom hnutí v Kyjeve
z 12. septembra 1918 adresovaná hlavnému županovi Liptovskej župy Egonovi
Rakovszkému,998 v ktorej jej odosielateľ opätovne žiada o zistenie majetkových
pomerov Jána Jančeka z Ružomberka999
Od budapeštianskej kráľ. prokuratúry
Ad č. 73799
k. ü.1000 1918
Komisia tretieho česko-slovenského1001 národného zasadnutia v Kyjeve v mesiaci
máj 1917 vydala pre v Rusku sa zdržiavajúce osoby so slovenskou materskou rečou,
v prvom rade pre našich vojakov, ktorí padli do zajatia, výzvu pod názvom „Čo máme
robiť“ opatrenú dvadsiatimi podpismi. V nej ich vyzýva, aby v záujme existencie nezávislého česko-slovenského štátu vstúpili do česko-slovenskej armády pôsobiacej
spolu s armádou bojujúcou proti nám, respektíve nech vojnovou prácou alebo iným
spôsobom podporujú armádu bojujúcu proti nám v záujme existencie nezávislého česko-slovenského štátu.
Čin uhorských štátnych občanov podpisujúcich výzvu popri tom, že vykazuje znaky
trestného činu definovaného v paragrafe 327 vojenského trestného zákonníka, napĺňa
998 Československé bezpečnostné orgány v roku 1936 charakterizovali osobnosť a aktivity Egona Rakovszkého po prvej svetovej vojne nasledovne: „Hlásím, že Egon Rakovszky, maďarský vojenský
[prečiarknuté rukou, ceruzou] podplukovník v. v. vlastní v obci Lipt. Štiavnica, okr. Ružomberok
velkostatek a často sem dojíždí. Týž je rozený 5./ 5. 1885 v Bratislavě, maďarský státní občan
a bydlí v Gödölö [správne Gödölő] v Maďarsku. Za světové války byl krátkou dobu županem
v Lipt. Sv. Mikuláš. [...] Egon Rakovský při státním převratě odešel do Maďarska, byl tam prý
zemským velitelem hřebčinců a nyní jako poplukovník je již asi 4 léta v. v. [...] U Egona Rakovszkého při jeho zájezdech do Lipt. Štiavnice jsme nepozorovali, že by se stýkal s podezřelými lidmi.
Dochází k svému nájemci [...] a nejvíce se toulá po svých rozsáhlých lesích v katastru obce Lipt.
Štiavnice, za myslivostí a snad dohlíží na lesní hospodářství. Obyčejně bydlívá v hotelu Grand
v Ružomberku.[...]“. Bližšie pozri: VHA Bratislava, Četnická stanice Ružomberok, okres Ružomberok, Čís. jedn. 480 dův. / 36., f. ZVV Bratislava, Spravodajské, šk. 453.
999 Strojopis.
1000 „Királyi ügyészség“, teda kráľovská prokuratúra.
1001 Uvedené v tvare „cseh-tót“.
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aj podstatu trestného činu velezrady definovaného v odsekoch 4 a 5 § 144 Tz1002 a urážky panovníka definovaného v odseku 3 § 127 Tz.
Na majetok uhorských štátnych občanov, ktorí podpísali výzvu, sa teda aj ako dôvodné vzťahuje iniciovanie zátvoru opísaného v § 1 zák. čl. XVIII z roku 1915.
S cieľom zaslania údajov týkajúcich sa majetkových pomerov továrnika Jána Jančeka
som doposiaľ pri šiestich príležitostiach pod /: 91838/917 – 22844/918-ad. 30 585/918
– 39738/918 – 61289/918 a 73799/918 k.ü. poslal prípis ružomberskému mešťanostovi,
no napriek tomu som požadované údaje doposiaľ nedostal.
Žiadam Tvoju Jasnosť, aby ružomberského mešťanostu ráčila upovedomiť ohľadom
súrneho zaslania požadovaných údajov.
V Budapešti 12. septembra 1918
                                                                                          [nečitateľný podpis]  
[okrúhla pečiatka Uhorskej kráľovskej prokuratúry]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Župa liptovská, Hlavný župan, šk. 105 (1548).
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Oznámenie o ukončení štrajku v konfekčnom oddelení národných textilných
závodov v Bratislave zo dňa 19. septembra 1918 adresované Vojenskému veliteľstvu
v Bratislave1003
Hlavný župan Bratislavskej župy a slob. kráľ. mesta Bratislava
Uh. kráľ. Vládny komisár disponujúci  PrávOmocami verejného zásobovania 
potravinami a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti občanov podľa 
zák. čl. LXIII z roku 1912

B r a t i s l a v a1004
______________________________________________________________________
Číslo: 18870/ 918
Vojenské veliteľstvo
Bratislava.
Na číslo 23039 oznamujem, že po čiastočnom uspokojení mzdových požiadaviek
robotníčok konfekčného oddelenia bratislavských národných textilných závodov, dnes
1002 Trestného zákonníka.
1003 Strojopis.
1004 Tlačená hlavička doplnená o uhorský erb.
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robotníci nastúpili [do práce].
Bratislava 19. sept. 1918.
Za uh. kráľ. vládneho komisára
[nečitateľný podpis]
Zástupca uh. kráľ. vládneho komisára.
[poznámky a odtlačky pečatí administrácie spisu, vrátane spravodajského dôstojníka]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, 5. KK, šk. 434, sign. 1918 Präs. 57 – 2 – 48 – 5.
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Obežník uhorského kráľovského ministra vlastibrany číslo 24 514 z 28.
septembra 1918 týkajúci sa spoluúčasti vojska na zbere bukvíc a žaluďov ako náhradnej
potravinovej komodity1005
Uhorský kráľovský minister vlastibrany  
Číslo 24 514
eln. Poľnohospodárske B. oddelenie 1918
Spolupráca vojenských pracovných síl
pri zbere bukvíc (žaluďov)

Obežník
V dôsledku súčasného nepriaznivého stavu úrody naráža dodávanie potrebnej
masti pre zázemnú časť štátu a pre bojovo nasadenú armádu, spolu so sťaženým výkrmom ošípaných, na čoraz väčšie ťažkosti. Takže musíme do určitej miery eventuálne
uvažovať aj nad vhodným nahradením tohto potravinového článku.
V prvom rade tak je ako náhrada vhodný plod buka a duba (bukvica a žaluď),1006
z ktorého je podľa odborných náhľadov možné umelou cestou získať chutný omastok,
ktorý je znamenite vhodný na výživu obyvateľstva. [!]
Čo sa týka výnosu veci, nech slúži pre informáciu, že z 1000 vagónov bukvíc je možné
získať 200 vagónov masti, teda také množstvo, ktoré zodpovedá omastku získateľného
z približne 50 000 ks vykŕmených ošípaných. Toto zas umožní uvoľnenie 300 000 q1007
kukurice a jačmeňa, potrebného na ich vykrmovanie, na iné zásobovacie ciele.
1005 Tlačovina.
1006 V dokumente je v zátvorke v gramatickom tvare uvedený len výraz „makk“, ktorý sa ako koreň
slova používal v súvislosti s plodmi buka i duba. V súčasnom maďarskom jazyku sa jeden
z významov tohto slova vzťahuje len na žaluď ako na plod duba.
1007 Metrický cent.
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S ohľadom na mimoriadnu dôležitosť uvedeného rastlinného produktu tak uh. kráľ.
vláda svojím tohtoročným nariadením číslo M. E. 3418/1918 dala celoštátne pod zátvor úrodu bukvíc a žaluďov z roku 1918 s cieľom jej upotrebenia na spotrebné ciele.
Zároveň inštruovala majiteľov, respektíve nájomcov dubových a bukových lesov, aby
všetky prebytky bukvíc a žaluďov poskytli za sumu stanovenú pánom uh. kráľ. ministrom
poľnohospodárstva akciovej spoločnosti Állat- és Takarmányforgalmi,1008 respektíve, aby
ich odovzdali zmocnencom uvedenej akciovej spoločnosti.  
Úrodu bukvíc a žaluďov ako náhradu už uvedeného mimoriadne dôležitého potravinového artikla je možné s náležitým cieľom zabezpečiť výlučne v takom prípade, keď
sa na zber plodov najintenzívnejšie využije doba, ktorá je na to k dispozícii. Tá sa počíta
od konca septembra a týka sa niekoľkých týždňov.
V záujme uvedeného, nadmieru dôležitého celoštátneho zámeru je tak účasť na
zberových prácach vlasteneckou povinnosťou každého v rámci jeho dosiahnuteľných
možností.
Zberom bukvíc a žaluďov poveruje Állat- és Takarmányforgalmi a. s. osobitných
komisionárov, ktorí preberajú vyzbierané kvantá a splatné škody zaplatia majiteľom.
Súčasne sa však starajú to, aby sa s tovarom zaobchádzalo podľa pokynov, ktoré im boli
vydané tak, aby nepodľahol skaze.
Poukazujem na výnosy nariadenia č. H. M. 2770. eln. Mg. A. – 1918. kapitola D, bod
III. odsek 3 a 4 (Nariadenie Ministerstva vojny 52000 res. 1917 – bod 52, predposledný
a posledný odsek), v zmysle ktorých môžu zamestnávatelia od priamo nadriadeného
patričného veliteľstva požadovať k dispozícii na dobu kratšiu ako dva týždne jednotku, respektíve z menej ako dvadsiatich mužov pozostávajúci oddiel. V súvislosti s tým
nariaďujem, aby všetky vojenské útvary bez narúšania služby (výcviku) a znižovania početného stavu pracovných oddielov vysielaných na základe každodenných nariadení, na
základe žiadosti predostretej veliteľstvám uvedenými komisionármi priamou cestou,
dali k dispozícii, za účelom pozbierania bukvíc a žaluďov mužstvo v čo možno najväčšom
počte, ktoré nemá službu.
Pre umiestňovanie, stravovanie a odmeňovanie mužstva daného takýmto spôsobom k dispozícii komisionárovi sú smerodajné rovnaké opatrenia, aké už boli publikované
v mojom tohtoročnom nariadení č. 2770/eln. Mg. A. – 1918 (Ministerstvo vojny Abt. 10.
52000. res. 1917), vzhľadom na mužstvo nasadené na viaceré poľnohospodárske práce.
Tam, kde je na to možnosť, môžu jednotlivé vojenské útvary aj z vlastnej iniciatívy podniknúť opatrenia na zber a uskladnenie bukvíc a žaluďov. Účelné je však, aby
bola kvôli potrebným inštrukciám zaangažovaná župa, alebo nech vojenské veliteľstvá
nadviažu kontakt s najbližším podnikateľom. Reálna suma zaplatená podnikateľmi predstavuje plat mužstva.
Zaangažovaní podnikatelia, zoznam ktorých uverejňujem ako prílohu, sú zaopatrení legitimáciou vystavenou „Állat- és Takarmányforgalmi a. s.“ a vidovanou hlavným
slúžnym.
Vydáva sa prostredníctvom vojenských a vlastibraneckých oblastných veliteľstiev
všetkým vojenským útvarom, s výnimkou tých, ktoré sú dislokované v Chorvátsku.
1008 Názov uvedenej inštitúcie je možné preložiť ako Živočíšna a krmovinová výrobná a. s.
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Budapešť 28. septembra 1918  
								Za ministra:
								Vilmos Payr v. r.
								štátny tajomník
Preklad z maďarského jazyka     
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 339.  
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VII. Vzbura v Kragujevci, ďalšie vojenské revolty a činnosť vojenských
stanných súdov v priebehu vojnového konfliktu s dôrazom na
„slovenské“ súvislosti

215

Správa c. a k. vojenského posádkového veliteľstva v Trenčíne o nepokojoch
v náhradnom prápore 15. vlastibraneckého pluku zo dňa 23. mája 19181009
C. a k. Vojenské posádkové veliteľstvo v Trenčíne
Res. E. Nr. 246
Vojenské veliteľstvo v Bratislave
Podľa oznámenia veliteľa vlastibraneckého náhr. práp. č. 15 navrátilci z ruského
vojnového zajatia odopreli 21. mája 1918 prijať obed /repa na kyslo/ a správali sa na
kasárenskom dvore nedisciplinovane, skoro vzbúrenecky, pričom veliteľom sa ich len
ťažko podarilo upokojiť.
Večer toho istého dňa mužstvo pochodovej stotiny 2/XL zvalilo počas cvičenia na
zem veliteľa poručíka Neumann[a]. Jeho poranenia však nie sú ťažkého rázu.
Dnes takisto nováčikovia pri menáži prejavili nedisciplinované správanie sa. Jeden
pešiak odovzdal stráži pri bráne listinu a utiekol.
Listina obsahuje tieto požiadavky navrátilcov, a s.[íce]:
1./  Vydať im rovnošaty, predovšetkým obuv /niektorí muži sú bosí/,
2./  Nezadeľovať ich do pracovných skupín k dedinským boháčom, zatiaľ čo ich vlastné
pole leží ladom, pričom ich manželky a deti hladujú. Oni preto nekrvácali a nestrádali
na bojiskách,
3./  Prepustiť zaistených,
4./  Tieto požiadavky majú byť splnené v najkratšom čase.
Na upokojenie mužstva sa zhromaždili najstarší poddôstojníci a prostredníctvom
stotníka Töttösy[ho], ktorý sa takisto vrátil z vojnového zajatia, im to bolo zodpovedne
vysvetlené a prisľúbená náprava v najkratšom čase, načo nastala evidentná úľava.
Vojenské posádkové veliteľstvo sa domnieva, že keby sa udelili hromadné dovolenky pre tých navrátilcov, ktorí nie sú pre pochodové formácie za daných pomerov
potrební, a sú nedostatočne ošatení, núdzovo ubytovaní a zle živení, a to na neurčitý
čas alebo do termínu ďalšej pochodovej formácie, bolo by možné predísť takýmto komplikáciám a prípadným nepokojom. Veď zmýšľanie celého mužstva je nespoľahlivé, je
veľmi silno napáchnuté boľševizmom a podľa hlásenia veliteľa vlastibraneckého náhr.
práp. nie je k dispozícii žiadna spoľahlivá asistencia.
Účelným by bolo eventuálne vyhlásenie stanného práva ako preventívne opatrenie
1009 Strojopis.
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a vyslanie schopných detektívov.1010
Veliteľ práp. nadporučík Daniel von Berzsenyi osobne podá správu o pomeroch
v náhr. práp.
Trenčín 23. mája 1918
[nečitateľný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 485, sign. 1918 Praes. 90 – 20 – 30 – 83.

216

Hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných
jednotkách spoločnej armády zo dňa 28. mája 1918, v ktorom je aj zmienka o vzbure
náhradného práporu pešieho pluku 80 v Rimavskej Sobote1011
UHORSKÝ KRÁĽOVSKÝ MINISTER VLASTIBRANY1012
číslo 12. 380
eln. 1. – 1918 						

Prísne dôverné

Revolty pri jednotlivých
náhradných telesách1013
Všetkým vlastibraneckým oblastným veliteľstvám /: vo viacerých exemplároch,
nech sú zaopatrené aj vlastibranecké posádkové veliteľstvá a posádkové veliteľstvá:/[,]
všetkým žandárskym oblastným veliteľstvám, bezprostredne všetkým náhradným telesám /: s výnimkou chorvátsko-slavónskych krajinských náhradných telies:/[,] na vedomie
zasielam Vojenskej kancelárii Jeho Výsosti, hlavnému veliteľstvu armády, ministerstvu
vojny, hlavnému veliteľstvu vlastibrany a všetkým vlastibraneckým inšpektorom.
							V ich posádkach.
Budapešť 26. mája 1918
V poslednej dobe sa pri náhradných telesách udiali nasledovné hlboko poľutovaniahodné prípady:
1./   V noci na 13. mája1014 vypukla pri pochodových stotinách c. a k. p. pl. 17 v
Judenburg[u] revolta spojená s rabovaním.
1010
1011
1012
1013

Veta v súvetí po spojke (ohľadom vyslania detektívov) dopísaná rukou, atramentom.
Strojopis.
Úradné tlačivo s hlavičkou a erbom: „MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDELMI MINISTER“.
Pod uvedením predmetu úradného tlačiva je významovo identický názov v nemeckom jazyku
napísaný rukou, atramentom „Meuferein bei einzelnen Ersatzkörper“.
1014 Revolta teda vypukla už 12. mája 1918.
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Prostredníctvom vyslanej brachiálnej moci bola najväčšia časť vzbúrencov už v ranných hodinách 13. [mája] odzbrojená a zadržaná /: pričom bolo viacero vzbúrencov
zastrelených:/[,] zvyšných vzbúrencov brachiálna moc rozptýlila. Raziami sa podarilo
takmer všetkých vzbúrencov pochytať.
Vzburu riadilo niekoľko poddôstojníkov; najväčšia časť mužstva bola donútená pripojiť sa.
Stanný súd odsúdil v prvých dvoch dňoch na trest smrti šiestich vzbúrencov.
Rozsudky boli vykonané; Momentálne je pod stanným súdom ešte 51 osôb.
2./ V spojitosti s udalosťami v Judenburg[u] vypukla v noci na 15. mája revolta aj pri
náhradnej stotine c. a k. 7. práporu poľných strelcov v Murau.Už v ranných hodinách 15. [mája] sa vyslanej brachiálnej moci podarilo vzbúrencov
odzbrojiť a zadržať.
Ideovými vodcami revolty boli dvaja navrátilci z vojnového zajatia, ktorí pretrvávajúci nedostatok chleba využili na svoje vlastné ciele. Náhly súd jedného buriča už odsúdil,
rozsudok bol už aj vykonaný. V najbližších dňoch budú vynesené ďalšie rozsudky.
3./ 12. mája v noci vypukla v Rimavskej Sobote revolta pri jednej stotine navrátilcov
c. a k. pešieho pluku 80, pričom bola využitá aj na rabovanie. Rozhodujúca časť revoltujúcich bola už ráno 13. [mája] odzbrojená a pochytaná. Stanný súd bol povolaný.
4./ V Lubline 20. mája ráno asi 50 mužov c. a k. pešieho pluku 58 násilím oslobodilo
jedného zadržaného pešiaka, ktorého odprevádzala hliadka.
Revoltujúcich v priebehu najkratšieho času obkľúčili, odzbrojili a zadržali.
5./ 20. mája sa v Pécs[i] vzbúrilo mužstvo c. a k. 6. náhradného práporu a dvoch
dôstojníkov zabilo. V mieste dislokovaný vlastibranecký náhradný prápor bol v priebehu
niekoľkých hodín posilnený; s pomocou došlej brachiálnej moci sa podarilo v priebehu
20. [mája] 5/6 vzbúrencov odzbrojiť a zadržať, počas čoho bolo spomedzi vzbúrencov
viac ľudí zranených alebo zastrelených.
Ideovými vodcami revolty aj tu boli navrátilci z vojnového zajatia.
Stanný súd už pri konaní prvého pojednávania odsúdil štyroch vzbúrencov na trest
smrti; rozsudky boli vykonané.
Stanné konanie ešte prebieha.
6./ 21. mája vypukla v Rumburg[u]1015 pri náhradnom prápore c. a k. 21. streleckého pluku vzbura mužstva, ktoré sa vrátilo z vojnového zajatia, ku ktorej sa pridala ďalšia
časť mužstva náhradného práporu.
Po krátkom boji sa brachiálnej moci vyslanej na miesto podarilo vzbúrencov odzbrojiť a zadržať. Bolo konštatované, kto bol ideovým vodcom revolty; stanný súd začal
svoju činnosť.    
7./ V noci na 24. mája vypukla v Radkersburg[u] u jednej časti mužstva náhradného práporu c. a k. 97. náhradného práporu revolta; jej ideovým vodcom bol opäť muž
1015 V súčasnosti mesto Rumburk v Čechách.
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navrátivší sa z vojnového zajatia.
Pomocou verného mužstva náhradného práporu sa už ráno – ešte predtým ako by
bola bývala prišla brachiálna moc – podarilo vzbúrencov odzbrojiť a zadržať. Stanný súd
prebieha.
Pochodové útvary, ktoré sa zúčastnili revolt, sa vo všetkých prípadoch, okamžite po
poprave vinníkov, bez zbrane odosielajú na front.
V záujme vyhnutiu sa podobným prípadom treba postupovať v zmysle výnosov 5
príloh. Moje nariadenia, týkajúce sa zaraďovania mužstva navrátivšieho sa z vojnového
zajatia do pochodových útvarov atď., budú vydané neskôr.
Vydávam podľa rozdeľovníka. – Vlastibranecké oblastné veliteľstvo v Záhrebe
bezodkladne zariadi, aby bolo moje nariadenie vydané v chorvátskom jazyku podriadeným náhradným telesám, vlastibraneckým posádkovým veliteľstvám a posádkovým
veliteľstvám a aby bol jeden exemplár zaslaný chorvátsko-slavónskému žandárstvu. –
Náhradné telesá oblastným veliteľstvám telegraficky hlásia prevzatie tohto rozkazu;
Tieto kontrolujú vydanie v plnom počte. –  
						gen. pech. Szurmay
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
minister vlastibrany       
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 434, sign. 57 – 2 – 27 – 2.

217 Osobitné vyhlásenie rozsudku divízneho súdu – stanného súdu v Bratislave

zasadajúceho vo veci vzbury príslušníkov náhradného práporu pešieho pluku 72 Jána
Škapíka, Martina Jursu a spol.1016

C. a k. vojenské veliteľstvo v Bratislave
Präs. č. 15127/JR.				Už doručené!1017
Rozsudok stanného súdu – Vyhlásenie
c. a k. 			

1. zástupcovi voj. veliteľa1018

					v
Bratislava 19. júna 1918						Bratislave
Je potrebné vyhlásiť nasledovný vynesený rozsudok c. a k. div. súdu ako stanného súdu
v Bratislave:
C. a k. divízny súd v Bratislave						Opis
GZ.: Dst. 1507/18
1016 Tlač.
1017 Dopísané rukou.
1018 Dopísané rukou.
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V mene Jeho Veličenstva rakúskeho cisára a apoštolského kráľa Uhorska!
C. a k. div. súd ako stanný súd v Bratislave dospel po stannom konaní uskutočnenom
8. a 9. júna 1918 pod predsedníctvom plukovníka [menom] Kasimir Piotrowski z peš. pl.
č. 72 a pod vedením npor. aud. v. z. Dr. [menom] Rudolf Jocham, v prítomnosti MGP [?]
Dr. [menom] Ludwig Fink ako zapisovateľa, stot. aud. Dr. [menom] Josef von Ribiczey
ako žalobcu, za prítomnosti obžalovaných 1. peš. domobr. Johann Skapik, 2. peš. domobr. Melicher Ilencsik, 3. peš. domobr. Martin Jursza, 4. peš. Gabriel Ruzsnyák, 5. peš.
domobr. Johann Palka a 6. des. náhr. zál. Martin Lipa, všetci z peš. pl. 72 a advokátov Dr.
Izsó Gombai[a] a Dr. Dezső Egry[ho], prvý ako obhajca obžalovaných 1 – 3, druhý ako
[obhajca] obžalovaných 4 – 6, na základe rozkazu GZ. A 6617/18 nariaďujúceho stanné
konanie zo 7. júna 1918, po návrhu učinenom obžalobou na odsúdenie obžalovaných
kvôli zločinu vzbury podľa § 159 a a b MStG1019 k tomu, že:
I. Johann Skarpik [?], narodený 1. sept. 1896 vo Veľkých Levároch, okr. Malacky,
Uhorsko, príslušný od [obce] Závod, rím. kat., slobodný, peš. domobr. c. a k. p. pl. č. 72,
odvodový ročník 1915, povolaním roľník;
II. Martin Jursza, narodený 13. dec. 1896 v Sobotišti, okr. Senica, žup. Nitra, Uhorsko,
tam príslušný, evanj. a. v., slobodný, peš. c. a k. p. pl. č. 72, odvodový ročník 1915, povolaním roľník.
sú vinní zo zločinu vzbury podľa § 159 a a b MStG, ktorého sa dopustili ako voj.
osoby zaviazané vojenskými zákonmi, a síce:
A) Johann Skapik, sa 5. juna 1918 na dvore Vodných kasární v Bratislave v spoločnosti
mnohých iných navrátilcov vzoprel rozkazu svojho nadriadeného,  šik.[ovateľa] [menom]
Wenzel Kurucz, ktorý nariadil   nástup do služby, pričom kričal: „Chceme dovolenku,
nepotrebujeme službu“ a hlasno volal a gestikuloval medzi svojimi opierajúcimi sa druhmi
a opakovane kričal na už oblečených navrátilcov stojacich  na chodbe prvého poschodia
Vodných kasární: „Poďte všetci dole“, „Doneste dole zbrane, aby sme tu mohli urobiť
poriadok“, „Poďte všetci dole so zbraňami“. Týmto ako aj opakovaným výkrikom „ohol
ho“1020 („ohoľ ho“)1021 bol pôvodcom poburujúcich výrokov, ktorých cieľom bolo primäť
ostatných k účasti, pričom to bolo dosiahnuté tým, že navrátilci voči zasahujúcemu účt.
[ovnému] pod.[dôstojníkovi] [menom] August Orlik ako aj neskôr voči vel. stot. stot.
[menom] Moritz Cais zaujali odmietavý postoj, ako aj tým, že posledne menovaným
zalarmovane mužstvo slovenskej národnosti náhr. stot. 4/72 zaujalo zdržanlivý postoj
a pohotovosť odmietla nastúpiť, teda navodil službe nebezpečnú náladu ako aj ochotu
na odpor;
B) Martin Jursza v rovnakom čase na rovnakom mieste a v rovnakej záležitosti spolu s
mnohými inými navrátilcami sa vzoprel rozkazu svojho predstaveného, šik. [menom]
Wenzel Kurucz, ktorý nariadil nástup. Menovaný priskočil k nemu, keď [ten] chcel určiť na
raport jedného navrátilca, ktorý sa správal nedôstojne, chytil ho za ruku a k navrátilcovi
zakričal: „Nenechajme ho“, „Dajme mu“, „Zabite ho“. Týmto ako aj neskoršími výkrikmi
„Poďte všetci dole“, „Doneste zbrane“ sa dopustil poburujúcich výrokov, ktoré mali
ostatných primäť k tomu, aby sa pridali, a tým spolu s inými navrátilcami spôsobil, že
1019 „MStG“ – „Militärstrafgesetz“ (Vojenský trestný poriadok).
1020 Uvedené v tomto tvare.
1021 Uvedené v nemeckom jazyku.
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navrátilci fyzicky napadli službukonajúceho šik. [menom] Wenzel Kurucz, ktorý bol ľahko
zranený na hlave a musel utiecť. Svojim konaním a výrokmi vyvolal pod A) uvedenú
náladu a ochotu vzoprieť sa;
obaja obvinení sú zato podľa § 161 MStG. odsúdení na trest smrti zastrelením. Rozsudok
má byť vykonaný najprv na obvinenom [menom] Johann Skapik a potom na [druhom
obvinenom menom] Martin Jursza.
Zdôvodnenie atď.
Bratislava 6. júna 1918
Zapisovateľ: Dr. Ludwig Fink v. r. Vedenie pojednávania: Dr. Jocham v. r.

Bratislava 10. júna 1918.
Friedrich, Rytier Gerstenberger z Reichsegg[u] a Gerstberg[u], gen.[erál] jazd.
[ectva],1022 v. r.
vojensky veliteľ v Bratislave ako zodpovedný veliteľ
Rozsudok vstupuje do platnosti dnes 10. júna 1918.
Rozsudok bol dnes o 2 hod. 30 min. poobede oznámený obvineným a o 4 hod. 30 min.
popol. vykonaný.
				

Vedenie pojednávania: npor. aud. Dr. Jocham v. r.

				
			

Friedrich, Rytier Gerstenberger1023
z Reichsegg[u] a Gerstberg[u] v. r.

					

generál jazdectva.

Preklad z nemeckého jazyka: Mgr. Klaudia Wittig, P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5. KK Prez., šk. 463.

1022 V dokumente uvedené ako „G. d. K.“
1023 K osobnosti rakúsko-uhorského generála Friedricha Gerstenbergera bližšie pozri: BALLA,
T.: A nagy háború osztrák – magyar tábornokái. Tábornokok, vezérezredesek, gyalogsági és
lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest : Argumentum, 2010, s. 138 – 139.
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Opis tajného rozkazu Vojenského generálneho gouvernementu v Srbsku
obsahujúci osobitný článok o poprave vzbúrencov v Kragujevci, datovaný 10. júna
19181024
                                                                                                              O p i s!
C. a k. Vojenský generálny gouvernement v Srbsku1025
                                                                                          U z a t v o r e n é !
T A J N Ý -  
rozkaz vojenského generálneho gouvernementu  č. 23
Belehrad 10. júna 1918
Bod 1.
Prez. č. 18. 641
Vzbura náhr.[adného]
práp.[oru] 71 p.[ešieho] pl.[uku]
v Kragujevci1026
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že sa stal prípad,   kedy
sa mužstvo navrátilcov p.[ešieho] pl.[uku] 71 v Kragujevci,
posadnuté boľševickými ideami, porušiac prísahu vernosti,
vzbúrilo proti J.[eho] veličenstvu, nášmu najmilostivejšiemu
cisárovi a kráľovi.
Vďaka energickému a iniciatívnemu zásahu veliteľa
okrsku v Kragujevci a vel.[iteľa] náhr. práp. spolu s udatnou
a vernou reakciou 6. švadróny d.[ragúnskeho] p.[luku] 7, bat.
[ériou] 10 cm húf. z MGG/S, ďalej guľ.[ometnou] stot.[inou]
71 a ostatným zložkám 71. náhr. práp., ktoré zostali verné
svojej prísahe, sa v krátkom čase podarilo potlačiť ozbrojené
násilenstvo vzbury.
Dňa 8. júna 1918 popol. bolo na základe vyšetrovania
podľa stanného práva 44 krivoprísažných vodcov zločineckej
bandy,
1.  šik.  Viktor Kolibik,
23.  peš. Mathias  Frnyak,
2.  čat.   Johann Hugyec,           24.   „    Josef Lasso,
3.  des.  Johann Fabr,                25.   „    Paul Kubicza,
4.   „       Josef Zsorial,                26.   „    Vinzenz  Csimbora,
5.  slob. Adam Danis,               27.   „    Josef Hotyko,
1024 Strojopis.
1025 Počas 1. svetovej vojny vznikli na územiach okupovaných nemeckou a rakúsko-uhorskou armádou vojenské generálne gouvernementy (MGG). Ich úlohou bolo organizovať verejný
život podľa záujmov okupačnej mocnosti (predovšetkým sa starať o pokoj a poriadok, ale aj
organizovať využitie zdrojov vhodných na vedenie vojny). Belehradský úrad vznikol 1. januára
1916. Na jeho čele stál poľný podmaršal gróf Salis-Seevis a od 7. júla 1916 generálplukovník
Adolf slobodný pán von Rhemen zu Barensfeld. Bližšie pozri: HIRSCHFELD, G.  – KRUMEICH, G.
– RENZ, I. (vyd.). Enzyklopädie Erster Weltkrieg, 2014, Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh,
s. 524 – 525.
1026 Na území dnešného Srbska.
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6. „
Paul Klenjar,
28.   „    Johann  Krizsan,
7.   „       Alois Selinger,                29.   „    Johann Gohr,
8.   „       Gregor Dvorszky,           30.   „    Valentin Miko,
9.   peš. Paul Salaga,                 31.   „    Adam Bicsanik,   
10.  „       Andreas Balász,          32.   „    Johann  Kasper,
11.  „       Andreas Szurtnik,         33.   „    Josef Hojdik,
12.  „       Martin Riljak,                34.   „    Martin Kulisek,
13.  „       Andreas Jarjabka,        35.   „    Martin Czingel,
14.  „       Stephan Racz,             36.   „    Stefan Szokolik,
15.  „       Franz Gyurkacs,     
37.   „    Laurenz Rakovan,
16.  „       Denes Jesenszky,  
38.   „    Johann Pittner,
17.  „       Josef Csuraj,             39.   „    Stefan Bednarik,
18.  „       Karl Miklusicsák,      40.   „    Stefan Snorak,
19.  „       Alois Vojar,              
41.   „    Johann Szlezak,
20.  „       Peter Platos,             42.   „    Andreas  Brvenik,
21.  „       Alfonz Gal,              
43.   „    Andreas Kiss,
22.  „       Stefan Radzo,         
44.   „    Andreas Mikus1027
zastrelených pred posádkou1028 v Kragujevci.         
Voči jednotlivým vzbúrencom, ktorí sa ukrývajú v lesoch
okolo Kragujevca a ešte neboli zadržaní, sa na základe zatykača
postupuje so všetkou zákonnou tvrdosťou.
Toto treba oznámiť osobne prostredníctvom veliteľov
pododdielov a oddielov pred celým nastúpeným mužstvom
všetkých hodností. Zároveň im treba dôsledne a dôkladne
predostrieť, aký následok má takéto krivoprísažné a ničomné
konanie.
Bod 2.
Prez. č. 18386
Udelenie vyznamenaní
voj.[enským] gen.[erálnym] guvernérom
Udeľujem
„za odvážne, rozhodné a príkladné konanie pri potlačení
vzbúrených navrátilcov p. pl. 71 dňa 3. júna t. r.“
striebornú medailu za udatnosť II. triedy
prápor. v zál. Richter[ovi] Max[ovi]  1899 – 1917 – Lužec1029 a
čat. v z. Mor[ovi] Anton[ovi]  1886 – 1905 [obec] Jirkov,1030
obaja z c. a k. d.[ragúnskeho] p.[luku] 7 /: 6 švadróna :/.
Za správne znenie:
Von Suhay, pplk. gšt., v. r.   
1027
1028
1029
1030

slobodný pán von Rhemen genplk., v. r.

Vo viacerých prípadoch sú priezviská skomolené.
Vo význame tam dislokovaných jednotiek.
V texte uvedené ako „Mildeneichen“. Dnes miestna časť mesta Raspenava v Českej republike.
V texte uvedené ako „Görkau“. Dnes obec Jirkov v Českej republike.
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Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
ÖSA – KA Wien, f. NFA, 14. ID, šk. 902.
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Overený opis rozsudku Vojenského súdu c. a k. Oblastného veliteľstva
v Kragujevci nad vzbúrenými vojakmi z 12. júna 19181031

									O p i s
Vojenský súd c. a k. oblastného veliteľstva Kragujevac
V mene Jeho Veličenstva cisára rakúskeho a
apoštolského kráľa uhorského
Vojenský súd c. a k. oblastného veliteľstva ako stanný súd v Kragujevci po hlavnom
pojednávaní 6. a 7. júna 1918 pod predsedníctvom majora [menom] Emanuel Balley von
Dreznik, z c. a k. práp. VI/B. H. 1, a pod vedením stotníka aud. Dr. [menom] Julius Kappel,
v prítomnosti voj. súd. praktik. Dr. [menom] Arpad Braun ako hlavného zapisovateľa,
npor. aud. Dr. [menom] Walter Löwenfeld – Russ ako žalobcu obžalovaných príslušníkov
mužstva [menovite] 1) Saliga Paul 2) Danis Adam 3) Polak Josef 4) Gardian Filip 5) Kolibik
Viktor1032 6) Pitel Jakob 7) Privara Johann 8) Balazs Andreas 9) Hodasz Johann 10) Gohr
Johann 11) Miko Valentin 12) Bicsanik Adam 13) Tabacsek Georg 14) Bella Johann 15)
Kaspar Johann 16) Hajdik Josef 17) Wacho Franz 18) Bednarik Stefan 19) Piljarcsik Josef
20) Smrtnik Andreas 21) Riljak Martin 22) Mucha Andreas 23) Kulisek Martin 24) Czingel
Martin 25) Szokolik Stefan 26) Rakovan Laurenz 27) Jarjabka Andreas 28) Racz Stefan
29) Gal Alfons 30) Radzo Stefan 31) Sznovak Stefan 32) Gyurkacs Franz 33) Jeszensky
Denes 34) Csuray Josef 35) Slezak Josef 36) Klenyar Paul 37) Fabo Johann 38) Hugyecz
Johann 39) Kaszala Josef 40) Zsovjak Josef 41) Selinga Alois 42) Mikuliscsak Karl 43) Kissa
Andreas 44) Zabojnik Laurenz 45) PittnerJohann 46) Vojar Alois 47) Dvorszky Gregor 48)
Platos Peter 49) Frnyak Mathias 50) Lasso Josef 51) Kubicza Paul 52) Csimbora Vinzenz
53) Hotyko Josef 54) Werner Martin 55) Brvenik Andreas 56) Kozub Peter 57) Kucharek
Michael 58) Mikus Anton 59) Krizsan Johann a obhajcov npor. [menom] Filipovic
J. Esrefbeg, [?] práp. VI/b. h. 1, npor. Johann Leben, práp. VI/b. h. 1, npor. Michael
Anokrak, práp. VI/b. h. 1, por. Karl Egerer, práp. VI/b. h. 1, npor. Anton Sembira, práp.
VI/b. h. 1, por. Wilhelm Dusek, práp. VI/b. h. 1, ktorí boli prítomní na hlavnom pojednávaní proti príslušníkom náhradného práp. c. a k. peš. pl. 71, [na čele s vojakom menom]
Paul Salaga a 58 druhom, toho času v Kragujevci, obžalovaných zo zločinu vzbury podľa
§ 167 MSTG podľa žaloby z 5. júna 1918 GZK 403/18/40 167 a podľa návrhu žalobcu na
odsúdenie a potrestanie obžalovaných v zmysle žaloby uznal, že:
					O b ž a l o v a n í –
1) Paul S a l i g a,
23-ročný, nar. v Trebostove,1033 príslušný do Vrútok, ev., slobodný, peš. domobr. bez
vyznamenaní,
1031 Strojopis.
1032 Správne Viktor Kolibík.
1033 Uvedený maďarský názov, rovnako ako pri ďalších obciach.  
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2) Adam D a n i s,
33-ročný, nar. v Kolároviciach, tam príslušný, rím. kat., ženatý, otec jedného dieťaťa,
slob. v zál., bez vyznamenaní,
3) Viktor K o l i b i k,
28-ročný, nar. v Dlhom Poli, tam príslušný, ženatý, rím. kat. bezdetný, šik. v zál.,
nositeľ vyznamenaní veľkej striebornej, malej striebornej a bronzovej medaily za
chrabrosť,    
4) Andreas Andreas [?] B a l a z s,
42-ročný, nar. v Považskom Chlmci,1034 tam príslušný, rím. kat., ženatý, otec 4 detí,
peš. bez vyznamenaní,  
5) Andreas S z m r t n i k,
23-ročný, nar. v Považskej Bystrici, tam príslušný, rím. kat., slob. domobr. peš. bez
vyznamenaní,
6) Martin R i l j a k,
29-ročný, nar. v Hornej Marikovej, tam príslušný, rím. kat., ženatý, otec dvoch detí,
domobr. peš. bez vyznamenaní,
7) Andreas J a r j a b k a,
21-ročný, nar. v Čremošnom, tam príslušný, ev., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
8) Stefan R a c z,
37-ročný, nar. v Trenčianskych Miticiach, príslušný do Kubrice,1035 rím. kat., ženatý,
otec 1 dieťaťa, domobr. peš. bez vyznamenaní,
9) Alfons G a l,
22-ročný, nar. vo Veľkej Bytči,1036 tam príslušný, ženatý, bezdetný, domobr. pešiak,
bez vyznamenaní,
10) Stefan R a d c z o1037
30-ročný, nar. v Hruštíne, príslušný do Budapešti, rím. kat., ženatý, otec 1 dieťaťa,
domobr. peš., bez vyznamenaní.
11) Franz G y u r k á c s,
22-ročný, nar. v Turzovke, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., nositeľ
bronzovej medaily za chrabrosť,
1034
1035
1036
1037

V súčasnosti miestna časť Žiliny.
V súčasnosti miestna časť Trenčína.
V súčasnosti súčasť Bytče.
Priezvisko Radzo sa v súčasnosti frekventovane vyskytuje v obci Hruštín. Bližšie pozri: http://
slovniky.juls.savba.sk
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12) Denes J e s z e n s z k y,
23-ročný, nar. vo Veľkom Jasene, tam príslušný, ev., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
13) Josef C s u r a j,
30-ročný, nar. vo Veľkej Divine, tam príslušný, rím. kat., ženatý, náhr. zál., bez
vyznamenaní,
14) Paul K l e n y a r,
23-ročný, nar. v Krupine, príslušný do Balassagyarmat, rím. kat., slobodný, domobr.
slob., bez vyznamenaní,
15) Johann F a b o,
31-ročný, nar. v Kubrici, tam príslušný, rím. kat., ženatý, bezdetný, des. náhr. zál., bez
vyznamenaní,
16) Johann H u g y e c z,
30-ročný,   nar. v Riečnici,1038 príslušný do Višňového,1039 ženatý, otec 1 dieťaťa,
domobr. čatár, bez vyznamenaní,
17)

1040

Josef Z s o v j a k,

28-ročný, nar. v Riečnici, príslušný do Riečnice, rím. kat., slobodný, des. v zál., nositeľ
striebornej medaily za chrabrosť II. triedy.
18) Alois S e l i n g a,
25-ročný, nar. v Piechove1041, tam príslušný, rím. kat., slobodný, slob., bez
vyznamenaní,
19) Karl  M i k u l i s c s a k,
42-ročný, nar. v Námestove, tam príslušný, rím. kat., slobodný, nositeľ striebornej
medaily za chrabrosť II. triedy, bronzovej medaily za chrabrosť a Karlovho vojenského
kríža,   
20) Alois V o j a r,
24-ročný, nar. v Zákopčí, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš. bez
vyznamenaní,
21) Gregor D v o r s z k y,
30-ročný, nar. v Krásnej Vsi, tam príslušný, rím. kat., ženatý, otec 2 detí, slob. v zál.,
bez vyznamenaní,
22) Peter P l a t o s,
1038
1039
1040
1041

V súčasnosti miestna časť Novej Bystrice.
V súčasnosti miestna časť Žiliny.
V dokumente sú najprv uvedené dáta vojenskej osoby pod číslom 17 a až potom 16.
V súčasnosti miestna časť obce Bolešov.
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24-ročný, nar. v Zákopčí, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
23) Mathias F r n y a k
22-ročný, nar. v Belej [?], tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
24) Josef L a s s o,
23-ročný, nar. v Petrovej Lehote,1042 tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš.,
bez vyznamenaní,
25) Paul K u b i c z a,
23-ročný, nar. v Zborove nad Bystricou, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr.
peš., bez vyznamenaní,
26) Vinzenz C s i m b o r a,
23-ročný, nar. v Krásne nad Kysucou, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr.
peš., bez vyznamenaní,
27) Josef H o t y k o,
27-ročný, nar. v Hornej Súči, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
28) Johann K r i z s a n,
29-ročný, nar. vo Veľkej Chocholnej,1043 tam príslušný, ev., ženatý, 1 dieťa, náhr. zál.  
bez vyznamenaní,
29) Johann G o h r,
26-ročný, nar. v Uhrovci, tam príslušný, rím. kat., slobodný, peš., bez vyznamenaní,
30) Valentin M i k o,
30-ročný, nar. v Malých Dvoranoch,1044 tam príslušný, rím. kat., domobr. peš. bez
vyznamenaní,
31) Adam B i c s a n i k,
23-ročný, nar. v Olešnej, tam príslušný, rím. kat., ženatý, domobr. peš., bez
vyznamenaní
32) Johann K a s p e r,
25-ročný, nar. v Sklenom, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
33) Josef H a j d i k,
1042 V súčasnosti miestna časť obce Motešice.
1043 V súčasnosti obec Chocholná – Velčice.
1044 V súčasnosti miestna časť obce Bojná.
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23-ročný, nar. v Papradne [?],1045 tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš.
bez vyznamenaní,
34) Martin K u l i s e k,
21-ročný, nar. v Štiavniku,1046 tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš. bez
vyznamenaní,
35) Martin C z i n g e l,
26-ročný, nar. v Terchovej, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
36) Stefan S z o k o l i k,
27-ročný, nar. v Štiavniku,1047 tam príslušný, rím. kat., ženatý, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
37) Laurenz R a k o v a n,
27-ročný, nar. v Štiavniku, tam príslušný, rím. kat., ženatý, bezdetný, domobr. peš.,
bez vyznamenaní,
38) Johann P i t t n e r,
23-ročný, nar. v Trenčianskych Tepliciach, tam príslušný, rím. kat., slobodný, domobr.
peš., bez vyznamenaní,
39) Stefan B e d n a r i k,
28-ročný, nar. v Beckove, príslušný do Ladiec, rím. kat., slobodný, peš., strieborná
medaila za chrabrosť II. triedy,
40) Stefan S z n o v a k,
27-ročný, nar. vo Vaňovke,1048 tam príslušný, slobodný, rím. kat., ženatý, 2 deti,
domobr. peš., bez vyznamenaní,
41) Johann S l e z a k,
24-ročný, nar. v Kunove,1049 tam príslušný, ev., slobodný, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
42) Andreas B r v e n i k,
26-ročný, nar. v Kraľovanoch, tam príslušný, ev. slobodný, peš. náhr. zál., bez
vyznamenaní,

1045 Názov obce je v dokumente uvedený pomerne nejasne ako „Kosafalu“, čo je ortograficky
blízke maďarskému názvu obce Papradno („Kosárfalu“), ale aj maďarskému názvu obce Kostolec („Kosfalu“), obe v regióne Trenčína.  
1046 Obec v okrese Trenčín.
1047 Obec v okrese Trenčín.
1048 V súčasnosti miestna časť obce Hruštín na Orave.
1049 V súčasnosti miestna časť mesta Senica.
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43) Andreas K i s s a,1050
28-ročný, nar. v Krpeľanoch, tam príslušný, ev. ženatý, 2 deti, peš. v zál., bez
vyznamenaní,
44) Anton M i k u s,
34-ročný, nar. v Rybanoch, tam príslušný, rím. kat. ženatý, 1 dieťa, domobr. peš., bez
vyznamenaní,
všetci zaviazaní vojnovými článkami a v stave náhr. práp. c. a k. pešieho pluku č. 71
v Kragujevci, –
boli

jednohlasne

uznaní

v i n n ý m i,

že sa v noci na 3. júna 1918 pri svojom náhr. práp. v Kragujevci, so spoločným zlým
úmyslom, zúčastnili na výtržnostiach spáchaných v zoskupení niekoľkých stoviek
ozbrojených osôb mužstva za účelom vzoprenia sa proti služobnému poriadku,
proti svojim predstaveným a proti ďalšiemu vedeniu vojny. Tieto výtržnosti hneď
pri svojom vypuknutí okolo pol desiatej hodine večer boli natoľko zlomyseľné
a nebezpečné, pričom použitie násilných prostriedkom nimi zašlo tak ďaleko, že sa
už o minútu neskôr ukázalo potrebným na obnovenie poriadku a poslušnosti použiť
ozbrojenú protisilu. Pritom vzbúrenci pokračovali v ohromných výtržnostiach aj
po zásahu ozbrojených síl. Zároveň, možno obžalovaní, alebo sčiastky iný dosiaľ
nezistený páchateľ strelou do pľúc s ohrozením života nebezpečne poranil npor.
[menom] Erwin Deutsch, vykonávajúceho posádkovú dozornú službu. Ostré strely
padli na ulici, potom proti poľnému kinu a proti staničnej budove. Vzbúrenci
prerezali telefónne vedenie, vyrabovali sklad stot., pokladnicu III. náhr. stot.,
kasárenskú kantínu a taktiež súkromné cennosti mužstva a dôstojníkov. Pritom len
z erárnej pokladnice bolo odcudzených viac ako 110.000 K.
Toto trestuhodné konanie spáchali obžalovaní nasledujúcimi činmi, a síce:
1.) Peš. S a l a g a, vyzval  kamarátov, aby zaútočili na staničnú budovu a sám sa na
útoku zúčastnil, –
2.) Slob. D a n i s, zúčastnil sa na excesoch so zbraňou v ruke a nahováral mužstvo,
aby sa zmocnilo skladu zbraní,
3.) Šik. K o l i b i k, odcudzil z vylomenej pokladnice III. náhr. stot. 31 600 K a            
z viacerých vyrabovaných izieb cudzí majetok,
4.) Peš. B a l a z s, nabádal k odboju a mužstvo k účasti na vzbure, pričom sa
vyhrážal zbraňou,
5.) Peš. S z m r t n i k, konal podobne ako Balazs,
6.) Peš. R i l j a k, vyzýval svojich kamarátov, aby mu pomohli proti šik. Bednárovi,
ktorý ho ohlásil na raport, počas celej ďalšej vzbury bol medzi prvými,
7.) Peš. J a r j a b k a, vtrhol s ozbrojeným mužstvom do tunajšej zál. nemocnice,
tam so zbraňou ohrozoval službukonajúceho čat. [menom] Szandó a žiadal
o vydanie des. [menom] Kremeny, ktorý menovaného svojho času degradoval,
1050 Priezvisko Kiša je v obci Krpeľany stále frekventované. Bližšie pozri: http://slovniky.juls.savba.sk
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ďalej so zbraňou v ruke zahnal peš. [menom] Komandera na povalu nemocnice.
8.) Peš. R a c z, nielenže sa sám zúčastnil na vzbure, ale s nasadeným bodákom
nútil aj iných mužov, aby sa na nej zúčastnili,
9.) Peš. G a l, zúčastnil sa na vzbure so zbraňou v ruke,
10.) Peš. R a d z o, nabádal mužov, aby sa pripojili k vzbúrencom a nabádal k vstupu
do ich tábora,
11.) Peš. G y u r k a c z, taktiež nabádal vojakov k vstupu do tábora vzbúrencov,  
12.) Peš. J e s z e n s z k y, mal taktiež úlohu medzi organizátormi vzbury a rozdeľoval
mužstvu muníciu,
13.) Peš. Z s u r a j, s pomocou viacerých ozbrojených vzbúrencov vyháňal mužov
z izieb a vyzýval ich, aby sa zúčastnili na povstaní,
14.) Slob. K l e n y a r, zvlášť viedol revoltujúcich proti železničnej stanici,
15.) Des. F a b o, vyzýval k účasti na vzbure a mužstvo vyháňal z izieb,
16.) Čat. H u g y e c z, vystupoval ako veliteľ mužstva tiahnuceho proti arzenálu,
17.) Des. Z s o v j a k, nabádal mužov k vstupu do tábora vzbúrencov,
18.) Slob. S e l i n g e r, okrem toho, že sa zúčastnil vzbury, viacerých hodnostníkov
degradoval,
19.) Peš. M i k u l i s c s a k, opakovane vyzýval aktívnych [vojakov] k účasti [na
vzbure],
20.) Peš. V o j a r, vyhrážal sa tým, ktorí sa nechceli pripojiť, zastrelením,
21.) Slob. D v o r s z k y, konal rovnako ako peš. Vojar,
22.) Peš. P l a t o s, s nasadeným bodákom nabádal mužov k vstupu do tábora
povstalcov, s motiváciou, že len spoločne niečoho dosiahnu,
23.) Peš. F r e n y a k, takisto,
24.) Peš. L a s s o,        „
25.) Peš. K u b i c z a,   „
26.) Peš. Z s i m b o r a,   „
27.) Peš. H o t y k o,         „
28.) Peš. K r i z s a n, povzbudzoval svojich kamarátov, aby sa pripojili, a nútil ich
k súdržnosti s nasadeným bodákom,
29.) Peš. G o h r., ozbrojený sa zúčastnil na excesoch povstania,
30.) Peš. M i k o, takisto,
31.) Peš. B i c s a n i k,    „
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32.) Peš. K a s p a r,   „
33.) Peš. H a j d i k,    „
34.) Peš. K u l i s e k,   „
35.) Peš. S z o k o l i k,   „
36.) Peš. C z i n g e l,   „
37.) Peš. R a k o v a n,   „
38.) Peš. P i t t n e r,   „
39.) Peš. B e d n a r i k,   „
40.) Peš. S z n o v a k,   „
41.) Peš. S l e z a k,   „
42.) Peš. B r v e n i k, šik. Bednárovi, ktorý bol zbitý ozbrojeným mužstvom,  zasadil
úder pažbou,  
43.) Peš. K i s s a, zadelený do pohotovostnej služby, opustil svoje stanovište a pridal
sa k vzbúrencom,
44.) Peš. M i k u s, sa ozbrojený zúčastnil na excesoch,
Táto skutková podstata potvrdzuje zločin vzbury podľa § 167 MSTG a obžalovaným
bolo v zmysle tohto paragrafu oznámené, že za tento delikt podľa poriadkov
stanného práva AOK Op. Nr. 32183 z 16. marca 1915, popri degradácii tých, ktorí
mali istú hodnosť, a strate vyznamenaní podľa  § 46 MSTG, podľa § 168 MSTG a §
440 MSTPO, II. odsek
sa

odsudzujú

na

trest

smrti

z a s t r e l e n í m.
Výkon trestu smrti sa uskutoční v takom poradí, v akom sú uvedené mená
obžalovaných v tomto rozsudku.
Nasledujú [zákonné] hlavy, vlastnoručné podpisy a klauzuly.
Vojenský súd Kragujevac.                           Kragujevac 12. júna 1918
Za správny opis
[nečitateľný podpis]
[odtlačok okrúhlej pečate náhradného práporu pešieho pluku 71]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5. KK, šk. 434.
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Rozkaz veliteľstva náhradného práporu pešieho pluku 71 dislokovaného
v Kragujevci zo dňa 14. júna 19181051
C. a k. náhradný prápor peš. pl. č. 71
V e l i t e ľ s t v o       n á h r a d n é h o       P r á p o r u –
r o z k a z      č. 165
Kragujevac 14. júna 1918
1. S l u ž b a:
pos. dozor. dôst.: npor. v zál.  Eduard W a l d m a n n,
  kasárenský dozor: práporčík v zál. Otto K n ö p f e l m a c h e r,
lekársky dozor: všeob. lek. Dr. med. Alexander K o h n  
z epidemiologickej nemocnice,
    dodatočná služba: štábne oddelenie,
    kasárenská pohotovosť: II. náhr. stot.
3. Uzdravenie: /poboč./ por. v zál. Alexander Munk sa ohlásil, že dnešným dňom je
zdravý.
4. Turanecz Josef,1052 npor. v zál. – rozhodnutie na základe superarbitrácie:
/poboč./ Výnos Ministerstva vojny, Oddelenie I., č. 30503 z 3. júna 1918.
Npor. v zál. Josef T u r a n e c z    z   pešieho pluku 71 je hodnotený ako: „Toho času
neschopný vykonávať poľnú službu, spôsobilý pre výcvikové služby pri náhr. telese.“
Pokiaľ ani do začiatku novembra tohto roka nebude stále spôsobilý vykonávať poľnú
službu, opätovne prebehne superarbitrácia. Za týmto účelom bude opäť potrebné vyžiadať si posudok buď od posádkovej nemocnice, alebo od sanit. náčel. V[ojenského]
g[enerálneho] g[ouvernementu] v Srbsku v určujúcom voj. lieč. ústave.
5. Holzmann, odoslanie sanitného por.:
/poboč./ Podľa výnosu Ministerstva vojny, Oddelenie 14, č. 11224 z 1918, musí
sanit. por. v zál. Desiderius Holzmann odísť na Personálne zhromaždisko 7. Gen. velit.
v Stanislau.1053
Dnes príde otvorený rozkaz kvôli vyhláseniu.
6. Vlastenecký [nečitateľné slovo v rozsahu desiatich písmen] cyklus prednášok: /
poboč./
Na nariadenie prez. č. 14518 V[ojenského] g[enerálneho] g[ouvernementu] /S[rbsko]
z 8. tohto mesiaca.
Keďže vojna ovplyvňuje rôzne prejavy štátneho, sociálneho a hospodárskeho života, v armáde sa bude musieť venovať zvýšená pozornosť školeniu dôstojníkov a mužstva.
H[lavné] v[eliteľstvo] a[rmády] z tohto dôvodu nariadilo, pod Op. Gen. č. 1219,
usporiadať krátkodobé informačné kurzy.
Informačný kurz pre dôstojníkov V[ojenského] g[enerálneho] g[ouvernementu]
/S[rbsko] sa bude konať v Belehrade v období od 20. júna do 1. júla pre prvý turnus a od
1051 Strojopis.
1052 Ide o neskoršieho dôstojníka československej armády a generála slovenskej armády Jozefa Turanca. Bližšie k jeho životu všeobecne pozri: Pramene obrany, Pamäti generála Jozefa Turanca.
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012.
1053 Dnes Ivano-Frankivsk na Ukrajine.  
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10. do 20. júla pre druhý turnus.
Zo strany náhr. práp. bol za týmto účelom pre prvý turnus vybraný npor. v zál.
Eduard W a l d m a n n.
Účastníci kurzu sa budú hlásiť na Oddelení 8/b (stot. Jemric), kde budú vydané ďalšie nariadenia.
Po absolvovaní tohto kurzu propagandy usporiadajú účastníci kurzu vo svojej oblasti – teda pri náhr. práp. – taktiež kurzy, na ktoré sa budú musieť odveliť predovšetkým
zvlášť dôstojníci a potom poddôst.     
Otvorený rozkaz príde včas kvôli vyhláseniu.
7. Práp. Harsanyi – predĺženie dovolenky: /poboč./ Dovolenka práp. v zál. [menom]
Ludwig Harsanyi bola predĺžená o štyri týždne. Telegrafické oznámenie je na ceste.
8. Vydanie vymenovacích dekrétov:
/poboč./ Dnes boli odoslané vymenovacie dekréty pre npor. [menom] Michael Loksik1054
a npor. v zal. [menom] Anton Vrana kvôli vydaniu [?].
Tunajšiemu úradu treba predložiť potvrdenie o ich prijatí.
9. Pridelenie dôstojníckeho sluhu:
/poboč./ Dôstojnícky sluha Karl Kralik zo štábneho oddelenia sa prideľuje por. v zál.
[menom] Alfred Böhm.
10. Dovolenka pre mužstvo:
/poboč./ Hlav. zbrojárovi [menom] Hermann Fischer z rekonval. odd. sa udeľuje
dovolenka v rozsahu 14 dní a 6 dní na cestovanie (bez zvláštneho odôvodnenia). Nástup
dovolenky: 16.-teho t. m.
11. Zisťovanie:
/poboč./ Pododdelenie, ku ktorému patrí muž menom Jan Huly alebo Huley, nech
túto skutočnosť nahlási do zajtra, do 9 h dopoludnia, tunajšiemu úradu.
12. Raport práporu: /pobočník/ Pešiak náhr. zál. Nikolaus Galko a Andreas Kubinya
z III. náhradnej stotiny, pešiak Stefan Hojo a delostrelec Michael Gawluk z rekonval. odd.
sa majú predstaviť pri zajtrajšom raporte práporu.
13. Potrestanie:
/poboč./ Potrestaný bude: pešiak domobrany Josef S z l i v k a   z II. náhradnej stotiny šiestimi (6) dňami kasárenského väzenia.
Trestný čin: Oneskorený návrat do aktívnej služby.
Nástup trestu: Okamžite.
14. Rozsudok podľa stanného práva:
/poboč./ Vojenský súd c. a k. Oblastného veliteľstva ako mimoriadny vojenský súd
v Kragujevci po hlavnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 6. a 7. júna 1918 za predsedníctva majora [menom] Emanuel Balley von Dreznik a pod vedením stotníka [menom]
Dr. Julius Kappel, r o z h o d o l     t a k t o:
Obžalovaní šik. Viktor Kolibik, čat. Johann Hugyecz, des. Johann Fabo, Josef Zsovjak,
slob. Adam Danis, Paul Klenyar, Alois Selinga, Gregor Dvorszky, peš. Paul Salaga, Andreas
Balazs, Andreas Szmrtnik, Martin Riljak, Andreas Jarjapka, Stefan Racz, Alfons Gal,
Stefan Radzo, Franz Gyurkacz, Dionis Jeszenszky, Jose[f] Csuraj, Karl Miklusicsak, Alois
Vojar, Peter Platos, Mathias Frnyak, Josef Lasso, Paul Kubicza, Vinzenz Csimbora, Josef
Hotyk[o], Johann Krizsan, Johann Gohr, Valentin Miko, Adam Bicsanik, Johann K[a]sper,
1054 Ide o dôstojníka Michala Lokšíka, ktorý vykonával aktívnu vojenskú službu pri pešom pluku
71 od 15. marca 1915 do 16. decembra 1918. Neskôr pôsobil ako dôstojník československej
a slovenskej armády. Bližšie pozri kvalifikačnú listinu: VHA Bratislava, Kvalifikačná listina –
Michal Lokšík (1897).  
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Josef Hajdik, Martin Kulisek, Martin Czingel, Stefan Szokolik, Lorenz Rakovan, Johann
Pittner, Stefan Bednarik, Stefan Sznovak, Johann Slezak, Andreas Brvenik, Andreas Kisa
a Anton Mikus, všetci z p. pl. č. 71        
boli jednohlasne uznaní vinnými,
že sa v noci na 3. júna 1918 dopustili výtržností v Kragujevci. Zo svojho náhr. práp.
zbehli príslušníci mužstva, ozbrojení v stovkách, a to so spoločným úmyslom spáchať
trestný čin s cieľom vzbury proti služobnému poriadku, svojim nadriadeným a ďalšiemu trvaniu vojny. Keďže použili násilné prostriedky, boli tieto výtržnosti hneď po ich
vypuknutí okolo 9,30 h večer natoľko škodlivé a nebezpečné, že sa už o niekoľko minút
uznalo za nevyhnutné nasadiť proti nim ozbrojené sily, aby mohol byť nastolený poriadok a pokoj. Vzbúrenci medzitým pokračovali v násilných výtržnostiach aj po tom,
čo proti nim zasiahli ozbrojené sily. Počas výtržností utrpel život ohrozujúce zranenie
npor. v zál. Erwin Deutsch, slúžiaci v posádkovej inšpekčnej službe, ktorý dostal zásah
do pľúc. Sčasti obžalovaní a sčasti aj iní doteraz nezistení páchatelia strieľali ostrými
nábojmi po ulici, potom proti poľnému kinu a železničnej budove, prerušili telefónne
vedenie, vyrabovali sklad stotiny, pokladňu III. náhradnej stotiny, kasárenskú kantínu
a aj súkromné zvršky mužstva a dôstojníkov, pričom boli odcudzené aj erárne peniaze
z pokladne v hodnote viac ako 110 000 K.
Týmto konaním bol spáchaný zločin vzbury podľa §167 V[ojenského] t[restného]
z[ákona] a obžalovaní sú preto v zmysle nariadenia stanného práva H[lavného] v[eliteľstva] a[rmády], Op. č. 32183 zo 16. 3. 1915, ktoré bolo uverejnené vo vzťahu k tomuto
previneniu, okrem d e g r a d á c i e všetkých tých, ktorí mali podľa uvedených údajov h
o d n o s ť, ďalej p e š i a k o v, vrátane straty všetkých udelených vyznamenaní, podľa
§46 V[ojenského] t[restného] z[ákona], § 168 V[ojenského] t[restného] z[ákona] a II.
odseku §440 V[ojenského] t[restného] p[oriadku]
o d s ú d e n í n a t r e s t s m r t i z a s t r e l e n í m.
Rozsudok bol vykonaný dňa 8. t. m., o 3 h popol.
15. Odoslanie obslúh guľ.:
/poboč./ Podľa výnosu Ministerstva vojny, Oddelenie 10, č. 118764 z 1918 (nariadenie prez. č. 14695/voj. cvič. V[ojenského] v[eliteľstva] Bratislava z 1918) musí
guľometná náhradná stotina ošatiť, vystrojiť a vyzbrojiť 15 mužov tak, aby boli pripravení na poľnú službu, odoslať ich pre guľometný ostrostrelecký [?] práp. č. 3 na Pers.
zhrom. Bozen,1055 kde si majú pre seba vyžiadať, s odvolaním sa na vyššie uvedený výnos
M[inisterstva] v[ojny], ďalšie inštrukcie.
Treba vybrať len osoby, ktoré sú obzvlášť bezúhonné.
Guľometná náhradná stotina musí predložiť zoznam vybratých ľudí do 16. t. m.,
do 8 h dopol., a následne bude vydaný otvorený rozkaz.
16. Odoslanie remeselníkov /Res. 1618/:
/poboč./ Náhr. práp. má M[inisterstvu] v[ojny], [Oddelenie] 3, nahlásiť mená členov mužstva pri náhr. práp., ročník narodenia 1900 až 1875 (bez ohľadu na hodnosť),
ktorí sú povolaním zámočníci alebo mechanici, vo svojom odbore sú zdatní a predbežne
sú schopní vyučiť sa za delovodov pre nový delostrelecký materiál. Uprednostňujú sa
remeselníci s odborným školským vzdelaním, ale nie je to podmienkou.
Všetky pod.[oddiely] musia čo najpodrobnejšie preskúmať a následne odovzdať do
16. t. m. tunajšiemu úradu menný zoznam všetkých členov mužstva, ktorí zodpovedajú týmto podmienkam. Rubriky: meno; hodnosť; odvodový ročník; aplikované školské
vzdelanie, prípadne absolvované odborné školy; povolanie; údaj o tom, či vykonáva
1055 Bolzano v Taliansku.
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vojenskú prezenčnú službu, je v zálohe, alebo je domobranec; rok narodenia; výpis z
registra trestov.
Treba uprednostniť ďalej slúžiacich poddôstojníkov.
Navrhnuté osoby musia byť plne schopné vykonávať vojenskú službu a do tej miery
ovládať nemecký jazyk, aby dokázali porozumieť praktickej výučbe. Zároveň musia mať
dobré správanie.
Také mužstvo, ktoré bolo už raz z nejakého dôvodu vylúčené z navštevovania kurzu
pre ašpirantov na delovodov, ako aj osoby zaradené v pochodových formáciách sa
nesmú nominovať.
K mennému zoznamu treba pripojiť kmeňové listy v odpise.
17. Povolanie robotníkov [firmy] Škoda:
/poboč./ Z rozkazu Voj. veliteľstva č. 142, Bratislava, dňa 10. júna 1918.
Náhr. práp. musí všetkých robotníkov [firmy] Škoda (zámočníkov, mechanikov,
kováčov), ktorí boli oslobodení spod povinnosti narukovať, avšak na základe výnosu
Oddelenia 10, č. 20000 z 1918 boli povolaní do vojenskej služby, poslať do školy pre
ašpirantov na delovodov pri firme Škoda v Plzni.           
Mená tých remeselníkov, ktorí prichádzajú do úvahy, treba nahlásiť tunajšiemu
úradu do 16. t. m., do 8 h dopol. Títo remeselníci nesmú byť zaradení do pochodových
formácií.
18. Odovzdanie zbraní:
/D[opravné] v[eliteľstvo]/ Všetci dôstojníci a práporčíci, ktorí si vypožičali pušky
alebo revolvery, ich musia okamžite odovzdať hlav. zbroj. [menom] Tatousek – najneskôr do zajtra 8 h dopoludnia.
Rovnako treba okamžite vrátiť hlavnému zbrojárovi aj opak.[ovacie]1056 pištole a revolvery, ktoré si zapožičali poddôstojníci št. a ďalejslúžiaci poddôstojníci.
Za vykonanie tohto rozkazu sú zodpovední velitelia – poddôstojníci – ašpiranti,
ktorí mi majú podať hlásenie o jeho vykonaní dňa 16. t. m.
19. Poplatky pre navrátilcov počas dovolenky:
/D[opravné] v[eliteľstvo]/ Podľa nariadenia I č. 27709 V[ojenského] v[eliteľstva]
Bratislava, z 12. t. m., majú navrátilci pri 8 týždňoch dovolenky nárok, aby sa im vopred
uhradili cestovné výdavky, mzda a náklady za stravovanie na deň vo výške 3 (tri) koruny
a 50 (päťdesiat) halierov.
Všetci nech sú o tom oboznámení.
20. Odoslanie za cieľom preskúmania:
/v[edúci] l[ekár]/ Nižšie uvedené mužstvo zo suparb. odd. treba odoslať do záložnej nemocnice „Brcko“ v Belehrade s cieľom preskúmania ich ochorenia: des. Frasko
Peter, slob. Kozak Mathias, domobr. peš. Oszteniczky Josef, Csernaczky Urban, Kalis
Martin, Kozak Rudolf, Olis Josef, Pizur Michael, Kutni Johann, Petro Stefan, Balazs Josef,
Österreicher Alois, Suraba Georg, Rezsny Stefan, Schütz Geza, Mikulas Ludwig, Murcso
Alois, Kubicsan Matej, Hrvol Valent, Knezik Josef.
Otvorený rozkaz vo veci vyhlásenia príde dnes.
21. Dovolenky navrátilcov:
/poboč./ Z výnosu Ministerstva vojny, Oddelenie 10, č. 155000 res. z 1918.
V dôsledku väčšieho prílevu navrátilcov, než sa pôvodne očakávalo, sa môžu poplatky za dovolenku, ktoré boli výnosom M[inisterstva] v[ojny], Odd. 10, č. 51210 res. zo 16.
februára minulého roka, stanovené na 4 týždne, predĺžiť.
1056 V dokumente uvedené ako „RepPistolen“. Ide o automatické pištole so zásobníkom na
niekoľko nábojov.
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Preto sa nariaďuje:
1) Poplatky za dovolenku, ktoré boli podľa v úvode zmieneného výnosu M[inisterstva]
v[ojny] stanovené na 4 týždne, sa predlžujú na osem normálnych týždňov.
Pre navrátilcov, ktorí sa zdržiavajú v oblastiach, ktoré nepriateľ v poslednej dobe
uvoľnil, sa stanovuje dĺžka dovolenky na 12 týždňov, aby mohli uskutočniť rekonštrukčné práce.
Podľa tohto je treba gážistom a tomu mužstvu, ktoré bolo uznané za oprávnené,
okamžite, ako aj tým, ktorým bol uložený disciplinárny trest, po výkone trestu povoliť
dovolenku v dĺžke ôsmich, resp. dvanástich týždňov.
Gážisti majú nárok na dvanásťtýždňovú dovolenku len vtedy, ak je preukázateľne
nevyhnutné, aby vykonali rekonštrukčné práce na svojom vlastnom majetku.
Dovolenku možno udeliť takýmto vojenským osobám ešte aj pred samotným overovacím procesom, a síce pokiaľ by sa predpokladalo, že zisťovanie by mohlo trvať dlhší
čas, pričom príslušné osoby nesmú byť inak podozrivé zo spáchanie trestného činu.
Pokiaľ sa náhradné teleso dozvie o dovolenkujúcom navrátilcovi skutočnosti, ktoré
by vyvolali odôvodnené podozrenie, že tento muž nespĺňa stanovené kritériá, bude musieť z dovolenky nastúpiť späť do služby.
Právo povoliť dovolenku gážistom a mužstvu náleží veliteľom náhradných zborov.
2) Navrátilci zaradení do 40. a 41. pochodovej formácie, ktorí sa aktívne podieľali
na potlačení vzbury, dostanú k osemtýždňovej dovolenke ešte aj chýbajúce zvyšné štyri
týždne, ktoré sa im pridelia pri príležitosti ich prvej dovolenky z frontu.
Za účelom zhotoviť presný súpis mužstva, ktoré má právo na toto štvortýždňové
predĺženie dovolenky, treba prostredníctvom náhradných stotín odovzdať veliteľom
pochodových stotín 40. a 41. pochodového útvaru menné zoznamy. Zoznamy musia obsahovať osobné údaje, ako aj náležitú dĺžku dovolenky zaradeného navrátilca v zmysle
ustanovení existujúceho výnosu. Tieto menné zoznamy treba predložiť prostredníctvom veliteľov pochodových stotín veliteľstvu pluku.
3) Nová dovolenka sa nebude týkať nikoho z navrátilcov, ktorí sa v čase vypuknutia
vzbury, t. j. dňa 2. tohto mesiaca, nachádzali pri náhradnom prápore. Iba navrátilcom,
ktorí narukovali do náhradného práporu od 3. júna minulého roka, ďalej takým navrátilcom, ktorí narukovali už skôr a aktívne sa podieľali na potlačení vzbury, resp. toho času
neboli pri náhradnom prápore, sa môže udeliť dovolenka v celkovom rozsahu osem,
resp. dvanásť týždňov.
Nová dovolenka sa netýka navrátilcov, ktorí boli obvinení z mimoriadne hrubého
porušenia disciplíny (napr. rušenie pokoja, výtržnosti, rabovanie, krádež, neoprávnené
prekročenie rozsahu dovolenky v priebehu prvej štvortýždňovej dovolenky).
Tieto opatrenia treba všetkým verejne oznámiť a vydať o nich poučenie.
4) Navrátilci zaradení v žatevných stotinách, ktorí doposiaľ mali iba štyri týždne dovolenky, dostanú opäť ďalšie štyri, resp. 8 týždňov dovolenky až po rozpustení žatevnej
stotiny.
Zostavenie žatevných stotín má vždy prednosť pred udelením dovolenky.
O tých navrátilcoch, ktorí budú premiestnení alebo odoslaní, sa oznámia údaje
o dovolenke novej služobnej kancelárii súčasne s odoslaním dokladov o ich zásobovaní.                        
22. Parný kúpeľ:
/poboč./ Z rozkazu posádkového veliteľstva č. 163, zo 14. júna 1918.
Tunajšie kúpele v mlyne sú až do odvolania otvorené každý pondelok, stredu
a sobotu.
23. Odoslanie mužstva:
/poboč./ Domobranca pešiaka [menom] Johann Busvi z III. náhr. slot. kvôli
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superarbitrácii, domobrancov pešiakov [menom] Geza Schulz, Ludwig Mikulas z I. náhr.
stot., Alois Murcso, Mathe Kubricsan, Valent Hrvol z III. náhr. stot. a [vojenskú osobu
menom] Josef Knezik zo štábneho oddelenia treba kvôli preskúmaniu stavu odoslať
k superarbitračnému oddielu.
24. Pozbavenie [funkcie?]:
/poboč./ Domobranec pešiak Johann Sztricsek z náhradnej stotiny podľa výnosu
HM1057 8444/18, do 10/7; domobranec pešiak Josef Galko z I. náhradnej stot. podľa
výnosu HM 234001/18, do 30/11, 1918; pešiak záložník Stefan Lieszkovszky zo superarbitračného oddielu podľa [výnosu] Ministerstva vojny 10/93350, do 30/11, 1918. [?]
Galkova vojenská leg. bola doručená, zvyšní dvaja sú na dovolenke, ich vojenské
preukazy a otvorené rozkazy prídu kvôli vyhláseniu.
25. Zisťovanie:
/poboč./ Remus Mihalics (1895 – Totszenmarton1058), domobranec pešiak Johann
Szikora (1874 – Diaková), Johann Szandrik alebo Landrik (1900 – Jablonka), Josef Koritina
(1897 – Tr[enčianske] Teplice), Johann Juris (1883 – Plevník1059), Peter Jurevics (1899 –
Žilina), Johann Cziczko (odvodový ročník 1915).
Výsledok nahlásiť tunajšiemu úradu do 16. tohto mesiaca, 8 h dopol.
Všetky pododdiely musia do zajtra, 9 h dopol., tunajšiemu úradu nahlásiť, či sa v ich
stave nenachádzal pešiak gróf Feleky Gyula, ktorý bol počas vzbury smrteľne zranený.
Okrem toho každý, kto by vedel túto vec objasniť, nech to nahlási tunajšiemu úradu. I.
náhradná stotina, do ktorej stavu pravdepodobne príslušná osoba patrila, musí záležitosť obzvlášť dôkladne prešetriť.
			
Marx pplk. [vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
					Odoslanie ukončené o 5 h popol.
						[nečitateľný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: Mgr. Jana Tulkisová, PhD., P. Ch.
VÚA – VHA Praha, f. VS – Schöbl, šk. 2.

1057 „Honvédelmi Ministérium“ – Ministerstvo vlastibrany.
1058 Správne Tótszentmárton, obec v Maďarsku.
1059 V súčasnosti Plevník – Drienové.
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Cyklostylovaný oznam hlavného slúžneho v Martine o zastavení štátnej
podpory pre rodinných príslušníkov šiestich vojakov náhradného práporu pešieho
pluku 71 v Kragujevci – účastníkov vzbury v tomto meste1060
Opis. C. a k. Náhradný prápor p. pl. č. 71. ev. č. 17906. Podžupan Martin. Kragujevac 6-ho
júla 1918. Priložené menné zoznamy zasielam s tým, aby ste rodinným príslušníkom
vyznačeného mužstva pozastavili, alebo odobrali doposiaľ poukazovanú štátnu
podporu. V menných zoznamoch uvedené mužstvo bolo c. a k. rajónovým veliteľstvom
v Kragujevci ako stanným súdom v zmysle § 167 voj. tr. zák.  odsúdené na zastrelenie
kvôli previneniu v trestnom čine revolty a vzbury spáchanej v noci z 2. na 3. júna t. r.
Trest smrti bol na menovaných vykonaný 8-ho júna t. r. Keďže rodinní príslušníci vyššie
menovaných stratili nároky na čerpanie štátnej podpory v dôsledku vykonania tohto
trestného činu, ráčte, v zmysle na toto sa vzťahujúcich nariadení, okamžite zastaviť
štátnu podporu rodinným príslušníkom. N. N. v. r.
Opis C. a k. Náhradný prápor p. pl. č. 71. ev. č. 17906.
Zoznam.
tých osôb náležiacich do stavu mužstva, rodinným príslušníkom ktorých bude štátna
podpora zastavená, respektíve odobratá.
Pál Salaga

       domobr. pešiak

Vrútky           

      slobodný

András Jarjabka         „            „        

Čremošné          

„   

Dénes Jesenszky Petruse     „                  

Turčianske Jaseno

„

János Kasper                                                  

Sklené                         

„

András Brvenyik

pešiak náhr. zál.      

Kraľovany                    

„

András Kissa

pešiak v zál.            

Krpeľany                     

„

                                          Martin 6-ho júla 1918                       N. N. v. r.
Od hlavného slúžneho martinského okresu
4544/1918.
  
Vydávam na o k a m ž i t é vybavenie s tým, nech je jeho vykonanie
hlásené v priebehu 5 dní.1061
Martin 17. júna [?] 1918.      
1060 Strojopis. V hlavnom texte je ako opis (preklad z nemeckého jazyka do maďarčiny) prítomná
aj požiadavka náhradného práporu tohto pluku adresovaná pôvodne podžupanovi Turčianskej
župy v Martine. Mená popravených sú v pôvodnom dokumente uvedené v maďarskom pravopise, takisto sú v maďarčine uvedené aj názvy obcí. V dátume uvedenom pri podpise hlavného
slúžneho je zrejme chybný dátum vzhľadom na proces spracovania predchádzajúcich údajov.
1061 K predmetnému prípisu je pripojené hlásenie z obce Turany datované po skončení vojny (27.
novembra 1918), v ktorom orgán verejnej správy informuje hlavného slúžneho v Martine, že
rodine Andreja Kišu bola vojnová podpora už 1. júla 1918 pozastavená. Bližšie pozri: MV SR ŠA
Bytča, f. Slúžnovský úrad Martin, sign. 4544/1918 adm.     
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							Velits
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Tb.[?]1062 hlavný slúžny
						
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Slúžnovský úrad Martin, sign. 4544/ 1918 adm.

222

Veliteľstvo c. a k. tranzitného tábora v Kenyérmező pri Ostrihome 5. augusta
1918 informuje o prijatí príslušníkov náhradného práporu pešieho pluku 711063
Veliteľstvo
c. a k. tranzitného tábora v Kenyérmező
pri Ostrihome1064
Res. č. 272
C. a k. V o j e n s k é m u
Kenyérmező 5. augusta 1918

veliteľstvu
					B r a t i s l a v a

Na Vrdg. Gstb. č. 13925 z 10. júna t.[ohto] r.[oku] sa oznamuje, že z náhr. práp. p. pl. 71
boli do tranzitného tábora prijaté nasledovné osoby mužstva:
Peš. Johann Janicsek1065
Náhr. zál. Peter Bacsko
Peš. Paul Dyagyo
Slob. Paul Zahumensky
Peš. Johann Bacskon 1066
1062 Skratka ponechaná v pôvodine. Bližšie pozri takisto dokument č. 256 o situácii v regióne
Trnavy, kde sa uvedená skratka v závere opäť vyskytuje.  
1063 Strojopis.
1064 Odtlačok pečate.
1065 Ide o vojenskú osobu (ročník 1885), rodom z obce Selec vo vtedajšej Trenčianskej župe.
Menovaný sa s dešpektom vyjadroval o vojnovom úsilí rakúsko-uhorskej monarchie, hospodárskej situácii, nespravodlivosti v armáde atď. Viaceré jeho kritické výroky boli zaznamenané v
spravodajských hláseniach agenta menom Hubert Jindra z mája 1918, ktorý zbieral informácie
o náladách v náhradnom prápore pešieho pluku 71 (v jeho hláseniach sa napríklad objavuje
aj zmienka o spievaní zakázanej piesne Nad Tatrou sa blýska príslušníkmi náhradného práporu). Uvedený Janíček bol následne zatknutý a eskortovaný do tábora so zvláštnym režimom
v Kenyérmező. Hlásenia agenta Jindru aj s osobnými údajmi zatknutých osôb bližšie pozri: VHA
Bratislava, Protištátne prejavy navrátilcov p. pl. 71 (Staatsfeindliche Aeußerung der Heimkehrer des IR 71), f. 5. KK, šk. 485, sign. 1918 Präs. 90 – 20 – 30 – 113.
1066 Pravdepodobne ide o skomolené priezvisko.
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Peš. Johann Kojda
Peš. Johann Sovcsik
Peš. Ignatz Czabadai
Peš. Michael Valik
Peš. Stefan Maczejka
Peš. Michael Ertel
Doposiaľ ešte neboli zaradení[:]
Peš. Stefan Simko
						„ Gabriel Tomcsok
a dôst. sluha Ludwig Sztarinsky
[nečitateľný podpis]
Preklad z nemeckého jazyka: P. Ch.
VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 485.  

223 Dvojtýždenník banskobystrického 16. vlastibraneckého pluku A 16-os honvéd

čitateľov 1. septembra 1918 stručne informuje o poprave dezertéra menom Koloman
Tóth

Poprava. Košický stanný súd odsúdil kvôli viacnásobnému zbehnutiu na trest smrti
zastrelením vlastibranca Kolomana Tótha.1067 Rozsudok vykonali v Banskej Bystrici 28-ho
augusta tohto roku, dopoludnia o 7 hodine 30 minúte. Poprava nech slúži ako odstrašujúci príklad všetkým tým, ktorí prísahu vernosti kráľovi a vlasti vlastibranca nehodným
spôsobom narúšajú.1068
Preklad z maďarského jazyka.
A 16-os honvéd, roč. 2, 1918, č. 17, s. 10.

224

Dvojjazyčné, nemecko-maďarské podanie hlavného župana Bratislavskej župy
z 2. septembra 1918 o účinku vyhlásenia stanného práva v uvedenej župe1069
Hlavný župan Bratislavskej župy a slob. kráľ. mesta Bratislava
Uh. kráľ. Vládny komisár disponujúci  PrávOmocami verejného zásobovania 
potravinami a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti občanov podľa 
zák. čl. LXIII z roku 1912
1067 V texte uvedený ako „Tóth Kálmán“.
1068 V literatúre vlastivedného charakteru sa uvádza „dvanásť pokusov o útek“ vojaka Kolomana
Tótha. Bližšie pozri: FEKETE, J.: Modrý Kameň (Monografia k 700. výročiu založenia mesta).
Martin : Osveta, 1990, s. 50.
1069 Strojopis.
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B r a t i s l a v a1070
______________________________________________________________________
Podacie číslo: 16221/ 1918
Predmet podania: Hlásenie podžupana [?] Bratislavskej župy vo veci vyhlásenia stanného
práva.
Jeho Excelencii  
pánovi Friedrichovi, Rytierovi Gerstenberger[ovi] z Reichsegg[u] a Gerstberg[u],
generálovi jazdectva, veliteľovi c. a k. vojenského veliteľstva v
								Bratislave.1071
Milostivý pane!    
Je mi cťou Tvoju Urodzenosť informovať, že vyhlásenie stanného práva v zmysle
všeobecného nariadenia c. a k. vojenského veliteľstva číslo 141 daného 9. júna 1918
malo vo všeobecnosti upokojujúci účinok.
Podľa došlých hlásení viem len o jednom jedinom prípade, keď bola razia uskutočnená s prehnanou horlivosťou a prísnosťou, čo sa obyvateľstva vzrušene dotklo.
Srdečným nahliadnutím do pripojeného hlásenia [označeného] ako %1072 som získal vedomosť, že poľnohospodárov a zamestnaných vojnových zajatcov pracujúcich na
ornej pôde, keďže nemali svoju potrebnú legitimáciu, nebrali do ich príslušných dedín.
Naopak, zväčša ich zhromažďovali do ďalej ležiacich obcí. Táto situácia vzhľadom na
všetky okolnosti terajšej robotnej sezóny škodí všeobecným národohospodárskym
záujmom.
Práve preto žiadam Tvoju Urodzenosť, nech milostivo ráči nariadiť, aby sa overovanie totožnosti v budúcnosti dialo takým spôsobom, aby sedliaci a vojnoví zajatci boli
legitimovaní vo svojej vlastnej dedine v prítomnosti ľudí z vlastných úradov, keď ich už
vojsko musí zlapaných odprevadiť do vlastných dedín kvôli legitimačným nedostatkom.
Zistilo sa, že zbehovia s boľševickým duchom sa zdržiavajú na okolí Budmeríc
a Trstína /: okres Trnava:/ [!]. Prosím, aby Tvoja Urodzenosť milostivo ráčila nariadiť
uskutočnenie zodpovedajúcej razie.
Vojaci – navrátilci, odoslaní na dovolenku, sa údajne vyjadrujú, že vojenské úrady
ich upozornili na to, aby proviantné dávky energicky vyžadovali od notárov, nakoľko im
prináležia [potravinové dávky]. Aby takéto vyjadrenia mali nejaký základ – čomu [za
tejto situácie] nemôžem uveriť – a aby sme sa s takýmto spôsobom uvažovania už nemuseli stretnúť, úctivo žiadam Tvoju Urodzenosť, aby milostivo ráčila formou denných
1070 Tlačená hlavička doplnená o uhorský erb.
1071 Adresát (s výnimkou názvu mesta) uverejnený v nemeckom jazyku. Adresa menovaného je
umiestnená v spodnej časti prvej strany dokumentu, no kvôli lepšej orientácii sme ju uviedli
v úvodnej časti prekladu.
1072 Zrejme ide o prílohu označenú týmto symbolom.  
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rozkazov mužstvo z času na čas poučiť, že prídel potravín vláda vykonáva podľa najlepšej vôle a podľa zásob, ktoré sú k dispozícii. Teda každé takéto huckanie a poburovanie
môže štátu viac škodiť ako osožiť.
Každé doterajšie hlásenie zdôrazňuje, že boľševizmus sa neprejavil u tých vojakov, ktorí po svojom návrate dostali dlhšiu dovolenku, alebo boli uvoľnení pod nejakou
zámienkou.
Naproti tomu sa všade prejavil tam, kde ich [vojakov] hneď po týždni – dvoch povolali do armády.
Ako veľmi žiaduce sa teda javí, aby bola pozornosť ministerstva vojny dôrazne
upriamená na tento skutkový stav. Preto aj žiadam Tvoju Urodzenosť, aby milostivo ráčila aj z vlastnej strany učiniť iniciatívne kroky s cieľom, aby nám bolo ministerstvo vojny
nápomocné a tu a tam sa prejavujúce revolučné myšlienky praktickým riešením ochromilo a porazilo.
Nech Tvoja Urodzenosť srdečne prijme prejav mojej dokonalej úcty.
Bratislava 2. septembra 1918

[nečitateľný podpis]
hlavný župan, uh. kráľ. komisár
[poznámky o registrácii spisu na vojenskom veliteľstve v Bratislave a rozdeľovník, rukou
písané poznámky]
Preklad z maďarského jazyka
VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 463, sign. 1918 Präs. MK 6 – 1 – 8.

225

Protokolárny výsluch bývalého záložného dôstojníka rakúsko-uhorskej armády
menom Julius Spira1073 ohľadom vzbury príslušníkov náhradného práporu pešieho
1073 Julius Spira sa podľa uvedeného dokumentu narodil 24. januára 1882 v Rajci. Po absolvovaní
štyroch tried gymnázia študoval na kupeckej škole. V civilnom zamestnaní pôsobil ako účtovník
skladu dreva. Vo formulári je okrem iného charakterizovaný aj ako slobodný, nemajetný
a vzhľadom na trestnoprávnu zodpovednosť ako zachovalý. V trenčianskom pešom pluku 71
dosiahol hodnosť stotníka v zálohe. Menovaného vypočúval Dr. Bedřich Schreiber. V sledovanej kauze bolo pritom vypočutých viacero osôb. Z dokumentu datovaného 30. decembra
1918 ďalej vyplýva, že po oboznámení sa s výpoveďou obvineného navrhol justičný referent
pplk. Strouhal jeho prepustenie na slobodu: „Poněvadž tedy setník Spira konal pouze svou
povinnost, na ničem žádné účasti neměl, navrhuji, ježto není důvodu ke trestnímu řízení,
odložení trestního oznámení ve smyslu §  138 v. tr. ř. a propuštění setníka Spiry z prozatímní
vazby na svobodu“. Ďalšie osudy tohto záložného dôstojníka zostávajú nejasné. Bližšie pozri
jeho výpovede z výsluchu i ďalší dokumentárny materiál: VÚA – VHA Praha, I. R. 74 Referát,
f. VS – Schöbl, šk. 2.
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pluku 71 v Kragujevci realizovaný československými vojenskými justičnými orgánmi
v Žiline 29. decembra 19181074
Kadr mého pluku 71 byl již v 16[.] roku přesazen do Kragujevacu. Tam byl jsem přidělen v létě v roce 1918 jako velitel první náhradní setniny.
K vylíčení situace podávám:
Začátkem roku 1918 přišlo k nám větší množství mužstva vrátivšího se z ruského
zajetí. Toto mužstvo bylo velice nespokojeno tím, že jim byla udělena jenom 4 nedělní
dovolená a žádali stále dovolenou alespoň tříměsíční, která jim arci podle výslovných
rozkazů bývalých ministerstev nemohla býti udělena.
Asi tak v měsíci květnu t. r. v první polovici měsíce povolal všechny velitele setnin
velitel náhradního praporu podplukovník Marx k sobě a oznámil nám, že doslýchá z rozličných stran, že v mužstvu se vzmáhá nekázeň, že mužstvo má stálé schůze a nějaké
propagační řeči, a že my nekonáme naší službu řádně, když my o tom ničeho nevíme a
ničeho mu nehlásíme. Zároveň nám rozkázal, že máme dávati na mužstvo dobrý pozor
a každou podezřelou věc mu máme hlásiti.
Brzy na to přišel ke mně jako ku veliteli setniny šikovatel Jan Janik, který vedl službu
u mé setniny a oznámil mi, že u setniny se potuluje jeden člověk, který každou noc spí
v jinném oddělení a nosí hned oděv civilní, hned vojenský s rozličnými distinkcemi. Dal
jsem si tohoto člověka druhého dne předvésti k rapportu, tam mi ale dával člověk tento
znamení, že mi poví vše jen mezi čtyřma očima. V kanceláři mi pak řekl, že je policejním
agentem a vyslán velitelstvím z Bělehradu, aby pozoroval mužstvo.
Jako takový se mi také legitimoval legitimací gen. gouvernementu v Bělehradě.
Já tu věc oznámil podpl. Marxovi, který mi řekl, že vše děje se na rozkaz velitelství
v Bělehradu. Zmíněný detektiv se jmenoval Jindra.
Koncem května odešel jsem ku superarbitraci do Bělehradu a když jsem se dne 2/
VI. 1918 vrátil, hlásil mi můj zástupce nadporučík Deutsch, že mužstvo je velice nepokojné, že to v něm vře, a že, jak doslechl z rozličných výkladů, chce mužstvo u rozkazu
vypovědět poslušnost a nechce více táhnout na cvičení. Já mu řekl jen, že to si mužstvo
tak vykládá mezi sebou, ale že k tomu nedojde. Rozkaz měl nadp. Deutsch, ježto já přijel
teprve pozdě večer z Bělehradu.
Sotva jsem si večer lehl, přiběhl ke mně nějaký voják jménem Balász1075 a desátník
ze dne1076 a hlásili mi, že v kasárnách vypukla revoluce, že všechno mužstvo počtem asi
1200 mužů střílí, a že nadporučíka Deutsche, který měl garnisónní inspekci a šel visitovat, zastřelili, a radili mi, abych do kasáren nešel, že všichni jsou příliš rozvášněni. Totéž
mi, když jsem vyšel ven, říkali účetní poddůstojník a službu vedoucí poddůstojník. Na to
jsem je vrátil domů a celou noc zůstal doma.
Dne 3/VI. 1918 přišli do Kragujevace dva prapory bosňáků na potlačení revoluce a
1074 Výpoveď je zaznamenaná písaným písmom (rukou), atramentom. Zápis bol uskutočnený v českom jazyku. Prvá strana obsahujúca údaje o osobe tohto dôstojníka bola doplnená do formulára vytlačeného v nemeckom jazyku.
1075 Správne má byť „Balázs“.  
1076 Ide o služobné zadelenie poddôstojníka.  
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s nimi zároveň čtyři auditoři, z nichž dva, a to podpl. Bárdosi a setníka Kapla1077 uvádím
jménem.
   Dne 3/VI. ráno byl již pokoj, vzbouření trvalo pouze v noci na 3/VI. a Bosňáci měli
pohotovost. Během noci byly vydrancovány veškery pokladny v kasárnách 71. pluku a
stále stříleno.
Když přišli Bosňáci a auditoři, byli jsme svoláni k podpl. Marxovi a tam nám velitelům
setnin řečeno, že přišel z Bělehradu od plukovníků gen. štábu Krekcího a Kerchnavy-ho,
že mužstvo rozkaz, že mužstvo musí být decimováním disciplinárně potrestáno, načež
nám podpl. aud. Bardosi řekl, že musíme prohlížet pušky, a kdo v noci střílel, ten že bude
potrestán.
Já za pomoci důstojníků mé setniny prohlédl pušky mých 700 mužů a shledal, že
všichni stříleli. To oznámil jsem s tím, že přece všichni nemohou býti potrestáni. Na to
mi řečeno, že hlavní viníci musí býti vyhledáni, a zejména ti, kteří vyloupili pokladny a
drancovali, musí býti předvedeni.
Tak od mé setniny udáno bylo 17 až 18 lidí a to byli tito označení nadporučíkem
Ortniským (rodem ze Sedmihradska) nadporučíkem Vlčkem a Uhlíkem (oba Češi). Z nich
bylo 6 cikánů, kteří drancovali a loupili, ostatní pak přerušili telefonní spojení nebo jinak
obzvláště se při revoluci exponovali.
Při vyšetřování první udal šikovatel Bednár od mé setniny (rodem z Trenčanské,
Turčanské nebo Oravské stolice) jednoho člověka, který prý bude moci podati o vzniku
revoluce zprávy, a udal zároveň, že 2/ 6. 18 bylo vše připraveno k revoluci a že lidi, když
šli spát, se ani nevyslíkali. Ten Bednárem udaný byl pak také zastřelen.
Soud polní stanný byl sestaven z jmenovaných auditorů a celé řady cizích důstojníků, kteří odsoudili tak k smrti 42 lidí,1078 jejichž poprava zastřelením vykonána dne 6/ 6.
19181079 o 2 hod odpoledne.
Uvádím ještě, že nějaký šikovatel Kolisar od […]
Julius Spira
[vlastnoručný podpis]1080
[…] třetí setniny udal šikovatele Kolibi1081 od téže setniny, a tvrdil, že Kolibi ukradl při
revoluci peníze, a část jich poslal domů ženě. Kolibi byl zastřelen.
Při soudu jsme museli všichni důstojníci být přítomni v sále, ježto auditoři neznali
slovensky, ale účasti jiné jsme neměli žádné.
Při přelíčení byli jen ti lidi k zastřelení odsouzení, jichž pachatelství alespoň 2 lidmi
bylo prokázáno.
Také uvádím, že pěšák Rojko udal 4 lidi, kteří prý přetrhali telegrafní spojení; tito 4
byli též odsouzeni k smrti.
1077
1078
1079
1080
1081

Ide o mierne skomolené priezvisko pri skloňovaní. Správne Kappel.  
Trest smrti bol udelený v 44 prípadoch.
K poprave došlo 8. júna 1918.
Podpis na konci strany.
Správne Kolibík.  
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Celkem bylo zastřeleno 42 lidí.
Dodávám, že o celé věci může vydati také svědectví setník Fröhlich zdejšího
velitelství.
Při přelíčení vypovídali lidé, že kdybych byl já u raportu dne 2/ 6. a ne nadp. Deutsch,
který místo aby lidi uklidnil, je nerozumným způsobem příkře odbavil, že by k revoluci
nebylo přišlo.
Nadp. Deutsch zastřelen nebyl, jen raněn a byl po 4 neděle měsíce v nemocnici.
Dostal ránu do plic. Muž, který po něm střelil, jménem Jarjapka z Turca rodem, byl též
justifikován.
Dodávám, že rozkaz na justifikování 120 lidí přišel z Bělehradu od plk.
Kerchevanyho,1082 že bylo popraveno ale pouze 42 lidí.
Po ukončení celého soudu přišla od vrchního velitelství (A. O. K.) komisse s jedním
generálem v čele, která měla zjistit příčinu revoluce.
Ten generál vyšetřoval všechno mužstvo, a podal zprávu, že příčinou byla nechuť
dále sloužit a nechtěli jít do fronty.
Hned na to přišel rozkaz, že heimkehrerům se má dát pouze dovolená 4 neděle, a
že musí pak hned na frontu.
O mém zatknutí uvádím.
Jsem od 11/ XI. 1918 doma. Dne 20/ XII. 1918 byl jsem v hotelu jednou ve Spišské
Béle,1083 a tam, když mne při snídani oslovil hoteliér jménem, přišel ke mně jeden pěšák,
který se mne vyptával, zda jsem byl setníkem u 71. p. pl., a na mou kladnou odpověď
mne insultoval a obvinil, že já jsem byl příčinou oněch poprav; na to mne ještě s druhým
pěšákem zatkli, zavedli k nadporučíkovi Ochotovi a odtamtud jsem byl dodán k místnímu velitelství do Popradu a pak do Žiliny.
Podotýkám ještě, že u náhradního praporu bylo nás 28 důstojníků, mezi nimi i já,
potrestáni 4 týdny profosním vězením, že jsme v noci proti revolucionářům nezakročili.
Po přečtení dobře.
							Julius Spira
[vlastnoručný podpis]
Skončeno o 1 ½ [?]1084 hod. odpoledne s tím, že obviněný byl odveden zpět do vazby.
							Dr. Bed. Schreiber prak.1085
[vlastnoručný podpis]
VÚA – VHA Praha, f. VS – Schöbl, šk. 2.
1082
1083
1084
1085

Zrejme ide o skomolený zápis priezviska Kerchnawe, ktoré sa už v texte predtým vyskytlo.
Spišská Belá.
Zrejme ide o časový údaj 13. 30.  
Neidentifikovaná skratka ponechaná v pôvodine.
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VIII. K problematike postupného rozkladu rakúsko-uhorskej brannej
moci a revolt vojenských a civilných osôb na území dnešného
Slovenska

226 Periodické hlásenie veliteľa vojenského policajného oddielu v Nových Zámkoch
za mesiac október 1918 adresované vlastibraneckému veliteľstvu v Bratislave
datované 1. novembra 19181086

Uh.1087 kráľ. vlastibranecké posádkové veliteľstvo v Nových Zámkoch
číslo 2868
Hap.

1918

Hlásenie vojenského policajného oddielu v Nových Zámkoch
za mesiac október 1918
Uh. kráľ. oblastnému veliteľstvu
						Bratislava
Nové Zámky 1-ho novembra 1918
Oznamujem, že v zmysle nariadenia vlastibraneckého oblastného veliteľstva eln.
č. 6381/[1]916 zriadený policajný oddiel sa v mesiaci október zaoberal nasledovnými
významnejšími prípadmi:

Zadržaní, opustivší bez legitimácie miesto posádky

		

72 prípadov

Odprevadení, zaostávavší za vojenským transportom 		

61

„

Odprevadení, zaostávavší za transportom chorých

		

2

„

Zadržaní, nenarukovavší k svojmu kmeňovému telesu 		

2

„

Po uplynutí dovolenky neprihlásiaci sa k svojmu kmeňovému telesu 21

„

Zadržaní, neprihlásiaci sa do vojenskej nemocnice			

5

„

Vzdialení bez priepustky z vojenskej nemocnice			 9

„

Zadržaní vojenskí zbehovia 						3

„

Zadržaní vojenskí zbehovia s falošnou legitimáciou			

2

„

Vojenské osoby zadržané so sfalšovanou legitimáciou		 2

„

1086 Rukopis (atrament).
1087 Vzhľadom na rozpad rakúsko-uhorskej monarchie stojí historik a prekladateľ pred problémom, či prídavné meno „magyar“ prekladať ďalej ako uhorský alebo maďarský.
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Vojenské osoby zadržané s podozrivou legitimáciou 		1

„

Odprevadení, zdržiavajúci sa po večierke				3

„

Zadržaní vojnoví zajatci utieknuvší z vyčleneného miesta 		

35

„

Zadržaní vojnoví zajatci utieknuvší zo zajateckého tábora 		

20

„

Zadržaní vojnoví zajatci utieknuvší od zamestnávateľa

55

„

Odprevadení vojnoví zajatci zdržiavajúci sa po večierke		 15

„

Zadržaní vojnoví zajatci utieknuvší zo zajateckého transportu

1

„

Vojnoví zajatci podozriví z krádeže 					1

„

Zadržané podozrivé civilné osoby podliehajúce vojenskej povinnosti
a odovzdané mestskej polícii						2

„

Osoby zadržané policajným oddielom sú odovzdávané veliteľstvu posádky, odkiaľ
sú posielané k svojim kmeňovým telesám.
Početný stav policajného oddielu: veliteľ policajného oddielu poručík István Bacsa,
2 velitelia stráží a 32 mužov.
pplk. [nečitateľný podpis]
     veliteľ vlastibraneckej posádky   
[odtlačok okrúhlej pečate]1088
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 301, sign. 6381.  

227 Rozpad vojenskej posádky v Trenčíne v hlásení zo dňa 1. novembra 1918

1089

Uh. kráľ. 15. vlast. náhradný prápor
Číslo 5343
1918 kt.
Svojvoľné hromadné vzdialenie sa
mužstva z posádky
1088 „M. KIR. HONVÉD ÁLLOMÁS PARANCSNOKSÁG ÉRSEKÚJVÁROTT“.
1089 Rukopis (atrament).
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Uh. kráľ. IV. vlastibraneckému oblastnému veliteľstvu
								Bratislava
Trenčín 1. novembra 1918.
Oznamujem, že mužstvo náhradného práp. dnes popoludní napriek opakovaným
upozorneniam a poučovaniu hromadne opúšťa posádku.
Už asi okolo 8. h. dopol. sa z miestnej záložnej nemocnice pohla dôstojnícka skupina pozostávajúca pribl. z 20 členov a z pribl. 50 – 60 osôb delostreleckého mužstva,
ktorá pochodila po meste. Dôstojníci a mužstvo si za prevolávania Nech žije Národná
rada namiesto ružice na čiapku pripli biele astry.1090
Okamžite som telefonicky zavolal miestnemu vojenskému posádkovému veliteľstvu
a zál. nemocnici kvôli okamžitým pokynom. Tieto velit.[eľstvá] prisľúbili súrne odoslať
na cestu osoby patriace do týchto oddielov.
Ja sám som so svojimi dôstojníkmi rad – radom vyhľadal priestory umiestnenia
mužstva a usiloval som sa formou vysvetľovania a poučenia upokojiť prebúdzajúce sa
nálady.
Mužstvo sa inak zdá byť pokojným a melie o tom, že je koniec vojny – ide pracovať
domov.1091
Napriek všetkému tomuto sa mužstvo peši hromadne vzďaľuje z posádky.
Prosím o súrne pokyny ohľadom ďalšieho postupu.
							[nečitateľný podpis]
[odtlačok pečate ohľadom administrácie spisu na nadriadenom veliteľstve]
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 340, sign. 17338.

1090 Kvet astry (jesienky) sa stal symbolom prevratu a zmeny režimu v Uhorsku.
1091 V tejto súvislosti možno informatívne uviesť stručnú charakteristiku katastrofálnej hospodárskej situácie Trenčianskej župy po skončení prvej svetovej vojny z 21. januára 1919: „Hospodářsky jest župa Trenčínská takřka vyčerpána a některé okresy se samy neuživí, osivo bude se
museti přinésti, výživa lidu v horách jen přívozem dá se udržeti. Brambory a obilí sotva stačí pro
obyvatelstvo, dobytok jest vytlučen, velkostatky[,] pokud jsou zde, jsou zbaveny skotu skoro
úplně.“ VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 1.   
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228 Súhrnné situačné hlásenie oblastného veliteľstva vlastibrany, resp. Vojenského
veliteľstva v Bratislave zo dňa 2. novembra 19181092

Uh. kráľ. vlastibranecké oblastné veliteľstvo, Bratislava
17360
eln. 1918 			

Súhrnné situačné hlásenie

Bratislava 2. novembra 1918
1.) Hlavný župan Turčianskej župy hlási, že medzi mužstvom brachiálneho práp. sa
v priebehu noci úplne rozpadla disciplína.
Nariadenie obl. veliteľstva: zbrane, strelivo a výstroj nech sú pozbierané,
strážené a poslané do Bratislavy. Mužstvo prepustiť.
2.) Veliteľstvo 15. náhr. práp.1093 hlási, že všetko mužstvo náhr. práp. svojvoľne,
bez zbraní (s výnimkou 25 mužov) opúšťa posádku. Rozhodujúca časť mužstva
brachiálneho práp. sa vzdialila do Veszprému a Kaniže. Súčasný stav – spolu
s dôstojníkmi – približne 150 mužov. Mestá Nové Mesto nad Váhom a Trenčín sa
usilujú zorganizovať Občiansku stráž.1094 Na tento cieľ žiadajú zbrane a strelivo.  
Nariadenie obl. veliteľstva: Postavenie Občianskej stráže nech je vykonané
bezodkladne. Dôveryhodným osobám z veliteľstva náhr. práp. sa môžu vydať
zbrane, strelivo a výstroj.
3.) Prednosta stanice v Trenčianskej Teplej hlási, že z ilavskej väznice sa vyslobodilo
asi 150 väzňov. Títo sa blížia smerom k Trenčianskej Teplej. Žiada o vojenskú
asistenciu.
Pokyn obl. veliteľstva: K dispozícii je 50 osôb mužstva, títo budú odoslaní.
4.) Veliteľstvo žandárskej stanice v Nitre hlási, že obec Šurany rabuje 300
ozbrojených vojakov, s ktorými sa hodlá spojiť aj 200 vojnových zajatcov. Súrne
žiada o brach. pomoc.
Pokyn obl. veliteľstva: brachiálna moc nie je k dispozícii.
5.) Posádkové veliteľstvo Nitra (plukovník Deisler) hlási, že nemocnicu
v Mlynárciach1095 vyrabovali a dav sa teraz pohol proti kasárňam. V Nitre nie
je brachiálna moc k dispozícii na nasadenie. Do Šurian [?] teda nemôže vyslať
brachiálnu moc.
1092 Rukopis (atrament). Dokument plasticky reflektuje chaotickú situáciu, ktorá na sledovanom
teritóriu nastala. Zaujímavé sú vzhľadom na titulný a záverečný list rozdielne informácie o pôvodcovi dokumentu, čo je okrem vyššie uvedeného relevantným dokladom postupných organizačných zmien v armáde a úsilia o jej transformáciu. Hlásenie má vo svojej podstate charakter
konceptu, čo potvrdzuje aj opakovanie identických informácií alebo zásahy do textu (škrtanie).  
1093 Veliteľstvo náhradného práporu 15. vlastibraneckého pešieho pluku dislokované v Trenčíne.
1094 „Polgárőrség“.
1095 V súčasnosti miestna časť Nitry.   
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Obl. veliteľstvo nemôže uvoľniť brachiálnu moc na použitie.
6.) Žandárska stanica v Kútoch hlási, že na základe získanej informácie pribl. dva
české pluky postupujú smerom na Kúty a Brodské. Nálada obyvateľstva sa
zmenila v náš neprospech. Žiada o brachiálnu pomoc.
Obl. veliteľstvo nemôže uvoľniť brachiálnu moc na použitie.
7.) Veliteľ obl. ženijného kurzu (stot. Gardos) hlási, že mužstvo kurzu sa –
s výnimkou 40 mužov pracovnej služby – rozišlo.  
Pokyn obl. veliteľstva: zbrane, strelivo a iný materiál nech je odovzdaný 13.
náhr. práp.[oru]. Dôstojníci tohto kurzu nech nastúpia taktiež tam.
8.) Posádková strážna stotina, Bratislava (por. Szokol) hlási, že v priebehu noci sa
30 mužov svojvoľne vzdialilo, 30 mužov je chorých. K dispozícii je 200 osôb
mužstva.
9.) Veliteľstvo posádky Kőszeg (podplukovník Vörös) hlási, že jednotky patriace do
spoločnej armády Kőszeg opustili, zbrane odovzdali podkomisii národnej rady.
Nemocničný ošetrujúci personál sa vzdialil, pacienti zostali bez starostlivosti.
Vojnoví zajatci sú nepokojní. Dôstojnícky zbor a personál vojenskej reálky
zostal na svojom mieste. Žiada o brachiálnu moc aspoň na úrovni jednej
stotiny, keďže okrem niekoľkých dôstojníkov a osôb zo stavu mužstva nie je nik
k dispozícii. Podplukovník Vörös prevzal velenie nad posádkou.
Obl. veliteľstvo nedisponuje brachiálnou mocou.  
10.) Obl.[astný] guľ.[ometný] kurz Levice1096 hlási, že veľká časť mužstva sa rozišla.
Mužstvo z Veľkej Kaniže sa vzdialilo so zbraňami a výstrojom, aby svoju vlasť
bránilo voči Chorvátom. Sklad zbraní a streliva nedotknutý. V posádke je pokoj.
Mužstvo riadne zabezpečuje službu. Početný stav: 300 mužov.
11.) Posádka v Piešťanoch (por. Gábor Ebner osobne) hlási, že z frontu sa domov
v menších skupinách a s plným výstrojom a výzbrojou vracajú osoby mužstva.
Na svojich čiapkach majú modro-bielu stužku. Spievajú síce slovenské1097
národné piesne, ale k násilenstvu alebo k streľbe doposiaľ nedošlo.1098 Nálada
mužstva je predbežne pokojná.  
12.) Bratislavská železničná stanica telefonuje, že k dispozícii je 26 vagónov múky
(2 vagóny múky 0-ky, zvyšok chlebová múka), ktoré boli pozdržané v Devínskej
Novej Vsi. Pýta sa, čo sa má s ňou spraviť.
1096 Pre bratislavskú IV. vlastibraneckú oblasť bol, ako to uvádza aj toto hlásenie, guľometný kurz
dislokovaný v Leviciach. Pre košickú III. oblasť bol obdobný kurz dlhodobo realizovaný v Spišskej
Novej Vsi.
1097 Použitý výraz „tót“.
1098 K nepokojom a rabovaniu v Piešťanoch došlo už nasledujúceho dňa – 3. novembra 1918. Podľa
obsiahleho hlásenia   spravodajského referenta československého posádkového veliteľstva
v Piešťanoch z 10. februára 1919: „Dne 3. XI. 1918 ráno se shromáždil národ, aby vykonal pomstu židům a jejich obchody drancoval. Vojáky byly občané rozehnáni. Tím však projev revoluční
nebyl zažehnán. Večer znovu shrotil se dav a ´vyraboval´ několik židovských obchodů a vytloukl
v bytech okna. Vojsko střelbou zakročilo.“ Bližšie pozri: VHA Bratislava, Vojenské staniční velitelství v Píšťanech, f. ZVV Bratislava, šk. 2.
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Pokyn obl. veliteľstva: nech je múka nasmerovaná späť na hlavnú stanicu
Bratislava. Príchod nech je hlásený telefonicky. 1099
13.) Stotník Gardos (veliteľ obl. ženijného kurzu) hlási, že1100
Žandárska stráž v Novej Bani žiada o brachiálnu moc. V meste rabuje 300 – 400
vojakov so zbraňami a guľometmi, ktorí sa vrátili z frontu domov.
14.) Hlavný župan Martina hlási: V priebehu noci sa poriadok úplne uvoľnil. Medzi
mužstvom brachiálneho práp. sa disciplína úplne rozpadla.
Pokyn obl. veliteľstva: Nariadenie obl. veliteľstva: zbrane, strelivo a výstroj1101
V Bratislave je predbežne úplný pokoj a poriadok. Zo strany robotníkov
sa vo večerných hodinách údajne chystajú demonštrácie. Podľa možnosti boli
realizované a stále prebiehajú protiopatrenia. Výstavba Národných stráži je v procese.
Z vidieka prišlo málo hlásení. V obciach Šurany, Sárvár údajne rabuje vojsko, ktoré
tam prišlo, strieľa tam a hádže ručné granáty. V Trenčíne sú údajne takisto nepokoje.
K potvrdeniu týchto informácií ešte nedošlo. 86. peš. pl. ohlásil svoj príchod sem na
lodi1102 a peším pochodom. Kvôli ďalšiemu transportu do [mesta] Baja (loďou)1103
boli vykonané opatrenia. Odvšadiaľ z vidieka žiadajú brachiálne oddiely na udržanie
poriadku a zabezpečenie štátneho majetku. Zodpovedajúca sila ale nie je k dispozícii,
lebo veľká časť posádok sa rozpadla. Na zabezpečenie továrne na pušný prach v
[meste] Magyaróvár posádkové veliteľstvo v Győri nariadilo vyslať jednu stotinu 11tych strelcov.1104 Na zabezpečenie proviantných skladov v [meste] Bruck Királyhida bolo
učinené opatrenie.
Podmaršal Citó1105 prevzal vojenské veliteľstvo.
Generál jazdectva Gerstenberger odcestoval do Viedne.1106
15.) Veliteľstvo železničnej stanice v Nových Zámkoch oznamuje, že cestujúci vojaci
stanicu úplne zdemolovali, všetko dolámali a potom odcestovali vlakmi idúcimi
rôznymi smermi. Zabrániť im v tom nebolo možné, pretože brachiálna moc
nebola k dispozícii.
16.) Por. Ember zo železničnej stanice Leopoldov hlási, že z Ilavy sa oslobodilo 900
väzňov a títo, ozbrojac sa, tiahnu v smere Leopoldov.
17.) Veliteľstvo guľ. kurzu v Leviciach hlási, že veľká časť mužstva včera popol.
odcestovala domov. Mužstvo z Veľkej Kaniže so zbraňami, strelivom a plným
výstrojom s tým, že svoju vlasť obráni proti Chorvátom. Sklad zbraní a streliva
je nedotknutý. Posádka v Leviciach je k dnešnému dňu úplne pokojná, služba
je riadne zabezpečená. Početný stav: 300 osôb.
Vojenské veliteľstvo Bratislava
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106

Text bodu č. 12 bol z neznámych príčin opakovane prečiarknutý.
Úvodná pasáž bodu č. 13 bola, vzhľadom na to, že už bola zaznamenaná, prečiarknutá.
Začiatočná pasáž bodu č. 14 bola, vzhľadom na to, že už bola zaznamenaná, prečiarknutá.
Prečiarknuté.
Posledné slovo v zátvorke dopísané neskôr.  
Ide o 11. prápor poľných strelcov.
Správna ortografická podoba mena tohto rakúsko-uhorského generála je Czitó.
Obidve uvedené informácie boli v dokumente prečiarknuté.
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Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. IV. HKP, šk. 340, sign. 17360.
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Pokyn oblastného žandárskeho veliteľstva V dislokovaného v Bratislave na
organizovanie občianskych stráží (Polgárőrség) z 2. novembra 19181107
Uh. kráľ. oblastné žandárske veliteľstvo číslo V
číslo 8150
sgt. 1918
Organizovanie národných stráží
Ctenému

p o d ž u p a n s k é m u úradu

								Banská Bystrica
Bratislava

2. novembra 1918

Vzhľadom na vážnosť situácie a slabý početný stav žandárstva považujem za žiaduce, aby aspoň vo väčších obciach boli súrne zorganizované občianske stráže, ktorým,
podľa mojich vedomostí, príslušné oblastné vlastibranecké veliteľstvo poukáže zbrane
a strelivo. Tieto občianske stráže nech pôsobia spoločne so žandárskymi hliadkami.

						

    
  Kiss
[vlastnoručný podpis]
plukovník

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Podžupanské písomnosti, šk. 520, inv. č. 228.

230

Článok novín Felsőmagyarország z 2. novembra 1918 týkajúci sa tzv. prešovskej
vzbury1108

V Prešove sa utvorila ľudová a vojenská rada
***
Potlačené nepokoje – Stráž vojakov a občanov obnovila poriadok – Štatárium
v Prešove
1107 Strojopis.
1108 K prešovskej vzbure bližšie pozri: TAJTÁK, L.: Národnodemokratická revolúcia na východnom
Slovensku v roku 1918. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972, s. 23 – 24.  
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Včera vo večerných hodinách sme dostali správu, že v Prešove sa uvoľnil poriadok
a z Košíc žiadajú ozbrojenú pomoc.
Vec sa udiala tak, že spomedzi nemaďarského mužstva pešieho pluku 67, ako aj delostreleckých plukov 3 a 27 sa viacerí vlámali do jedného vojenského skladu, všetkým sa
vystrojili a, zaopatrení automatickými zbraňami, začali v neskorých večerných hodinách
rabovať obchody.
Tento útok zastihol občianstvo mesta úplne nepripravené, lebo v popoludňajších
hodinách bol v meste najväčší pokoj a nič nenaznačovalo tomu, že jedna časť vojakov sa
chystá na takéto vyčíňanie.
Major Issekutz,1109 vojenský veliteľ mesta, zachoval chladnokrvnosť a s občianstvom mesta, skvelú inteligenciu ktorého by nič lepšie neosvedčilo ako to, že nik nestratil
hlavu, okamžite vstúpili na pole činov. Okamžite konštituovali ľudovú a vojenskú radu,
ozbrojili sa a dôstojníci 67-ho [pluku], dobrovoľníci, žandári a občania sa postavili na
odpor vyčíňajúcim vojakom, ktorí sa medzitým vlámali a vyplienili väčšinu obchodov
mesta. Vyvinul sa formálny pouličný boj, v priebehu ktorého sa vojakov s automatickými zbraňami podarilo vytlačiť do jednej slepej uličky a obkľúčiť.       
Bolo vyhlásené štatárium, okamžite vznikol štatariálny súd, ktorý v ranných hodinách vyniesol rozsudok. Rozsudok aj okamžite vykonali a spomedzi rabujúcich tridsiatich
zastrelili.
Keďže v rabovačkách vojsku pomáhala aj spodina, utvorivšia sa občianska stráž
zaradom prehľadávala byty. Pritom narazila na obrovské množstvo ukradnutých vecí
a potravín, ktoré zabavila. Proti účastníkom plienenia zakročujú so vzorovou prísnosťou
a svoj zaslúžený trest dostávajú tí, ktorí sa podieľali na narušení verejného poriadku
a namiesto toho, aby tomu boli bývali zabránili, podali rabujúcim pomocnú ruku.
Dvaja dôstojníci boli zranení. Spomedzi zatknutých rabujúcich viacerí chceli utiecť,
kvôli čomu po nich strieľali. Sú medzi nimi štyria mŕtvi a šesť ťažko zranených.
V meste vstúpili do života sprísnené nariadenia. Od štvrtej hodiny popoludní do 6
hodiny rána zostávajú brány každého domu zatvorené a v tejto dobe sa nik nesmie zdržiavať na ulici. Poriadok bol úplne obnovený, ľudová a vojenská rada bdie nad majetkom
mesta a verejnou bezpečnosťou.
Vlak, ktorý sa dostal do rúk jednej časti rabujúcich vojakov, bol vypravený do Košíc.
Vynikajúci dôstojník posádkového veliteľstva stotník Sándor Gáspár, zásluhy ktorého ani
nevieme dostatočne vyzdvihnúť, sa o tom dozvedel. Pod agilným veliteľom oddielu posádkového veliteľstva stotníkom vlastibrany Pongrácz[om], ďalej spolu nadporučíkom
[menom] Ármin Csányi sa v spolupráci  s ďalšími pridelenými dôstojníkmi, frekventantmi dôstojníckej školy a mužstvom, podarilo strieľajúcich lupičov odzbrojiť a zneškodniť.
Vo vagóne našli veľa ukradnutých vecí, šperkov, hodín, bielizne, šiat a topánok, ktoré
1109 O menovanom dôstojníkovi rakúsko-uhorskej armády predbežne nemáme bližšie informácie.
Jeho identitu tak zároveň predbežne nemôžeme stotožniť s podplukovníkom menom Issekutz
(dôstojníkom maďarskej kráľovskej armády), ktorého ešte v novembri roku 1921 sledovala československá vojenská spravodajská služba za jeho špionážne aktivity v regióne Prešova (zber
informácií, získavanie dôverníkov, príprava ozbrojenej akcie proti Československej republike
atď.). K týmto spravodajským akciám bližšie pozri správu československého agenta: VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava Spravodajské, šk. 9, sign. 28/10.
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postrážili, takže sa väčšina škody vracia poškodeným.            
Silnou rukou vojenského veliteľa mesta, chladnokrvnosťou občanov a rýchlym konaním sa predišlo akémukoľvek väčšiemu nešťastiu. Našli jedinú správnu cestu; konanie
namiesto bezhlavosti. Obecenstvo mesta Prešov s najväčšou vďakou uznáva zásluhy ľudovej a vojenskej rady.
Preklad z maďarského jazyka
Felsőmagyarország, roč. 34, 1918, č. 264, s. 2.

231 Prepis telefonického hlásenia podžupana Spišskej župy zo dňa 3. novembra
1918 adresované hlavnému slúžnemu v Spišskom Podhradí1110

<Telefonicky
Všetkým pánom hlavným slúžnym
Obyvateľstvo župy je cestou bubnovania nutné upovedomiť a vyzvať, že mužstvo, ktoré
zbehlo zo zväzku 67. pešieho pluku, je v priebehu 24 hodín povinné na najbližšom
vojenskom, respektíve žandárskom veliteľstve odovzdať zbrane, náboje a kradnuté veci.
Ten, kto toto ustanovenie nedodrží, u toho žandárstvo, s vojenskou asistenciou,
vykoná domovú prehliadku a voči konkrétnym, protiviacim sa osobám bude iniciované
nekompromisné štatariálne konanie.  
Žandárstvo svoju zbraň okamžite užije voči protiviacim sa osobám. Štatariálne konanie
sa v Prešove už začalo.
Vojaci patriaci do 67. pešieho pluku do ďalšieho pokynu ostávajú doma.
Levoča 3. november 1918
Dr. Neogrády
podžupan>
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Levoča, f. Slúžnovský úrad Spišské Podhradie, šk. 208.

232

Prepis telefonického hlásenia hlavného slúžneho v Brezne o ľudovej revolte
a násilnostiach v obci Čierny Balog 3. novembra 1918 zaznamenaný na podžupanskom
úrade Zvolenskej župy v Banskej Bystrici v popoludňajších hodinách uvedeného dňa1111
Telefonické hlásenie hlavného slúžneho v Brezne [menom] Géza Bittera 3. novembra
1918 popol. o ½ 3 hodine.  
1110 Rukopis (atrament).
1111 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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Na Čiernom Balogu je vzbura, notárovi zlomili nohu, notárovu ženu bodli do pŕs. Žandári
sú tiež zranení a ležia. Fischer[ov] obchod úplne vyrabovali, telefónne vedenie pretrhli,
vzbura sa šíri ďalej. Vzbura vypukla po kostole1112 a o ďalšom nemožno hlásiť, pretože
spojenie bolo prerušené.1113
Hlavní zločinci:
Matej Kovalčík rotmajster 16-tych honvédov;
Rudolf Puobiš vojak – invalid
Ján Turňa  “ “
Štefan Belko1114 obyvateľ Jánošovky,1115 ktorý sa teraz vrátil domov z ruského zajatia.
Po opätovnom prečítaní zaprotokolované.
prijal:
[nečitateľný podpis]
vedúci podateľne
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Podžupanské písomnosti, šk. 520, inv. č. 228.  

233

Písomné hlásenie hlavného slúžneho okresu Brezno o identických udalostiach
v uvedenej obci (Čierny Balog), ktoré v porovnaní s telefonickým hlásením obsahuje
aj viaceré doplňujúce informácie vzhľadom na celkový priebeh revolty1116
5434/ 918

Od hlavného slúžneho okresu Brezno

číslo kig.1117
Podžupanský úrad
Banská Bystrica
Oznamujem, že počas revolty vypuknuvšej popol. o ½ 2 hodine 3-ho t. mesiaca v obci Čierny Balog a jeho osadách sa rabujúci ľud vlámal do súkromného bytu
1112 Informácia sa týka nedeľnej pobožnosti v kostole.  
1113 Ide o charakteristiku telefonického spojenia medzi Breznom a Čiernym Balogom.   
1114 Uvedené štyri mená boli zaznamenané maďarským pravopisom s maďarskými ekvivalentmi
krstných mien, a teda: „Kovalcsik Mátyás“, „Puobis Rudolf“, „Turnya János“, „Belko István“.
1115 V dokumente uvedené ako „zjánosi lakos“. Zrejme ide o názov jednej z osád Čierneho Balogu
– Jánošovka. Informácia nie je predbežne verifikovaná. Môže ísť aj o skomolenie alebo zlé zapísanie názvu.
1116 Dokument je napísaný rukou, atramentom. Obsahuje okrem iného aj odtlačok pečate o zaevidovaní dokumentu s dátumom 8. novembra 1918 a rukou písané poznámky podžupanského
úradu Zvolenskej župy týkajúce sa zakladania Národnej stráže.   
1117 Ide o skratku maďarského slova „közigazgatás“, teda verejná správa.  
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obvodného notára. Obvodného notára a jeho ženu zranili, konkrétne obvodného notára vojenským bodákom na hlave, pričom mu dolámali nohu, jeho ženu zas zranili štyrmi
bodnutiami spôsobenými bodákom. Obvodného notára a jeho manželku dnes previezli
do Brezna ich príbuzní bývajúci v Brezne;1118 a tak notárstvo v Čiernom Balogu je bez vedúceho. Zároveň som ale zariadil, nech pomocný notár v Predajnej prevezme notársky
úrad v Čiernom Balogu. Súčasne hlásim, že 3 osoby žandárskej stanice v Čiernom Balogu
rozvášnený dav smrteľne zranil a momentálne ležia v breznianskej nemocnici.
Dnes sa podarilo na Čierny Balog poslať 12 žandárov a 12 [člennú] brezniansku občiansku stráž.
Keďže rabujúci pretrhli telefónne vedenie, podľa ústneho oznámenia som získal
vedomosť, že rozvášnený dav úplne vyraboval obchody židovských obchodníkov a byty
personálu lesného eráru /lesných inžinierov a hájnikov/.  
O zriadenie národnej stráže1119 som sa pokúšal na Čiernom Balogu, Beňuši a aj
v Pohronskej Polhore, ale bezvýsledne; o jej založení [tamojší] nechcú ani len počuť.
Pokiaľ budem mať k dispozícii brachiálnu moc, tak ju bude potrebné do týchto troch
obcí bezpodmienečne vyslať.
Podľa dnes prijatého hlásenia vzbura v Pohronskej Polhore utíchla.
Brezno 3. novembra 1918            
Géza Bittera
      [vlastnoručný podpis]
hlavný slúžny       
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Podžupanské písomnosti, šk. 520, inv. č. 228.

234

Hlásenie notára z obce Gajary datované 4. novembra 1918 o rabovaní, ktoré sa
v obci udialo dva dni predtým – 2. novembra 19181120
							Od notára v Gajaroch
Milostivému pánovi podžupanovi
Bratislava
V dopoludňajších hodinách 2. novembra tohto roku sa vojenskí zbehovia a vojaci, ktorí už boli vo veľkom počte doma, ako aj tí, ktorí prišli domov v predchádzajúci
deň, združili do skupín a obišli celú dedinu. Maďarské tabule nachádzajúce sa na verejných budovách, skladoch tabakovej réžie a na iných budovách zložili, rozbili a hodili do
blata ulice. Vykonajúc tieto činy vtrhli do bytov poľovníkov a so sebou si zobrali zbrane
1118 Pomenovanie lokality a niektoré ďalšie výrazy sa vo vetách vyskytujú opakovane, a tak pôsobia redundantným dojmom.
1119 „Nemzetőrség“.
1120 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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s nábojmi. Keďže v skupinách sa nachádzajúci muži a mladíci boli už vopred vyzbrojení strelnými zbraňami a revolvermi, zakročiť proti nim nebolo možné. Dozvediac sa
o tomto, som s obecným zriadencom okamžite dal zvolať mladších a starších, lepšie situovaných gazdov v obci, s tým, aby našli nejaký spôsob ako zabrániť ďalším výčinom a
prípadným trestným činom väčšieho rozsahu proti vlastníckemu právu.  
Pokým sa gazdovia poschádzali, mohlo byť už aj ½ 3. popoludní, si ozbrojená skupina medzitým prisvojila a poodnášala značné množstvo čistého liehu, vínneho destilátu
a iných liehovín nachádzajúcich sa v sklade miestnej árendátorskej firmy Piszk & Nagel.
Pri tomto môžem uviesť, že na odnášaní sa zúčastnili všetci gazdovia obce, celá dedina.
Títo následne vyplienili sklad obilia a na vozoch odvážajúc obilie, múku atď., odohnali
okolo 400 ks. tam sa nachádzajúceho rožného statku. Ošípané hneď tam na mieste rezali, strieľali a odnášali, neušetriac ani hydinu a iné [nečitateľné slovo v rozsahu 7 písmen].
Rokujúc v kancelárii s gazdami sa zrazu otvoria dvere a predo mnou sa objavuje ozbrojená jednotka. Namieriac na mňa zbrane, jej vedúci, miestny sedliak a prepustený vojak
Ján Buček1121 povedal tieto slová: „Dajte sem svoje zbrane a náboje, ale hneď, lebo bude
zle“. Vidiac násilie som na to odvetil, že v kancelárii strelné zbrane nemám, ale mám
ich vo svojom byte. Na toto som musel ísť do svojho bytu ako prvý, ozbrojený oddiel
za mnou. Vydávajúc im svoje zbrane a náboje, ma títo upozorňovali, aby som odovzdal
všetky zbrane, náboje alebo strelivo, ktoré mám vo svojom vlastníctve, lebo, keď ich
budú hľadať, a nájdu, bude zle.
Po tomto ma odviedli naspäť do kancelárie s tým, aby som im vydal aj skonfiškované
a vyradené zbrane. Tieto už ale vtedy pobrala druhá skupina, ktorá si ich porozdeľovala
medzi seba. Pri odchode mi povedali, že za iné veci sa ešte budem neskôr zodpovedať.
Odišli a na ulici začali streľbu. Pritiahli pred žandárske kasárne, búšili na zavretú bránu,
ktorú sa im ale vylomiť nepodarilo, a tak tam vtrhli cez dvory. Dnu sa zdržiavajúci žandári sa vzdali. Tam sa nachádzajúce strelné zbrane a väčšie množstvo zásob streliva pobrali
so sebou. Žandárov potom bez všetkého prinútili odísť a vyprevadili ich z obce.
Teraz už videli, že oni sú pánmi situácie. Obišli celú obec a ustavičnými výstrelmi
zastrašujúc obyvateľstvo si zastali pred obecný dom. Na dome sa nachádzajúci, pripevnený uhorský erb použili ako terč, do ktorého strieľali.
Medzitým sa už zotmelo. Vtedy sa vrhli na izraelitských obchodníkov, vlámali sa do
ich obchodov, všetok tam sa nachádzajúci rôzny tovar, domový nábytok v izbách, šaty,
bielizeň atď. povyhadzovali a všetko toto zostalo len tak naverímboha.
Asi okolo 5. hodine podpálili cisternu liehu nachádzajúcu sa pri firme Piszk a Nagel,
plameň ktorej osvetľoval nielen obec ale dokonca celý chotár.   
Vidiac toto, som si uvedomil, že nastal najvyšší čas, aby som si uchránil svoj život,
ktorý bol napokon už i tak počas celého dňa vystavený nebezpečenstvu. Cez dvor, záhradu a polia som utekal do rakúskej dediny Dürnkrut, kam som doputoval po 8. hodine
večer. Tu som našiel útočište. Odtiaľ som cestoval do Viedne, skadiaľ som sa po mnohých ťažkostiach dostal do Bratislavy.
Čo sa v obci dialo po mojom úteku, o tom nemám vedomosť. Zo svojho majetku
som si nezachránil nič, s výnimkou jedného kusu šiat, ktoré mám na sebe.
1121 V dokumente uvedený v duchu maďarského pravopisu ako „Bucsek János“.
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Z výtržníkov som poznal nasledovných: Ján Buček, Ferdinand Hercz, Ján Maruška,
Štefan Polák, Štefan Németh, Šimon Vlk, Karol Horváth,1122 vo veľkom dave som poznal
len tých, ktorí boli najbližšie.
V Bratislave 4. novembra 1918          

[nečitateľný podpis]1123

Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava, Podžupan, sign. 27206/1918.

235 Hlásenie richtára z Alekšiniec ohľadom výtržností a rabovania vracajúcich sa
vojakov rakúsko-uhorskej armády v obci zo dňa 6. novembra 19181124
Urodzený pán podžupan!
Úctivo hlásim, že v priebehu včerajšieho dňa boli v našej obci nepokoje. 16 cudzích
vojakov totiž na dvoch krčmách povybíjalo obloky a nájdené nápoje ukradlo.
V našej obci pre takéto prípady vznikla stráž pozostávajúca z 20 členov. Uplynulú
noc už pôsobila, ale bez zbraní, lebo ich nemá. V noci padlo v dedine viac výstrelov, ale
od koho pochodili, neviem.
Alekšince 6. novembra 1918.
								S úctou
       József Urczikán
[vlastnoručný podpis]
								richtár
[odtlačok okrúhlej pečate obce]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 48.
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Dôverná sťažnosť richtára z Oslian na rabovanie v obci a na potrebu vyzbrojenia
občianskej stráže datovaná 6. novembra 19181125
Číslo1800/1918

Dôverné!

Ctenému
1122 Všetky mená, ako už bolo naznačené pri prvom z nich, sú v dokumente uvedené maďarským
pravopisom, teda: „Bucsek János, Hercz Nándor, Maruska János, Polak István, Németh István,
Vlk Simon, Horváth Károly“.
1123 Hlásenie bolo úradne vzaté na vedomie 6. novembra 1918.
1124 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
1125 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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Veliteľstvu náhradného práporu uh. kráľ. 14. vlastibraneckého pešieho pluku  
							Nitra
Naša obec je deň čo deň vystavená ustavičnému rabovaniu. Vojsko, navrátivšie sa
domov na vidiek, prechádza cez našu obec. Tu sa spolčuje, rabuje a kradne, čo využíva
svoloč, pričom [spolu] drzo páchajú nivočenie do takej miery, že škoda, ktorú napáchali, činí státisíce. A keďže z nedostatku zbraní sa musíme so založenými rukami dívať na
to, ako meštianstvo ide navnivoč, sformovali sme občiansku stráž, počet ktorej sa blíži
k 100. Týchto [jej členov] treba aspoň sčasti ozbrojiť, a tak prosíme ctené veliteľstvo, aby
milostivo ráčilo pre našu obec vydať 30 pušiek a 2 debny s muníciou.
Ich prevzatím sme poverili poručíka v zál. [menom] Miklós Hyross a 5 mužov, ktorí
sú vybavení legitimáciami.
Oslany 6. nov. 1918.
Lukács Hyross
[vlastnoručný podpis]
richtár
[odtlačok okrúhlej pečate obce]

[nečitateľný podpis]

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 48.
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Žiadosť garbiarne (továrne na kožu) vyrábajúcej vojenský materiál vo Veľkých
Bošanoch o poskytnutie guľometu a potrebnej munície na ochranu pred vojenskými
lúpežnými bandami zo dňa 6. novembra 19181126
G a r b i a r e ň    

vo

V e ľ k ý ch      B o š a n o c h1127

Účastinná spoločnosť
Predtým
Adolf Schmitt a spol.
Továreň na vojenský výstroj a strojový remeň
[...]1128
Urodzený pán hlavný župan!
S hlbokou úctou sme [ako zamestnanci] dolu podpísanej firmy tak smelí obrátiť sa
na urodzeného pána hlavného župana s nasledovnou žiadosťou:
Dnes sme od vojenského veliteľstva v Bratislave dostali telegrafické inštrukcie,
1126 Strojopis.
1127 V súčasnosti Bošany.
1128 Ide o hlavičkový papier, na ktorom sú uvedené údaje o továrni aj v nemeckom jazyku. V preklade sme uviedli len hlavné údaje.
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podľa ktorých je potrebne závod s využitím všetkých prostriedkov udržať. Nakoľko
musíme zabrániť tomu, aby rabujúce vojenské bandy nemohli ďalší chod nášho závodu ohroziť, ďalej, preto, že na obranu našej fabriky a obce sme dostali len 20 pušiek
Manlicher a 450 ks. nábojov, čo je, vzhľadom na súčasné pomery, malé množstvo, žiadame urodzeného pána hlavného župana:
Nech nám ráči na obranu našej továrne dať k dispozícii jednu strojnú pušku a zodpovedajúce množstvo munície.
V nádeji splnenia našej žiadosti zostávame
Verní služobníci Tvojej Urodzenosti.
Veľké Bošany 6. novembra 1918
C. a k.1129 vojenský veliteľ
Podniku pre armádny výstroj a Garbiarne – a. s.
[odtlačok pečate vojenského dozoru]
[nečitateľný popis]
[odtlačok pečate závodu]
[nečitateľný popis]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 48.
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Obvodný notár vo Vyšnej Zubrici podáva 6. novembra 1918 správu o nepokojoch
v obci a jej okolí, pričom žiada o vojenskú asistenciu1130
č. 1671

				

Od obvodného notára vo Vyšnej Zubrici1131

Urodzenému pánovi podžupanovi!
Dolný Kubín
S hlbokou úctou hlásim, že počínajúc posledným nešťastným týždenným trhom
4. t.[ohto] mesiaca v Jablonke sa [medzi ľudom] vytratilo lepšie ľudské a nábožensky
mravné cítenie. Náš ľud upadol do revolučného varu a nepočúva ani svojich kňazov ani
predstavenstvo. Stal sa natoľko bezuzdným, že úplne bráni obecnému predstavenstvu
v úradnej činnosti. Vzbúrená čvarga popri rozsiahlom ohrozovaní osobnej a majetkovej bezpečnosti zabraňuje triezvemu a dobroprajnému úradnému kontaktu. Boľševická
pliaga vtrhla na vidiek, ktorý bol doposiaľ tichý.
1129 Prečiarknuté rukou, atramentom
1130 Rukopis (atrament).
1131 Obec sa v súčasnosti nachádza v Poľsku.
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O týchto veciach som podal hlásenie pánovi hlavnému slúžnemu telegraficky a taktiež v obsiahlom spise.
Predstavením týchto vecí s pokorou žiadam, aby ste láskavo ráčili súrne poskytnúť
disponibilnú ozbrojenú ochranu, alebo aby ste nám informatívne poskytli svoje dômyselné inštrukcie.
Vyšná Zubrica 6. novembra 1918.
[odtlačok okrúhlej pečate obce v maďarskom jazyku]
							Viktor Rusiecki
							obvodný notár
[vlastnoručný podpis]
Dárius Lattyák
p.[omocný] obvodný notár
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Oravská župa II, šk. 507, sign. 6733.  

239

Prepis nedatovaného telefonického hlásenia zvolenského hlavného slúžneho
o násilnostiach voči miestnym obchodníkom v Pliešovciach a Dobrej Nive, ktoré bolo
prijaté úradníkom podžupanského úradu Zvolenskej župy1132
Telefonické hlásenie
Zvolenský hlavný slúžny dnes dopol. o 9. hodine hlási nasledovné:
Z najlepších gazdov pozostávajúce skupiny dnes v noci v Pliešovciach napadli tamojších obchodníkov, menovite: Ignácz[a] Keleti[ho], Beradler[a], Heksch[a], Feuermann[a]
atď. Ich obchody ako aj byt notára úplne vydrancovali, pričom menovaní boli prinútení
utiecť. Podobne vyrabovali aj obchodníka [menom] Ring v Dobrej Nive.
Keďže nie je vôbec žiadna perspektíva na to, že by sa v zmysle nariadenia vydaného
pánom maď. ministrom vojny mohla zorganizovať spoľahlivá národná stráž,1133 vychádzajúc z toho prosí o urgentné nasadenie brachiálnej moci.
							prijal:
[nečitateľný podpis]  
vedúci podateľne
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, f. Podžupanské písomnosti, šk. 520, inv. č. 228.
1132 Dokument je napísaný rukou, atramentom a je súčasťou spisu podžupana Zvolenskej župy
s dátumom 4. novembra 1918.
1133 Nemzetőrség.
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Dvojjazyčná (maďarsko-slovenská) tlačená vyhláška Košického vojenského
veliteľstva o vyhlásení výnimočného stavu (štatária) vzťahujúceho sa na vojenské
osoby zo začiatku novembra 1918 (publikujeme slovenský ekvivalent)1134
K o š i c k é v o j e n s k é v e l i t e ľ s t v o.
číslo 4176.│praes.
I.  1918.

Nariadenie štatáriumu.
Na nariadenie ľudovej vlády, ktorá sa z Národnej Rady utvorila, nariaďujem:
V záujem disciplíny a udržania poriadku, ako aj v záujme verejnej bezpečnosti za
potrebnú vec uznávam, aby v smysle vojenského trestného pravotného poriadku
(433. a 434. §§. 32-ho zákonného článku z roku 1912) na každý, do môjho veliteľského
okresu patriaci vojenský sväzok a na všetky vojenské osoby, ktoré v smysle 32-ho §-u,
poťažne v smysle 2-ého odseku 35-ho §-u mne podriadené sú v trestnom ohľade,
vyhlásiť dal štatárium na tieto zločiny:

1. narušenie disciplíny (147. a 148. §§. voj. trestného zákona).
2. metežníctvo (zendülés)1135 159. 161. – 164 §§. voj. trestného
zákona.)
3. povstanie (167. a 168. §§. voj. trestného zákona.)
4. uskočenie (183. a 193. §§. voj. trestného zákona.)
5. vzbura (lázongás) 349. a 350. §§. voj. trestného zákona.)
6. lúpež (492. a 499. §§. voj. trestného zákona.)
Dôrazne vyzývam každú osobu do môjho veliteľského okresu patriacu, ktorá je
podriadená armádnemu trestnému súdobníctvu, aby sa po vyhlásení tohoto môjho
rozkazu od spáchania horeudaných zločinov chránilo, lebo každý, ktorý takýto zločin
spácha, padne pod štatariálne pokračovanie a v pádoch pod punktami 1 – 4. a 6.
označených zastrelením, v páde pod 5-tym punktom označenom, obesením trestaný
bude.

						

Košické vojenské veliteľstvo

MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk. 522.
1134 Podžupan Zvolenskej župy sa touto vyhláškou zaoberal vo svojom nariadení zo 4. novembra
1918. Bližšie pozri: MV SR ŠA Banská Bystrica, p. Banská Bystrica, 11607/918 sz. alispáni rendelet, f. Magistrát Banská Bystrica, šk. 522.
1135 Revolta.
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Dodatok k nariadeniu o konštituovaní Národnej stráže (Nemzetőrség)
maďarského oblastného veliteľstva v Bratislave zo 7. novembra 19181136

Maďarské oblastné veliteľstvo Bratislava.
číslo 5 6
eln. 1918.
Dodatok k nariadeniu ohľadom
zriaďovania Národnej stráže. –
Všetkým podriadeným posádkovým, bývalým vlastibraneckým a vojnovým doplňovacím
veliteľstvám, domobraneckým veliteľstvám a veliteľstvám náhradných telies všetkých
zbraní, kurzov, útvarových škôl a ústavov.
							

V MIESTACH ICH POSÁDOK

Bratislava 7. novembra 1918
Ako dodatok nariadení ministerstva vojny pod identickým číslom a t. r.
28527/eln. 1 nariaďujem:
1) Národné stráže nech sú zriaďované prostredníctvom nasledovných náhradných
telies, podľa pomerného počtu obyvateľstva, respektíve počtu miest, patriacich
k územiam príslušných vlastibraneckých veliteľstiev:
Na území bratislavského vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva prostredníctvom
bratislavského 13. vlastibraneckého náhradného práporu;  Na území nitrianskeho
vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva prostredníctvom náhradnej stotiny
komárňanských 19. poľných strelcov; na území levického vlastibraneckého
doplňovacieho veliteľstva prostredníctvom ostrihomského 26. náhradného
práporu; na území trenčianskeho vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva
prostredníctvom trenčianskeho 15. vlastibraneckého náhradného práporu; na
území šopronského vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva prostredníctvom
šopronského 18. vlastibraneckého náhradného práporu; na území veľkokanižského
vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva prostredníctvom veľkokanižského 20.
vlastibraneckého náhradného práporu; na území vlastibraneckého doplňovacieho
veliteľstva vo Veszpréme prostredníctvom náhradnej stotiny 11. poľných strelcov
v Győri a na území vlastibraneckého doplňovacieho veliteľstva v Kőszegu
prostredníctvom veliteľstva 19. náhradného práporu v [meste] Körmend.
Názov v zmysle nariadenia ministra vojny, na ktoré sa odvolávame vyššie.
Okrem spomenutých národných stráží nech sú na nariadenie oblastného veliteľstva
vytvorené 13. vlastibraneckým náhradným práporom záložné útvary národných
strážcov. Na ich prípadné doplňovanie, respektíve nahradzovanie chýbajúceho mužstva
bude odtiaľto daný pokyn.
1136 Strojopis.
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Za týmto účelom nech všetky podriadené a organizáciou poverené náhradné telesá
z prípadu na prípadu hlásia množstvo nadpočetných uchádzačov.
Rovnako nech sa zriadia, k dispozícii oblastného veliteľstva, jazdecké oddiely národných strážcov prostredníctvom vlastibraneckých husárskych náhradných stotín 6.
Zalaegerszeg a 7. Pápa, ako aj husárskych náhradných stotín 5. Komárno, 9. Sopron
a 11. Szombathely. Potrebné mužstvo nech je získané z vlastného stavu, chýbajúci zas,
rovnako ako aj chýbajúce kone, nech sú žiadaní tu. Následne budú títo poukazovaní od
podriadených husárskych, delostreleckých a vozatajských náhradných telies.
Za týmto účelom nech jednak husárske náhradné stotiny uskutočňujúce zriaďovanie, ako aj delostrelecké a vozatajské náhradné telesá bezodkladne hlásia počet
disponibilného mužstva vycvičeného v jazde na koni ako aj počet jazdeckých koní.     
Podľa vyššie uvedeného nariadenia ministerstva vojny budú konštituované guľometné oddiely. Chýbajúce guľomety je treba žiadať tu.
Počet disponibilných guľometov vo vlastibraneckom guľometnom kurze v Leviciach
a v guľometnom kurze v Ostrihome okamžite hláste.
2) Čo sa týka počtu nadbytočných dôstojníkov, ten z času na čas hláste.
3) Takisto sem telegraficky hláste už konštituované národné stráže (útvary) každý
deň do 12. [hodiny] dopoludnia.
4) Každé doterajšie náhradné teleso (bývalé c. a k. a vlastibranecké) okamžite
nahlási oblastnej vojnovej intendancii zásobu odevu a výstroja (podľa
klasifikovanej vojnovej zásoby a hospodárskej zásoby).
72. náhradný prápor súčasne nahlási aj zásobu rezervovanú pre vojnovú
intendanciu.
Augmentačné miesto v Komárne nahlási svoje zásoby podľa stupňa „bojovo
využiteľné“ a „využiteľné“.  
Stotiny národnej stráže svoje potreby hlásia pri oblastnej vojnovej intendancii.
5) V iných záležitostiach poukazujem na rozhodnutia vyššie spomenutého
nariadenia ministerstva vojny číslo 28527/ eln. 1.
Veliteľstvá kurzov, útvarových škôl a ústavy sa môžu zoznámiť s uvedeným
nariadením ministerstva vojny číslo 28527/ eln. 1. na posádkových veliteľstvách.
Vydá sa podľa adries.
gen. Czitó
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I, Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 48.  
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242 Nedatované,

tlačou vydané Pokyny na udržanie poriadku Maďarského
kráľovského vojenského veliteľstva v Bratislave podpísané podmaršalom Alfrédom
Weeberom
1137

MAĎ. KRÁĽ. VOJENSKÉ VELITEĽSTVO V BRATISLAVE
Vydať všetkým vojenským a vlastibraneckým veliteľstvám a civilným vrchnostiam
nachádzajúcim sa na území bratislavského vojenského veliteľstva.

Pokyny na udržanie poriadku
V záujme udržania poriadku vstupujú v čo možno najkratšej a najrozhodnejšej
forme do života nasledovné pokyny.
V každej posádke preberá najstarší dôstojník s uhorským štátnym občianstvom
velenie a dispozičné právo nad všetkými tam dislokovanými jednotkami a ústavmi doplňovanými z územia Uhorska. Zároveň stanovuje ich veliteľské pomery a vytvorenie
potrebných štábov.
Prísna pohraničná a hranicu uzatvárajúca služba prostredníctvom stavov žandárstva, pohraničnej stráže a pohraničných náhradných telies.
Nutnosť okamžitých, najenergickejších a najviac ujasnených pokynov kompetentného orgánu.
Pozdĺž hranice budú konštituované zvláštne smerovacie oddiely, úlohou ktorých bude smerovanie z frontu sa vracajúcich jednotiek na zberné miesta, sčasti vlakmi
a sčasti pešími pochodmi. Prichádzajúci budú bezpodmienečne zaraďovaní do jednotiek.
Smerovacie oddiely berú ohľad na žandárstvo v pohraničí, vrchnosti finančné,
civilné a vrchnosti pohraničnej polície.
Smerovanie bude realizované nasledovne:
1.

Od asfaltovej komunikácie Kaniža – Zákány po údolie [rieky] Rába do
Zalaegerszegu;

2.

Od údolia [rieky] Rába po údolie [rieky] Rábca1138 do Szombathely;

3.

Z územia Šopronskej župy do Šopronu;

4.

Z časti územia Mosonskej župy rozprestierajúceho sa po [rieku] Litava1139 do
Neusiedl am See1140;  

5.

Z územia Bratislavskej župy rozprestierajúceho sa na sever od [rieky] Litava do
Bratislavy;

6.

Z územia Nitrianskej župy po Vlársky priesmyk vrátane, do Trenčína;

7.

Odtiaľ na sever do Žiliny.

1137 Vzhľadom na to, že sa tento dokument odvoláva na nariadenie kontroverzného ministra vojny
menom Béla Linder, ktorý bol vo funkcii od 31. októbra 1918 do 9. novembra 1918, bol teda
určite vydaný v sledovanom, krátkom období.    
1138 Uvedené v tvare „Rápcza“.
1139 Uvedené v tvare „Lajta“.
1140 Uvedené v tvare „Nezsider“.
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Na týchto zberných miestach budú zároveň okamžite konštituované smerovacie
oddiely.
Navrátilci budú s využitím v blízkosti hraníc sa nachádzajúcich posádok a stanových
táborov zhromažďovaní tak, aby boli z vyznačených zberných miest do vnútrozemia krajiny ďalej prepravovaní organizovanými transportmi. Nech platí zásada, že jednotlivé
osoby a menšie oddiely budú takto sústreďované podľa svojej stavovej príslušnosti do
osobitných transportov a ako také budú odosielané k svojim náhradným telesám, odkiaľ
budú prepustené domov.
Uzavreté jednotky vyššie od stupňa prápor, polpluk, oddiel, respektíve technická
stotina pod velením svojich pôvodných poddôstojníkov a dôstojníkov svoju prepravu
hlásia vojenskému veliteľstvu.
Zberným staniciam prináleží starať sa o: sústreďovanie prechádzajúceho vojska,
jeho odzbrojenie, odvelenie, ďalej o umiestnenie, stravovanie a ošatenie a zvlášť o náhradu bagančí.
Požiadavky nech sú zadávané tu a odtiaľto budú primerane možnostiam vybavované.
Zberné miesta v priebehu dňa telegraficky, po skupinách [?] sem [vojenskému veliteľstvu] hlásia počet a cieľ transportov, ktoré prišli, boli a budú odoslané.
Na účely zberných miest nachádzajúcich sa v blízkosti hraníc sa vyžiadajú s výnimkou náhradných telies posádky, zajatecké tábory, priestory rekonvalescenčných oddielov
atď. S využitím všetkej energie a v čo najkratšom čase ich preto treba bezpodmienečne vyprázdniť. Vyprázdnenie treba uskutočniť takým spôsobom, aby boli zajatecké
tábory okamžite voľné. Početný stav zajateckých táborov v [lokalitách] Zalaegerszeg
a Sopronnyék nech je presunutý do [tábora] Csót pri Pápe, [tábor] v Neusiedl am See1141
do Frauenkirchen[u],1142 šamorínsky [tábor] do Veľkého Medera.
Tú časť mužstva a početného stavu rekonvalescenčných oddielov, ktorá má bydlisko v blízkosti, prepustiť domov, zvyšok odoslať k patričným náhradným telesám.
Zdôrazňujem, že navrátilci, či už sa vracajú jednotlivo alebo v uzavretých jednotkách
nech nie sú vnímaní ako vojenskí zbehovia ale ako bojovníci vracajúci sa na obranu svojej
vlasti. Zodpovedajúc tomu nech sa im v zhode s civilnými vrchnosťami dostane slávnostného vlasteneckého prijatia. Zároveň nech zložia prísahu so stanoveným textom. Treba
sa postarať o ich veľkorysé zaopatrenie, ale s úplným vylúčením liehovinových nápojov.
Navrátilec nech je vo vlasteneckom duchu oboznámený a poučený o premene, ktorá
nastala v štáte, a o svojich vznešených povinnostiach. K nim každého vlastenca zaväzuje
demokratická premena sľubujúca krajšiu budúcnosť a postupný blahobyt. Kvôli tomuto
účelu treba na zberné miesta vyslať takých dôstojníkov a kňazov s dobrou schopnosťou rečniť, vplyv ktorých na jednotlivcov bude už vopred dobrý. Súčasne za tým istým
účelom požiadal minister vojny aj ministra vnútra, aby na vojenské veliteľstvo poslal
vhodné civilné osoby. Keďže veľká časť navrátilcov bude umiestnená do bývalých zajateckých táborov, treba sa postarať o to, aby v navrátilcovi táto okolnosť nedala vzklíčiť
zahanbujúcemu pocitu. Preto bude potrebné odstrániť každý vonkajší znak upomínajúci
na charakter zajateckého tábora a primerane k prostriedkom, ktoré sú k dispozícii ho
ozdobiť zástavami v národných farbách.
1141 Uvedené v tvare prídavného mena „nezsideri“.
1142 V texte uvedené ako „Boldogasszony“.
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Všetku výzbroj a strelivo treba od navrátilcov na zberných miestach vyzbierať a tam
rovnomerne1143 uskladniť pod osobitnou strážou. Náhradné telesá, odosielané transporty budú vypravované na cestu bez akejkoľvek výzbroje a streliva. Výzbroj dôstojníkom
treba, samozrejme, ponechať.
Zároveň dávam na vedomie nasledovné nariadenie maď. kráľ. ministra vojny
LINDER[A]:
Vojaci! Kritická situácia Uhorska po viac ako štvorročnom slávnom zápase a nový
svetonázor, ktorý vytrháva z koreňov vládu násilia a chce mierové spojenectvo medzi
národmi, primäli zodpovednú uhorskú vládu k takému rozhodnutiu, aby okamžite zastavila ďalší boj na všetkých frontoch. Z rozhodnutia uhorskej vlády som tak súčasne
učinil nariadenia. Nie ste porazenými! So zdvihnutou hlavou, chlapským sebavedomím
ste plnili rozkaz. Váš ťažký zápas nebol márny, pretože priniesol najkrajší triumf ľudstva.
Svojou krvou a vytrvalosťou ste spasili Uhorsko, vašich synov a vnukov od krvavých hrôz
budúcej vojny. Priniesli ste najkrajší sen, po ktorom ľudstvo túži: svetový mier. Vašou
zaslúženou odmenou bude vďaka terajšieho a budúceho pokolenia. Uhorská vláda si
je vedomá svojej povinnosti a bude sa starať o to, aby vás čakala s prácou, potravou
a šatami. Aby tak každý mohol po svojom návrate pokračovať v čestnom, mierovom
a pracovnom živote, a aby ste takto zabudli na svoje dlhé utrpenie. Žeby bol zaistený
prechod z dnešných pomerov do mierového, pokojného života, organizujeme vojenské
rady a národnú stráž, ktorá bude bdieť nad vnútorným poriadkom, aby mohol nad nami
všetkými prevziať svoju vládu „večný mier“.
Ďalšie čiastkové pokyny nasledujú.
Vydáva sa v mene maď. kráľ. veliteľstva a vlastibraneckého oblastného veliteľstva
všetkým vojenským a vlastibraneckým veliteľstvám, ďalej oblastnému žandárskemu veliteľstvu, podžupanskému úradu a pohraničnej polícii.    
							podmaršal WEEBER
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, IV. HKP, šk. 340
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Lekárska správa o násilnej smrti príslušníkov žandárstva a civilných osôb
v Kostolnom Seku1144 zo dňa 9. novembra 19181145
Hlavný lekár Dr. Tibor Gajzágó
L E K Á R S K A      S P R Á V A
Kostolný Sek 9. novembra 1918
1143 V dokumente konkrétne uvedený tvar „egyenlőre“ (rovnako, rovnomerne), hoci významovo by
bol vhodnejší tvar „egyelőre“ (predbežne).
1144 V súčasnosti ide o miestnu časť Šurian.
1145 Rukopis (atrament). Správa neprináša informácie o okolnostiach násilnej smrti týchto osôb,
teda predbežne nemožno vylúčiť napríklad dôvody vyslovene kriminálne bez súvislosti s armádou, vojenstvom, resp. vojenskými osobami.
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Oznamujem, že počas dnešného dňa, ako je to uvedeného nižšie, som v obci
Kostolný Sek vykonal obhliadku miesta činu ako aj mŕtvol. Márton Vrábel ležal mŕtvy na
dvore pred svojím príbytkom v polohe horeznak. Vpredu na temene hlavy má 6 centimetrové dlhé, šikmé kožné poranenie. Na ľavej strane hlavy je kožné poranenie rovnakej
veľkosti smerujúce zhora smerom mimo. Vzadu pod pravou lopatkou je viditeľný 2 a pol
centimetra dlhý vstupný otvor, ktorý vedie do dutiny hrudnej. Smrť spôsobilo masívne
roztrhanie pľúc a poškodenie ciev.
Pál Vrábel leží padnutý v kuchyni na zemi tvárou dopredu. Vstupný otvor pochádzajúci od výstrelu, od pravého kútiku úst smerom dovnútra a dole,  sa pokryl zrazenou
vrstvou krvi veľkosti haliera. Jeho pokračovanie a výstupný otvor sú na ľavej zadnej strane krku. Smrť nastala v dôsledku masívneho krvácania a poškodenia záhlavnej kosti.
Pri tej istej príležitosti utrpel Péter Német strážmajster II. triedy, veliteľ žandárskej
stanice v Šuranoch strelné poranenie prenikajúce cez pravý lakeť a ľavú stranu hrudníka
smerom do brušnej dutiny. Strela je v brušnej dutine. Kvôli jej odstráneniu bol odoslaný
do župnej nemocnice v Nových Zámkoch.
Žandár v Šuranoch podstrážmajster Rezső Kramarik utrpel strelné poranenie prenikajúce smerom cez ľavú ruku do pravej strany hrudníka, ktoré sa zastavilo medzi
rebrami, no je hmatateľné.
Kaprál v Nových Zámkoch N. Balla zomrel v dôsledku strelenia do úst. Odviezli ho
do Nových Zámkov.
  Na vyšší príkaz som dal pochovať mŕtvych nájdených v Kostolnom Seku.
hlavný lekár Dr. Tibor Gajzágó
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Nitra, f. Nitrianska župa I., Hlavnožupanské písomnosti, Dôverné, šk. 48.
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Rozkaz číslo 1 konštituovaného Maďarského oblastného veliteľstva v Košiciach
zo dňa 10. novembra 19181146
Maďarské oblastné veliteľstvo Košice		

Košice 10. novembra 1918

Rozkaz číslo 1
košického Maďarského oblastného veliteľstva

1146 Vydané tlačou. Kvôli prehľadnosti sme údaje doplnili do tabuľky.  
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1

K číslu 1 – a 28102/eln maď. ministra vojny:  

Reorganizácia
oblastného
veliteľstva 119/eln.
kh. 1918

Košické vojenské veliteľstvo (bývalé Militärkommando) sa stalo súčasťou uh.1147 kráľ. III. košického vlastibraneckého oblastného veliteľstva,
a toto reorganizované veliteľstvo nesie názov „košické maďarské oblastné veliteľstvo“.
Veliteľ[:] generál pechoty Béla Sorsich.
Väčšina jednotlivých oddelení bola umiestnená do budovy bývalého
zborového veliteľstva.  
Vo vojenskom oddelení boli okrem existujúcich skupín ešte zriadené
jedna skupina brachiálna, skupina národnej stráže,1148 skupina ubytovacia, demobilizačná a skupina obranného spravodajstva.
Oblastná intendancia je v starom oblastnom vlastibraneckom
veliteľstve.

2
Konštituovanie
posádkových velit.
120/eln. kh. 1918

Oblastné stavebné veliteľstvo do seba pojalo taktiež záležitosti demolačnej skupiny bývalého vojenského veliteľstva, záležitosti technického
referenta a telegrafného referenta.
V každej posádke, v ktorej je nejaký vojenský útvar, nech je konštituované jedno posádkové veliteľstvo ako „maďarské posádkové veliteľstvo“.
Do tohto posádkového veliteľstva nech sa vtelia bývalé vojenské, respektíve vlastibranecké veliteľstvá.
Meno nového posádkového veliteľa sem hláste telegraficky.
Personál, ktorý sa stáva nadbytočným, nech nastúpi službu pri náhradných telesách.

3
Reorganizácia
Národnej stráže 4/
eln. nö. 1918

Na základe nariadenia maďarského ministra vojny č. 28527/1
eln. z t. r. bola kvôli udržaniu poriadku do sídel 8 náhr. práp. na území
košického veliteľstva vyslaná komisia organizujúca národnú stráž.
Tie1149 v jednotlivých mestách a okresoch na území 8 vlastibraneckých
doplňovacích veliteľstiev sformujú stotiny národnej stráže.
Na toto sa vzťahujúce čiastkové opatrenia sa 7. novembra t. r. vydávajú všetkým útvarom.

     Príjem je, okrem riadnych náležitostí, pre dôstojníkov 30, a pre
mužstvo 20 korún na deň.
4
1) Vyplývajúc z mojich opatrení vydaných s cieľom organizácie
„Národnej stráže“ nariaďujem, nech sa dôstojníci a dôstojníci
Opatrenia týkajúce
ašpiranti, ktorí sa stali nadbytočnými, bezodkladne hlásia
sa dôstojníkov  atď.                     
s cieľom vstupu, respektíve organizácie národnej stráže pri tých
č. 3/eln 1918
veliteľstvách, ktoré boli poverené ich organizáciou [národných
stráží] na území jednotlivých doplňovacích veliteľstiev.
1147 Skratku uh. sme ponechali z toho dôvodu, že uhorské vlastibranecké oblastné veliteľstvo
existovalo už predtým.
1148 Uvedené ako: „Nemzetőrség“.
1149 Ide o náhradné prápory.
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Sú to nasledovné veliteľstvá:
1. V Košiciach 34. náhr. práp. plukovník Marsó
2. V Spišskej Novej Vsi 67. „ plukovník Várady-Szakmáry,
3. Eger  60. „ podplukovník Mossóczy,
4. Mukačevo 65. „ podplukovník Möller,
5. Užhorod 66. „ podplukovník Tavassy,
6. S.[atu] Mare 5. „  plukovník Lajos Nagy,
7. Marmarošská Sihoť 85. „ major Mátyás,
8. Lučenec 25. „ podplukovník Lehoczky  
2) Velitelia, riaditelia atď. všetkých podriadených útvarov okamžite
určia nadbytočný počet dôstojníkov a dôstojníkov – ašpirantov,
ktorých, podľa ich priania, odošlú k jednému z hore uvedených
veliteľstiev.  
3) Bezodkladne predložte zoznam tých dôstojníkov, ktorí neboli
odovzdaní národnej stráži, ale v zmysle predchádzajúcich
nariadení boli naďalej ponechaní vo svojom doterajšom zadelení
na realizáciu demobilizácie, alebo pri novšie zriadených orgánoch.
Rubriky zoznamu: 1) vojskové teleso, 2) hodnosť, 3) meno, 4) súčasné
zadelenie,  5) poznámka.
4) Všetci tí neaktívni dôstojníci a dôstojníci – ašpiranti, ktorí nie
sú schopní služby pri národnej stráži, sú povinní pri patričných
náhradných telesách vyčkať na opatrenia vzťahujúce sa na
demobilizáciu. Títo nech sú v zozname takisto vyznačení
v osobitnej skupine.
5) Každému dôstojníkovi nech je prísne nariadené, že samostatne
sa nemôže demobilizovať nik; dôstojníci (ako aktív., zál., alebo
domobr.) zostávajú buď na svojom súčasnom zadelení, alebo
vstupujú do národnej stráže (národnej železničnej stráže).
Zál. a domobr. dôstojníci, ktorí – napriek výzve, že vstup do
národnej stráže je povinnosťou každého vlastenca – nie sú ochotní
vstúpiť do žiadnej národnej stráže, ak sú nadbytoční a [?], vyčkajú
na svojom poslednom mieste zadelenia (alebo pri patričnom
náhradnom telese) na rozkaz k demobilizácii. Výnimkou je, keď
ide o dôležitý verejný záujem, aby sa menovaný po, v krátkej
dobe očakávanej, demobilizácii vrátil na svoje civilné pôsobisko.
Takýchto dôstojníkov treba využiť na organizačné práce v
prijímacích staniciach, demobilizačných oddieloch, robotníckych
domovoch atď. Zoznam týchto dôstojníkov sem predložte osobitne.
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1

9)   [?]1150  Prostredníctvom plagátov vyzvite všetkých dôstojníkov, ktorí
už, doposiaľ svojvoľne demobilizovali a nevstúpili do národnej
stráže, aby sa v zmysle hore uvedeného nariadenia bezodkladne
hlásili na svojom poslednom mieste zadelenia (alebo pri svojich
patrič. náhradných telesách).
7)

Pri príležitosti systematickej demobilizácie bude každý
„demobilizovaný“ dôstojník, dôstojník – ašpirant atď. následne
zaopatrený zodpovedajúcim dokladom; kto svojvoľne demobilizuje
bez takéhoto dokladu, bude braný na zodpovednosť.  

8) Hore uvedené nariadenia sú smerodajné aj pre dôstojníkov –
ašpirantov, úradníkov, doktorov atď.
5

V súvise s t. r. nariadeniami č. 1/eln. 7 a 12/eln.  

Postup, ktorý
treba dodržiavať
voči mužstvu
vracajúcemu
sa z frontu                      
od dosiahnutia
územia uh. štátu po
príchod domov.

Postup, ktorý treba dodržiavať voči mužstvu vracajúcemu sa z frontu,
v sebe zahŕňa, respektíve nariaďuje nasledovné:  

16/eln. EL. 1918

1. Odzbrojovacie oddiely:
Odzbrojovacie oddiely nachádzajúce sa na uhorských hraniciach
odoberú mužstvu výzbroj a zhromaždiac na bezpečnom mieste, ju strážia.
Takému, jednotlivo, po skupinách alebo v uzavretých jednotkách sa
vracajúcemu mužstvu, ktorému výzbroj na hraniciach nebola odobratá,
bude táto odobratá odzbrojovacími oddielmi, nachádzajúcimi sa na
ďalších, ale najneskôr na posledných staniciach. Odzbrojenie nech je
v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 2 vykonané taktne.    
2. Prijímacie stanice
Každé posádkové veliteľstvo zorganizuje vo vlastných a iných
dôležitejších posádkach prijímacie stanice kvôli prijímaniu a riadeniu
z frontu sa vracajúcich vojakov. Do týchto nech sú zadelení schopní
dôstojníci a poddôstojníci dokonalo oboznámení s miestnymi pomermi.
Zároveň nech sú do prijímacích staníc vyslaní delegáti miestnych
národných rád, ktorí nech mužstvo oboznamujú so súčasnou situáciou.
Prichádzajúce mužstvo, tam, kde je to možné, treba uvítať s hudbou.
Nádražia a železničné stanice, na ktoré vo veľkom množstve prichádza
vracajúce sa mužstvo, treba vyzdobiť a zaopatriť zástavami. Je nutné
pouvažovať, či by prijímacie stanice nemohli byť zariadené všetkým
možným pohodlím.  
Mužstvo treba oboznámiť s tým, že demobilizácia začína 11 t.
mesiaca. Dovtedy a ale aj počas toho nech každý dodržiava poriadok
a pridržiava sa všetkých predbežných opatrení, ktoré budú vydané
na demobilizáciu. Ďalej, svätou povinnosťou každého muža, každého
vlastenca, je vyhnúť sa všeobecnému chaosu, pretože ináč nie je
možné zabezpečiť riadny transport a stravovanie ľudí. Osobitne treba
zdôrazniť, že nech bezpodmienečne pretrváva poriadok, disciplína,
dôstojnícka autorita, záväzné vojenské vystupovanie voči predstaveným

1150 Zrejme malo ísť podľa poradia o číslo 6.
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a nadriadeným. Vojenský charakter mužstva nezaniká vystúpením
zo železničného nádražia, ale výlučne vlastnoručným prevzatím
demobilizačného dekrétu (obst) [?] od náhradných telies, doplňovacieho
veliteľstva a po príchode do príslušného domova.       
Nemožno uvoľniť a prepustiť od vojska nasledujúce ročníky mužstva,
ktoré zároveň nemôžu ani vstúpiť do národnej stráže: 1896, 1897, 1898,
1899, 1900. Teda týchto 5 ročníkov predstavuje pri náhradných telesách
rámcový stav, pričom ak by bol tento početný stav nedostatočný,
predbežne sa môže podržať v službe aj mužstvo nasledujúcich starších
ročníkov. Hneď ako však prípadne rozídené mužstvo patriace k vyššie
uvedeným 5 ročníkom nastúpi službu, prepustení budú tí, ktorí patria
k nasledujúcim starším ročníkom, a ktorí boli predbežne podržaní
v službe. Zaopatrenie prepúšťacieho dekrétu je v dobre vnímanom
záujme každého vojaka. Je dôležitý o to viac, lebo ten, kto si prepúšťací
dekrét nezaobstará, stráca nárok na vyrovnanie alebo na podporu v dobe
nezamestnanosti a na iné, výhľadovo udeľované úľavy veľkého významu.
[!]
Nech ako všeobecná platforma slúži to, že bez „demobilizačného
a prepúšťacieho dekrétu“ nie je možné nikoho prepustiť z náhradných
telies, kurzov, veliteľstiev atď., a to ani s cieľom vstupu do národnej
stráže.
Do národnej stráže síce možno prijať aj také osoby, ktoré svoj
prepúšťací dekrét ešte nemajú, ale patričný veliteľ stotiny národnej stráže
nech takéto osoby, keď už bol v patričnom okrese a meste obnovený
poriadok, pošle po skupinách pod vedením poddôstojníka za účelom
vystavenia dodatočného demobilizačného a prepúšťacieho dekrétu
k najbližšiemu náhradnému telesu.
Navrátilcom, ktorí pricestovali, treba na železničných staniciach,
podľa možnosti, rozdať teplé jedlo a tabak. Na prijímacích staniciach
neslobodno zabudnúť ani na potrebné stráže.      
3. Smerovacie oddiely:
Ich cieľom je inštruovanie rozídených, bezradných a neinformovaných
vojakov a odovzdanie týchto prijímacím staniciam alebo odzbrojovacím
oddielom. Tieto oddiely nech sú oddielmi pozostávajúcimi zo 6 – 10
schopných ľudí a nech ovládajú jazyk navrátilcov akejkoľvek národnosti.
Je účelné na viditeľných miestach v blízkosti nádraží postaviť
informačné tabule s nápismi.
4. Demobilizačné oddiely:
Demobilizáciu uskutočňujú v každej posádke podľa nariadenia
posádkového veliteľa demobilizačné oddiely.
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Demobilizácia sa uskutoční v zásade pri jednom náhradnom telese
– výnimočne, aby sme sa vyhli zbytočnému cestovaniu – sa môže
uskutočniť aj pri inej vojenskej posádke. V takomto prípade nech sú
ročníky, ktoré boli podržané v službe (1895 – 1900), čím skôr odoslané k
patričným náhradným telesám.  
Po konaní v prijímacích staniciach obsiahnutých v 2. bode je
navrátivšie sa mužstvo (v uzavretých jednotkách) nasmerované na
miesto demobilizácie.
S týmto cieľom nech sú dané k dispozícii miestnosti s veľkou prijímacou
kapacitou a nech sú tieto miestnosti na prijímanie vopred pripravené. Kvôli
zabráneniu zavlečenia infekčných chorôb treba mužstvo dezinfikovať.
Veľký dôraz treba položiť na to, aby toto mužstvo bolo ubytované
oddelene od civilného obyvateľstva alebo od už dezinfikovaného
mužstva. Je žiaducim, aby sa táto dezinfekcia uskutočnila podľa možnosti
v blízkosti železničných staníc. Tam, kde takéto dezinfektory nie sú,
nech okamžite vzniknú primerane prostriedkom, ktoré sú k dispozícii.
Po dezinfekcii nech je mužstvo po dobu 5 dní ubytované oddelene od
civilného obyvateľstva a mužstva oddielov v posádke.  
V posádkach, kde dochádza k demobilizácii, nech je neprestajne
k dispozícii doktor so zodpovedajúcim zdravotníckym personálom.
Ak by ich bol pri týchto orgánoch nedostatok, treba ich odtiaľto [od
vojenského veliteľstva] súrne vyžiadať. Nech ako hlavná zásada platí,
aby dezinfekcia prebehla tak rýchlo, aby sa bezpodmienečne zabránilo
zavlečeniu nákazlivých chorôb. Každá osoba zo stavu mužstva, ktorá
má byť demobilizovaná, bude lekársky vyšetrená, najmä s ohľadom
na pohlavné choroby. V prípade výskytu pohlavnej choroby nech je
navrhnuté liečenie. O tom, alebo o prípadnom odopretí vyšetrenia nech
je upovedomená politická (verejno-správna) vrchnosť prvého stupňa.
Obálka nech je zvonka označená poznámkou „Dôverné, do vlastných rúk
vrchnostenského úradného doktora“, aby sa vyhlo prípadnej nepríjemnej
indiskrétnosti.
V 5. deň nasledujúci po dezinfekcii nech sú navrátilci – popri
obligátnom informovaní – vyzvaní k vstupu do národnej stráže. Ľudia
potrební k chodu rámcov náhradných telies nech sú ale na každý pád
pozdržaní.
Vzhľadom na zaopatrenie ponechaných ročníkov vydal minister vojny
osobitný pokyn (Pozri úradný list).
a) Proviant:
Komisie spoločného stravovania nech sa včas postarajú o potrebnú
dotáciu stravy. Suma za spoločné stravovanie sa pre navrátilcov stanovuje
na 5 korún 50 halierov na deň.
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b) Šatstvo:
Mužstvo prepustite zásadne vo vlastnom civilnom odeve, pričom to
nesmie byť prekážkou rýchleho uvoľnenia z vojska. Kvôli tomuto nech
je demobilizačnými posádkami na náhradné telesá, nachádzajúce sa v
identických posádkach, zaslaný zoznam osôb, ktoré prišli, a ktoré budú
demobilizované. Na základe toho náhradné teleso najkratšou cestou
vydá civilný odev.
Všetkým tým, ktorí budú demobilizovaní:
1. Ktorých civilný odev nie je možné v rýchlosti nájsť;
2. Ktorých odev je v stave, ktorý znemožňuje nosenie, napokon;
3. Tým, ktorí nepatria k stavu vojenského telesa nachádzajúceho sa
v posádku, ponechajte erárny odev.
Výstroj, odev a výzbroj, ktoré boli demobilizačnými posádkami
odobraté od prepusteného mužstva, nech sú odoslané najbližšiemu
náhradnému telesu.
5. Zaopatrenie prepúšťacím dekrétom
Z navrátivšieho sa mužstva, ktoré bolo v demobilizačných posádkach
dezinfikované, zostavte menný zoznam, z ktorého nech je evidentné
meno, hodnosť, príslušnosť k patričnému vojenskému telesu, rok
narodenia, domovská príslušnosť a miesto trvalého pobytu. Takéto
zoznamy pošlite k náhradnému telesu nachádzajúcemu sa v mieste
alebo k vojnovému doplňovaciemu veliteľstvu alebo vojnovému doplň.
obl. veliteľstvu. Ak by také v mieste nebolo, zašlite ich k jednému z vyššie
uvedených najbližších veliteľstiev (prípadne cestou poddôstojníka –
posla).
Spomenuté veliteľstvá sú povinné na základe menných zoznamov,
ktoré došli, okamžite vystaviť prepúšťacie dekréty, a tieto dodať na
miesto určenia.
Na prepúšťacích dekrétoch nech je uvedené, že železničné cestovné
na cestu do obce (mesta) „X“ je finančne pokryté.
Všeobecne nech platí princíp, aby bol každý v zásade demobilizovaný
pri stavovo patričnom náhradnom  telese. Pri kurzoch, ktoré nevytvárajú
náhradné teleso, ďalej pri iných útvaroch, veliteľstvách, závodoch,
ústavoch atď. môžu byť [vojenské osoby] prepustené len vo výnimočnom
prípade. Tam zaradené osoby, t.[eda] v t.[akom] prípade, keď v konkrétnej
posádke alebo v jej blízkosti náhradné teleso vôbec nie je, sa týmto
vyhneme zbytočnému cestovaniu väčšieho počtu osôb. [?]
Veliteľstvá vystavujúce prepúšťacie dekréty sú povinné zostaviť
menoslovy vystavených prepúšťacích dekrétov pre mužstvo, ktoré
nepatrí do ich vlastnej posádky alebo evidencie a tieto bezodkladne
poslať k stavovo patričným náhradným telesám alebo evidenčným
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veliteľstvám, vrchnostiam. Posledne uvedené [veliteľstvá] sú povinné
viesť o tom presnú komplexnú evidenciu. Jednotlivo rozídení vojaci,
ktorí sa vrátili domov, alebo vojaci jednotlivo cestujúci, nech sa prihlásia
na prijímacích staniciach kvôli predbežnej dezinfekcii; po vykonaní
regulárnej dezinfekcie sú potom povinní sa bezodkladne hlásiť pri
najbližšom náhradnom telese, vojnovom doplň. alebo vojnovom obl.
doplň. veliteľstve. Tu im bude vystavený prepúšťací dekrét. Vojenské
osoby, ktoré sa v čase revolúcie v neporiadku rozišli (ktoré sa čiastočne
navrátili do svojich domovov), a ešte neboli demobilizované nech sú
plagátmi (formou bubnovania) vyzvané, aby sa kvôli svojej demobilizácii
a prepusteniu hlásili pri najbližšom náhradnom telese. Podľa vyššie
uvedeného nech sú prepustenému mužstvu bezodkladne odovzdané
prepúšťacie dekréty. Tie vojenské osoby, ktoré sa po krajine ponevierajú
bez prepúšťacieho dekrétu, súc bez práce, alebo sa dopúšťajú lúpeží,
budú pochytané. Bude proti nim zavedené pokračovanie a vylúčia sa zo
štátom plánovanej parcelácie pôdy. [!]      
6. Formovanie a vypravovanie transportov
Mužstvo zaopatrené prepúšťacím dekrétom (popri informovaní
patričného mesta alebo sídla okresu o presune mužstva, vstúpivšieho do
národnej stráže) bude v zhode s cieľom cesty zadelené do transportov.
Nezamestnaní budú odovzdaní pracovným domovom, kde sa o ich
osud postarajú prácu sprostredkúvajúce orgány.
Mužstvo v počte 36 osôb môže riadne železničné vlaky užívať bez
predošlého ohlásenia, zatiaľ čo na vypravenie väčších transportov je
potrebná predchádzajúca  žiadosť o ich presun (telegraficky).
Presun transportov na území oblasti je treba ohlásiť príslušnému
traťovému veliteľstvu v Debrecíne, Miškovci; mimo oblasť maďarskej
ústr. správe dopravy Budapešť, Andrássy[ho] cesta 75.
Transporty budú na železničnú stanicu vyvedené v úplnom poriadku
pod velením vedúcich dôstojníkov (poddôstojníkov), kde budú, po
ohlásení vykonanom na veliteľstve stanice, bez akéhokoľvek straty času,
slávnostným spôsobom vypravené na svoje miesto určenia.  
Mužstvo, ktoré sa prihlásilo do národnej stráže, je povinné hlásiť sa
pri organizačných dôstojníkoch pôsobiacich v patričnom okresnom sídle
(v meste). Mužstvo, ktoré sa vrátilo do svojho domova, je povinné sa do
24 hodín od svojho príchodu hlásiť pri mestskom, respektíve obecnom
predstavenstve.
Menovaní budú na týchto miestach zaevidovaní.
Pokyny vzhľadom na chorých, ranených a invalidov budú nasledovať.
Všetky podriadené veliteľstvá upozorňujem na opatrenia obsiahnuté
v tomto mojom nariadení s tým poukazom, aby tam, kde by tieto
prípravy ešte neboli celkom zavedené, sa tieto bezodkladne doplnili.
Realizáciu nariadení sem telegraficky hláste do 15. t.[ohto] mesiaca.
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6

T. ročné nariadenie ministra vojny 29170/ eln. – 2  

Uskutočnenie
demobilizácie

Demobilizácia začína 11. novembra. Keď poukazujem na tento veľmi
dôležitý moment skončenia vojny a vyzývam každého spolupracovníka
na jeho svedomitú realizáciu, nariaďujem, aby ten aktívny dôstojník pri
každom náhradnom telese, –   ktorý je k 10. novembru pri patričnom
náhradnom telese veliteľom – uskutočnil demobilizáciu.1151 Ďalší tam
sa nachádzajúci dôstojníci bez rozdielu hodnosti nech pri tom čo
najúčinnejšie spolupracujú. Veliteľské pomery sa budú upravovať po
demobilizácii. V terajších vážnych časoch je vytvorenie, respektíve
zabezpečenie poriadku prvoradým záujmom a je bezpodmienečne
potrebné, aby bol pri vojsku udržaný pomer nad- a podriadenosti.
Pritom vyzývam v prvom rade aktívny dôstojnícky zbor, nech na tomto
[nečitateľné slovo v rozsahu štyroch, resp. piatich písmen] participuje.
Minister vojny 29170/ eln. [–] 2.
Mimo krajinskej národnej stráže sa s cieľom udržania nerušenej
železničnej premávky zriaďujú národné železničné stráže.

č. 64/eln. 1918

7
Národná železničná
stráž
117/eln. kh.

Poznávacím znakom je „biela“ rukávová páska nosená na ľavom ramene.
Denná gáža príjmu je pre dôstojníkov 30 (tridsať), pre mužstvo 20
(dvadsať) korún mimo riadnych náležitostí a úplného zaopatrenia.
Ako výstroj sa používa vojenský, v páde nutnosti civilný odev.
Dislokácia je na kasárenský spôsob, v blízkosti železničných staníc.
Sídla národnej železničnej stráže sú: Marmarošská Sihoť, Satu
Mare, Berehovo, Užhorod, S. – A. Ujhely, Humenné, Košice, Mukačevo,
Nyiregyháza, Szerencs, Miškovec, Prešov, Eger, Gyöngyös, Balassagyarmat,
Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Ružomberok, Levoča.

8
Brach.[iálna]
m.[oc] príj.[em]1152
a rozdelenie
118./ eln. kh.

V stravovacom, hospodárskom, administratívnom atď. ohľade
sú jednotlivé oddiely podriadené náhradným telesám vyznačeným
v prezidiálnom čísle 71/KH obl. veliteľstva.
Všetky brachiálne práp., stotiny, respektíve jednotky určené v priebehu
tohto roka býv.[alým] vlast.[ibraneckým] obl.[astným] a vojenským
veliteľstvom zostávajú na svojom terajšom mieste určenia.
Ďalej zostávajú demobilizačné stráže konštituované pozdĺž hraníc a aj
jednotky pancierových vlakov.
Všetky tieto jednotky môžu byť rozpustené, respektíve môžu byť
odoslané na svoje miesto určenia len na rozkaz maď. obl. veliteľstva. Toto
nariadenie bude vydané podľa stupňa napredovania organizujúcej sa N.
Ö.1153
Ich príjem je taký istý ako pri jednotkách N. Ö. Pre dôstojníkov 30
korún na deň, mužstvu 20 korún na deň.

1151 Týka sa vojska relevantných ročníkov.
1152 Vo význame finančného príjmu brachiálnej moci.
1153 „Nemzetőrség“, teda Národná stráž.
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Na obežník M. H. číslo 28644/eln. 4/a. daného 5. novembra t. roku.  

Konštituovanie
pracovných
domovov

S ohľadom na zamestnávanie vracajúcich sa z frontu v dôsledku
demobilizácie, ako aj uvoľnených pracovných síl vplyvom zmenšenia sa
závodov v zázemí krajiny.

3/eln. kieg.    

Ponajprv je potrebné postarať sa o to, aby navrátilci, respektíve
uvoľnené pracovné sily dovtedy, dokým nebudú môcť byť umiestnení
na pracovné miesta, respektíve dokým nedostanú novšiu pracovnú
príležitosť, dostali ochranu od štátu so zreteľom na ich živobytie
a individuálnu zábezpeku.
Za každých okolností je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa tisícky
robotníkov, hoc aj na pár dní, potulovali v štáte nečinne, bez zamestnania,
respektíve platu. Preto je s cieľom ochrany zákonného poriadku štátu
a verejnej bezpečnosti nevyhnutne nutné to, aby tieto početne významné
masy okamžite zapadli do rámcov mierového poriadku.
Toto je mimoriadne dôležité s ohľadom na robotníctvo prúdiace
z frontu, ktorého citeľný deprimovaný duševný stav – ktorý sa vyvinul
vplyvom porážky, vyčerpávajúceho ústupu, trpkého návratu do zázemia
krajiny, nedostatku potrebného proviantu a dobrého ošatenia atď. ... – by
sa stupňoval po krajné roztrpčenie, keby, navrátiac sa domov, tu nenašli
tú opateru, ktorú majú právo od štátu očakávať po rokoch trvajúceho
vlastného utrpenia.
U týchto zmorených a deprimovaných ľudí, časť ktorých svoj starý
domov ani nenájde, je v prvom rade dôležité to, aby ich doma prijala
dobrá poživeň, poctivý odev a priateľský teplý domov, pod vplyvom čoho
sa pomaly uvoľní ťaživá, skľučujúca a zatrpknutá nálada ich duší.
V každej časti štátu tak treba okamžite zakladať Robotnícke domovy,
ktoré by prevzali a zaopatrili robotníctvo vracajúce sa z frontu, ale
nielen to, ale aj prepustených zo zrušených závodov, dokiaľ sa im niekde
nenaskytne pracovná príležitosť. Platí zásada, že do robotníckych
domovov môžu byť prijatí len tí, ktorí sa pri príslušných náhradných
telesách už prihlásili, alebo sa preukážu prepustením zo závodu, ku
ktorému došlo.
Budú založené takéto robotnícke domovy:
1. Pre kvalifikovaných robotníkov pri doterajších vlastibraneckých
robotníckych zberných rámcoch a doterajších zberných
rámcoch spoločnej armády.
2. Pre banských robotníkov pri rámcoch banských robotníkov.
3. Pri každej náhradnej stotine strážnej a pracovnej služby, ďalej
4. Pri každom náhradnom telese pre robotníkov bez kvalifikácie
(nádenníkov).
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Takto teda budú konštituované podľa pokynov posádkových
veliteľstiev nasledujúce robotnícke domovy:
V Košiciach: pri robotníckom zbernom rámci pre 100 osôb, pri rámci
banských robotníkov pre 100 osôb a pri 9. náhr. práp. pre 100 osôb.
V Miškovci: pri zbernom rámci kvalifikovaných robotníkov pre 100
osôb a pri 10. náhr. práp. pre 120 osôb.
Eger: pri náhradnej stotine strážnej služby pre 100 osôb.
Prešov: pri náhradnej stotine pracovnej služby pre 100 osôb.
Lučenec: pri náhr. práp. p. pl. 25 pre 150 osôb.
B. Bystrica: pri náhr. práp. p. pl. 16 pre 100 osôb.
Mukačevo: pri náhr. práp. p. pl. 65 pre 100 osôb.
Užhorod: pri náhr. práp. p. pl. 66 pre 50 osôb.
Satu Mare: pri náhr. práp. p. pl. 5 pre 100 osôb
M.[armarošská] Sihoť: pri pri náhr. práp. p. pl. 85 pre 100 osôb
Levoča: pri náhr. stotine 15. poľných strelcov pre 50 osôb.
Nyiregyháza:  pri 14. husárskej náhr. stotine pre 50 osôb.
Ak by sa, podľa vyššie uvedeného, konštituované robotnícke domovy
javili v nedostatočnom počte, v takom prípade posádkoví velitelia môžu
nariadiť konštituovanie nových robotníckych domovov. Hlásenie o
konštituovaní nových robotníckych domovov – s tým vyznačením, že pri
akom útvare a pre koľko osôb [robotnícky domov] vznikol – podajte sem.
Robotnícke domovy nie sú inštitúciami vojenskej povahy, ale majú
slúžiť výlučne cieľu pracovnej zábezpeky. Vstup do nich nech sa preto
nedeje cestou donútenia, ale nech je závislý od slobodnej vôle robotníkov.
Zriadenie a rýchle konštituovanie robotníckych domovov nech sa
vykoná na základe princípov obsiahnutých v nižšie uvedených bodoch
podľa pokynov posádkového veliteľstva.
a) Kmeňový personál
Veliteľ každého doterajšieho robotníckeho zberného rámca a jedna
časť jeho kmeňového počtu predbežne ostáva na svojom mieste. Rovnaký
stav pretrváva aj vzhľadom na náhradné stotiny strážnej a pracovnej
služby.
Tento personál sa zaväzuje v prvých štyroch týždňoch demobilizácie
zotrvať na svojom mieste. Po uplynutí štyroch týždňov ale, ak by ďalej
existovala potreba aj ďalšieho udržiavania robotníckych domovov,
budú náležitosti kmeňového personálu upravené zvlášť.
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Na takých miestach, kde je vrchnostenský sprostredkovateľ práce,
zaujmú vo vedení robotníctva pozície 3 + 3 reprezentanti robotníckych
organizácií. Tam, kde [taký] nie je, [budú kooptovaní delegáti]
vrchnostenského prácu sprostredkujúceho zberného úradu (obecného
predstavenstva, úradu mešťanostu). Tam, kde je sprostredkovateľ
práce pre invalidov alebo ľudová kancelária štátneho vojnového
opatrovateľského úradu, tá [bude mať] 1 + 1 poverenca. Ďalej miestna
(mestská) obecná proviantná vrchnosť 1 + 1 delegáta.
Úlohou posádkových veliteľov je nadviazať a udržiavať kontakt s
určenými delegátmi.
Vedenie robotníckeho domova nech v otázkach stravovania a
zaopatrenia udržiava najužší kontakt s hospodárskym úradom príslušného
náhradného telesa, respektíve aj s výkonnou komisiou.            
b) Umiestnenie:
Kvôli umiestneniu prichádzajúcich robotníkov budú využité priestory
doterajších robotníckych zberných rámcov, náhradných stotín strážnej
a pracovnej služby, ďalej zodpovedajúce miestnosti pri náhradných
telesách v ich kasárňach a, ak by ešte bolo treba, aj iné vojenské budovy
podľa pokynov posádkového veliteľa.
c) Proviant a odev:
Každý robotník, ktorý sa uchádza o prijatie do robotníckeho domova,
dostáva poživeň zdarma dovtedy, dokým sa mu nenaskytne pracovná
príležitosť. O proviant sa stará vedenie pracovného domova; získanie
potrebných potravných článkov sa deje cestou hospodárskeho úradu
(výkonnej komisie), respektíve do vedenia delegovaného mestského
(obecného) stravovacieho orgánu.
Roztrhaný odev robotníkov vracajúcich sa z frontu nech je nahradený
v maximálne možnej miere alebo úplne odevom slušným. Na tento cieľ
náhradné telesá vydajú potrebné ošatenie z ešte existujúcich vojenských
súprav, prípadne sa vedeniu [robotníckych domovov] načim obrátiť na
ľudovú odevnú komisiu.
Pomocným prostriedkom je osloviť rodinu príslušného robotníka, aby
mu poslala bielizeň, respektíve odev.    
Dokiaľ vláda neupraví nezamestnaneckú podporu, robotníci,
nachádzajúci sa v robotníckych domovoch, dostávajú vojenské náležitosti
žoldu.
Aj obecenstvo sa môže ohľadom proviantu a odevu vyzvať na
dobrovoľné dobročinné oferovanie.
d)

Zamestnávanie robotníkov:

Dovtedy, dokým si robotník nezíska stálu pracovnú príležitosť,
[robotníkov] ich treba hoc aj dočasne zamestnať, žeby nečinnosť
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nepriaznivo nevplývala na mravné zmýšľanie robotníkov. S týmto cieľom
sú miestne vrchnosti povinné využiť mužstvo robotníckych domovov na
účely denných verejných prác za v mieste obvyklú mzdu (napr. nakladanie
a vykladanie, furmanka, ťažba dreva, sanitné práce atď.).
Toto mužstvo sa dá prípadne využiť aj ako výpomoc na účely
mestských stráží, udržiavania poriadku oproti platu, v páde čoho žold
odpadá.
e) Sprostredkovanie práce:
Dovtedy, dokým vzhľadom na toto nebudú vydané osobitné nariadenia, je potrebné v prvom rade konať tak, aby sa dotyčný robotník obrátil
na odborového sprostredkovateľa práce, alebo si hľadá prácu sám. V tejto oblasti musí byť súčasne nápomocný miestnym vrchnostiam, respektíve sa musí usilovať aj o splnenie parciálnych nárokov vrchnostenských
sprostredkovateľov práce. Treba pritom využiť aj vzájomný kontakt vystavených novín, násteniek a robotníckych domovov.
f) Propaganda:
Konštituovanie robotníckych domovov je treba náležite zverejniť, a to
formou novín, plagátov, letákov atď. Okrem toho nech sú na jednotlivé
železničné stanice, ba aj k vlakom prichádzajúcim z frontu, vyslaní civilní komisári, ktorí medzi robotníkmi vyhlásia informácie o konštituovaní
robotníckych domovov, a ktorí robotníkov vyzvú, aby využili túto zabezpečujúcu inštitúciu.
Na základe vyššie uvedeného oznamujem, že za zverejnenie budú
podžupanské úrady a úrady mešťanostov (respektíve za vyslanie civilných
komisárov na železničnú stanicu) vyplatené odtiaľto.    
g) Cestovanie:
Robotník cestuje na pracovisko na útraty zamestnávateľa. Cestovanie
do robotníckych domovov sa deje s cestovným lístkom formou úverových
trov.
h) Domáci poriadok robotníckych domovov:
Robotníci zhromažďujúci sa v robotníckych domovoch sa bezpodmienečne zaväzujú k tomu, aby dodržiavali domáci poriadok. Smernice vedenia domova teda treba plniť bez námietok. Obdobne musia bezodkladne
prijať pracovné ponuky spĺňajúce nároky obvyklej mzdy a zodpovedajúce
ich telesnej a duševnej sile. Po naplnení tohto musia pracovný domov
okamžite opustiť, aby týmto uvoľnili miesto iným robotníkom.
Za účelom udržania poriadku v robotníckom domove jeho vedenie
nech okamžite zriadi z prv prichodiacich robotníkov, cestou dobrovoľného
prihlásenia sa, stálu stráž, za obvyklú mzdu.
Je potrebné, aby tam umiestnení boli účastní na duchovnom školení,
ktorého smerovaním nech je, aby sme na robotníkov mravne vplývali v
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tom zmysle, nech si uvedomia to, že je treba dodržať aj ich záväzok voči
štátu, poriadok a disciplínu medzi sebou, a prácu, tam, kde sa im náhle
ponúka, okamžite prijať.
Najúčelnejšie nech sú takéto školenia konané prostredníctvom
vyslaných delegátov odborových organizácií, za účelom čoho nech
vedenie robotníckych domovov okamžite nadviaže kontakt s odborovými
organizáciami.
Napokon, potrebné je postarať sa o to, aby voči robotníkom
vyhýbajúcim sa povinnosti a odopierajúcim poslušnosť boli uplatnené
zodpovedajúce represívne opatrenia. Toto nech je uskutočňované
prostredníctvom komisie tvorenej z vojenského veliteľa robotníckeho
domova a dvoch členov, ktorých si robotníci zvolia spomedzi seba.  
i) Legitimácia:
Každému robotníkovi, ktorý sa uchádza o prijatie do robotníckeho
domova, vedenie domova okamžite vystaví potvrdenie o tom, že až
do času naskytnutia sa pracovnej príležitosti bol menovaný vzatý pod
kuratelu robotníckeho domova.
j) Hlásenia:

10

Každý týždeň v piatok dopoludnia do 10. hodiny nech sú posádkovými
veliteľmi telegraficky predkladané hlásenia o počtoch robotníkov, ktorí sa
tam ešte zdržiavajú, a ktorí boli v priebehu týždňa umiestnení do práce.
Kvôli vyhnutiu sa nedorozumeniam v súvislosti s demobilizáciou
oznamujem nasledovné:

V záležitosti
Demobilizované osoby, ak je ich živobytie zabezpečené a ak aj ony
pozdržaného
a demobilizovaného sami tak chcú, môžu sa vrátiť späť do svojich domovov; ak chcú vstúpiť
do národnej stráže, tak nech sa hlásia pri organizačnom dôstojníkovi
personálu.
v sídle okresu (v meste). Napokon, keď robotníci chcú získať prácu, nech
5/eln. kieg. 1918.
sa prihlásia pri najbližšom robotníckom domove.
Pri veliteľstvách, náhradných telesách, iných útvaroch ponechaný
personál (sem nepatria osoby príslušné do ročníkov 1896 – 1900, ktoré sú
v dôsledku nariadenia ministra vojny povinné predbežne aj naďalej slúžiť)
nech zatiaľ zostane na svojom mieste dovtedy, dokým sa demobilizácia
nebude týkať aj ich. V prípade, že z tohto personálu niekto svojvoľne
opustí svoj post, bude okamžite zaznamenaný do osobitnej listiny, ktorá
bude na tento cieľ zavedená. Neskôr bude proti nemu zároveň zavedené
pokračovanie, súčasne sa vylúči z parcelácie pôdy a ako nespoľahlivý
nemôže získať štátne zamestnanie akéhokoľvek charakteru.  
Výmenu týchto dočasne ponechaných osôb s príslušníkmi ročníkov
1896 – 1900 – v pomere k návratu posledne spomenutých k náhradným
telesám – uskutočnite sukcesívne vo vlastnej kompetencii.
Po zavedení do listiny takejto osobe teda nepomôže ani to, keď sa
hoci aj demobilizuje pri niektorom náhradnom telese ba odtiaľ dostane
aj prepúšťací dekrét.
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Teda ten, ktorý svojvoľne opustí svoju pozíciu, ide proti vlastným
záujmom.
11

  Na telegram maďarského ministerstva vojny 708058/3. sa až do ďalšieho
pokynu nerozpúšťajú v súčasnosti trvajúce kurzy záložných dôstojníckych
Kurzy dôstojníckych škôl a kadetské školy.
škôl sa až do
ďalšieho pokynu
nerozpúšťajú.
H. M. 708058/3 2/
Ko. El. le. 1918
12

Na doplnenie obsahu nariadenia pána M. V.1154 č. 6   27970/eln. daného
2. nov tohto roku oznamujem.

Navýšenie
Náležitosti uhorských štátnych občanov nachádzajúcich sa v brannej
náležitostí                 
moci, kde plnia aktívnu vojenskú službu, sa od 1. novembra 1918
143/H. 1918
upravujú nasledovne:
Pre osoby zo stavu mužstva poberajúce pôžitky denného žoldu sa bez
ohľadu na hodnosť a funkciu doterajší denný žold jednotne zvyšuje na 4
(štyri) koruny na deň.
Denný žold súčasne prislúcha k príplatku za aktívnu službu a k
mesačnému žoldu.
Denný nemocničný žold sa stanovuje jednotne bez rozdielu hodností
na 1 K, 30 hal. a súčasne prislúcha k príplatku za aktívnu službu ako aj k
mesačnému žoldu.
Služobný paušál gážistov – ašpirantov (práporčíkov a hodnostne
príbuzných), do hodnostnej triedy nezaradených, ako aj mesačná gáža
gážistov zaradených do hodnostnej triedy XII – IX sa zvyšuje o 100
(jednosto) %, mesačná gáža gážistov patriacich k hodnostnej triede
VIII – VI o 75 (sedemdesiatpäť) %, mesačná gáža gážistov patriacich
k hodnostnej triede V – III o 40 (štyridsať) %, mesačná gáža gážistov
patriacich k hodnostnej triede II o 30 (tridsať) % a napokon mesačná gáža
gážistov patriacich k hodnostnej triede I o 20 (dvadsať) %.
Zodpovedajúce oboznámenie s nariadením vo vzťahu k útvarom
vracajúcim sa z frontu nech vykonajú vojenské, respektíve vlastibranecké
oblastné veliteľstvá. Tieto veliteľstva nech za týmto účelom disponujú
dostatočnými kópiami tohto Obežníka.
Vezmite do evidencie predpis o náležitostiach s označením G – 10,
I. časť § 1 a 26, ako aj predpis o náležitostiach v nemeckom jazyku
s označením K – 4, I. časť § 1 a 27, ďalej II. časť služobnej knihy, § 1 a 28.  

1154 V dokumente uvedené ako „H. M.“ („hadügyminister“), teda minister vojny.
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13
Zabezpečenie
hospodárskosprávnej služby,
Pokyn vo veci
podávania hlásení.
144/H. 1918.

Na doplnenie obsahu nariadenia pána M. V. daného pod č. 28648/eln. 6.
z 5. novembra t. roku oznamujem:
Pôsobnosť hospodársko-správnych vrchností, ako aj systém
referovania, tak pri vlastibraneckých a domobraneckých veliteľstvách,
ako aj pri veliteľstvách bývalej spoločnej armády, oddieloch, ústavoch
a iných útvaroch atď. zostávajú až do ďalšieho nariadenia nezmenené.
Tí, na ktorých sa vzťahuje celkové vyúčtovanie erárnych peňazí,
nachádzajúcich sa u nich alebo v ich správe, a všetkého erárneho majetku,
sú povinní aj naďalej referovať v predpísaných zročných termínoch, podľa
doterajších rozhodnutí.
Tak ako doposiaľ, sú všetky vlastibranecké a domobranecké útvary,
povinné zasielať svoje vyúčtovania príslušnej oblastnej vojnovej
intendancii. Všetky účtovné telesá patriace do bývalej spoločnej armády
na území Uhorska alebo odtiaľ pochádzajúce – zahŕňajúc v to aj útvary
bývalej spoločnej armády vracajúce sa od bojovo nasadenej armády – [sú
ich povinné zasielať] územne príslušnej alebo tej intendancii vojenského
veliteľstva, na území ktorého demobilizujú.
Peňažné alebo účtovné zostatky nachádzajúce sa pri zaniknuvších
účtovných telesách ako aj pri jednotlivých osobách je nutné, oproti
poskytnutému potvrdeniu, odovzdať do   najbližšej pokladne jednotky
alebo do štátnej (daňovej) pokladne. O tom sú dotyční povinní podať
hlásenie na vojnovú intendanciu spomínanú v predošlom odseku, spolu
s pripojenou kópiou odovzdávacieho potvrdenia a vlastného vyúčtovania.
Všetky podania vzťahujúce sa na hospodársko-správnu službu a službu
kontroly účtov, ktoré boli doteraz zasielané c. a k. ministerstvu vojny,
je nutné odteraz predkladať maďarskému ministerstvu vojny. Rovnako
nech sem prichádzajú aj žiadosti o finančné dotácie od vlastibraneckých
oblastných veliteľstiev a vojenských veliteľstiev.

14
Záložní poľní kuráti
– Prepustenie,
respektíve
premiestnenie do
neaktívnej služby
4281/eln. pap. hiv.
1918

Zodpovedajúce vyrozumenie týkajúce sa tohto opatrenia pre útvary
vracajúce sa z frontu nech zabezpečia vojenské, respektíve vlastibranecké
oblastné veliteľstvá. Tieto veliteľstvá nech disponujú dostatočnými
kópiami obežníka.
Záložní poľní kuráti zamestnaní pri miestnych (košických) vojenských
nemocniciach a nateraz nadbytoční, menovite: Gyula Molnár, Béla
Ottmár, László Treszler, Gyula Hajdú, József Tóth, József Szobota, György
Módi, János Bindasz, József Fischer, János Gregor, Ferenc Kovalcsik1155 – po
ohlásení miesta pobytu a odovzdaní vojenského výstroja nachádzajúceho
sa v ich držbe (poľná kaplnka, matriky, kancelárske vybavenie atď.)
sa týmto prepúšťajú, respektíve premiestňujú do neaktívnej služby,
ukladajúc im za povinnosť, aby sa v mieste svojho nového pobytu
podľa svojich najlepších schopností usilovali presadiť všetok svoj vplyv
v prospech pokoja štátu a dodržiavania poriadku. Poľné kaplnky a matriky

1155 K osobnosti vojenského duchovného Františka Kovalčíka bližšie pozri: CSÉFALVAY, F. a kol.:
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013,
s. 128.
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odovzdať poľnému superiorátu v Košiciach,1156 kancelárske vybavenie
príslušným nemocniciam.  
15
Spätné preloženie
náhradných telies.
17/ko. El. le. 1918.
16
Činnosť
disciplinárneho
výboru.
2/eln. bü. 1918.

Menovaných zaopatriť prepúšťacími dekrétmi.
11. vlastibranecký náhr. práp. bol so všetkými svojími orgánmi (vrátane
velit. 11. domobr.)  na základe t. r. telegramu maďarského ministerstva
vojny č. 29357/eln./1. prevelený z Jászberény do Mukačeva.
Prápor cisárskych poľných strelcov č. 2 z Ružomberka, ako aj bývalé
spoločné pešie pluky 21 a 80 odcestovali, zanechávajúc územie Uhorska.
Bývalý stály disciplinárny výbor pre štábnych dôstojníkov vlastibraneckej
oblasti pod predsedníctvom plukovníka [menom] Béla Kobek [,]
d.[isciplinárny] výbor pre vyšších dôstojníkov1157 pod predsedníctvom
plukovníka   [menom] Gábor Szentpály aj naďalej zostávajú ako také,
pre všetky útvary spadajúce pod oblasť. Nová voľba členov výboru bude
nariadená neskôr.
Miestnosť d. výboru pre štábnych dôstojníkov: Budova oblastného
veliteľstva, prízemie, miestnosti č. 70, 71.
Miestnosť d. výboru pre vyšších dôstojníkov: Budova oblastného
veliteľstva, prízemie, miestnosť č. 99.

17
Previerka
dôstojníkov
(dôstojníkov
– ašpirantov)
navrátivších sa
z vojnového zajatia.
1/eln. bü.

Výbory nech rovnomerne riešia najmä džentlmenské záležitosti.
Previerka z vojnového zajatia sa vracajúcich dôstojníkov sa bude
uskutočňovať aj naďalej, a to:
1. Pre štábnych dôstojníkov pod predsedníctvom plukovníka
[menom] dobrotyni János Mestitz, prideleného k obl. veliteľstvu,
preverovacou komisiou štábnych dôstojníkov (v budove obl.
veliteľstva v Košiciach, prízemie, miestnosti č. 117, 118)  
2. Pre vyšších dôstojníkov (dôstojníkov – ašpirantov) Pri náhradných
telesách pod predsedníctvom ich veliteľov, za účasti aspoň štyroch
členov komisie. Takýchto členov určujte z prípadu na prípad.
Previerku dôstojníkov (dôstojníkov – ašpirantov) náležiacich
k náhradným telesám nachádzajúcich sa v posádke Košice aj naďalej
uskutočňuje major h. h. [?] Zoltán Bodnár, ktorý si zo súčasných 8 d. členov
štyroch členov ponechá, zvyšných odovzdá 9. náhradnému práporu,
veliteľstvo ktorého týchto členov odvelí k ich príslušným telesám.
Miestnosť: Miestnosť č. 252 na II. posch. budovy obl. veliteľstva
v Košiciach. Pri previerkach nech platí zásada, aby každý navrátivší sa
dôstojník (dôstojník – ašpirant) bezpodmienečne prešiel preverovacím
konaním. Po preverovacom konaní, keď sa dotyčný osvedčil ako
„preverený“, jeho spisy zostávajú pri patričnom náhradnom telese, kam
ich dá poslať preverovacia komisia v Košiciach. Obl. veliteľstvu treba len
oznámiť, že N. N. je preverený. Avšak v takom prípade, keď dotyčného
osvedčia ako „neprevereného“, všetky spisy predložte sem.

1156 Uvedené v tvare „kassai tábori főpapi hivatal“.
1157 V dobovej rakúsko-uhorskej vojenskej terminológii ide o dôstojníkov v hodnostiach
nadporučík a stotník.
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18
Postup pri
udeľovaní medaily
za zranenie
18/Ko. – 1918.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, nech sú doposiaľ neukončené
overovacie spisy dôstojníkov patriacich k náhradným telesám
(umiestnených mimo posádku), ktoré sa nachádzajú pri doterajšej
stálej overovacej komisii pre vyšších dôstojníkov, zaslané k príslušným
náhradným telesám a nech prebiehajú tam.
Na obsahové doplnenie t. ročných nariadení min. vojny č. 27276 eln. 2.
uvádzam nasledovné:
Ohľadom dopytov vzťahujúcich sa na udeľovanie medaily za zranenie
dávam na vedomie nasledovné:
1. Zranenia, ktoré sa udiali počas bojov v zajatí [?], pri potláčaní
vzbúr a pri brachiálnej službe, treba brať na roveň so zraneniami
utrpenými pred nepriateľom.
Táto okolnosť bola vyjadrená v III. kapitole smerníc pre medailu za
zranenie s tým, že na udeľovanie tejto medaily sa bezpodmienečne
nevyžaduje zranenie spôsobené v boji s nepriateľom, nepriateľským
bojovým prostriedkom, ale stačí bez bližšej špecifikácie zranenie
spôsobené „v dôsledku bojových prostriedkov počas boja“.
Samozrejme, medailu za zranenie spôsobené počas bojov v zajatí
nemožno udeliť vtedy, keď zranenie nastalo v službe na strane
nepriateľa.  
2. Formy otravy plynom, ak neboli príčinou vonkajšieho alebo
vnútorného zranenia, respektíve popálenia, ale spôsobili výlučne
ochorenie alebo funkčnú poruchu jedného z orgánov, je možné
považovať len za „poškodenie zdravia“.  

19

3. Zraneniam, ku ktorým došlo vplyvom nehôd zapríčinených
vlastnými zbraňami, môžu byť pri udeľovaní medaily za zranenie
brané do úvahy len vtedy, keď sa ich príčina spätne viaže na
boj (napr. predčasná detonácia pripraveného ručného granátu,
výbuch náboja).
Kvôli vysvetleniu t. ročného nariadenia ministerstva vojny 28219/eln. 2
oznamujem:

Užívanie civilného
odevu dôstojníkmi
a úradníkmi

Povoľujem, aby dôstojníci a úradníci v kancelárskej službe nosili mimo
zamestnania civilný odev.

č. 9/eln. 1918.
20

Na t. ročné nariadenie ministerstva vojny 130/bk. 9/b:

Pôvodom rakúskych dôstojníkov a ich rodiny umiestnené v kasárňach
Ponechanie
pôvodom rakúskych tam treba ponechať až do ďalšieho opatrenia.
dôstojníkov a ich
rodín v kasárňach
až do ďalšieho
opatrenia.
č. 10911/eln. 1918.
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Na t. ročné nariadenie ministerstva vojny číslo 28269/eln. 2.:  

Povyšovanie
Riadne povyšovanie dôstojníkov uhorskej vlastibrany a domobrany,
dôstojníkov                       ďalej dôstojníkov spoločnej armády príslušných do Uhorska k novembru
č. 43/eln. 1918.      1918, ako aj v mesiaci október 1918 dodatočne navrhnutých na povýšenie
neodpadá. Z technických príčin bude vyhlásené v neskoršom termíne.
22
Všeobecná
amnestia
394/kpü. 1918

O tomto upovedomte dôstojníkov zodpovedajúcim spôsobom.
V zmysle t. r. nariadenia pána maďarského ministra vojny číslo 28300 eln.
15a nie je možné, v dôsledku všeobecnej amnestie vzťahujúcej sa na nižšie uvedené trestné činy, začať trestné konanie. Začaté trestné stíhanie
ukončite. Právoplatne vymeraný trest alebo jeho neodpykanú čiastku zároveň odpustite všetkým tým, ktorí sa skutkov dopustili do dňa vydania
nariadenia o všeobecnej amnestii, teda do 5. novembra t. r., vrátane.  
Ide o nasledovné trestné činy: 1. zločin zbehnutia (§ 189 vojenského
htk.1158), 2. prečin svojvoľného vzdialenia sa (2125 kbtk.1159) 3. zločin
a prečin neuposlúchnutia vojenského povolávacieho rozkazu (zák. čl. 21
– 1890) 4. niektorý trestný čin špecifikovaný v zák. čl. 30 z roku 1890
týkajúci sa brannej moci. 5. zločiny voči branným silám štátu (§ 304 – 331
kbtkv.) 6. zrada majestátu, urážka majestátu, urážka člena kráľovského
domu a zločin rušenia verejného pokoja (§ 434 [?] – 343 kbtkv.).
Nariadenia všeobecnej amnestie sa nevzťahujú na tie prípady
zločinov špecifikovaných v § 327 kbtkv., v ktorých trestné činy súvisia so
zneužívaním vojnových transportov alebo vyhýbaním sa vojnovej službe.
Všetkým veliteľstvám a ústavom, obzvlášť tým, ktoré sú poverené
organizovaním národnej stráže, ukladám, aby nariadenie vyhlásili
náležite a bezodkladne pred všetkými svojimi podriadenými dôstojníkmi
(úradníkmi) a mužstvom, respektíve nech upovedomia   vrchnosti
verejnej správy, prichádzajúce s nimi do kontaktu, o tom, aby sa zbehovia
kvôli   svojej, ohlásenej demobilizácii hlásili na veliteľstve najbližšieho
náhradného telesa.
Tie veliteľstvá, ktoré v zhode s doterajšími nariadeniami evidovali
odložené tresty odsúdených osôb (ktoré boli v ich stave), vydajú
nariadenie, aby boli vymazané záznamy týkajúce sa vyššie spomenutých
trestných činoch. Zároveň dohliadnu na dodanie [pokynov na vymazanie
trestu] pre takto odsúdených do oblastnej väznice.
Mužstvo náležite poučiť v tom zmysle, že amnestia ľudovej vlády
svojou podstatou zabezpečuje beztrestnosť len na trestné činy súvisiace
s vojnou a na trestné činy politickej povahy. Ale, to, čo je zhovievavosťou
pri sanácii rán utrpených v tejto vojne, bude neoblomnou prísnosťou voči
všetkým tým, ktorí si chcú zo všeobecnej slobody robiť svojvôľu, a ktor
í prehrešiac sa voči jestvujúcemu poriadku, z individuálneho sebectva,
pomsty alebo vedení inou bezuzdnou zlobou, so zločinným úmyslom
vztiahnu ruku na telesné zdravie svojich spoluobčanov alebo na majetok.

1158 Neidentifikovaná skratka ponechaná v pôvodine. Zrejme ide o vojenský trestný poriadok.
1159 Neidentifikovaná skratka ponechaná v pôvodine. Zrejme ide o vojenský trestný poriadok.
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23
Smerovanie
vojenských
transportov
č. 9/eln. El. 1918
24

Na t. r. nariadenie min. vojny č. 28727/eln.
Kvôli organizácii smerovania vojenských transportov bolo
konštituované maďarské centrálne vedenie dopravy Budapešť,
Andrássy[ho] cesta 75. Smerovanie transportov hláste na území
jednotlivých oblastí príslušnému traťovému veliteľstvu. Takéto sú:
Budapešť – centrum, Budapešť – ľavý breh, Szombathely, Miškovec,
Segedín, Debrecín, Koložvár, Arad, Temešvár, Subotica a Pécs.
28235/eln. 5.

Doktori a lekárnici, vracajúci sa z akejkoľvek bojovo nasadenej armády
Doktori a lekárnici –
alebo z posádok spadajúcich mimo územia Uhorska, ako aj tí, ktorí sú na
Hlásenie sa.
dovolenke od spomínaných útvarov, respektíve sa zdržiavajú na území
č. 1/eln. Eü. 1918
štátu z iného dôvodu, narukujú k svojim stavovo príslušným náhradným
telesám. Ak sa náhradné telesá nachádzajú mimo územia štátu, tak
[uvedení nastúpia vojenskú službu] pri vlastibraneckých oblastných
veliteľstvách alebo vojenských veliteľstvách, na základe teritoriálneho
princípu alebo štátnej príslušnosti. Doktori a lekárnici v hodnostiach
štábnych dôstojníkov sú povinní hlásiť sa na 5. oddelení ministerstva
vojny. Okrem zaznačenia mien prihlásených a bližších osobných údajov je
potrebné [tieto informácie] bezodkladne hlásiť 5. oddeleniu ministerstva
vojny a vlast. obl. veliteľstvu.  
25
Kvôli oboznámeniu sa a okamžitej realizácii nariadenia maďarského
ministerstva vojny číslo 28646 /eln. 4a   vydaného 5. nov. oznamujem:
Odmeňovanie
robotníkov
Vzhľadom na odmeňovanie robotníkov zamestnaných na svojich
zamestnaných vo
pozíciách vo všetkých vojenských erárnych podnikoch nariaďujem, aby
vojenských erárnych ich finančné náležitosti boli doplnené do výšky takej sumy, akú podľa
podnikoch.
miestnych zvyklostí dostávajú robotníci pracujúci v príbuznom odbore
a majúci obdobnú kvalifikáciu.
č. 54/ko. Hg. 1918   
Súčasné nariadenie vstupuje do platnosti počínajúc 1. novembrom
1918 a zároveň bolo publikované v Budapesti Közlöny.
26
Kvôli oboznámeniu sa s nariadením min. vojny z roku 1918 č. 29364 eln.
1-. a jeho správnemu výkladu oznamujem: Pri ponechaní, respektíve
Ponechanie
výmene dôstojníckych sluhov treba v prvom rade brať do úvahy na toto
dôstojníckych
sa vzťahujúce žiadosti invalidných dôstojníkov a oprávnené žiadosti.  
sluhov
č. 81/ko. kieg. 1918  
27
Pre informovanie a oboznámenie sa s nariadením oblastného veliteľstva
pod číslom K. O. 56/HG, vydaného pre vojenských vedúcich aj osobitne,
Pokyny na konanie oznamujem nasledovné:
vojenských
Dávam na vedomie viaceré nasledovné body nariadenia uhorského
vedúcich
ministerstva vojny vydaného 5. novembra tohto roku, číslo 28651/eln.
a príslušníkov
vojenskej pracovnej 4a 1918:
služby v závodoch č.
1. Domobranecké (banské a mlynské) pracovné stotiny (prápory),
72/KO-HG 1918
teda ako vojenské zväzky stojace pod vojenskou disciplínou, ako
také, dnešným dňom zanikajú.
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2. Na druhej strane ale zostávajú: rámcové mužstvo týchto
pracovných stotín (práporov), ako aj závodné stráže vytvorené
prostredníctvom domobr. strážneho práporu ako ochranná stráž
na zabezpečenie závodu, továrne, bane atď. Tie sú aj naďalej
vojensky organizované, pod velením a disciplinárnou právomocou
doterajšieho veliteľstva domobraneckej (banskej) pracovnej
stotiny (práporu). To isté sa týka aj strážneho mužstva zadeleného
(prípadne ktoré ešte bude zadelené) k vojenským vedúcim
závodov, ktoré sú povinné pokračovať v prevádzke na základe §
18 doterajšieho zákona o službách poskytnutých vojsku.
3. Na základe § 18 zákona o službách poskytnutých vojsku podniky
doposiaľ povinné pokračovať v prevádzke menia, v zmysle § 4 zák.
čl. L z roku 1914,  kvalifikáciu na podniky povinné pokračovať vo
svojej prevádzke.
Uvoľnenie spod záväzku bude z prípadu na prípad nariadené
odtiaľto.

4. Velitelia domobraneckých (banských, mlynských) pracovných
stotín (práporov) a doterajší vojenskí vedúci majú zostať na
svojom mieste. Ich úlohou je okrem aktivity opísanej v bode 2 aj
to, aby účinkovali ako reprezentanti maďarského ministra vojny
v závodných výboroch (komisiách), tvoriacich sa v každom závode.
Podnikový výbor pozostáva z reprezentantov zamestnávateľov
a robotníctva.
Podnikoví zamestnanci nespadajú pod vojenskú disciplínu
a vojenský trestný tribunál.
Aby bolo o tomto nariadení oblastné veliteľstvo oboznámené
a bližšie informované, poznamenáva sa nasledovné:
Veliteľom pracovných stotín a práporov, ako aj vojenským
vedúcim podnikov s vojnovou výrobou pripadá počas
demobilizácie viac úloh rôzneho charakteru. Práve kvôli tomuto
sú povinní aj naďalej zotrvať vo svojom zadelení. Treba však
uskutočniť všetky prípravy, aby sa ich [prípadný] odchod zo
závodov mohol uskutočniť okamžite, hoci aj na základe jedného
telegrafického rozkazu.
     Hoci ministerstvo vojny ešte nevydalo pokyny ako uskutočňovať
demobilizáciu pracovných stotín a vojenských vedúcich, oblastné
veliteľstvo aj tak považuje za potrebné uverejniť niekoľko hlavných
zásad, ktoré sa na toto vzťahujú. Tie, ak ministerstvo vojny nevydá
protichodné pokyny, budú pre uskutočnenie demobilizácie
smerodajné.
1. Každý veliteľ baníckej – pracovnej stotiny a práporu, ako aj každý
vojenský vedúci je povinný oblastnému veliteľstvu osobne priniesť
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svoj archív spisov a podaciu knihu, zbalené a označené nápisom.
Len potom, keď [menovaný] dostane od oblastného veliteľstva
písomné potvrdenie o riadnom odovzdaní služby, možno ho
považovať za uvoľneného zo služby;
2. Každý vojenský vedúci je pri príležitosti tohto prihlásenia sa
povinný priniesť so sebou písomné hlásenie, z ktorého nech
vyplýva, že medzi ním a podnikmi pod jeho vedením nezostala
žiadna nevyriešená alebo nevybavená záležitosť;
3. Následne vojenský vedúci, kvôli ďalšej demobilizácii, nastúpi
službu zásadne pri stavovo príslušnom náhradnom telese.
[4.] Kvôli demobilizácii nech bývalé mužstvo, pridelené vojenským
vedúcim, nastúpi službu pri ich stavovo príslušných náhradných
telesách; 1160
5.  Tí vojenskí vedúci, ktorí považujú samých seba vo svojom súčasnom
zaradení za plne nadbytočných, môžu kvôli svojmu odvolaniu učiniť
odôvodnený návrh oblastnému veliteľstvu.  
     Robotníctvu, ktoré sa uvoľňuje a odchádza z baní a závodov, dať
na vedomie, že maďarské ministerstvo vojny kladie najväčší dôraz na
získanie práce pre robotníkov, ktorí sú bez príjmu.
     Žeby bývalí vojaci – robotníci, alebo z frontu alebo zo zázemia, mohli
čo najrýchlejšie získať prácu, ministerstvo vojny zakladá robotnícke
domovy v Miškovci, Košiciach, pri robotníckych a baníckych zberných
rámcoch a aj v sídlach všetkých plukov. Do nich môžu byť prijímaní
robotníci bez zamestnania. Platí zásada, že do robotníckych domovov
môžu byť prijatí len tí, ktorí sa pri svojich náhradných telesách už
prihlásili, alebo sa preukážu potvrdením o prepustení z podnikov.
      Tieto robotnícke domovy nie sú inštitútmi vojenskej povahy,
ale kladú si za cieľ slúžiť výlučne v prospech robotníctva. Touto
záležitosťou sa čiastočne zaoberá nariadenie ministerstva vojny č.
28644, ktoré vyjde v najbližšom oblastnom rozkaze.
    Na sprostredkovanie práce sa okrem štátnych sprostredkovateľní
práce založí pri každom náhradnom telese osobitná skupina. Prostredníctvom tejto skupiny môžu demobilizovaní vojaci získať prácu.
    Pre informáciu oznamujem sídla vrchnostenských (teda civilných)
úradov sprostredkúvajúcich prácu, ktoré buď pôsobia na území košického obl. veliteľstva, alebo budú v čo najkratšom čase konštituované.  
1. V Košiciach pre Abovskú, Spišskú, Šarišskú, Užskú a Zemplínsku
župu.
2. V Miškovci pre župy Gemer, Borsod a Heves.
3.  V Debrecíne pre župy Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bereg a Marmaroš.
1160 Ide o náhradné telesá vojenských vedúcich.
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4.  V Banskej Bystrici pre Zvolenskú, Novohradskú a Liptovskú župu.

28
Pohonné
a osvetľovacie
hmoty – Šetrenie
10/KO.- Auto 1918.
29
Prísun mäsa
54667/H 1918
30
Demobilizácia
poštárov
48/K. O. kieg. 1918
31
V záležitosti
negatívneho
vybavenia,
respektíve
budúceho
opätovného
predkladania
žiadostí a podaní
vzťahujúcich sa na
stavebnú službu
12232/Ép. 1918

     Súčasne vojenským vedúcim oznamujem, že prípadné hlásenia
ohľadom nariadenia ministerstva vlast. čísla 2002/eln. 4 a, ako aj
všetky žiadosti a hlásenia, ktoré sa v dôsledku konštituovaných
pomerov stali zbytočnými, viac nepredkladajte ani novému
ministerstvu vojny ani vlast. oblastnému veliteľstvu.
S ohľadom na to, že košické oblastné veliteľstvo zásobu benzínu,
petroleja, oleja a iných pohonných hmôt takmer úplne spotrebovalo
a vzhľadom na to, že s dodávkou pohonných hmôt z Rakúska predbežne
rátať nemožno, prikazujem, aby sa existujúca nepatrná dotácia užívala
čo najšetrnejšie.
  Platnosť tohtoročného nariadenia bývalého vojenského veliteľstva číslo
Nr. 54667 v rozkaze číslo 59 sa ruší.
Pôvodné opatrenia vzťahujúce sa na zaopatrenie dôstojníkov a ich
rodinných príslušníkov mäsom, ktoré boli doposiaľ v platnosti, zostávajú.
V záujme zabezpečenia bezproblémového chodu poštovej, telegrafnej
a telefónnej služby nech je okamžite demobilizovaný a odoslaný s cieľom
hlásenia sa na svojom pôvodnom pracovnom mieste všetok vymenovaný
alebo už zamestnaný personál pôšt a telegrafov. To sa týka aj tých, ktorí
sa zdržiavajú pri náhradných telesách, iných veliteľstvách, alebo tam
nastupujú službu.
Vplyvom zmenených politických pomerov došlo k tomu, že sa bývalé
vojenské veliteľstvo v Košiciach stalo súčasťou oblastného veliteľstva.
Aj preto, teda nielen v dôsledku náhleho a čo najskôr realizovateľného
odvolania stavu brannej pohotovosti a situácie na prahu demobilizácie,
budú bez akéhokoľvek ďalšieho vybavenia ponechané všetky žiadosti
a podania realizované pred prijatím terajšieho rozkazu zo strany všetkých
útvarov, ústavov, správ budov atď. vlastibraneckého oblastného,
respektíve bývalého vojenského veliteľstva, ktoré sa vzťahujú na stavebnú
službu, zaobstarávanie atď. Je pritom jedno, či tieto boli adresované
stavebným oddeleniam   vlastibraneckého oblastného veliteľstva alebo
bývalého vojenského veliteľstva (Bauabteilung) v Košiciach. Za súčasnej
situácie tu, dokonca v dôsledku zmenených pomerov, nie je možné
stanoviť, ktorému spomedzi nich prináleží výkon realizácie pokynov
a vybavovanie záležitostí.
Nariaďujem pritom, aby všetky tie podania a žiadosti vzťahujúce sa na
stavebnú službu (na záležitosti stavieb, údržby a zariadenia, obstarávania
a zabezpečovania, evidencie, daňovej ťarchy a prirážok, spotreby vody
a jej stálej dodávky, čistenia žúmp a kanálov, vymetania komínov,
čistenia kachlí a pecí, odvozu smetí a hnoja, nájmu telefónu, dozoru
nad strelnicou, údržby záhrady atď. atď.), ktoré vyžadujú aj v dôsledku
zmien ešte stále a bezpodmienečne opatrenia, nech sú zopakované,
s odvolaním sa na konkrétny bod rozkazu, detailne dôvodiac ich stále
pretrvávajúcou potrebou.
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       Zároveň ukladám všetkým podriadeným veliteľom, nielen gážistom
majúcim na starosť veci erárneho majetku (hnuteľný a nehnuteľný erárny
majetok), aby ich, nad rámec svojich povinností, v zvýšenej miere strážili.
Zároveň aby si, podľa aktuálnej potreby, včas na ich ochranu zabezpečili
patričné brachiálne zabezpečenie.

32
Dodávka uhlia
– Hlásenie
57456/H 1918  
33

Bezodkladne sem spolu s pripojenou zápisnicou podajte hlásenie
o škodách, ktoré sa napriek tomu prípadne vyskytnú. V súrnejších
prípadoch najprv podajte hlásenie telefonicky alebo telegraficky, potom
písomne.
V zmysle nariadenia ministra vojny číslo 706898/8 predbežne nemožno
počítať s príchodom dodávok uhlia. Na kúrenie a varenie používajte
palivové drevo. Všetky útvary sa upomínajú na čo najprísnejšie šetrenie
palivovým materiálom. Pokiaľ sa dá neohroziť záujmy civilného
obyvateľstva, palivové drevo si zaobstarajte priamo v mieste. Ak to nie je
možné, požiadavky na pokrytie potreby adresujte telegraficky sem.
Nariadenie ministra vojny z 5. nov. 1918 č. 26645/eln. 7.

Bezodkladne sa rušia všetky dopravné a nájomné zmluvy, uzavreté
Zrušenie nájomných
a dopravných zmlúv. v akejkoľvek forme. Výnimku predstavujú tie plnenia a zmluvy, ktoré sú
potrebné vzhľadom na priebeh demobilizácie. Tie útvary v oblasti, ktoré
57474/H 1918
takého zmluvy uzavreli, sem bezodkladne hlásia opatrenia vykonané
v tomto smere.
34
Na nariadenie pána maďarského ministra vojny č. 706 890/8 daného
6. novembra 1918
Hlásenie a stráženie
lôžkovín 57455/H
Každé posádkové veliteľstvo (respektíve tam, kde posádkové
1918
veliteľstvo nie je, tak hodnostne najvyšší veliteľ) nech okamžite vykoná
opatrenia na to, aby boli sústredené a na bezpečnom mieste strážené
postele a posteľná bielizeň nepoužívaná zdravým a chorým mužstvom.
Odteraz sa môžu postele a posteľná bielizeň vydávať výlučne len
vzhľadom na stav mužstva ubytovaného v kasárňach a v nemocniciach.

35

Do 21. tohto mesiaca sem hore uvedené veliteľstvá hlásia kvalitu
a kvantitu lôžkovín nachádzajúcich sa v jednotlivých posádkach, s
prehľadom podľa priloženého vzoru.
Spätne od prvého novembra určujem pre všetky posádky stravné 4, 50
(štyri koruny, päťdesiat halierov).

Zvýšenie
stravovacieho
Pre stav chorých v nemocniciach [určujem] počínajúc rovnakým
paušálu                       dátumom 5, 50 (päť korún, päťdesiat halierov) na hlavu a deň.
57392/H 1918
36
Počínajúc od prijatia tohto nariadenia zasielajte požiadavky na náležitosti
(vzťahujúce sa na: chlebová múka, múka na varenie, jadrové krmivo,
Náležitosti –
suroviny na prívarky, cukor, masť, paprika, kávové konzervy, zemiaky,
predkladanie
ovocná šťava, slivkový lekvár, sušené slivky, mäsové konzervy, nafta
31722/H 1918
a mydlo) na adresu „Intendancia košického vojenského veliteľstva“

388

PrameneIVI.indd 388

11/14/16 10:02 PM

37
Predsedníctvo posádkového vojenského vedeckého
a kasínového spolku
v Košiciach                        
č. 34/eln. 1918
38
Náhrada mzdy
navrátilcov
z talianskeho
a rumunského
zajatia.
č. 31505/H 1918

Predsedníckou agendou posádkového vojenského vedeckého
a kasínového spolku v Košiciach poverujem pána plukovníka [menom]
János Mestitz.

Vyplývajúc z tohtoročného nariadenia pána ministra vojny daného 25.
októbra číslo 676394/6 sa dáva na známosť:
V spojitosti s nariadením č. 359056/6 (57. KK.) z roku 1918:
Gážisti ako aj gážisti – ašpiranti navrátivší sa z talianskeho alebo
rumunského zajatia, prezentovaní po 28. februári 1918 a preverení, môžu
predkladať svoje žiadosti o súhlas s náhradou mzdy za dobu strávenú
v zajatí služobnou cestou pánovi ministrovi vojny.
Pri zostavovaní žiadostí treba prísne dodržiavať odseky A 1 a 2
nariadenia 226062/6 (č. 9 RK) z roku 1917.
Potrebné dodatky budú už nariadené náhradným telesom.
Mimoriadnu pozornosť venovať vyplneniu rubriky 13 Vyhlásenia I. V nej
treba detailne a aj súhrnne vyznačiť sumy prijaté od nepriateľských
vrchnosti, napríklad od 1. júla 1916 do konca decembra 1917, teda za 16
mesiacov á 100 lír – 1600 lír. Od 1. januára 1918 do 31. marca 1918, teda
za tri mesiace á 150 lír – 450 lír. Úhrnom teda 2050 lír.
K žiadostiam pripojiť aj overenú kópiu kmeňového listu. V ňom musí
byť bezpodmienečne uvedený deň, kedy došlo k pádu do zajatia a deň
prezentácie po návrate z neho. Takisto tam musia byť bezpodmienečne
uvedené všetky povýšenia, ku ktorým došlo ku dňa predloženia žiadosti.
(pri aktívnych [dôstojníkoch] zaradenia do  vyššej platovej stupnice).
Údaje obsiahnuté v kmeňovom liste musia byť jednotné s údajmi vo
Vyhlásení.

39

Tí, ktorých sa to týka, sa upozorňujú, že správne a úplné vyplnenie
rubrík Vyhlásenia nie je len povinnosťou, ale súčasne urýchľuje aj
administratívny postup, a je to teda aj v ich individuálnom záujme.
Nariadením ministra vojny prevzal veliteľstvo leteckých jednotiek
podplukovník Petróczy. Úradná miestnosť: Budapešť, VIII. József-utca 48.

Prevzatie veliteľstva
leteckých jednotiek
Akékoľvek lietanie sa zakazuje.
č. 22/eln. 1918
Nariadenia zverejnené v tomto obl. rozkaze boli pripravené na základe
40
dosiaľ vydaných rozkazov pána ministra vojny a tu boli, s cieľom podpory
Smernice
jednotného konania, doplnené len s ohľadom na detaily. To sa obzvlášť
k demobilizácii –
vzťahuje na výkon demobilizácie.
Poznámky.
č. 12 El. Le. 1918.
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Keďže počas vydania tohto rozkazu min. vojny všetkým posádkovým
veliteľstvám pod číslom 28315/eln. 1-a priamo vydalo „Smernice
vzťahujúce sa na demobilizáciu“, opatrenia zverejnené v tomto obl. rozk.
a vzťahujúce sa na demobilizáciu majú len takú platnosť, akou nie sú
v priamom rozpore s hore uvedenými „Smernicami“.

41
Smernice na výkon
demobilizácie. 22/
eln. El. 1918.

Poznamenávam, že hore uvedené „Smernice“ boli zverejnené aj v
[periodiku] Budapesti Közlöny.    
Pozornosť každého veliteľstva a úradu upriamujem na „Smernice atď. na
výkon demobilizácie“ obsiahnuté v nariadení maďarského ministerstva
vojny č. 28315/eln. 1a. Zároveň očakávam, že v záujme cieľavedomého,
svedomitého a rýchleho uskutočnenia demobilizácie každý za seba
vynaloží maximálnu usilovnosť, ktorá sama môže, dodržaním smerníc
obsiahnutých v nariadení, zabezpečiť úspech veľkého, vytýčeného cieľa.
V dôsledku telegramu ministerstva vojny č. 713247/3:
V odseku 6 (počítané zdola) na 4. strane demobilizačných smerníc
treba v rubrike poznámka, každodenne datovaného, pripojeného
menoslovu podľa možnosti doplniť nasledovné údaje: „stavovo príslušné
náhradné teleso, branný pomer, odvodová, prípadne domobranecká
prezentačná prehliadka [–] rok, číslo kmeňového listu“.     
Tento pokyn zaznamenajte pri hore uvedenom odseku.
Každé demobilizačné veliteľstvo atď. nech podáva o aktuálnom
stave demobilizácie krátke telegrafické hlásenie v ranných hodinách
každý tretí deň počínajúc od 11. tohto mesiaca. Z tohto hlásenia nech je
evidentné počet prepustených (podľa osobitných skupín, ako aj osobitne
dôstojníci a mužstvo), ďalej počet (dôstojníkov a mužstva), ktoré ešte
nedemobilizovalo, a počet osôb, ktoré sú k dispozícii brachiálnej moci
(národnej stráži).  
Tlačivo „Potvrdenie“, ktoré predstavuje Prílohu 1 smerníc, sa zároveň
posiela miestnym náhradným telesám, doplň. a všetkým posádkovým
veliteľstvám s tým, že ich ďalšiu potrebu, keby ju nebolo možné pokryť
na mieste, telegraficky žiadajte tu.        
                                                                        SORSICH v. r.
generál pechoty

Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. Magistrát Banská Bystrica, šk.
522.

390

PrameneIVI.indd 390

11/14/16 10:02 PM

245

Prepis telegramu pomocného obvodného notára z Trstenej z 10. novembra
1918 adresovaný podžupanovi Oravskej župy v Dolnom Kubíne, v ktorom žiada
o vyslanie vojenskej asistencie proti revolučne naladenému obyvateľstvu1161
V našej obci už niekoľko dní vládnu anarchistické pomery. V nebezpečenstve sa tu
nachádzajú slušné a pokojné vrstvy, zabezpečenie života a majetku. V celkovej bezradnosti z nedostatku zabezpečenia pomoci a ochrany tu šarapatia zlodeji a podpaľači. Po
vyrabovaní židovských obchodov a krčiem vykradli notársku kanceláriu. Do polomŕtva
zbili notára. Dnes večer sa obeťou plameňov stali jedna krčma a spotrebné družstvo.
Ohrozujú poštára a lepších gazdov. Na zastavenie týchto pomerov žiadam o súrne vyslanie brachiálnej moci. Obvodný notár utiekol.
							Dárius Lattyák
							pom. obvodný notár.
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Oravská župa II, šk. 505, sign. 6733.  

246

Tlačená vyhláška maďarského ministra vojny z 12. novembra 1918
povolávajúca do aktívnej vojenskej služby päť ročníkov, ktorá bola okrem hlavného
textu v maďarskom jazyku a v ďalších jazykov1162 publikovaná aj v slovenčine

Na päť najmladších ročníkov sa poťahujúci
zavolávací rozkaz!
K zabezpečeniu neodvislosti demokratického Uhorska, vnútorného poriadku,
osobnej a majetkovej bezpečnosti obyvatelstva,1163 ako aj k zabezpečeniu zákonitého
poriadku na základe obežného nariadenia Uhorského ministerpredsedu, vydaného pod
číslom 5220. praes. ku vojenskej službe sa zavolávajú, potažne1164 v službe zadržujú:
1.

v rokách 1896., 1897., 1898., 1899. a 1900. narodené, vojenský1165 vycvičené
osoby bývalého vojska (válečného námorníctva), honvédstva a domobrany
(landšturmy), ktoré 30-ho októbra 1918. v skutočnej vojenskej službe stály.1166
Tieto osoby sú povinné bezodkladne narukovať k náhradným telesám
pešiackym, husárskym alebo delostreleckým k miestu ich bývania najbližšie
ležiacim, alebo ku doplňujúcim velitestvám,1167 kde sa ale takéto nenachádzajú,
ku vojenským staničným velitestvám.

1161 Text je napísaný rukou, ceruzou na úradnom tlačive (blankete) telegramu.
1162 Ide (s výnimkou maďarského jazyka) o nasledovné jazyky: nemčina, slovenčina, rumunčina,
srbčina a ukrajinčina.
1163 Spisovne „obyvateľstva“.
1164 V súčasnej spisovnej slovenčine „poťažne“.
1165 Gramatická chyba.
1166 Dobový pravopis slovesa.
1167 Správne „veliteľstvám“. V oboch rovnakých slovách chýba písmeno „ľ“.
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Vynímajú sa poslucháči vysokých škôl, potom učitelia, professori1168
a úradníci verejnej správy cieľom sostavenia národnej stráže prepustení,
ktorí túto uspôsobnenosť dokážu, potažne boli prepustení nariadením pod
čislom 28127. praes. 1a. vydaným.
2.

Osoby patriace k ročníkom 1896., 1897., 1898., 1899. a 1900., ktoré
prítomne vojenskú službu konajú lebo pri vojsku v poli sa nachodiacom, alebo
pri bársjakej formácii vnútra krajiny, potom k vyššej spomenutým ročníkom
nepatriaci takí dôstojníci záložní a landšturmy, ktorí si dobrovolne1169 žiadajú
ďalej slúžiť, do ďalšieho ustanovenia ostanú v vojenskej službe.  

3.

Tí, ktorí majú na teraz plátné1170 oslobodenie, predbežne narukovat1171
nemusia. Ohľadom týchto osobite nariadim.
					Albert Bartha vl. r.

				

Uhorský minister válečných záležitostí

V Budapešti 12. novembra 1918.    
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 27908/1918.

247 Stručné hlásenie notára z obce Borský Peter

o okolnostiach a dôvodoch
svojho úteku z uvedenej obce adresované podžupanovi Bratislavskej župy1173
1172

Milostivý pán podžupan!
Oznamujem, že vyčíňaniu ozbrojených vojakov, ktorí sa vrátili z frontu domov, som
sa nevyhol ani ja. V noci 3-ho tohto mesiaca na mňa udreli, o všetko ma obrali a aby
som si zachránil svoj život, bol som nútený so svojou rodinou utiecť. Momentálne som
u svojich príbuzných v [obci] Rákospalota (Peštianska ž.[upa]) na Eötvös[ovej] ulici č. 50.
Úctivý služobník
[nečitateľný podpis]
Notár v Borskom Petre
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 27206/ 1918.

1168
1169
1170
1171
1172
1173

Dobový pravopis.
Správne „dobrovoľne“.
Správne „platné“.
Správne „narukovať“.
Obec je od roku 1975 súčasťou obce Borský Mikuláš.
Hlásenie (rukopis, atrament) bolo zaregistrované 13. novembra 1918 a podžupan ho vzal na
vedomie 14. novembra 1918.
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Článok Nepokoje vojakov vracajúcich sa domov, ktorý bol publikovaný
v levočskom periodiku Szepesi hirnök 13. novembra 1918
Nepokoje vojakov vracajúcich sa domov
Z viacerých miest sme dostali správy, že domov sa vracajúci vojaci začali na mnohých
miestach šarapatiť a znížili sa k vlámaniam a nepokojom. V Spišskom Podhradí 67-nici,1174
ktorí sa domov prihnali z Prešova, spáchali väčší rozbroj, ktorý mal aj 1 mŕtveho.
V Spišských Vlachoch buntovníci ťažko zranili mešťanostu upomínajúceho ich na
poriadok. Vystrájanie, vlámania a rabovky potom boli v Klčove, Hrhove, Krompachoch,
Markušovciach, Odoríne a v Spišskom Hrušove, ktoré ale žandárstvo a vojsko v zárodku
potlačilo. Najväčšie uznanie na poli robenia poriadku patrí spišskonovoveským
guľometníkom, ktorí dokonca v Obišovciach uchránili železničnú stanicu a odzbrojili
drancujúcich, stavajúcich sa im na odpor so zbraňou v ruke. Podobne si obyvateľstvo
zaviazali vďakou aj levočskí 15-ti strelci1175 pod velením stotníka [menom] Géza Lapos.1176
Jeden ich oddiel pomáhal v Prešove pri nastoľovaní poriadku, ďalší oddiel v Ružomberku,
jedna jednotka v Spišskom Podhradí a v obciach. Skvelí maďarskí1177 chlapci si vyslúžili
vďačnú obľubu a dôveru celého obecenstva svojím serióznym, vlasteneckým správaním
sa a disciplinovaným plnením si svojich povinností.  
Preklad z maďarského jazyka
Szepesi hirnök, Tátrai ujság, roč. 56, 1918, č. 87, s. 3.  

249

Rabovanie v Bošáci (3. – 4. novembra 1918) v hlásení miestneho notára zo dňa
14. novembra 19181178
Urodzený pán hlavný župan!
V noci z 3. na 4. tohto mesiaca v obciach Bošáca a Zemianske Podhradie obyvateľstvo týchto obcí pod vedením niekoľkých darebákov, s najväčším vandalizmom
a ukrutnosťou napadlo domy židovského obyvateľstva. Úplne ich vyrabovali, respektíve, za nevídaného vyhrážania sa, im odniesli všetky možné hnuteľnosti tak, že orabovaní
pred rozzúreným ľudom poväčšine utekali v jednom kuse košele.
Dolu podpísaný sa večer 3. novembra t. mesiaca so svojou rodinou uložil na nočný
odpočinok. V noci asi o 2. hodine sme sa zobudili na to, že okná na mojom byte boli vybité veľkými kameňmi. Medzitým sme počuli streľbu z pušiek, obrovský huriavk a krik.
1174 Príslušníci pešieho pluku 67 spoločnej armády.
1175 Ide o 15. prápor poľných strelcov, ktorý mal v sledovanom období náhradnú jednotku dislokovanú v Levoči. Poľná jednotka tohto práporu plnila v závere vojnového konfliktu asistenčné
úlohy v okupovanom Srbsku, odkiaľ sa do Levoče vrátila vo večerných hodinách 13. novembra
1918. Následne boli disponibilné jednotky uvedeného práporu aj naďalej používané ako vojenská asistencia proti agresívnym vojakom aj v Šarišskej župe (napríklad v Prešove, Bardejove
alebo v Svidníku). Bližšie pozri: Szepesi Hirnök, Tátrai Ujság, roč. 56, 1918, č. 88, s. 3.   
1176 Menovaný bol podľa dobovej tlače veliteľom vojenskej posádky v Levoči. Bližšie pozri: Szepesi
Hirnök, Tátrai Ujság, roč. 56, 1918, č. 88, s. 3.
1177 Termín je možné preložiť aj ako „uhorskí chlapci“.
1178 Rukopis (atrament).
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Od druhej hodiny až do svitania sme v strachu očakávali, čo sa bude diať; asi okolo tretej hodiny huriavk ustal, pričom som dúfal v to, že to bola len nejaká demonštrácia. Na
svitaní dolu podpísaný vyzrel na ulicu. Uvidel som, ako obyvateľstvo ozlomkrky vláči
domov rozličné veci. To už boli židia úplne orabovaní. Nemal som ani prchavé tušenie,
že aj mňa sa chystajú orabovať. O niekoľko minút neskôr som však nadobudol tú smutnú skúsenosť, že sa ma chystajú nielen orabovať, ale aj siahnuť na život mne a mojej
rodine. Vtom obyvatelia Bošáce, obecný richtár Ádám Kollár a József Berák sa na mňa
s plačom obrátili a úpenlivo ma prosili, aby som utiekol, lebo mi [obyvatelia obce] siahnu na život. Nato som najprv ja a po mne, po jednom aj moja rodina poza záhrady
utiekli. Takto sme sa dostali do Štvrtka a odtiaľ do Trenčína. Niekoľko minút po mojom
vzdialení sa rozzúrený dav ľudu útokom vzal môj byt, ktorý vyraboval. Zostali nám len
šaty, ktoré máme na sebe! Od 4. nov. sa zdržiavam v Trenčíne. Teror a rabovanie pokračovali aj v dňoch po 4. [novembri].
Keďže sme boli bez všetkých potrebných veci, 9-ho som poslal do Bošáce svoju dcéru
Oľgu,1179 nech prípadne niečo zachráni. Moja dcéra Oľga sa však vrátila z Trenčianskych
Bohuslavíc, lebo tam ju upozornili nech do dediny nejde, lebo sa zahráva so svojím
životom.
12. nov. ma v Trenčíne vyhľadal richtár Bošáce s jedným prísažným a prosili ma, aby
som šiel s nimi odovzdať kanceláriu. Zároveň však vyhlásili, že za moju majetkovú škodu
neručia.
Keďže sme nedisponovali žiadnymi šatami, vyslal som toho dňa popoludní do
Bošáce svoju manželku. Tá večerom prišla do obce s dvoma sprievodcami. V čase príchodu sa tie dve osoby od mojej ženy oddelili, takže moja žena musela dôjsť do obce
sama. Rovno vyhľadala susedovcov v blízkosti obecného domu, u ktorých bola nejaká tá
bielizeň odložená. Tí jej niekoľkých tých vecí odovzdali.
Keďže nasledujúceho dňa ráno moja žena obadala, že na ňu nehľadia dobrým
okom, z obce sa vzdialila. Urobila tak aj preto, lebo v obci sa nestretla s jediným človekom, ktorý by jej bol býval pomohol a bála sa terorizovania od jednotlivcov.
Za takýchto okolností je nemožné obsadiť môj post, lebo kvôli svojej chorobe neviem ovládať rozčúlenie. Moje tamojšie prípadné pôsobenie by bolo bezúspešné aj
preto, že moje dcéry a manželka, ktoré mi v kancelárii pomáhali, sa do obce za nič na
svete vrátiť nechcú. Ďalej je tomu aj preto, že aj pomocný notár utiekol a svojho notárskeho miesta sa zriekol. Bez pomocnej sily je tamojšie pôsobenie nemožným.
Podám si žiadosť o svoje penzionovanie.
Trenčín 14. novembra 1918.
					S hlbokou úctou:
Miklós Brix     
[vlastnoručný podpis]
obvodný notár v Bošáci
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Trenčianska župa, Hlavný župan, šk. 99, sign. 5096/1918.
1179 Uvedené v tvare „Olga“.
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Nariadenie maďarského ministra vnútra z 22. novembra 1918 adresované
čelným úradníkom verejnej správy o spolupráci s vojenskými úradmi, o demobilizácii
a prepustení príslušníkov mužstva1180
číslo 1 5 4 3 5					Maďarský minister vnútra.
    eln. k. f.
Prvým úradníkom všetkých mestských a župných samospráv
V zmysle nariadenia pána maďarského ministra vojny vydaného vo veci výkonu
demobilizácie pod číslom 28315-eln. 1-a/ 1918 sa demobilizácia za súčasných
pomerov vykoná decentralizovane, pri vojenských náhradných telesách, doplňovacích
veliteľstvách, a tam, kde takéto veliteľstvo nie je, pri posádkových veliteľstvách. Všetci tí,
ktorí boli vyššie uvedenými vojenskými veliteľstvami z vojenskej služby podľa predpisov
prepustení, sa majú v miestach svojho stáleho bydliska hlásiť na patričných vrchnostiach
verejnej správy, pričom svoje predpisové prepustenie sú povinní doložiť.
Žiadam Ctihodnosť, nech súrne vykoná opatrenia v tom smere, aby vrchnosti verejnej správy vzali do presnej evidencie hlásiace sa osoby, ktoré už boli prepustené od
vojska. Nech na prepúšťacie „Potvrdenie“ vystavené vojenskými vrchnosťami uvedú
prihlásenie sa, ktoré sa u nich udialo. A zároveň nech počínajúc 1. decembrom 1918
bezodkladne, po dobu 30 dní vyplácajú pre každú predpisovo prepustenú osobu zo
stavu mužstva stanovený denný žold 4 koruny a ďalej jednotne stanovené denné potravné relutum1181 5 korún.
Súčasne nech [Ctihodnosť] vykoná vo vlastnej kompetencii opatrenia týkajúce sa aj
toho, aby vrchnosti verejnej správy presne a svedomito prekontrolovali osobné údaje
hlásiacich sa, aby takto zabránili akémukoľvek nepatričnému poukazovaniu peňazí
a svojvoľnému vzdialeniu sa osôb ešte neprepustených.
Rozhodnutia vzťahujúce sa na náležitosti prepustených, respektíve odzbrojených
dôstojníkov budú vydané neskôr.
Žiadam Ctihodnosť, nech v zhode a spolupráci s vojenskými vrchnosťami vplýva na
to, aby sa odzbrojenie uskutočnilo primerane pomerom v najväčšom poriadku, rýchlo
a podľa možností bez komplikácií, čo direktívne vyžaduje tak verejný poriadok, verejná
bezpečnosť, zabezpečenie súkromného a ľudového majetku, ako aj záujem a blahobyt
celého občianstva.
Budapešť 22. novembra 1918.
Batthyany   
[vlastnoručný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 27705/1918.
1180 Strojopis.
1181 Finančná náhrada za naturálne dávky.
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Tlačený obežník maďarského ministra vnútra adresovaný podžupanom 23.
novembra 1918, v ktorom sa minister zaoberá zmiernením materiálnej situácie notárov
nútených opustiť svoje pôsobiská vplyvom obsadenia územia cudzím vojskom, resp.
v dôsledku nepriateľského vpádu1182
523.
			Obežník B. M. číslo 150, 330/ V – b / 1918
Zmiernenie materiálnej situácie obecných, obvodných a pomocných notárov
prinútených opustiť svoje úradné pôsobiská v dôsledku obsadenia územia cudzími
jednotkami, respektíve v dôsledku [ich] vpádu
			(Podžupanom všetkých žúp)
Ministerstvom vydané dispozície v nariadení číslo 5, 244/1918 M. E.1183 boli
zamerané na prípady, keď obecní, obvodní a pomocní notári boli nútení svoje úradné
pôsobiská zanechať v dôsledku nepokojov obyvateľstva. Jestvujú však také prípady,
keď sú obecní, obvodní a pomocní notári donútení zastaviť úradnú činnosť, respektíve
opustiť svoje úradné pôsobiská v dôsledku obsadenia cudzími jednotkami, vplyvom
cudzieho vpádu alebo nezákonnej [právnej] úpravy.
Primerane možnostiam sa postaráme o to, aby boli notárom škody pochodiace
z tu vyznačených príčin refundované od pôvodcov škôd. [?]
I.

Už pri tejto príležitosti si však prajem postarať sa o to, aby v spomínaných
prípadoch bola obecným, obvodným a pomocným notárom až do ďalšieho
rozhodnutia dočasne poskytnutá nižšie stanovená materiálna podpora:

1.

Tým obecným, obvodným a pomocným notárom [v prípadoch], keď svoje
úradné pôsobisko primerane overeným dôvodom zanechali a plnia službu na
mieste pridelenom hlavným županom (vládnym komisárom), respektíve sú
k dispozícii vplyvom [nemožnosti]1184 pokračovania v úradnej činnosti, alebo
nemôžu plniť služobné povinnosti z iných príčin (napr. choroba).  

a)

pre svoju osobu ako takú [nech je poskytnutá podpora] na cestovné výdavky
zúčtovateľné podľa platných noriem. Toto platí pre cestu vykonanú z úradného
pôsobiska na nové miesto pobytu vybraté nadriadenou vrchnosťou, respektíve
na nové úradné pôsobenie a stadiaľ späť na staré úradné pôsobisko;

b) pre svoju osobu ako takú denný paušál náhrad 20 korún;
c)

pre rodinu [menovaných] na cestovné výdavky zúčtovateľné podľa platných
noriem. To platí pre [cestu na] miesto, kam sa notár vzdialil a odtiaľ späť na
úradné pôsobisko notára.

Ak na novom mieste pobytu notára, respektíve na novom pôsobisku sú také
pomery, že tam svoju rodinu nemôže vziať, respektíve ak vzatiu rodiny bráni iná
odôvodnená príčina, cestovné výdavky možno zúčtovať po to miesto, ktoré na
1182 Tlačovina.
1183 V preklad ide o skratku pre ministerského predsedu.
1184 Z obsahu nariadenia logicky vyplýva chýbajúce slovo nemožnosť vzhľadom na pokračovanie v
úradnej činnosti.   
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pobyt rodiny vybrala nadriadená vrchnosť.  
d) pre svoju rodinu má ďalej notár nárok na denný 50 % paušál náhrad vyznačený
pod bodom b), keď má jedného alebo dvoch rodinných príslušníkov; denný 75
% paušál náhrad, keď má rodina 3 – 5 členov a 100% denný paušál náhrad pri 5
a viac členoch, ktorí boli spolu s notárom nútení opustiť jeho úradné pôsobisko
a ktorým boli následne poskytnuté rodinné prídavky na základe § 3 a 9 zák. čl.
XXXV : 1912.  
2.

V takom prípade, keď notár musel zostať na svojom úradnom pôsobisku, avšak
pomery boli také, že rodina tam už nemohla zostať, alebo taktiež, keď sa notár
znova vracia na svoje staré úradné pôsobisko, ale pomery sú také, že tam
rodinu nemôže vziať so sebou, má nárok na:

a)

pre svoju osobu ako takú denný paušál náhrad 20 korún, keď sa síce zdržiava
na svojom úradnom pôsobisku, no v takej perióde, v ktorej boli také pomery,
že sa rodina nemohla zdržiavať na úradnom pôsobisku notára.

b) pre svoju rodinu cestovné výdavky zúčtovateľné na základe platných noriem,
keď ide o rodinu notára, ktorý sa nevrátil na svoje pôvodné úradné pôsobisko
(pre toho sú vzhľadom na cestovné výdavky smerodajné dispozície bodu 1c).
Ide o miesto, ktoré za týmto účelom určuje nadriadený úrad a odtiaľ späť na
úradné pôsobisko notára.   
3.

Vzhľadom na paušál a bývanie notára vykonávajúceho úradnú činnosť sú
smerodajné dispozície v nariadení 5, 244/1918 M. E.
Keď finančný paušál nie je, alebo z akýchkoľvek príčin nemôže byť uvoľnený
k dispozícii notára, tak notárovi, v prípade úradného výkonu uskutočneného
mimo [?] dočasného úradného pôsobiska prináležia denné diéty a cestovné
podľa štatútu dočasného úradného pôsobiska, ktoré idú na ťarchu tej obce
(obcí), kde notár dočasne pôsobí.  

4.

Keď sa notár a jeho rodina vzdialia nie v rovnakom čase alebo nie na rovnaké
miesto, respektíve sa nevrátia spolu, cestovné výdavky sa vyúčtujú extra.

II.

Dôraz kladiem na to, aby notári donútení opustiť svoje pôsobisko, dostali čo
najskôr cestovné výdavky a paušál náhrad, stanovené týmto nariadením.

Pritom zmocňujem pána podžupana, že môže obecným, obvodným
a pomocným notárom, vzdialivším sa z ich pôsobísk, poukázať sumu v pomere
k dobe ich vzdialenia sa, a to aj vo viacerých prípadoch, formou zodpovedajúcich
preddavkov.
Tieto preddavky nech sú vyrátané v notárskom platobnom základe (v základe
na dorovnanie platu) pod titulom „Denné diéty a cestovné výdavky“ a nech sú
pokryté z vnútroštátnej pokladnice.
Ak prípadne, nateraz, na území župy štátny daňový úrad nefunguje a nie je
tam možné uskutočniť poukázanie, respektíve vyplatenie, môže sa to, s odvolaním
sa na toto nariadenie, udiať aj pri najbližšom štátnom daňovom úrade pôsobiacom
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pri inej samospráve, ktorá spadá najbližšie k miestu, kde sa zdržiava podžupanský
úrad.
V takomto prípade má patričný daňový úrad konať v zmysle posledného odseku
nariadenia číslo 135, 950/16 B. M.1185
Definitívne vyúčtovanie výdavkov pochádzajúcich z tohto nariadenia sa
udeje na základe cestovného účtu, a to vtedy, keď pominul dôvod vzdialenia sa
zamestnancov verejnej správy na území celej župy. O týchto veciach budem pána
podžupana obšírne informovať.
V páde nutnosti treba pri poukazovaní iných pôžitkov obecným zamestnancom
a dôchodcom (plat, dôchodok) atď. postupovať v súlade s nariadením číslo B. M.
136, 913/ 19161186
III. Záujmy štátu a takisto aj obecenstva sú, aby zamestnanci verejnej správy za
súčasných mimoriadnych pomerov zostali podľa možnosti na svojich miestach.
Prostredníctvom uvedomenia si povinnosti a sociálneho cítenia od notárov
právom očakávam, že svoje úradné pôsobisko zanechajú výlučne v prípade
hroziaceho nebezpečenstva alebo násilenstva, pričom sa po pominutí vynútených
okolností bezodkladne vrátia.
Poznamenávam napokon, že okolnosť, keď je notárovi zabránené v možnosti
pokračovať v úradnom výkone nemôže sama osebe slúžiť ako príčina na
vzdialenie sa z úradného pôsobiska. Dokonca aj záujem štátu a obyvateľstva obce
bezpodmienečne vyžaduje, aby notár aj v takýchto prípadoch zostal s ľudom
zvereným mu do opatery. Zároveň nech sa aj v tejto zmenenej situácii [notár] snaží
podporovať jeho záujmy [záujmy ľudu] všetkými silami.  
Rozumie sa samo sebou, že keď aj notár nemôže vykonávať úradnú činnosť, ale
na svojom mieste zostáva, aj naďalej má nárok na príslušné náležitosti vyplývajúce
z pozície.
V Budapešti 23. novembra 1918.
Batthyány v. r.  
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bytča, f. Župa Liptovská, Hlavný župan, šk. 105 (1548).
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Článok časopisu Kassai munkás História strašných prešovských dní z 23.
novembra 1918 týkajúci sa tzv. prešovskej vzbury
História strašných prešovských dní. Teraz už jasne vidíme, kto boli hlavnými pôvodcami
strašných prešovských dní. Jedným z hlavných vinníkov je hlavný župan, ktorý 31.
1185 Odkaz na publikované nariadenie označené horným indexom 1: „B. K. roč. 1916, list 988.“
1186 Odkaz na iné publikované nariadenie označené horným indexom 2: „B. K. roč. 1916, list 921.“
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októbra od 10. hodiny dopol. do 6. hodiny večer vo svojom vrecku zadržiaval telegram
Národnej rady, a tak zabránil tomu, aby premena prebehla v podobe slávneho dňa.
Kvôli zlému spojeniu ani naši súdruhovia, ani obecenstvo mesta nevedeli o revolučnej
premene. No a keď hlavný župan naveľa vytiahol telegram Rady z vrecka, ani vtedy
nikomu nezišlo na um, aby o udalostiach informoval vojenské veliteľstvo. Tak potom
mohlo dôjsť k vyhláseniu majora [menom] Issekutz, že vojsko zaniklo, každý nech koná
podľa vlastnej vôle. Samozrejme, že po takomto vyhlásení sa poriadok rozpadol a nastalo
rabovanie. Na druhý deň potom prišiel jeden nadporučík, veliteľ brachiálnej stotiny,
ktorý bez akéhokoľvek hlbšieho vyšetrovania, spomedzi ľudí, ktorí sa mu nepáčili, dal
zastreliť dvadsiatich štyroch vojakov. Tento znamenitý pán sa však so svojím hrdinským
činom neuspokojil. Kopu ľudí chcel dať aj obesiť. V ďalšom katovaní mu ale zabránili naši
prešovskí súdruhovia. Hlavným vinníkom sa, pochopiteľne, neskrivil ani vlas na hlave,
lebo veď šarišskí páni sú veľmi ďaleko od ľudovej vlády, ktorá činí spravodlivosti zadosť,
no ktorá je teraz – bohužiaľ – veľmi zaneprázdnená.
Preklad z maďarského jazyka  
Kassai munkás, roč. 9, 1918, č. 3, s. 6.

253

Koncept služobného lístka pešieho pluku 25 o prehliadke jeho dvoch poľných
stotín v Lučenci z 28. novembra 19181187
25. peší pluk                                                                                    Koncept1188
E č. 331/31189
Veliteľstvám 1. a 2. poľnej stotiny
Lučenec 28-ho novembra 1918

LUČENEC

Zajtra 28-ho novembra [?]1190 dopol. o 10 hodine podplukovník HENNINGS1191 vykoná prehliadku prvej a druhej poľnej stotiny.

1187
1188
1189
1190

Strojopis s výnimkou niektorých rukou dopísaných častí.
Napísané ceruzou.
V origináli je číslo dokumentu napísané rukou, ceruzou v tvare „E No 331/3“.
V dokumente je nesprávne uvedený dátum prehliadky stotín, vzhľadom na deň vzniku dokumentu.
1191 Podľa retrospektívnych údajov československej vojenskej správy z 25. novembra 1919 bol po
skončení vojny dovtedajší veliteľ náhradného práporu pešieho pluku 25 pplk. Karel Růžička
(ktorý túto funkciu zastával od októbra 1917) zbavený funkcie a na jeho miesto bol ustanovený
spomínaný pplk. Hennings. Náhradný prápor v Lučenci sa „po prevrate“ zároveň stal bázou
na tvorenie maďarských pochodových jednotiek, ktoré boli vysielané proti nastupujúcemu
československému vojsku na strednom Slovensku. Bližšie pozri: VHA Bratislava, Velitelství náhr.
práp. čs. pěš. pl. 25, Hlášení denníku, f. ZVV Bratislava 1919, šk. 33.   
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Za tým účelom budú spomínané dve stotiny pripravené na dvore starých kasární
čelom k baraku s kožou1192 v plnom poľnom výstroji o 9 hodine 50 minúte.  
							[nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka.
HL Budapest, f. II. 475, K. u. k. 25 Inf. Reg., šk. 17.   
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Periodické hlásenie mešťanostu v Svätom Jure zo dňa 1. decembra 1918,
ktoré sa týka aj vydrancovania vojenských skladov náhradnej delostreleckej batérie
spoločnej armády č. 124, ďalej násilností a rabovania v mestečku v období 2. – 4.
novembra 19181193
číslo 3001
1918
Pánovi podžupanovi!
								Bratislava
Hlásim, že osobná a majetková bezpečnosť v našom meste v priebehu novembra tohto
roku nebola celkom priaznivá.1194 Verejný poriadok a taktiež pokoj boli ohrozované. Proti
mestskému úradníkovi nebola vznesená sťažnosť alebo začaté disciplinárne konanie.
Štrajk, robotnícke hnutie atď. neboli pozorované. Kočovanie cigánov sa nevyskytlo.
Vysťahovanie sa do a z Ameriky nebolo. Požiar sa nevyskytol, o čom bolo zároveň
poslané negatívne hlásenie aj uh. kráľ. Štatistickému úradu do Budapešti.
V mestských pokladniciach bola 27. novembra t. r. vykonaná revízia a bolo konštatované, že sú v poriadku.     
Súčasne ohľadom nariadenia č. 26471/918 vydaného 28. októbra t. r. hlásim, že
stav verejnej bezpečnosti v priebehu minulého mesiaca sa, v dôsledku správania navrátivšieho sa vojska a časti civil. obyvateľstva od 2. do 4. novembra, stal dôvodom na
sťažnosť. 2. novembra bol vyrabovaný sklad tunajšej bývalej c. a k. náhradnej delostreleckej batérie č. 124 za prispenia poľského vojska, ktoré vtedy ešte bolo tu. Okrem toho
boli na viacerých domoch mesta povybíjané obloky a nocou boli vyrabované predajne
obchodníkov so zmiešaným tovarom manželiek [obyvateľov menom] Miksa Weinberger,
1192 V dokumente uvedený tvar „börlaktanya“. Zrejme kvôli typu písacieho stroja tu boli použité
krátke interpunkčné znamienka. Problémom je preklad tohto slova, nakoľko tu zrejme ide
o výraz vojenského slangu (žargónu) používaného v konkrétnej vojenskej jednotke, resp.
kasárňach.  
1193 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
1194 Ide o zaujímavý eufemizmus.    
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Miksa Mauswort a [obchodníka menom] Simon Stern.1195 3. novembra 1918, keďže ešte
nebola utvorená Národná stráž,1196 hliadka zložená z vtedy ešte tu prítomných poľských
a iných dôstojníkov upozorňovala vyčíňajúcich vojakov na dodržiavanie poriadku. Títo
ale odporovali, a tak boli nútení použiť zbraň. Dôsledkom tohto zákroku bolo, že sem
príslušný vojak menom József Klamó1197 dostal zásah do brucha, ktorému podľahol a 3
osoby utrpeli ľahšie poranenia. 4. novembra boli ešte vyrabované obchody [majiteľov
menom] Ármin Horetzki a Izsó Hübsch. Od tohto času už vzniknuvšia Národná stráž
spravila v podstate poriadok, takže odvtedy je stav verejnej bezpečnosti možno povedať
bezproblémový.
Správanie z Ruska sa navrátivšieho vojska je bezproblémové, na obyvateľstvo nemá
zlý vplyv. V politickom ohľade obyvateľstvo prejavuje vlastenecké nadšenie, keďže na
ideu pripojenia sa k česko-slovenskému1198 štátu hľadí s antipatiou.
Svätý Jur 1. decembra 1918.
za mešťanostu
[nečitateľný podpis]
							hlavný notár
Preklad z maďarského jazyka.
MV SR ŠA Bratislava, Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 28781/1918
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Hlásenie o vykradnutí potravinového skladu komisie pre spoločné stravovanie
VIII. domobraneckého strážneho práporu bývalého zajateckého tábora v Šamoríne
z 1. decembra 19181199
Uh. kráľ. VIII. strážny prápor 1200

Veliteľstvu tábora pre vojnových zajatcov
								Šamorín
Šamorín 1. decembra 1918

1195 Pomerne komplikovaný spôsob zapísania mien obchodníkov bol zvolený vzhľadom na ťažkosti s prekladom tejto formy ženských mien a priezvisk z maďarského do slovenského jazyka.
V dokumente sú tvary ženských priezvisk zaznamenané ako „Weinberger Miksané“ a „Mauswort
Miksané“.    
1196 „Nemzetőrség“.
1197 Priezvisko Klamo je v sledovanom regiónu stále frekventované. Bližšie pozri: http://slovniky.
juls.savba.sk
1198 Uvedené v tvare „cseh-szlovák“.
1199 Rukopis (atrament).
1200 Odtlačok pečate  
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Oznamujem, že do potravinového skladu komisie pre spoločné stravovanie bývalého uh. kráľ. VIII. domobraneckého strážneho práporu sa v noci z 30. novembra na 1.
decembra pakľúčom vlámali neznámi páchatelia. Spomedzi hodnotnejších článkov na
základe môjho zbežného zistenia odniesli:
pribl. 60 kg solenej slaniny[;]
   „     200 kg cukru[;]
   „      20   „ zelenej, zrnkovej kávy[;]
   „      20  „ bravčovej masti[.]
a iných predbežne nezistených menších článkov v hodnote celkovo 3000 K, teda
tritisíc korún. Definitívne stanovený nedostatok budem bezodkladne hlásiť; na úplné
stanovenie tohto prosím zaslať dôstojnícku komisiu. Provizórne som sa postaral
o kontrolu a posilnenie dočasnej stráže.1201
por. Stettner
[vlastnoručný podpis]
proviantný dôstojník bývalého VIII. domobraneckého strážneho práporu
[odtlačok pečate zajateckého tábora o registrácii spisu, nečitateľný podpis, poznámka
o menovaní členov komisionálnej revízie s podpisom pplk. Mihályi].1202
Preklad z maďarského jazyka.
VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 158.
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Periodické hlásenie hlavného slúžneho okresu Trnava o situácii v uvedenom
regióne datované 7. decembra 1918 (už po obsadení Trnavy československými
jednotkami)1203
Od hlavného slúžneho trnavského okresu Bratislavskej župy
Číslo 12879/1918
Vec: Mesačné hlásenie o udalostiach
PÁNOVI

     P O D Ž U P A N O V I
BRATISLAVA

1201 Nie je bez zaujímavosti, že existujú československé vojenské hlásenia ešte z februára 1919,
v ktorých sa konštatuje, že tento bývalý zajatecký tábor ako aj ďalšie (Dunajská Streda, Veľký
Meder) „...nejsou dosud vojensky zajištěny...“ a „...okolní obyvatelstvo část táborů rozneslo
a dosud i nadále rozváží domů...“. Bližšie pozri: VHA Bratislava, Telegram, Vojenské stavební
oddělení v Bratislavi č. 91, Bratislava 17. února 1919,  f. ZVV Bratislava, šk. 2.    
1202 K problematike existencie zajateckých táborov v teritoriálnej pôsobnosti Vojenského veliteľstva
Bratislava bližšie pozri: ZAŤKOVÁ, J.: Zabudnutí vojaci, Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva
Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013.   
1203 Hlásenie bolo napísané písacím strojom na formulári.
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Okrem udalostí zachytených v mojich hláseniach odoslaných poštou minulý mesiac
12-ho pod číslom 12637/[1]918 ako aj minulý mesiac 28-ho pod číslom 12874/[1]918
sa neudiala žiadna udalosť zasluhujúca si osobitnú zmienku.
V obciach síce poriadok ešte nebol celkovo obnovený, avšak novšie lúpeže, rabovačky a ničenia sa v dôsledku preventívnych opatrení veliteľstva okupačnej česko-slovenskej
armády1204 takisto nevyskytli.
Riadna verejná správa v okrese od 1. novembra nejestvuje; väčšina notárov utiekla,
osobná a poštová preprava od polovice minulého mesiaca ustala. Takto sa teda dá tým
menej hovoriť o systematickom úradnom pôsobení, keďže mi nebol na takú úspešnú
aktivitu daný ani najmenší predpoklad.
Dolu podpísaný pri jednej príležitosti plnil v priebehu minulého mesiaca vonkajšie
poslanie. Konkrétne som 23. novembra v obci Vlčkovce uskutočnil nové voľby do obecnej rady s cieľom voľby richtára.
Hlásenie o požiari som minulý mesiac nedostal. Na základe súkromne získanej informácie námornícka jednotka ustúpivšia minulý mesiac ráno 24-ho, v obci Bohdanovce
nad Trnavou streľbou zapálila tri domy. O rozsahu ohňa a o výške škôd ním spôsobených
však nemám k dispozícii žiaden údaj.
Trnava 7. decembra 1918
[nečitateľný podpis]
[neidentifikovaná skratka v maďarskom jazyku tb.]1205 hlavný slúžny
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bratislava, f. Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 28781/1918.
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Generál Béla Berzeviczy informuje miestne orgány verejnej správy o prevzatí
funkcie oblastného veliteľa v Košiciach 8. decembra 1918 a o nutnosti vzájomnej
spolupráce1206
Maďarské oblastné veliteľstvo v Košiciach
číslo 283
eln. vo. 1918
Prevzatie obl. veliteľstva, spolupráca
s civilnými vrchnosťami
1204 Uvedené v tvare „megszálló cseh-szlovák hadsereg“.
1205 Do úvahy prichádza výraz „tiszteletbeli“, teda čestný. Informácia predbežne nie je verifikovaná.
1206 Strojopis.
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P Á N    H L A V N Ý   Ž U P A N   A  VLÁDNY KOMISÁR!
Liptovský Mikuláš1207

K o š i c e  8. decembra 1918

Nariadením č. 31992/2 a. vydaným 28. novembra t. r. ma maďarský minister vojny
poveril maďarským oblastným veliteľstvom v Košiciach.
Mám tú česť pána podžupana a vládneho komisára o tomto láskavo informovať
a zároveň prosím zobrať na vedomie, že podľa nariadenia ministra vojny všetky veliteľstvá, jednotky a ústavy rozmiestnené na území maďarského vojenského oblastného
veliteľstva v Košiciach sú podriadené voj. obl. velit., pričom všetky rozkazy a nariadenia
dostávajú od tohto veliteľstva.
Predchnutý presvedčením, že vždy tak potrebný súlad s civilnými vrchnosťami je
za súčasných krízových pomerov životným záujmom prvoradého významu, som každé
podriadené veliteľstvo inštruoval v tom zmysle, aby s dôležitejšími vojenskými nariadeniami, ktoré dostane, vždy oboznámilo civilné vrchnosti. A naopak, dostanúc informácie
o nariadeniach od civilných vrchnosti, nech koná v súlade s nimi.
Z hľadiska verejného záujmu by som považoval za veľmi žiaduce, keby pán hlavný
župan a vládny komisár v podobnom duchu inštruoval vrchnosti nachádzajúce sa v jeho
kompetencii.
gen. Berzeviczy
[vlastnoručný cyklostylovaný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Bytča, f. Liptovská župa, Hlavný župan, šk. 105 (1548).

258 Hlásenie bývalého hlavného slúžneho okresu Malacky z 10. decembra 1918
adresované podžupanovi v Bratislave o zrútení sa rakúsko-uhorskej verejnej správy
v uvedenom okrese1208

č. 154/918     

Od hlavného slúžneho okresu Malacky

Vec: Hlásenie o udalostiach za mesiac november
Pán podžupan!
Oznamujem, že hlásenie za mesiac november t. roku nemôžem podať, pretože v noci
z 1. na druhého novembra t. roku bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov náhle
vypukla revolta, ktorá sa rozšírila na celý okres. V dôsledku   rabovačiek, ktoré s tým
súviseli, 2. novembra t. roku zbor notárov celého okresu (s výnimkou štyroch), ja a moji
1207 Dopísané rukou, atramentom.
1208 Dokument je napísaný rukou, atramentom.
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slúžni ako aj môj pomoc. kancelársky úradník sme boli nútení utiecť a naše úradné
pôsobenie v okrese sme zastavili.
Bratislava 10. dec. 1918
							[nečitateľný podpis]
hl. slúžny
Preklad z maďarského jazyka    
MV SR ŠA Bratislava, Župa Bratislava I, Podžupan, sign. 28781/1918

259 Hlásenie o rabovaní v obciach Kišovce

1209

došlo 11. decembra 1918

1210

a Švábovce pri Poprade, ku ktorému

Š T Á T N A           P R O K U R A T Ú R A!
						

LEVOČA

11. decembra t. roku, večer o 6. hodine podal levočský obyvateľ, poručík Spatz
veliteľovi Národnej stráže v Levoči stotníkovi [menom] Huszthy hlásenie o tom, že
v Kišovciach zajali riaditeľa závodu poručíka [menom] Plathy a že v obci sa rabuje.
Odišiel som do obce a zistil nasledovné:
Tamojší obyvatelia, menovite János Sabla, József Skovira, Antal Petrás, József
Kokes, József Kulya, István Grenya, János Nyemecz, Jakab Pancsisin, Béla Sabla, János
Mihalics, György Szancsuk, András Hricsák a János Helisz vyrabovali kišovských obyvateľov – árendátora [menom] Zsigmond Hercz a krčmára Freiman[a], v Švábovciach
zas obvodného notára Teichner[a] a tamojšieho krčmára. Ich veci čiastočne porozbíjali.
Poručíka Plathy[ho] zbili, dolámali mu ruku a hodili ho do rieky Hornád.
Uvedených 13 osôb sa k týmto činom priznáva. Kradnuté veci som sčasti našiel
a odovzdal ich zákonným majiteľom. 13 zločincov som dal zadržať a týmto ich kvôli
ďalšiemu pokračovaniu odovzdávam štátnej prokuratúre. –
Vo veci trestných skutkov môžu čiastočné výpovede učiniť Zsigmond Hercz a ďalší.
Levoča 13. decembra 1918
npor. [nečitateľný podpis]
Preklad z maďarského jazyka
MV SR ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo Levoča, šk. 8.   

1209 Dnes súčasť obce Hôrka.
1210 Rukopis (atrament).
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Zoznam vybraných skratiek *
aktív. – aktívny
aud. – audítor
bitev. – bitevný
brig. – brigáda
c., cis. – cisársky
ct. – ctený
cvič. – cvičenie  
čat. – čatár
čl. – článok
čs., čsl. – československý  
D, div. – divízia
del. – delostrelectvo
des. – desiatnik
divíz. – divízny
domobr. – domobrana, domobranecký
dopol. – dopoludnia
dôst. – dôstojník
dozor. – dozorný
ev. – evidenčný
gšt., gen. št. – generálneho štábu  
gen. – generál
GM – generálmajor
genplk. – generálplukovník
genpor. – generálporučík
gr. – gróf
guľ. – guľomet
guľomet. – guľometný
hlav. – hlavný
hosp. – hospodársky
húf. – húfnica
hus. – husársky
J. – Jeho
jazd. – jazdecký
jedn. – jednotka
k., kráľ.  – kráľovský
ks. – počet kusov
leg. – legitimácia
lieč. – liečebný
m. – mesiac
maď. – maďarský
* K výberu použitých skratiek a značiek sme pristúpili aj z toho dôvodu, že viaceré z nich
vysvetľujeme priamo v texte pomocou hranatých zátvoriek. Ďalej, niektoré skratky a značky boli
zaznamenané v odlišných variantoch, čo bolo spôsobené zvyklosťami pisára alebo rozdielnym
skráteným zápisom identických slov v nemčine, resp. v maďarčine. Všeobecne známe skratky
sme do zoznamu nezahrnuli.
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min. – ministerstvo
mjr. – major
mob. – mobilizačný
muž. – mužstvo
náč. – náčelník  
náhr. – náhradný
nepr. – nepriateľský
npor. – nadporučík   
obl. – oblastný
odd. – oddiel
okr. – okresný
op. – operačný
ordon. – ordonančný
p., P, peš. – peší
pech. – pechota
pers. – personálny
peš. – pešiak  
penz. – penzionovaný
pl. – pluk
plk. – plukovník
pluk. – plukovný
poboč. – pobočník
poddôst. – poddôstojník  
podmarš. – podmaršal
polic. – policajný
polit. – politický
poľ. – poľný
pomoc. – pomocný
popol. – popoludní
por. – poručík
pos., posád. – posádkový
pplk. – podplukovník
práp. – prápor, práporčík   
príl. – príloha
priv. – privilegovaný
prov. – proviantný
rad. – radca
rekonval. – rekonvalescenčný
rus. – ruský
sanit. – sanitný
stot. – stotník, stotina
s, slob. – slobodný (vo vzťahu k manželskému stavu, resp. v šľachtických a iných tituloch)   
slob. – slobodník
služ. – služobný
stráž. – strážny  
superarb. – superarbitračný
št. – štáb, štátny (podľa kontextu)  
t. – tento
tal. – taliansky
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telegr. – telegram
tr. – trestný
účt. – účtovník, účtovný  
uh. – uhorský
úr. – úrad
v. – von (pri šľachtických tituloch)  
v. v. – vo výslužbe
v zál. – v zálohe
vel., velit. – veliteľ, veliteľstvo     
vlast. – vlastibranecký
voj. – vojenský
všeob. – všeobecný  
výk. – výkonný
zaj. – zajatec
zák. – zákonník, zákonný
zál. – záložný
zb. – zbor
zbroj. – zbrojár
zbrojm. – zbrojmajster
zhrom. – zhromaždenie  
ž. – ženatý
žup. – župný
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Titulná strana mesačníka Živena z júla 1914 prinášajúca informácie o atentáte
na rakúsko-uhorského následníka trónu a jeho manželku.  
414
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Spoločná fotografia aktívnych a záložných dôstojníkov delostreleckého pluku
12 spoločnej rakúsko-uhorskej armády. Záber vznikol v tzv. Pálffyho kasárňach
v Bratislave na Tehelnom poli 7. augusta 1914, teda v štvrtý mobilizačný deň.
(Zbierka Miloslav Čaplovič)
Rakúsko-uhorský generál Arthur Arz von Straussenburg, ktorý od 4. septembra
1914 do polovice augusta 1916 velil košickému VI. zboru. (Zbierka Peter Chorvát)
415
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Rakúsko-uhorský generál Imre Hadfy (dobová retušovaná portrétna snímka). Hadfy
pôvodne zastával funkciu veliteľa mierovej III. vlastibraneckej (honvédskej) oblasti
v Košiciach. 9. augusta 1914 prevzal velenie nad 39. vlastibraneckou pešou divíziou,
ktorá bola sformovaná z jednotiek v spomínanej oblasti. (Zbierka Peter Chorvát)
416
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Ruskí vojnoví zajatci odstraňujú stavebné rumy v blízkosti ľudovej školy
v Chotči neďaleko Stropkova, ktorá bola poškodená vplyvom bojovej
činnosti znepriatelených strán.
(Fotografia z publikácie A háború emlékei Zemplénvármegyében)    
Poškodená budova železničnej stanice v Medzilaborciach.
(Fotografia z publikácie A háború emlékei Zemplénvármegyében)
417
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Bojovou činnosťou poškodené domy na Hlavnej ulici v Humennom.
(Fotografia z publikácie A háború emlékei Zemplénvármegyében)
418
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Pevnosť Brest. Vnútorná strana Cholymskej brány (hore) a kasárenské bloky
nachádzajúce sa v jej blízkosti (stav z roku 1999). Pevnosť bola obsadená rakúskouhorskými jednotkami 26. augusta 1915. (Zbierka Peter Chorvát)
419
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Pôvodné železničné budovy tzv. Novej Žiliny (stav z roku 2015). V období prvej svetovej
vojny predstavovala Nová Žilina významný dopravný uzol pre transport jednotiek
rakúsko-uhorskej armády, pričom tu bolo dislokované aj dôležité dopravné veliteľstvo.
(Zbierka Tomáš Hrúz)
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Niekoľko dôstojníkov veliteľstva náhradného rámca rakúsko-uhorskej delostreleckej
jednotky v Kremnici v spoločnosti miestnych dám. Fotografia pochádza z novembra
1916. (Zbierka Miloslav Čaplovič)
Dobový improvizovaný rakúsko-uhorský vojnový cintorín v obci Volosyanka. Obec sa
nachádza na Ukrajine neďaleko slovenských hraníc. (Zbierka Miloslav Čaplovič)
421
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Poľné jatky rakúsko-uhorskej armády na ruskom fronte v roku 1915.
(VÚA – VHA Praha)
422
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Poľné obväzisko rakúsko-uhorského pešieho pluku 71 na talianskom fronte.
(VÚA – VHA Praha)
423
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Plameňometný útok na Piave v októbri 1918.
(Zbierka Miloslav Čaplovič)
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Tzv. stredné kasárne pešieho pluku 67 v Prešove na Hlavnej ulici (Palác Klobušických).
Záber vznikol v období pred prvou svetovou vojnou. (Zbierka Peter Chorvát)
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Ľahko zranení vojaci rakúsko-uhorskej armády.
(VÚA – VHA Praha)
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Nádvorie tzv. Vodných kasární v Bratislave v roku 1919.
(VÚA – VHA Praha)
427
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Záber na Dunajský most v Bratislave v júli roku 1919.
(VÚA – VHA Praha)
428
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Delostrelecká batéria československého zahraničného vojska (tzv. talianskych légií)
na Bratislavskom hrade v roku 1919. (VÚA – VHA Praha)
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